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Aksel Hagen

ny leder av 
Mesterbrevnemnda

Samfunnet trenger flere mestere. De gjør en jobb som 
mange tar for gitt, men som er særdeles viktig for at 
vi skal kunne opprettholde kvaliteten på håndverks-
oppdragene som utføres. Dette er noe jeg vil øke 
fokuset på og synligheten rundt i min nye rolle 
som leder av Mesterbrevnemnda, sier Hagen.
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Inge Krav, HS Media AS 

e-post: Inge.krav@hsmedia.no 

Tlf: 62 94 69 77 

Mob: 911 27 717 
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Nærings- og fiskerideparte-
mentet oppnevnte i desember 
tidligere stortingsrepresentant 
og leder av Kommunal- og for-
valtningskomiteen Aksel Hagen 
(SV) som ny leder av Mester-
brevnemnda for perioden 2015 
til og med 2018. Dette er et 
godt og spennende valg. 
Hagen er glødende opptatt av 
yrkesfagene og har allerede 
vært tydelig på hva som er 
viktig i tiden som kommer. 

- Mesterbrevordningen er i 
seg sjøl viktig. Vi må jobbe for 
å bygge ut og foredle mester-
kompetansen. Overordnet er 
det nødvendig å styrke yrkes-
utdanningen på alle nivåer slik 
at den står fram som like 
attraktiv som den akademiske 
med sine BA/Bachelorer, MA/
Mastere og PhD/Doktorgrader. 
Noe av det viktigste er å legge 
til rette for at flere med yrkes-
faglig bakgrunn blir stående i 
faget, sier Hagen (se side 37)

Utsagnene viser at vi får en 
kontinuitet i det arbeidet som 
den forrige nemnda, med 

Oddbjørg A. Starrfelt som leder 
i åtte år, jobbet for. Mer enn 
noen gang er de politiske sig-
nalene som setter yrkesfagene 
mer på dagsorden viktige, og 
nødvendige.  Alle de fire parts-
representantene i Mesterbrev-
nemnda er reoppnevnt og 
sekretariatet kjenner deres 
engasjement og dyktighet. Når 
den nye og engasjerte nemnds- 
lederen også er så tydelig på 
mesterkompetansen lover det 
bra for fremtiden. 

Yrkesstatusen må høynes  
og kompetansen må utvikles 
videre samtidig som flere blir 
stående i yrkene og ikke 
utdanner seg vekk fra dem. 
Samfunnet trenger dyktige 
fagfolk og ledere i håndverks-
fagene. Vi trenger dere til å 
videreføre gode norske hånd-
verkstradisjoner til kommende 
generasjoner som skal ut i 
læra. Vi trenger dere til å vei-
lede utenlandsk arbeids kraft så 
de som kommer får fram det 
beste i seg i norsk arbeidsliv.  
Hva vil vi stå igjen med om vi 

ikke har gode håndverkere? 
Dette budskapet må spres fra 
flere hold, og dere mestere er 
jo de fremste til å vise hva dere 
gjør, og gjennom deres arbeid 
vise hva vi kan miste om ikke 
tradisjonen med gode fagfolk 
føres videre. 

Fokuset, som Aksel Hagen 
og andre påpeker, må være å 
beholde de gode fagarbeiderne 
og la dem videreutvikle seg i 
faget. Derfor blir det viktig at 
det legges til rette for at de 
som ønsker å bli i fagene kan 
fylle ryggsekken med enda mer 
kompetanse som er relevant 
for dem, enten det er mester-
kompetansen eller annet faglig 
påfyll. Hva står vi igjen med 
hvis det legges opp til at de 
beste fagfolkene utdanner seg 
videre og vekk fra fagene? Det 
må være reelle og relevante 
 ut  danningsmuligheter for de 
dyktige håndverkerne.

Om ikke alle synes det er like 
greit med jevnlige medieoppslag 
om useriøse aktører, så bidrar 
dette likevel i riktig retning med 

hensyn til å få folk til å velge de 
seriøse  aktørene. Det er positivt 
med arbeidet som statsråd Jan 
Tore Sanner nå har begynt på 
med å se nærmere på kvalifika-
sjonskrav i håndverksbransj ene. 
Her har Byggenæringens Lands- 
forening (BNL) sammen med 
mange aktører i bygge næringen, 
inkludert arbeids takersiden, 
gjort en svært god jobb som 
kan bygges videre på. Mester-
brevnemnda inngår i denne  
alliansen med kompetanse-
direktør i BNL og nemnds- 
medlem Jørgen Leegaard i 
 spissen. Slike endringer tar tid, 
men den som venter på noe 
godt venter ikke forgjeves.

Jeg ønsker Aksel Hagen 
 velkommen som ny nemdsleder 
og gleder meg til å følge hans 
arbeid som nemndsleder de 
neste fire årene. Ta godt i mot 
ham, og hjelp ham med å vise 
at samfunnet trenger gode fag-
folk som blir værende i faget!

Q� Roger Nyborg, redaktør
roger@mesterbrev.no

leder

Vi går spennende tider i møte

Viktig informasjon legges først ut på 
www.mesterbrev.no

www.mesterbrev.no
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Raskere tilgang til 
relevant informasjon

Norsk Byggtjeneste AS er Norges største formidler av produkt- og kunnskapsbasert 
informasjon mellom aktørene i byggenæringen.  

Våre tjenester er bygget på kvalitet, troverdighet, engasjement og kunnskap.

byggtjeneste.no

Vi effektiviserer byggenæringen

NOBB
Enkel tilgang til kvalitetssikret informasjon 
om 800.000 varer i byggenæringen inkludert 
dokumentasjon og miljøegenskaper.

ByggDok
Automatisk håndtering av dokumentasjon til 
dine prosjekter. Enkel mal for å generere 
sluttdokumentasjon.

Byggeportalen
Gir deg tilgang til komplett regelverk og praktiske veiledninger til plan- og bygningsloven, miljø-
databasen for byggevarer ECOproduct og mulighet til å søke i NOBB-databasen.



- Stå opp om

Skal du lykkes og komme deg noen vei må du stå opp om morgenen.  
Det er ingenting som kommer av seg selv. Det er det klare budskapet  
til ungdommen fra malermester Ann Kristin Andersen.

morgenen
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Hun har fortsatt ikke passert tretti, men har likevel hatt en god 
 karriere innen malerfaget. Men at hun skulle bli maler var ikke helt 
planlagt.

- Da jeg var i fasen hvor jeg skulle finne ut hva jeg skulle bli, var 
det en bekjent av meg som sa at jeg burde bli flyvertinne. Ja, det 
hadde vært interessant tenkte jeg og forhørte meg med venner og 
bekjente om hvilken skole jeg skulle gå. Rådet jeg fikk var salg og 
servicelinjen. Da jeg var ferdig i 1.klasse fikk jeg vite at jeg ikke 
kunne bli flyvertinne på den linjen, men jeg fullførte skolegangen  
for det.

Når skoleårene var ferdig var jeg innom blikkenslagerfaget og 
elektrikerfaget, men etter en liten prat hos malermester Buer var 
valget tatt.

I stedet for flyvertinne fikk Ann Kristin plass som voksenlærling 
hos malermester Buer, avdeling Oslo, og tok svennebrevet der. Det 
var aldri noen tvil om at hun skulle gjennomføre og ta både svenne-
brev og mesterbrev. Hun så tidlig at mesterbrevet kunne åpne for 
nye karrieremuligheter. Etter hennes første møte med Jotun var hun 
fastbestemt på at der hadde hun lyst til å jobbe. Det var bare det at 
Malermester Buer hadde betalt mesterutdanningen hennes, og hun 
hadde dårlig samvittighet ved skulle forlate dem. 

Hvorfor utdannet du deg til mester? 
- Jeg ville ha noe å falle tilbake på. Det er viktig å fullføre og ha flere 
ben å stå på. Det er mange flere muligheter når du har mesterkom-
petansen enn kun å male. Det finnes mange veier å gå innen faget 
bare du har kompetansen i orden. Mesterkompetansen er det behov 
for i flere yrker enn kun i håndverksyrkene. Det er det ikke alle som 
er klar over, påpeker Ann Kristin.

Ann Kristin er svært opptatt av malerfaget og jobben sin og hun 
ville ikke valgt annerledes om hun skulle valgt på nytt. 

- Jeg brenner for malerfaget og jeg kunne ikke tenkt meg annet  
å gjøre. Akkurat nå har jeg den beste jobben jeg mener jeg kan få. 
Jobben i Jotun gir meg mulighet til å jobbe med det jeg synes er mest 
interessant. I tillegg treffer jeg nye mennesker hele tiden. Som en 
utadvendt person er det viktig for meg.

Den unge malermesteren jobber i dag mot forhandlermarkedet av 
Jotunprodukter. Hverdagen består av å reise rundt til ulike butikker  
i Oslo og Akershus og indre Østfold og lære opp butikkansatte om 
Jotuns nye produkter og teknikker. Dette for at de skal kunne gi 
 kundene de beste rådene på veien, når de skal male hjemme. 

- Stå opp om
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Ann Kristin Andersens jobb går ut på å lære de ansatte i forhandlerleddet om de nye produktene til Jotun. Her gir hun en innføring til de 
ansatte ved Coop Obs Bygg Nygårdskrysset på Vinterbro.
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Hvordan opplever du å bli mottatt ute hos kundene dine?
Selv om jeg er ung får jeg respekt fordi jeg har den bakgrunnen jeg 
har. Å ha god kompetanse er viktig når du skal snakke fag med dem. 
De vet om bakgrunnen min og da går det veldig bra. 

Hvilke råd vil du gi på veien til dem som vurderer å ta maler faget i 
dag?
- Det er skrevet og sagt mye om yrket, men vi trenger kompetente 
fagfolk. Det viktigste er at en ikke gir opp. Stå opp om morgenen og 
ta de jobbene som er. Hvis en jobb oppleves som en drittjobb så må 
også den gjøres. Det som er fordelen ved det er at du da vil sette 
mer pris på de bedre jobbene. 

Hvis du skal komme med en oppfordring til de som nå står foran 
valget om å velge yrke, hva vil du si til dem?
Velg maleryrket! Ta utdanningen og gjør deg ferdig med den.  
Når du er ute i arbeid så må du stå opp om morgenen. Har du en 
malejobb du ikke liker, gjør den ferdig og kom deg videre. Tar du 
veien videre til mesterbrev har du flere bein å stå på, og om du 
begynner for deg selv eller jobber hos andre så er faste kunder  
gull verdt, hvis du liker dem da, avslutter Ann Kristin Andersen før 
hun haster videre til neste kunde på listen.  Q

Modell med 1 logo:
14 karat gull (585/1000) med
mestermerket i gull og blå emalje.

Modell med 2 logoer:
14 karat gull (585/1000) med 2
mestermerker i gull og blå emalje.
Midtfeltet håndgraveres med  
Mesterens initialer.

Ringen blir gravert innvendig med
ditt mesternummer og levert i gaveeske.
Kun registrerte mestere har tillatelse
til å bære ringen.

Service og eventuelle forandringer i
størrelse utføres av vårt firma.

Mesterringen

Sigmund Espeland AS er en av Norges største produsenter av smykkevarer i gull og 
sølv. I gullsmed- og gavebransjen er selskapet kjent for sitt brede utvalg av kvalitets-
produkter. Mesterringen ble designet av Sigmund Espeland i 1988.

Modell med 1 logo kr 
Modell med 2 logoer og felt for initialer kr 
Priser er inkl. mva, porto og oppkravsgebyr.

brith@espeland.no
www.espeland.no
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Feiende fornøyd
med firma

             Trodde du alle feiermesterne var kommuneansatt for å feie piper? 
    Ikke Emil Lerdahl i Harstad. Han gjør alt fra å montere peis til 
                               å gi råd om brannsikkerhet.

Der feiere flest arbeider for kommunene, driver Emil Lerdahl eget firma: Brannvern- og feietjenester.

TEKST OG FOTO: GEORG MATHISEN
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Han brenner for brannsikkerhet. Til daglig er han brannkonstabel, 
men Emil Lerdahl driver også eget firma. Det var mesterutdanningen 
som gjorde at han bestemte seg for å satse for seg selv.

Installerer og underviser
– Det jeg ikke driver med, er feiing. Det er en kommunal oppgave. 
Jeg bruker kunnskapen min fra feierfaget først og fremst til å  
installere ildsteder og rehabilitere skorsteiner, sier Lerdahl.

Han satser også på konsulentvirksomhet: Oppdaterer kommunale 
brann- og feiervesen, importerer og selger utstyr, og underviser på 
Norges brannskole.

– Dette er egentlig noe jeg gjør ved siden av, men det kan godt få 
vokse seg til, sier han, der han er igang med å montere peisinnsats i 
en stue med praktfull utsikt over Vågsfjorden.

Varmeforståelse
Som oftest er det mureren som gjør en slik jobb. Lerdahl skulle 
gjerne sett at feiermesteren gjorde den:

– Du skal ha forståelse for hvordan materialene oppfører seg når 
temperaturen øker, og du skal kjenne til de riktige avstandene til 
brennbare materialer. Det er mange som ikke klarer å holde seg 
 oppdatert på dette, sier feiermesteren.

Kommuner mangler mestere
Lerdahl er styremedlem og teknisk ansvarlig i Feiermesternes 
Landsforening, også. Foreningen har nettopp gjort en undersøkelse 
for å se på hva slags kompetanse brann- og feiervesenet har, og det 
viser seg at det mangler mesterbrev rundt omkring i kommunene.

– På én måte skjønner jeg det. Selv om du bruker tid og penger på 
mesterutdanningen, er det ikke sikkert du får en lederfunksjon, og 
det er ikke sikkert det betyr noen lønnsforskjell. Da tror jeg mange 
opplever at de ikke får noen motivasjon til å ta mesterbrevet. For 
tømreren eller mureren, for eksempel, åpner mesterbrevet flere 
dører enn det gjør for feieren, mener Emil Lerdahl. Selv synes han 
det å styre sitt eget foretak er spennende og interessant.

Etterlyser strengere krav
Både Lerdahl og landsforeningen etterlyser strengere krav til den 
som skal montere ovner:

– I dag er det ikke noe kompetansekrav til den som skal installere 
et ildsted. På samme måte er det mange med dårlig kunnskap som 
rehabiliterer skorsteiner, sier han, og peker også på at det å sette opp 
en skorstein er søknadspliktig arbeid, men at mange lar være å søke. 

Selv tar han papirarbeidet som en del av jobben. Søknader og 
andre formaliteter er en service man må yte når man sitter på den 
kunnskapen som skal til, mener han.

Feiermesteren trekker parallellen til andre fag: Kravene er streng-
ere til den som skal montere et bad enn til den som skal montere et 
ildsted: – Det er galskap. Konsekvensene av en vannlekkasje kan 
også være store, men feilmontering av skorstein eller ildsted er i 
verste fall livstruende, sier han

For feiermesteren er månedene fra september til desember de 
desidert travleste. – Jeg oppfordrer alltid kundene til å tenke hele 
året, og hvis vi blir bestilt om våren, kan vi kanskje komme allerede 
samme uke. Men alle skal ha alt på plass før det begynner å bli kaldt 
om høsten, konstaterer Emil Lerdahl.  Q

Emil Lerdahl (til venstre) har fått med seg Kristian Ørnsrud på jobb. Han har ikke ansatte ennå, men leier inn hjelp ved behov.



Lerdahl og Ørnsrud løfter sammen. Den tyngste delen av jobben er å få på plass en peisinnsats som veier 225 kilo.

Kvalitet i arbeid

Nyhet!

De beste velger ofte det beste. Derfor kan det hende at de som er opptatt av kvalitet i sitt eget arbeide vil sette pris 
på en kvalitetsbil som både kan leveres med 4x4, bakhjulsdrift eller forhjulstrekk. 5 års garanti/300.000 km.

4x4 tilgjengelig fra mars 2015. Forbruk blandet kjøring (med bakhjulsdrift): 0,58 liter pr/mil. CO2 utslipp: 163 g/km. Importør: Bertel O. Steen AS.

Facebook.com/StarAutocoSkedsmo

Vito 111 med 7 kofferter med Bosch-verktøy 
og vinterhjul inkludert i prisen. 299.900,-Kun

kr
eks.
mva.

Star Autoco Skedsmo, tlf. 63 87 90 90, Trondheimsveien 62, 
2019 Skedsmokorset, www.starautoco.no

Star_Autoco_Skedsmo_halvside_Mesteren.indd   1 22.01.15   12.07
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Gunhild Næss er selveste årsaken til Næss 
Hjemmebakeri på Gjøvik. Da moren var tidlig ferdig 
til jul fordi hun gikk høygravid, fikk hun så mye tid 
til overs at hun begynte å bake småkaker til folk.

TEKST OG FOTO: GEORG MATHISEN

FØDT
INN I

Både dagligvarebutikker og kaféer er konkurrenter 
 – og boller selger bensinstasjonene mye av.

bakerietbakeriet
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I dag er hun konditormester. Men egentlig skulle hun ikke inn i bake-
riet i det hele tatt. – Da jeg var 14, skulle jeg bli tubaist. Og det var i 
hvert fall én ting jeg ikke skulle bli, og det var baker. Jeg skulle ha 
ordentlig arbeid, smiler Gunhild Næss.

Gråt seg til skoleplass
Så ble hun ferdig med ungdomsskolen, søkte seg til musikklinjen, 
innså at den interessen var i ferd med å gå over, og havnet på  
handelsgymnas, som folk flest kalte det den gangen på 1980-tallet.

– Det var ikke noe stas i det hele tatt. Egentlig var jeg skolelei. Jeg 
hadde bakerlinja som et alternativ for å fylle opp søknadsskjemaet, og 
så fikk jeg nyss om en kamerat som hadde kommet inn der med mye 
dårligere karakterer enn meg. Jeg gikk fra handelsskolen til yrkesskolen, 
satte meg på rektors kontor og gråt til meg en plass, forteller hun.

Etter to uker kom hun inn formelt. – Jeg følte at her hørte jeg 
hjemme. Jeg fikk bruke hendene og produsere i stedet for å sitte på 
skolebenken hele dagen. Da følte jeg at jeg hadde havnet på rett 
plass i livet, sier hun.

Høygravid gründer
Det var kanskje ikke så rart, historien til bedriften tatt i betraktning. 
Da Gunhild var på vei, gjorde mor Olaug ekstra tidlig klart til jul. Hun 

hadde nemlig termin rett etter jul, og fødselen skulle ikke få forstyrre 
juleforberedelsene.

– Dermed ble hun gående hjemme etter at hun var ferdig. Så satte 
hun inn en annonse i Oppland Arbeiderblad om at hun kunne bake små-
kaker til folk til jul. Det året bakte hun av 50 kilo mel, forteller Gunhild.

I kjelleren
Det gikk så bra at hun fortsatte. Den dag i dag er bakeriet i kjelleren 
på barndomshjemmet, med søster Anne Næss som sjef.

– Mor hadde gått husmorskolen og vært kokk på «Lompa» i Oslo  
og på Skibladner, men hun hadde ikke fagbrev, forteller Gunhild Næss.

Gunhild derimot, var lærling hos baker Andresen på Gjøvik, og 
senere tok hun mesterbrevet. Da søstrene bakte og solgte flere 
steder, hadde de mestermerket i logoen. Nå selges alt fra kaféen  
på kjøpesenteret CC. Der betyr ikke merket like mye.

Yngstesøster Anne droppet mesterbrev. – Jeg måtte til Oslo for å 
få yrkesteorien, og det var midt i julebaksten, så det fikk jeg aldri 
gjort, fastslår hun.

Kafé
De to søstrene tenker og arbeider helt forskjellig. Derfor har de 
funnet ut at det er best å styre hver sin del av virksomheten.  

Gunhild (til venstre) og Anne Næss leverer bakst helt fri for kunstige 
tilsetningsstoffer.

Frida Elise Owren Claussen er en av flere som arbeider hos hjemme - 
bakeriet ved siden av skolen.



Anne driver bakeriet, med en deltidsansatt og en lærling i tillegg til 
seg selv. Gunhild styrer kaféen, der de er åtte ansatte fordelt på tre 
og et halvt årsverk.

Siden den ligger på et stort kjøpesenter, har kaféen et bredt 
 spekter av kunder. Mange pensjonister på dagtid på hverdagene og 
mange potensielle lunsjkunder fra kjøpesenteret som har 700 
ansatte med stort og smått. I tillegg er politistasjonen nærmeste 
nabo. (– Men vi har ikke donuts, smiler søstrene Næss.)

Storfamilier
I helgene kommer familiene, og ikke minst storfamiliene. Gunhild 
Næss har gjort to spennende observasjoner:

– Lenge hadde vi tre pensjonister, eldre damer, som kom ofte  
og satt på hvert sitt bord. Nå sitter de på samme bord.

Og:
– Romjula blir bedre og bedre. Da jeg var småjente, reiste vi hjem 

til bestemor for å kose oss. Nå tar de med seg bestemor og kommer 
hit. Kafétradisjonen blir bedre og bedre!

Hjemmebakeriet selger hygge like mye som produkter, nemlig.
Og produktene, de lages på helt naturlig vis. Ingen tilsetnings-

stoffer, gjær som hevemiddel, ordentlige sukkerbrødbunner med 
pisket krem.

Brød har bakerne gitt seg med. Men de har utviklet egne småbrød 
i rundstykkestørrelse: Oreganobrød, urtebrød og skinkebriks, for 
eksempel. Kundene er opptatt av hva de får i seg, og der de før 
kjøpte skolebrød, foretrekker de nå sunnere skinkebriks.

Markensgamper
Og så lager de markensgamper da. Et produkt med lange tradisjoner 
– ingen vet akkurat hvor lange, men de har i hvert fall vært i salg på 
Gjøvik-Marken i over 60 år. Sirupskaker med hestefasong, perfekte til  

å kose seg med på vei mellom tivoliboder, konserter og messehall.
– Gjøvikfolk som er oppvokst med tradisjonen, er helt ville etter 

markedsgampene. Kunder utenbysfra spør gjerne «Selger dere 
pepperkaker allerede nå?», forteller Gunhild Næss.

Hun har ikke lov av messearrangørene til å fortelle akkurat  
hvor mange som lages hvert år, men det er mange tusen.

– I fjor pakket jeg så mange markensgamper at jeg ble støl  
i magen, smiler konditormesteren på Gjøvik.  Q

Næss Hjemmebakeri begynte å selge produktene sine i en 18 kvad  
ratmeter stor nisje på kjøpesenteret City på Gjøvik. Senere ble to 
sentre bygd sammen til dagens CC, og de siste 15 årene har hjemme - 
bakeriet drevet kafé.

8´
Utleie fra

10,
pr. dag

Containere for lager/oppbevaring av 
verktøy/maskiner på byggeplassen

Solid stålramme med hjørnekasser og gaffeltrucklommer.
Leveres isolerte med lys og varme, eller kun isolerte eller standard 
uisolerte. Leveres i standard blå eller hvit  eller e#er ønske.

8 fot
Utvendig L 2238 mm / B 2200 mm / H 2260 mm
Innvendig L 2275 mm / B 2106 mm / H 2050 mm
Døråpning B 2106 mm / H 1949 mm

20 fot
Utvendig L 6058 mm / B 2438 mm / H 2591 mm
Innvendig L 5898 mm / B 2352 mm / H 2393 mm
Døråpning B 2343 mm / H 2280 mm
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      Fra jord
    til bord

- I ulike deler av landet har vi utviklet vår egen karakteristiske 
 keramikkstil, forteller Clicerio Ortíz.

Keramikeren fra San Bartolo Coyotepec sør i Mexico har i over 
femti år bidratt til landsbyens skinnende svarte keramikktradisjoner.

- Jeg er født og oppvokst her og er stolt over å være en del av 
keramikkulturen som identifiserer oss som landsby, utdyper han. 

Det samme er Petrona Zárate i landsbyen, Santa María Atzompa, 
en tre kvarters kjøretur unna. 

- Men her er det den grønne keramikken som er en del av identi-
teten vår, sier kvinnen som sammen med familien sin dedikerer seg 
til leirkunsten. - Denne er riktignok i utvikling, og i dag er det vanli-
gere med brun keramikk med malte blomster i ulike farger.

Gullgruve
Spiren til de ulike keramikktradisjonene i de to landsbyene finnes i 
råvarene. Begge steder hentes leiren som keramikerne bruker fra 

Skinnende svart, grønt med glans, blomster i ulike farger. Det meksikanske  
keramikkuniverset er stort og variert. 

TEKST: TONE AGUILAR FOTO: MARCO AGUILAR

      Fra jord
    til bord
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gruver, men den har ulike karakteristikker: Gruveleieren i San Bartolo 
Coyotepec gir gråsvart keramikk, mens keramikken som framstilles 
av leiren i gruven ved Atzompa er lysebrun. 

 Kun landsbyens innbyggere får lov til å reise til gruven ved San 
Bartolo Coyotepec.

- Dag og natt er det vakt her, sier Clicerio. - For gruven med leiren 
er som en gullgruve for oss som bor her. 

Tidligere reiste han opp til gruven for å hente råmaterialet.
- Men i dag er jeg gammel og må kjøpe femtikilossekker med leire 

som andre landsbybeboere henter, sier han. 
Gruveleiren blander han først med vann, og med hendene rører 

han rundt før blandingen siles slik at småstein og annet rusk fjernes.
Petronas far, Artemio Zárate, forteller om en lignende prosess. 
- Gruven vi henter leiren fra befinner seg på en privat eiendom,  
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så vi må betale til eieren, sier han. - Gruven er derfor i første rekke 
en gullgruve for gruveeieren.

Tidligere fantes en leire som de kunne begynne å arbeide med 
uten noe forarbeid.

- Denne finnes fortsatt, men det er billigere for oss å kjøpe leiren 
som ikke er så ren og den må vi sile først, fortsetter Artemio.

Familien Zárate benytter to typer leire, en som males til pulver  
og en som tørkes til en massiv deig.

- De to leirtypene eltes så sammen før vi begynner å lage krukker 
og figurer av den, forklarer Petrona. 

Hendene mine vet
I verkstedet sitt sitter Petrona foran tallerkenen som hun snurrer 
rundt med én hånd mens hun med den andre hånden gir leiren form. 
Med pølser hun raskt ruller, bygger hun på krukken til den blir høyere 
og høyere.

- Dette er første fase fordi jeg må la leieren tørke litt før jeg arbei-
der mer med den, sier hun. - I morgen jevner jeg overflaten og lager 
krukkehalsen.

Dag nummer tre lager hun blomstene som det er vanlig å dekorere 
krukkene med.

Med taktfaste bevegelser plasseres blomsterblad for blomsterblad 
på krukkene hun har stående. Etter hvert prydes de alle av sirlige 
solsikkeblomster. 

- Hendene mine vet hva de skal gjøre, smiler keramikerkvinnen. 
Etter 25 år erfaring er formene som dannes og mengden leire som 

trengs automatisert av de arbeidsomme hendene.
- Jeg lager mange typer blomster, skyter Petrona inn, men akkurat 

disse ble bestilt med solsikker.



De ferdige krukkene settes så til tørk i en måned.
- Vi lar de stå i skyggen slik at tørkeprosessen er langsommere, 

forklarer hun. - Slik er det mindre sjanse for at de sprekker.
Etter en måned stekes de først én gang i en stor vedovn.
- Førti minutter er som regel nok, og siden varmen ved første-

gangs steking ikke er så høy, bruker vi småkvist, sier hun.
Neste fase i prosessen er maling av krukken. Spesielt er det vanlig 

å male blomstene Petrona har laget og lakkerer keramikken slik at 
den får mer glans. 

Til slutt stekes krukkene på nytt, men denne gangen benyttes  
tykkere ved da varmen her er høyere. 

Engler og hodeskaller
Den manuelle dreietallerkenen var også det viktigste arbeidsred-
skapet for Clicerio da han lærte faget av moren som liten gutt.

- Men i dag bruker jeg mest gipsformer, forteller han. 
En årsak til dette er at det er en mye raskere arbeidsmåte samt at 

han lager flest keramikkfigurer og da er det enklere med gipsformer.
- Formene har jeg laget selv, sier Clicerio og ser på den enorme 

haugen han har liggende. - Når jeg passer på at leieren ikke er for 
våt, varer de lenge. 

Han forklarer at han benytter to teknikker.
- Én går ut på at jeg fyller formene, og da må leiren være flytende, 

sier han. - Den andre teknikken består i at jeg lager lomper av en 
tørrere leirdeig som jeg presser på inne i de ulike formene.

Etter en halvtime fjerner han formen før han jevner ut sammen-
føyningene og skjærer ut detaljer som for eksempel øyne og nese  
til hodeskallene han for øyeblikket lager. 

- Jeg lager de fleste figurer du kan tenke deg, ler keramikeren.  
- Hodeskaller som dette får jeg en del bestillinger på, men engler, 
jomfruer, fugler, sol og måne selger også godt.

Svart som skinner
Før Clicerio steker keramikken sin, polerer han den med et stykke 
metall.

- Det er denne poleringen som gjør at den svarte keramikken 
skinner, forklarer han.

Keramikken av leieren i San Bartolo Coyotepecs gruve var opp-
rinnelig grå etter at den ble stekt, men på 1950-tallet oppdaget en 
av de kvinnelige pottemakerne i landsbyen, Doña Rosa Real de Nieto, 
at keramikken forandret farge til skinnende svart hvis hun polerte 
den med en kvartsstein. Slik reformerte hun pottemakerkunsten og 
landsbyens identitet ble skinnende svart.

- I dag bruker vi metall i stedet for kvarts, fortsetter Clicerio, men 
prosessen er den samme, og det er nødvendig med to poleringer  
for å gi den ordentlig glans. 

Keramikken stekes så i jordovner hvor åpningen tettes igjen av 
murstein og jord. 

- Det tar som regel en halv dag å steke dem, men det avhenger av 
hvor store figurene eller pottene er, poengterer keramikkmesteren. 

For at den svarte keramikken skal skinne ekstra, kan den ikke 
stekes for lenge. Denne er derfor til pynt da den ikke tåler vann. 

- Men jeg lager også kopper og glass som kan brukes, sier Clicerio. 
– De steker jeg noe lenger, og forskjellen er at skinnet blir litt  
mattere. 

Både den svarte keramikken fra San Bartolo Coyotepec og kera-
mikken i Santa María Atzompa, som enten er malt grønn eller i ulike 
blomsterfarger med brun base, er hovedsakelig til pynt.

- Men det er noen som fremdeles bruker keramikkasseroller til  
å lage mat, sier Petrona. 

Keramikkprodukter er følgelig fortsatt en viktig ingrediens på 
Mexicos bord.

- Og ikke minst gir den oss keramikere mat på bordet, fremhever 
Petrona.  Q

Mer om medlemskap på
www.byggmesterforbundet.no

VIL DU HA 
OSS MED PÅ 

LAGET?
Vi er gode i forsvar: Våre advokater er spesialister 
på lover, avtaler og rettspraksis innen bygg og anlegg. 
De kan følge deg helt inn i rettssalen om det behøves. 

Vi er gode på taklinger: Du får landets sterkeste
og uavhengige fagavdeling på laget. Vi gir verdifulle råd 
og veiledning når du vil utfordre deg selv eller står fast. 
Bredt kurstilbud!

Vi er gode på redninger: Vårt forsikringskontor,
Byggmesterforsikring AS, kjenner til hverdagen og 
 virkeligheten på byggeplassene og hjelper deg å velge 
riktige forsikringer.

hei@byggmesterforbundet.no
Send oss en melding og vi tar kontakt! 

Eller ring oss på 23 08 75 77

Er du byggmester 
og driver egen bedrift?
Vi vet at det til tider kan være mange baller 

i luften og tøffe taklinger i vår bransje
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svinner hen?
Mestertanker
- Vi har det «i fingrene», vi gamle gutta. Om noe blir ødelagt eller delvis utslitt  
er det første vi tenker på om det kan repareres. Og det kan det jo ofte. Problemet  
er at det kanskje ikke er regningssvarende for bedriften å gjøre det. Men kundene  
er jo fornøyd.

TEKST OG FOTO: JØRN WAD
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Blikkenslagermester John M. Føre i Narvik er travelt opptatt med  
å reparere en ventilasjonsvifte når vi banker på en gråkald dag i 
november. Han lar seg ikke affisere av utenlandske trailere som 
 nærmest står lagvis utenfor verkstedet hans, fullstendig fastkjørt  
i den første vintersnøen.

Konkurranse 
- Joda, vi merker utlendingene i konkurransen om jobbene. Men de 
siste årene har vi heldigvis hatt fullt opp å gjøre, noe blant annet 
storjobben med hotellet, som utgjør det nye blikkfanget i byen, får 
ta æren for. Nå har vi vært vant til å ha nok å gjøre i en periode. 
Spørsmålet blir bare hvordan dette bildet kommer til å se ut fram-
over, sier han.

Sønnen André, som er daglig leder, skulle i grunnen jobbe her en 
kort stund mens han bestemte seg for hva han skulle gjøre videre. 
Han trivdes ikke i jobben innenfor bankvesenet, og trengte å tenke 
seg om:

- Men så ble jeg her gitt, sier han med et skjevt smil. Det viste 
 seg at det fader’n drev med var både mer interessant og spennende 
enn jeg hadde forestilt meg. Det er budsjettall som opptar André i 
november, og han er travelt opptatt med kalkulasjoner når vi stikker 
innom. Han klikker i vei litt til, før han sukker, ser ut i lokalet, og er 
klar: Jeg kommer nok til å fortsette med dette nå, sier han.

Back to basic
- Det gjelder å spille på hele bredden av bedriftens kunnskaper,  
og gjerne gå litt «back to basic», sier John. Han er midt inne i den 
konsentrerte jobben å reparere en ventilasjonsvifte, som sønnen 
 stiller seg mildt hoderystende til.

- Hvorfor denne uenigheten om strategi?
- Nåja, det er vel ikke så strategisk akkurat. Men det hender vi ser 
litt forskjellig på slike saker, smiler sønnen litt beskjemmet. Han viser 
til at bedriften som sådan høyst sannsynlig kunne ha tjent mer 
penger på å ha solgt kunden en helt ny vifte, og montert den. Om 
kunden da altså hadde tatt den utgiften, innvender «far sjøl», og 
skrur enda mer innbitt på den gjenstridige viften som nå har fått ny 
innmat, og bokstavelig talt er «god som ny». For halvparten av prisen 
av en ny vifte. Diskusjonen kommer til å fortsette utover kvelden, får 
vi en følelse av. For disse karene har diskutert før, og det er ikke gitt 
hvem som får rett – til slutt. Om de da blir enige:

- Du vet, vi gamle gutta har dette i fingrene, og det er helt naturlig 
for oss å hjelpe folk med mindre reparasjoner. Mer miljøvennlig er det 
også, og det skaper fornøyde kunder, regner blikkenslager-mesteren 
på fingrene. Han innrømmer imidlertid villig vekk at det kanskje ikke 
er det mest regningssvarende, om man altså har mer enn nok å 
gjøre. Men i en situasjon der det kanskje ikke kommer til å være  
tilfellet, ser han likevel ikke bort fra at det kan komme til å bli viktig 
å se på alle mulige inntektskilder.

Vi som er av den gamle skolen, kall oss gjerne aldrende mestere, 
har dette i fingrene. Men kanskje også i ryggmargen. Det er  
enklere å bytte ut hele vifta kanskje, men det er jo ikke særlig 
ressursbevarende, mener blikkenslagermester John M. Føre.

I den knivskarpe konkurransen som er innen bygge-
bransjen, er det i grunnen bare  faget vårt, kombinert 
med grundige strategiske vurderinger som gjør  
nytten, konkluderer  blikkenslagermester  
John M. Føre (t.v.) og André Føre.



Håndverk
André Føre erklærer seg også enig i dette, og viser til de forskjellige 
preproduserte delene som bedriften skal i gang med nå som vinteren 
står for døren: Det er viktig å utnytte tiden, og ikke minst den 
 kompetansen det medfører å ha en mester i faget tilgjengelig, slår 
han fast. Alle detaljer kan være viktig, for eksempel å lage sine egne 
innfestningsmidler:

- Dette har blikkenslagerbedrifter gjort i årtider, og det kan tjene 
som et eksempel på de mange detaljene som vil kunne komme til å 
være utslagsgivende for vår suksess også i fremtiden. Jeg har stor tro 
på at en fagtung bedrift som vår vil komme til å gjøre det skarpt 
også i fremtiden. Men det er ingen tvil om at konkurransen er kniv-
skarp innenfor byggebransjen, og det er avgjort viktig at vi skjerper 
oss slik at vi får tak i de lønnsomme prosjektene, slår han fast.

Hans sindige opphav erklærer seg også enig i dette:
- Det er klart at det nettopp er våre spesialiteter, våre faglige 

 l  øsninger som kommer til å bli utslagsgivende. Vi selger og monterer 
såklart også Flexit-vifter eller hva det nå kan dreie seg om. Og vi 
monterer dem både faglig korrekt og kjapt, kanskje mye bedre enn 
konkurrerende bedrifter som ikke har vår bakgrunn og solide faglige 
bakgrunn. Men vi må møte denne konkurransen som i stor grad 
handler om å ende tilbudene med riktig pris, sier han til slutt.  Q

NYE OPEL VIVARO

KLASSENS LAVESTE FORBRUK.
Nye Opel Vivaro med klassens laveste forbruk, mye utstyr og mange fordeler. Mer Opel – mer Premium. 

Pris fra kr 244.353,-. Ta kontakt med oss i dag for prøvekjøring. Prøv en Opel – Vinn en Opel.

opel.no  

CO2 utslipp 155 g/km. Forbruk 0,59 l/mil. Gjelder blandet kjøring. Euro 5. Frakt og lev. omkost. Oslo inkludert i prisen. Avbildede biler kan ha ekstrautstyr. Importør Opel Norge AS.

Leasing: Bilpris kr. 284.900,- (pris eks. frakt/levering). Engangsavgift: kr. 44.602,-. Forskudd: kr. 40.000,- eks. mva. Restverdi 48 mnd: 38% kr. 108.262,-. Rente: 4,95 %.  

Totalpris (leie 48 mnd., forskudd, frakt/levering og termingebyr) kr. 170.812,- eks. mva.

GRATIS VINTERSJEKK
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Kr 2.474,- pr/mnd. eks. mva.

Leieperiode: 48 mnd. 15.000 km pr. år.

Det går en grense et sted mellom å utnytte vår faglige innsikt  
og det å drive rasjonelt. Tradisjonelt har vi for eksempel laget våre 
egne innfestingsmidler, og når vi har tid til det, går det såklart  
fint. Men i travlere tider er det kanskje ikke regningssvarende, 
forteller André Føre.



Odd Rune Hansen er bygg/tømrermester fra Alta, men det er ikke 
som dette han er best kjent. I alle fall ikke for det ganske land. 
Landskjent ble han nemlig for sine mange opptredener i «rorbua», 
med programtittelen «Du skal høre mye» på NRK. Men det er altså 
bygg/tømrermester han er. Slik tjener han til livets opphold, og det 
kommer han til å fortsette med.

Lite men godt
- Du har ikke tenkt på å leve av revy og humor fullt og helt, da?
- Det har vært tider i livet da humoren var en veldig stor del av til-
værelsen. Men for det første så går jo livet litt i bølger, og for det 
annet er det jo slik at man til slutt må gjøre et valg: Skal man holde 

på håndverkspraksisen sin, er man ganske enkelt nødt til å satse på 
den, slår han fast.

Så det gjorde han, og ikke lykkes han så rent lite med det heller: 
For tiden har han 4 karer fra Litauen ansatt, som også bor i kjelleren 
hans. Men han understreker at det er særdeles ordnede forhold, noe 
Arbeidstilsynet også med selvsyn kunne konstatere da de kom på 
uanmeldt besøk for en tid tilbake. Odd Rune ser på sine ansatte mer 
som kamerater enn noe annet, og han understreker at man såklart 
ikke kan behandle kameratene sine dårlig:

- Helt fra begynnelsen har jeg vært klar på at jeg i grunnen ikke 
ville ha ansatte. Min far hadde et større entreprenørselskap, så jeg 
vet hva det er. Aldri i livet om jeg ville utsette meg for noe slikt. Men 

Du skal høre mye...
- Humor kan være så mye. Den er et fryktelig våpen, men den er også en kilde  
til glede og underholdning. Ofte kan den være som en ventil, eller kanskje til trøst. 
Men skal du drive med det på litt mer proff basis, må det gjøres edru!

TEKST OG FOTO: JØRN WAD

I grunnen ville jeg ikke ha ansatte, men de fire karene jeg har hos meg nå greide å overtale meg. Så nå er de mer kamerater  
enn ansatte i tradisjonell betydning, forteller bygg-/tømrermester Odd Rune Hansen.

MESTERN 1 • 2015    23



24      MESTERN 1 • 2015

det har jo hendt at jeg har kommet på prosjekter som av en eller 
annen grunn er slik at jeg har følt jeg trengte hjelp. Disse fire karene 
var ledige i riktig tid, og en kollega av meg sa at han gjerne ville at 
de skulle lære seg norske forhold, forklarer han.

Enkelt
Dette skulle vise seg å være en meget enkel oppgave, for karene 
lærte fort når noen bare tok seg bryderiet med å forklare dem hvor-
dan ting fungerer her i landet. Snart hadde de ingen problemer med 
å fungere i lokalsamfunnet. Prosjektet de deltok i tok imidlertid slutt, 
og Odd Rune takket for følge. Dette kunne de ikke forstå:

- Jammen boss (de insisterer på å kalle ham det), er du ikke for-
nøyd med jobben vi har gjort, ville de vite. Og det var han jo. Faktisk 
hadde han sjelden sett lignende arbeidsglede, nøyaktighet og fram-
drift som hos disse karene. Men straks han hadde fortalt det, ble  
det enda mindre forståelig for dem:

- Men da kan vi gjøre en avtale, drev de på: Du skaffer jobbene, 
og vi jobber. Og slik ble det. Enda et nytt kapittel i livet for Odd 
Rune, som alltid har vært nysgjerrig, og gjerne er med på nye ut - 
fordringer:

- Jada, selskapet vårt har jo ikke noen voldsomme overskudd. Men 
karene har lønn, og jeg har lønn, så vi klarer oss. Og i stedet for jule-

Vi har mye å lære av østeuropeerne når det gjelder å holde det 
ryddig rundt seg, og ikke minst ta vare på avkapp og lignende,  
mener Odd Rune Hansen.

Her i «garasjen» forbereder vi fortsatt mye av produksjonen slik at 
vi er sikre på at vi kan jobbe mest mulig rasjonelt. Men litt humor i 
hverdagen bør det alltid være tid til, formaner Odd Rune Hansen.
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Kongsvingervegen 6, 2040 KLØFTA

tilhengerkran

salg – utleie

 Aluminiumskraner
 – lettere blir det ikke!

Komplette kranbiler

– opptil 46 m

krokhøyde

Ring i dag
og slå av en prat!
tlf 939 50 100

www.klaas.no

Ilevegen 13, 2040 Kløfta

• Tilhengerkraner

• Bilmonterte kraner

• Byggelifter

• Møbellifter

• Løfteutstyr

17-24 TSR Light: løft 650 kg

17-24 TSRH: løft 800 kg

21-31 TSR: løft 1500 kg

23-33 TSR City: løft 1500 kg

Krokhøyde fra 24 til 33 m

Transportvekt fra 2600 kg til 3500 kg
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Kongsvingervegen 6, 2040 KLØFTA

Humor er en alvorlig sak. Du må holde deg edru om det skal fungere 
skikkelig, mener Odd Rune Hansen fra Alta.

bord, pleier vi å reise en tur og gå på ski, eller noe annet gøy. Jeg har 
allerede lært dem å bruke slalåmski, og nå står «bortoverski» for tur, 
ler han. Han ler nemlig ofte og godt, denne karen. Og han elsker å få 
andre til å le også.

Givende hobby
-Å være humorist var i utgangspunktet bare en hobby for meg, men 
etterhvert tok det jo litt av, det også. Var det ikke toastmasterjobber, 
var det kanskje revy eller andre oppdrag. Dette er forresten oppdrag 
jeg må holde meg absolutt edru på. Spesielt toastmasterjobbene. 
Der gjelder det virkelig å ha «hodet påskrudd», fordi du er helt 
avhengig av å skape en god stemning. Får du ikke til det, har du 
tapt. Men greier du å sette stemningen tidlig, kan du surfe på denne 
bølgen av entusiasme gjennom hele selskapet. Det er en jobb du 
gjør, men samtidig er det også veldig givende, slår han fast, og sitter 
litt stille før han føyer til: Men det kan bli slitsomt også. 

Det var nok grunnen til at han nå har trappet ned: Det ble for slit-
somt å både drive tømrermestervirksomheten og å være en fullbe-
faren humorist samtidig. Likevel ville han overhode ikke vært denne 
humoristvirksomheten foruten. Han understreker at det er særdeles 
viktig å ha et liv utenom jobben, slik at man kan lade batteriene for 
ytterligere innsats. 

-Får man ikke til det går det ganske enkelt ikke å yte sitt beste. 
Man har rett og slett ikke overskudd nok til å legge ned innsatsen 
som er nødvendig, slår han fast, før han kommer i hu at han har 
glemt noe ute i garasjen. Den har for øvrig ikke tjent som garasje  
på lenge: Det var der han startet sin humoristvirksomhet, og den er 
fortsatt verksted når ting skal utvikles, forklarer han.  Q
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18 000 varer rett i hånden
Last ned appen!

Skann QR-koden eller søk på ”Biltema” i Market eller App Store.

  

Mvh Knut Svenningsen
Biltema Norge AS

Jeg forsikrer at opplysningene gitt i denne søknaden er fullstendige og riktige, og at jeg er gitt godkjent fullmakt fra søkerbedriften til å tegne slik 

fakturaavtale med Biltema. Jeg aksepterer at jeg kan bli holdt personlig ansvarlig for brukt kreditt om slik fullmakt fra bedriften ikke foreligger. 

Vi binder oss til enhver tid gjeldende betalingsvilkår og er inneforstått med at varene selges med salgspant. Det er vårt ansvar å opplyse om 

de ansvarlige med rett til å handle. Vi er også inneforstått med at Biltema kan avslå søknaden uten nærmere forklaring etter at kredittsjekken er 

gjennomført og at Biltema til enhver tid kan justere bevilget kreditt. Firmaattest skal legges ved skjemaet.

Firmanavn:*

Foretaksnummer:*

Søknadsskjema 
bedriftskunde

Alle felter merket med * må fylles ut. 

Fakturaadresse:*

Besøksadresse:

Postnummer:* Poststed:*

Telefon:

Kontaktperson hos bedriften:*

Mobiltelefon:

Lagt ved firmaattest 

(sett kryss):*

E-post-adresse:*

Bedriftens kontonummer:*

Ønsker å handle hos følgende Biltema-varehus :

Kundenummer:
Innvilget løpende kreditt: Legitimasjonsnummer:

Ønsket kredittbeløp:*
Ønsker spesifisert følgende prosjekt og rekvisisjonsnummer på 

faktura:*

Fylles ut av Biltema:

sendes til: post.norge@biltema.com

1.
2.

3.

Ønsket fakturaformat 

(sett kryss):* Post: E-post:

Personer med rett til å handle:

1.
2.

3.

Sted/dato :

Stilling:*

Signatur, ansvarlig for signatur hos bedriften:*

Side 1 av 2

Ja: Nei:

Biltema - Et godt og rimelig 
alternativ også for bedriften!

Det er forbausende hvordan mange lar seg lure av en rabatt. 
Det er jo ikke rabattsatsen som medfører hvorvidt noe blir et 
godt eller dårlig kjøp, men hva du faktisk betaler i kroner og øre. 
Våre ordinære priser tåler sammenligning med hvem som helst! 

For profesjonell bruk skal du kjøpe verktøy med høy kvalitet. 
Vårt proffverktøy har 10 års garanti. Da kan du føle deg trygg på 
kvaliteten. Vi har kun våre egne varemerker, men kjøper gjerne 
av merkevareprodusentene. Du betaler likevel ikke noe ekstra 
for merket. 

Vi har effektiv logistikk i alle ledd, f.eks. får varehusene levert 
varer kun i store trailere én gang i uken fra vårt sentrallager for 
hele Norden. På denne måten kan vi holde svært lave priser for 
alle våre kunder.

Vi har varer som et stort spenn av virksomheter har behov for. 
Store kundegrupper hos oss er verksteder, barnehager, 
transportnæringen, kommuner og skoler. 
Det er kostnadsfritt å opprette kundekonto.

Se og fyll ut søknadsskjema 
på www.biltema.no!

Få alt samlet på en faktura
Faktura med opptil 30 dagers betalingstid
Spar tid ved raskt og enkelt kjøp
Lange åpningstider og god tilgjengelighet 

Pipenøkkelsett, 150 deler
Av CrV-stål, bits av S2-stål. Inneholder ulike typer piper, tennpluggpiper, 
kombinasjonsnøkler, leddnøkler, umbraconøkler og tilbehør som gjør settet 
komplett. Ergonomisk skralle av glassfiberforsterket plast og Quick Release- 
funksjon. Leveres i formstøpt plastkoffert, 600 x 400 x 80 mm. Vekt: 11,5 kg.
10-120

1299,-

Noen av fordelene ved å bli bedriftskunde:



815 32 815 - www.biltema.no

ALTA, ARENDAL, ASKIM, BODØ, BRYNE, BÆRUM, BERGEN SANDSLI, BERGEN ÅSANE, EGERSUND, ELVERUM 
FAUSKE, FINNSNES, FOLLO (SOFIEMYR), FREDRIKSTAD, FØRDE, GJØVIK, GOL, HADELAND, HAMAR, HARSTAD

HAUGESUND, HELL, HØNEFOSS, KARMØY (ÅKRA), KONGSBERG, KONGSVINGER, KRISTIANSAND,  
KRISTIANSUND, LADE, LARVIK, LIER, LILLEHAMMER, LYNGDAL, MALVIK, MJØNDALEN, MO I RANA, MOLDE, 

MOSJØEN, MOSS, NAMSOS, NARVIK, OSLO, SANDEFJORD, SANDNES, SARPSBORG, SKIEN, SKJETTEN, 
SOGNDAL, STEINKJER, STORD, TROMSØ, TRONDHEIM, TØNSBERG, ULSTEINVIK, VALDRES, ÅLESUND

alternativ også for bedriften!

Varmevifte, 2000 W
Har tre varmeinnstillinger, trinnløs 
termostat (0–85 ˚C) og over-
opphetingsvern. Effektinnstillinger: 
650 W / 1300 W / 2000 W. IP24. 
Kabellengde: 1,6 m. Vekt: 3,6 kg.  
230 V.  46-3060

299,-

HVORFOR 

BETALE 

MER?

Våt-og tørr-
støvsuger
Perfekt for huset, garasjen 
og arbeidsplassen. 
Suger opp vann, 
slipestøv, jord m.m. 
Med strømuttak for 
elektriskhåndverktøy 
og 30 liters beholder 
av rustfritt stål. 
HEPA-filter. 
1200 W. 
230 V. 
17-209

Godt kjøp!
Gjør det selv (SE) - 03/2011

599,-

Dieselvarmer med termostat
Mobil varmevifte. Varmeeffekt: 15 kW. Luftforbruk: 430 m3/h. 
Effekt: 160 W. 230 V. IPX0. Vekt: 15 kg. Tankvolum: 20 l. 
Drivstofforbruk: 1, 4 l/h. Mål: 778 x 313 x 454 mm.
44-500

1999,-

Kompressor 30V-50
Oljesmurt kompressor med 50 liters tank. Utstyrt med 
2-sylinders V-blokk. For litt kraftigere trykkluftsarbeid så som 
spikeristol m.m. Fritt avgitt luftmengde, 6 bar: 195 l/min.
17-672

1999,-

Verktøykasse
Kraftig kasse med 
kanter av rustfritt 
stål. Solid håndtak 
av aluminium. Avtak-
bart brett for mindre 
verktøy. Gjennom-
gående hull for 
hengelås.
71-745

199,-

Snekkerhammer
Helsmidd kvalitetshammer som er skån-
som mot kroppen i krevende arbeids-
miljøer. U-formet slagflate. Av sort stål 
med polert slagflate. 16 oz, 337 mm.
16-4017

139,-

Arbeidslampe, 
lavenergi
For bruk utendørs og 
innendørs. Front av klar 
polykarbonat. 230 V. IP44. 
28 W 35-9570 199,-
38 W 46-228 299,-
3x36 W 35-9572 699,-

199,-
fra
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Dreiemoment, maks. (hardt/mykt) 50 / 26 Nm

Tomgangsturtall i (1. gir/2. gir) 0 – 500 / 0 – 1.700 o/min

Chuckspennvidde, min. / maks. 1,5 / 13 mm

Borspindelgjenge 1/2”

Batterispenning 18 V

Batterikapasitet 2,0 Ah

Vekt inkl. batteri 1,8 kg

Dreiemomenttrinn 18+1

Lengde 179,0 mm

Høyde 241,0 mm

Celletype Lithium-ioner

Bordiameter

Bor-Ø, tre, maks. 38 mm

Bor-Ø, stål, maks. 13 mm

Skruediameter

Skrue-Ø, maks. 10 mm

Skruing

Svingningsemisjonsverdi ah 2.5 m/s²

Usikkerhet K 1.5 m/s²

Boring i metall

Svingningsemisjonsverdi ah 2.5 m/s²

Usikkerhet K 1.5 m/s²

Test av Bosch GSR 18 V-EC
Batteridrevne driller med børsteløse motorer har dobbel så lang levetid og opp til  
30 prosent lenger driftstid på én batterioppladning. Mestern har testet modellen 
Bosch GSR 18 V-EC med trådløs lading. Tilbakemeldingene er at den er sterk. Den  
trådløse ladingen er genial, men den kommer best til sin rett der det er faste  
 arbeidsstasjoner.

Tekniske spesifikasjoner: GSR 18 V-EC Wireless Charging Professional

FUNKSJONER
→  Flergirs

→  Høyre-/venstregang

→  Styringselektronikk

→  Auto-Lock

→  Softgrip

→  Lys

→  Støy-/vibrasjonsinformasjon

→  Måleverdier beregnet iht. EN 60745. 

→  Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre retninger)

Pris:  3.648,00 eks MVA
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Testteam 2: Anders Kristensen  
i Tømrermesterne Øye og Knutsen

Det andre Testteamet kommer fra tømrerfirmaet Tømrermesterne 
Øye og Knutsen. Tømrersvenn Andreas Kristensen har lite å utsette 
på drillens egenskaper.- Drillen er fin å bruke, og oppleves som en 
solid maskin. Den er god å holde i og føles ikke spesielt tung sam-
menlignet med andre driller. 

Skrufunksjoner:
Den fungerer veldig bra og av og til holder drillen ut dagen med ett 
batteri selv med mye skruing. Skal jeg utsette noe på den så er det 
at den fortsetter å gå rundt etter at jeg har sluppet knappen.

Boring:
Vi har ikke testet den med langbor, men hullboring. I og med at vi skulle 
teste den prøvde vi oss med å bore gjennom tømmer med 12 cm hull-
bor. Den er nok ikke laget for denne type boring, men det gikk bra det 
også. Det eneste å utsette var at batteriet da gikk fort ut og at det 
måtte kjøles ned før vi kunne lade det igjen. Problemet som oppstod i 
etterkant var at batteriet ikke var klart til bruk da det andre batteriet 
gikk tomt. Som sagt er nok ikke drillen laget til dette formålet, men det 
gikk, og den virker også her som en solid og bra drill.

Hastighetskontroll:
- Vi har ikke noe å utsette på hastighetskontrollen og opplevelsen  
er som forventet av denne typen drill. Det er ingen forskjell fra 
andre tilsvarende driller med 2 gir.

Brukstid på batteri:
Til vanlig skruing hadde batteriet bra brukstid og ganske likt med til-
svarende modeller. Som nevnt tidligere trengte batteriet nedkjøling 
før det kunne lades opp igjen da det ble kjørt hardt, men den klarte 
jobben så absolutt.

Balanse og vekt:
Drillen har en bra balanse og oppleves som en lett drill å jobbe med.

Totalopplevelsen:
Førsteinntrykket er at den er god å holde og at den ikke er noe  
dårligere sammenlignet med andre driller. Den er sterk og takler tøff 
bruk. Det er bra med batteriindikator på begge batteriene. Trådløs 
lading er bra, men egner seg nok bedre til andre formål enn for oss 
som ikke har noen faste steder å jobbe i løpet av en dag. Tenker den 
passer godt inn for eksempel på et snekkerverksted der det mer 
eller mindre er fast arbeidssted. Ekstra pluss er lyset på drillen som 
lyser der det skal, og ikke kaster skygge over skruen du skal treffe. 

Terningkast: 

Testteam 1: Odd Fjeld og Stig Karlsson  
i Andreassen og Fjeld Bygg AS

Det første testteamet var fra byggmesterfirmaet Andreassen og Fjeld 
Bygg AS. Hovedinntrykket er at drillen er sterk som en bjørn, sier 
Odd Fjeld, som har vært en av testpersonene.

Skrufunksjoner:
Drillen oppleves som veldig bra og sterk som en bjørn til skruing, 
og drillen oppfører seg likt med andre tilsvarende driller. 

Boring:
Testteamet har brukt drillen til både langbor og hullbor. – Vi brukte 
både lange bor og hullbor opp til 125 mm. Vår opplevelse er at den er 
sterk, men den ble litt svak da motstanden ble stor. Et annet spørs-
mål er hvor lenge batteriene holder til dette formålet, spesielt vin-
terstid. Batteriet indikerte fulladet, men kom litt til kort da vi holdt 
på utendørs. 

Hastighetskontroll:
Drillen var veldig sterk på 2. gir ellers er den som andre driller av 
samme type. På den negative siden tar drillen mye strøm når den er 
stilt inn på hurtighastighet.

Brukstid på batteri:
Etter lading kunne vi bruke batteriet fulle dager med vanlig skruing, 
men på store og litt tyngre jobber som hullboring med 125mm var 
kapasiteten ikke optimal.

Balanse og vekt:
- Den er deilig å holde og ikke for tung. 

Totalopplevelse:
Drillen tilfredsstiller mine krav. Den er sterk, men av og til savnet vi 
et håndtak for å holde igjen slik at drillen ikke ble med rundt da vi 
boret. Skal vi trekke fram noe er plasseringen av lyset et pluss. Med 
denne drillen ser du hvor du skal skru. Et annet pluss er også inn-
festingen på siden som gjør det enkelt å henge drillen i snekker-
beltet. Det gjør at drillen kan være lett tilgjengelig. Den trådløse 
ladingen er genial, men som nevnt er vi litt usikre på batterikapasiteten 
når det blir for mye motstand og utendørsbruk vinterstid. Prisen er 
tilpasset konkurrentene, men det hadde vært greit med en vippesag 
i kofferten til den prisen.

Terningkast: 
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Muntlig arbeidsavtale og oppsigelsesfrist
En ung kvinne, som har fagbrev i kontorfaget, ble fast ansatt som 
sekretær i en mindre mesterbedrift uten tariffavtale, for et halvt  
år siden. Før ansettelsen informerte daglig leder om lønns- og 
arbeidsvilkår som gjaldt for arbeidsforholdet, og disse vilkårene ble 
partene muntlig enige om. Det var meningen at det skulle foreligge 
en skriftlig arbeidsavtale noen dager senere, men dette ble forsømt 
i en travel hverdag.

   I midten av desember i fjor fortalte sekretæren til daglig leder 
at hun hadde akseptert et tilbud om en stilling i en annen bedrift, 
og at hun derfor ville slutte ved årsskiftet. Daglig leder svarte at 
hun ikke kunne kreve å si opp stillingen med så kort frist, for opp-
sigelsesfristen for hennes stilling var én måned. Sekretæren var 
uenig med daglig leder, for etter hennes mening var hun ikke 
bundet av noen bestemt oppsigelsesfrist, og hun begrunnet det 
med at det ikke forelå noen skriftlig arbeidsavtale. 

   Ifølge arbeidsmiljøloven § 14-5 første ledd skal det inngås 
skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Det fremgår av paragraf-
ens annet ledd at i arbeidsforhold som har en samlet varighet av 
mer enn én måned, skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest 
mulig og senest én måned etter at arbeidsforholdet begynte. 
Kvinnens arbeidsforhold var likevel gyldig, for en muntlig avtale er 
like bindende som en skriftlig avtale. Kravet til skriftlighet regnes 
som en ordensregel, ikke som en gyldighetsregel. Fordi det lett kan 
oppstå tvil eller uenighet ved muntlige avtaler, er det viktig med 
skriftlighet, slik lovens krav er når det gjelder ansettelsesforhold.                                                                              

   Lovens oppsigelsesfrister fremgår av § 15-3, og ifølge første 
ledd gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på én måned i de tilfeller 
ikke annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale.

   I dette ansettelsesforholdet forelå det ingen skriftlig avtale 
mellom partene om oppsigelsesfrist, og derfor er det fristen på én 
måned i loven som gjelder. Denne fristen «løper fra og med første 
dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted», jf. § 15-3 fjerde ledd.     

   Konklusjonen blir derfor at sekretæren ikke hadde rett til å 
fratre stillingen før 31. januar i år.

Avskjed i oppsigelsestiden.
En hjelpearbeider har vært ansatt i ca. åtte måneder i bedriften. 
Etter utløpet av prøvetiden på seks måneder har han mottatt to 
skriftlige advarsler for uteblivelse fra arbeidet uten gyldig grunn. For 
én uke siden hadde han igjen ulovlig fravær, og daglig leder mente 
da at det forelå saklig grunn for å si ham opp, jf. arbeidsmiljøloven 
§ 15-7 første ledd. Formriktig oppsigelse iht. § 15-4, med lovens 
oppsigelsesfrist på én måned, jf. 15-3 første ledd, ble levert person-

lig til ham dagen etter det siste fraværet. Daglig leder hadde drøftet 
spørsmålet om oppsigelse med hjelpearbeideren før beslutningen 
ble fattet, jf. § 15-1. 

   Noen dager senere var han borte fra arbeidet uten gyldig  
grunn i to dager på rad. Da han møtte på arbeid dagen etter dette 
fraværet, fikk han med en gang beskjed om å komme til daglig 
leders kontor. Partene drøftet først i møtet grunnlaget for reak-
sjonsform, og deretter fikk hjelpearbeideren overlevert en skriftlig 
avskjed. Lovens krav til både drøfting og formkrav ble oppfylt,  
jf. § 15-14 annet ledd, som viser til §§ 15-1 og 15-4.    

   Hjelpearbeideren hevdet i møtet at det var lovstridig av 
arbeidsgiveren å gi avskjed. Han mente at han hadde rett til å fort-
sette i bedriften ut oppsigelsestiden, iht. tidligere mottatt oppsi-
gelse.  Daglig leder var uenig, og han fastholdt beslutningen om 
avskjed.

   Ved oppsigelse løper det en oppsigelsesfrist, og arbeidsfor-
holdet opphører først ved fristens utløp. I oppsigelsestiden består 
derfor partenes gjensidige rettigheter og plikter som gjelder for 
arbeidsforholdet.

   Det ulovlige fraværet på to dager i oppsigelsestiden innebar  
et nytt brudd på hans plikter i arbeidsforholdet. Etter en samlet 
helhetsvurdering kunne arbeidsgiveren derfor avskjedige hjelpe-
arbeideren med øyeblikkelig virkning pga. «grovt pliktbrudd eller 
annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen», jf. lovens § 15-14 
første ledd. Fordi det gjelder gjensidige rettigheter og plikter for 
partene i oppsigelsestiden, kunne det gis avskjed i denne tiden når 
utviklingen av sakens faktiske forhold ble slik som det er opplyst. 

   Det fremgår for øvrig av juridisk teori, rettspraksis og bedrift-
ens arbeidsreglement at det er grunnlag for avskjed når en arbeids-
taker gjentatte ganger, tross advarsel, har ulegitimert fravær. 

Sykmeldt etter avskjeden 
Senere samme dag som han mottok avskjeden, oppsøkte han 

lege og ble sykmeldt for én uke. Fordi lovens vilkår ikke var oppfylt, 
nektet arbeidsgiveren å utbetale sykepenger. Hjelpearbeideren 
mente derimot at han hadde krav på sykepenger fra bedriften.

   Arbeidsforholdet opphører med øyeblikkelig virkning ved 
avskjed. Vedkommende hadde mottatt avskjeden før legebesøket, 
og arbeidsforholdet var dermed opphørt før han ble sykmeldt.

   Det heter i folketrygdloven § 8-18 siste ledd at «arbeidstaker-
ens rett til sykepenger fra arbeidsgiveren faller bort når arbeidsfor-
holdet opphører, dersom tidspunktet for opphøret var fastsatt før 
arbeidsuførheten oppstod».

   Arbeidsgiveren var derfor ikke forpliktet til å utbetale syke-
penger.  Q

Juridiske problemstillinger I denne spalten tar juristen opp spørsmål som ofte reiser seg når man leder 
en håndverks bedrift. Har du problemer i din bedrift, kan det hende du vil finne 
svaret her. Du kan tipse juristen ved å sende epost til post@mesterbrev.no

Muntlig arbeidsavtale, avskjed i  
oppsigelsestid og sykemelding

TEMA:

Denne artikkelen redegjør først for hvilken oppsigelsesfrist som gjaldt  
for en arbeidstaker som ble ansatt uten skriftlig arbeidsavtale. 
   Deretter behandles en sak om en ansatt som ble gitt avskjed i oppsig-
elsestiden. Den avskjedigede ble sykmeldt senere samme dag som han 
mottok avskjeden, og av den grunn ble det spørsmål om han hadde rett  
til sykepenger.

Odd Bjørnås er bl.a. utdannet jurist.  
Han har tidligere vært ansatt i private 
bedrifter, statlig virksomhet og arbeids-
giverorganisasjonene N.A.F. og NHO.



SKRUSTIKKE 
STATIV

KRPRIS 1.485

LED-LYSBJELKE
KRPRIS 11.990

TAKSTATIV 2ST
KRPRIS 1.420

A20 TAKSKILT
KRPRIS 25.195

SMARTBOKS
KRPRIS 220

MODULBOKS
KRPRIS 52

VARSELLAMPER
KRPRIS 2.085

NÅ FÅR DU SKREDDERSYDD  
BELEGG SOM ER BESKYTTENDE  
OG I ET HOLDBART MATERIALE TIL  
AKKURAT DIN VAREBIL!

BESKYTTENDE BELEGG
NYHET!

RING OSS GJERNE,  
SÅ FORTELLER VI MER!

WWW.WORKSYSTEM.NO
TEL : 47 278 367 | STUBBERUDVEIEN 8, 0668 – OSLO

TIL MARKEDETS BESTE PRISALT FOR VAREBILEN
GJOR DIN INNREDNING KOMPLETT MED SKILLEVEGGER, MODULBOKS OG GUMMIMATTER. SE VÅR HJEMMESIDE FOR MER INFORMASJON

KRPRIS 3.190
SKREDDERSYDD HYLLESYSTEM
MARKEDETS BESTE PRIS!

SKUFFESEKSJON
KRPRIS 6.490

Work System Norway AS er i sterk vekst og tilrettelegger for at din  
varebil kan være en god og mobil arbeidsplass. Ta en titt og se hvor  
rimelig våre bilinnredninger er! Vårt modulbaserte system er av svensk kvalitet og 
kommer i alle varianter og tilpasses nettopp din varebil.

Velkommen inn og se på utvalget i vårt showroom. Her kan du selv se hvorfor du 
bør velge en bilinnredning fra Work System.
Vi selger også vårt egenproduserte takutstyr. Utfører alle former for  
installasjon av elektrisitet, alkolås og komfortprodukter til varebilen.
Du kan enkelt kjøpe vår bilinnredning på www.worksystem.no

Oppgi rabattkode:WS-1505 og motta 10% rabatt ved henting/levering eller 15% ved installasjon av bilinnred-

ning i vår Oslo butikk! Tilbudet er gyldig t.o.m 31.05.2015

WORK SYSTEM I NORGE
WEBSHOP | LAGER SALG | VERKSTAD

KAMPANJE! 

VELKOMMEN TIL Å BESØKE OSS I STUBBERUDVEIEN 8, 0668 – OSLO

STANDARDISERT KUFFESEKSJON:   
SKINNER MED KULELAGRE OG  
INNEBYGD ÅPNINGSSIKRING PÅ SKUFFER
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Innlegg fra Forbrukerrådet

Regiondirektør 
Pia Kleppe Marken

Klagemulighet for
små boligsameier

I Forbrukerrådet har vi gjennom årene fått inn klager på håndverkere 
som har gjort en jobb for små sameier. I disse sakene har det alltid 
vært et spørsmål om sameiet kan anses som en forbruker eller ikke.  
I flere saker har avgjørelsen stått på hvor stort sameiet har vært. Hvis 
det har vært fem eller færre enheter har Forbrukertvistutvalget (FTU) 
som regel kommet frem til at sameiet har vært dekket av forbruker-
definisjonen og at det dermed er håndverkertjenesteloven som gjelder.

 Nylig kom det en avgjørelse fra FTU som setter en ny standard  
på dette. I den gjeldende saken hadde et sameie som bestod av 4 

boenheter avtalt oppsetting av mur og gjerde i hagen med en hånd-
verker. Forbrukertvistutvalget benyttet denne saken til å komme med 
en mer prinsipiell avgjørelse som vil få betydning for behandlingen av 
slike saker hos Forbrukerrådet i fremtiden. I avgjørelsen sin sier de at 
ingen boligsameier, uavhengig av størrelse, kan anses som forbruk-
ere.

 Dette betyr at når en håndverker gjør en jobb for et boligsameie, 
f.eks en tomannsbolig, vil muligheten for å klage på utført arbeid 
følge vanlig kontraktsrett og ikke håndverkertjenesteloven. Q

I håndverkertjenesteloven heter det at en forbruker er «en fysisk  
person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.» 

Foto: CF W
esenberg/Kolonihaven.no

www.obwiik.no

TØRRE BYGG MED WiikHall Instant Arbeidstelt  

Den solide og lette aluminiumskonstruksjonen heises raskt og enkelt på plass 
med lift eller kran hvilket betyr lave riggkostnader. O.B.Wiik har alltid et stort 
utvalg Arbeidstelt tilpasset varierende behov på lager 
for umiddelbar levering.   Overdekking av eneboliger 

som rehabiliteres for vannskader.

Ring 64 83 55 00 for nærmere informasjon.

WiikHall Instant er en ny generasjon plasthall som dekker behovet for raske og 
fleksible overdekkingsjobber. 



Mobilselskapet for smarte bedrifter

Velkommen til Dipper med Telenordekning,  
4G-hastighet og lave priser uten binding.  

RING 06020 
og bli Dipperkunde i 

dag. 

...og ingen
 bindingst

id,

     fri s
om fuglen!

Er du en av de som ufrivillig  
må bytte mobilnett? 

Fri taletid
Fri SMS/MMS
5 GB

299,-md
Fri

1800 minutter

1000 SMS/MMS

1 GB

199,-m
dMedium

dipper.no
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I 2013 ble det vedtatt at oppbevaringstiden skulle reduseres til  
fem år, men fordi Finansdepartementet mente at endringen til fem 
år ikke tok tilstrekkelig hensyn til andre bestemmelser, ble 
Skattedirektoratet bedt om å vurdere unntak i visse tilfeller. 

Finansdepartementet har nå fastsatt endringer i bokførings-
forskriften, og her finner vi igjen tilpasninger til redusert opp-
bevaringstid på fem år. Endringene trådte i kraft 1. januar 2015.

�   For de fleste former for regnskapsdokumentasjon vil minste opp-
bevaringstid være fem år. Men i noen tilfeller er oppbevaringstiden 
lenger. Det gjelder i følgende:

�    For langsiktige tilvirkningskontrakter er det fortsatt krav om ti års 
oppbevaring av dokumentasjon. Fristen regnes fra det avsluttede 
regnskapsåret. 

�    Bankers og finansieringsforetaks kunde- og leverandørspesifika-
sjoner, samt dokumentasjon av bokførte opplysninger som inngår  
i slike spesifikasjoner, skal fortsatt være ti år. 

�   Virksomheter som driver innen petroleumsutvinning, olje og gass, 
må fortsatt oppbevare dokumentasjonen i 15 år. Utenlandske 
 selskaper og personer som driver virksomhet på norske sokkel skal 
fortsatt ha plikt til å oppbevare i ti år. 

�   Når det gjelder justeringsreglene i merverdiavgiftsloven er juster-
ingsperioden for fast eiendom ti år etter regnskapsårets slutt. Det 
betyr at dokumentasjonen som viser kjøp av varer og tjenester til 
byggetiltak som er kapitalvare som gjelder fast eiendom, må opp-
bevares like lenge. 

�   Prosjektregnskap i bygge- og anleggsbransjen skal oppbevares i  
ti år. Det samme gjelder dokumentasjon av bokførte opplysninger, 
samt byggekontrakter med anbud/kalkyler, tegninger, kontrakter, 
timelister og ordrelister. 

�   Skattekontoret kan dessuten pålegge næringsdrivende lengre 
 oppbevaringstid i forbindelse med kontroll. Etter bestemmelser i 
ligningsloven, mva-loven og skattebetalingsloven kan bokførings-
pliktige pålegges å oppbevare regnskapsmateriell etter bokførings-
loven § 13 første ledd nr. 1 til 4, i mer enn fem år etter regn skaps- 
årets slutt. Pålegget kan gis både før og etter at kontrollen har 
startet. Hvis pålegget gis før kontrollen har startet, må kontrollen 
være nær forestående. 

For de fleste av dere lesere vil dermed dette være en reell forenkling, 
ettersom dere slipper å oppbevare regnskapsmaterialet i 10 år. 

Imidlertid er ikke alle lover og regler tilpasset dette kravet, slik at 
det fortsatt kan være hensiktsmessig å ta vare på regnskapsgrunn-
laget i mer enn 5 år. 

For eksempel kan skattekontoret i noen tilfeller endre ligningen 
din 10 år tilbake i tid – med loven i hånd. Dermed vil det av og til 
være i din interesse å kunne dokumentere handlinger tilbake i tid.  
Vi håper imidlertid at også dette regelverket endres, slik at pliktene 
harmonerer mer med hva du kan straffes for.  Q

Etterlengtet forenkling:
Oppbevaringsplikten redusert til fem år

Innlegg fra Skattebetalerforeningen

AV STIG FLESLAND, REDAKTØR I SKATTEBETALERFORENINGEN

“Best på kontraktsgarantier og 
forsikringer for håndverksbedrifter”

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat eller 
gjennomgang av bedriftens forsikringer og kontraktsgarantier.

Vi kjenner byggebransjen!

Sjekk ut vår hjemmeside www.bmf.no for mer informasjon 
eller kontakt oss på tlf. 64 86 46 00 eller firmapost@bmf.no

Nordbyvn. 70, 1406 Ski  - Tlf. 64 86 46 00 - Faks 64 86 46 01
E-post firmapost@bmf.no - www.bmf.no

Har selskapet ditt plikt til å føre regnskap har du også plikt til å oppbevare regnskapet en bestemt tid. Og her er i  
så måte gode nyheter for deg: Fra 1. januar 2015 er oppbevaringstiden redusert fra ti til fem år. Men det finnes noen 
unntak, så du kan ikke kaste alle papirene.



Japansk kvalitet og tøffest i klassen

5 års garanti - isuzu.no

oo

3,5 tonn hengervekt - Lave driftskostnader - Lavt Co2 utslipp - Over 1 tonn nyttelast - Elektrisk 4x4 innkobling med lavserie

Velg mellom Pick up eller Trooper varebil - Alene om automatgir på både 2 d og 4 d - Norsk Tectyl

Biler klare for rask levering - 80 forhandlere over hele landet

Veil. priser levert Drammen. Frakt kommer i tillegg. 
Co2 192-222. Forbruk blandet kjøring fra 0,73l

ALTA: RSA Bil & Caravan Alta AS 78 44 36 92 ALVDAL: Granrud Bilverksted AS 62 48 98 98 ARENDAL: RSA Bil AS 37 00 51 00 ASKIM: AS Auto Askim 69 81 87 00 
BAMBLE: Myrland Auto 35 96 86 00 BERGEN: Oddvar Bjelde & Co 55 53 55 20 BODØ: Nye O.P. Fure AS 75 50 31 50 BÆRUM: Berg Auto 67 13 07 27 DOKKA: Dokka Bilsalg 61 11 17 00 
DRAMMEN: RSA Bil Drammen 32 21 88 00 EGERSUND: Fardal Bil 51 46 10 00 ELVERUM: Elverum Auto Bilsalg 62 43 23 00 EVJE: Autoservice Evje 37 93 15 55 
FAGERNES: Vallhall Auto 61 35 97 22 FINNSNES: A Bil AS 77 85 10 20 FREDRIKSTAD: RSA Bil AS 69 39 22 60 FØRDE: Opus AS 57 82 99 00 GOL: Gol Auto 32 07 36 33 
GRONG: Peter Brauten Eftf AS 74 31 26 60 GJØVIK: Gustavsen Bil 61 13 63 00 HALDEN: KG Motor 69 17 90 90 HAMAR: Hamjern Bil 62 54 32 60 HARESTUA: Harestua Auto 61 32 68 00 
HARSTAD: Bilhuset Harstad 77 07 96 60 HAUGESUND: Nord Motor AS 52 81 40 80 HOKKSUND: Hokksund Auto AS 32 75 51 51 HØNEFOSS: Hønefoss Bil 32 14 01 70 
JESSHEIM: Nygaard Bil  63 92 97 97 KAUPANGER: Opus AS 57 62 57 57 KIRKENES: Sør Varanger Bilteknikk 78 99 33 58 KONGSBERG: Mc & Fritidssenteret AS 32 76 34 00 
KONGSVINGER: G Løkken AS 62 88 80 61 - Kongsbil AS 62 81 58 50 KRISTIANSAND: RSA Bil AS 38 17 70 40KVAM: Kvam Mek. Verksted AS 61 29 48 50 
KVINESDAL: Kvinesdal Auto 38 35 89 00 KVINNHERAD: Kvinnherad Bil & Teknikk 53 48 46 48 LARVIK: Gjermundsen Auto  33 13 66 00 LAKSELV: Lakselv Motor AS 78 46 47 77 
LEKNES: Joh. Vian AS 76 05 42 00 LILLEHAMMER: Tungen Bil AS 61 24 68 40 LOM: Kvam Mek. Verksted 61 21 12 81 LYNGDAL: KA Bilpartner 38 33 15 00 
MANDAL: KA Bilpartner Mandal 38 27 84 30 MOLDE: Årø Bilsenter 71 20 34 00 MOSS: Moss To-Takt 69 20 20 20NAMSOS: Peter Brauten 74 21 44 00 NARVIK: Fagerthun Bil  76 96 50 00 
NOTODDEN: Lauvstad Bil  35 02 54 00 OSLO: RSA Bil Oslo  23 24 20 40 OSLO: Bergheim Auto 22 57 65 00 ODDA: Esso Servicesenter 53 64 13 04 
OPPDAL: Prøven Bil Oppdal 72 40 04 20 ORKANGER: Prøven Bil  72 48 40 00 ROMERIKE: RSA Bil Romerike 64 83 12 00 SANDEFJORD: Gjermundsen Bilsenter AS 33 45 43 00 
SANDANE: Frydenbø Auto AS 57 86 84 00 SANDNES: RSA Bil Forus 51 96 49 00 SARPSBORG: RSA Bil AS 69 13 68 70 SELJORD: Lauvstad Bil AS 35 06 41 11 
SKI: RSA Bil 64 87 88 80 SKIEN: Telemark Bil 35 59 91 90 STEINKJER: Nord Auto 74 16 03 00 SORTLAND: Vesterålen Bil AS 76 11 07 00 SUNNDALSØRA: Tørset Bil AS 71 69 97 60 
STAVANGER: Bilsenteret Stavanger AS 51 90 64 00 STORD: Heiane Bil AS 53 40 23 00 STJØRDAL: Kristoffersen Bil AS 74 82 24 22 TROMSØ: RSA BIL 77 60 84 20 
TRONDHEIM: Prøven Bil 73 80 42 60TØNSBERG: Tønsberg Auto AS 33 34 97 97 VIKERSUND: Hæhre Auto AS 32 78 00 84 VERDAL: Visborg Auto AS 74 04 65 00 
VOSS: Motor-Service Bilsenter AS 56 53 10 60 ØRSTA: Bil & Gummiservice 70 06 62 55 ÅLESUND: Next Car 70 17 33 50 ÅNDALSNES: Sentrum Bilverksted 71 22 12 45

rett til topps 
og best i test

ExCLusiVEPAkkE 

Verdi 30.000,- NÅ kuN 10.000,-

(\[VTH[PZR�RSPTH���:[PN[YPUU���(SHYT
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Verdi 19.900,- NÅ kuN 9.900,-

5H]PNHZQVU���9`NNLRHTLYH���)S\L[VV[O
+()����9H[[IL[QLUPUN�YHKPV�JK

Pick up fra 270.761,-*

Trooper fra 286.761,-*

magnum fra 286.761,-*

Velg mellom: Pick up - Trooper - magnum

*Priser eks mva levert Drammen. Frakt kommer i tillegg.  Co2 192-222. Forbruk blandet kjøring fra 0,73l *Stor Pick-Up test Vi Menn Top Gear Nr.2 2014

0�+LZLTILY�P�MQVY�NPRR�0Z\a\�YL[[�[PS�[VWWZ�ZVT�
5VYNLZ�TLZ[�RQ¥W[L�7PJR�<W��=P�MLPYLY�TLK�r�
OVSKL�MQVYrYL[Z�WYPZLY�[PS�[YVZZ�MVY�H]NPM[Z¥RUPUN�
og kraftig kronesvekkelse. Nye isuzu Pick up 

OHY�Z\]LYLUL�ZWLZPÄRHZQVULY�VN�LY�ILZ[�P�[LZ[�
Wr�WYPZ�VN�\[Z[`Y����=LSN�TLSSVT�4HU\LSS�LSSLY�
Automatgir på alle modeller. Nå har vi kam-

WHUQL�Wr�IrKL�,_JS\ZP]LWHRRL�VN�4LKPHWHRRL�
du sparer 30.000,- Velg mellom isuzu Pick up 

- nyheten isuzu magnum eller isuzu Trooper 

Edition.

Vi feirer med et begrenset antall biler til 2014 priser
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Bilde- og videodelingstjenesten Instagram er 
blant de sosiale mediene som vokser raskest. 
Snart har en million nordmenn en egen 
profil. Inspirasjon kommer dermed ikke 
lenger bare fra annonser og andre tradisjo-
nelle mediekanaler.  Det kommer rett inn på 
mobilene våre, i rekordfart. Merkes bildene 
eller videoen  med emneord og du har en 
åpen profil, er de søkbare for alle som vil. 
Dermed er sjansen  for flere følgere og likes 
større.  Antall følgere kan være kritrerium  
for popularitet, noe som igjen kan generere 
jobbtilbud og innpass i verdifulle sosiale 
nettverk. Nylig kunne vi lese at den ameri-
kanske TV-profilen Stephen Colbert, fikk den 
ledige Late Night-jobben bla. takket være 
stor følgerskare i sosiale medier.

Selvportretter 
Instagram brukes gjerne til å dele person-/
profilbilder. Men de kan også fronte en livsstil 
eller inngå i selvrepresentasjon og imagebygg- 
ing ved at bildene vi legger ut blir symboler 
for hvem vi er og hva vi er interessert i.

Et raskt søk  på emneknaggen «Selfie» 
viser oss millioner av fotografier av nærings-
livsledere, politikere og andre som bygger 
profiler ved å dele selvportretter av seg selv 
i sosiale medier. Bilde, også kombinert med 
bruk av personlige emneknagger, har vist seg 
effektivt i imagebygging av personligheter 
på nett. Som da den engelske fotballklubben 
Cardiff  ønsket Moldespilleren Mats Møller 
Dæhlie velkommen til Premier League under 
emneknaggen #WelcomeMats på Instagram. 

Personlighet 
Bildenes betydning i nye medier fører til at 
det personlige uttrykket blir viktigere. Derfor 
er det å få frem mennesker bak bedriftslogoer 
eller organisasjonsemblemet avgjørende for  
å etablere relasjoner som er mellom-
menneskelige. Et fellestrekk med folk som 
lykkes med å være gode personligheter på 
Instagram, er at det ligger noe som er helt 
ekte i bunn.  Å tørre å vise fram noe av oss 
selv og skape sin egen stil, kan virke mer 
appellerende på mottakerne og hindre oss i  
å  drukne i informasjons-vrimmelen av bilder.  

Det visuelle betyr noe for måten du fram-
står på og oppfattes. Noen er bevisst og opp-
tatt av det visuelle. Andre klarer ikke å skape 
et bildespråk som kommuniserer godt fordi 
man mangler interessen eller rett og slett ikke 
vet hvordan bilder og videoer kan brukes. Det 

gjelder å finne den rette balansen. Ikke for 
kjedelig, men samtidig heller ikke så utlever-
ende og folkelig at rollen din undergraves. I så 
måte bør din egen identitet påvirke graden av 
formalitet i den visuelle kommunikasjonen.

De som klarer å løse opp kommunikasjon 
gjennom gode bilder eller videoer der motiv-
ene byr litt på seg selv, har lettere for å enga-
sjere. De skaffer seg samtidig også noen fine 
redskaper i kommunikasjonsverktøykassa si.

Kilder: 
Staude & Marthinsen (2013) Sosial 
Kommunikasjon, Personlig, Samtale, Verdi.
Instagram Photos With Faces Get  
38% More Likes
http://mashable.com/2014/03/21/insta-
gram-photos-faces-more-likes/
Tools and tips to help marketers inspire and 
engage in Instagram
http://instagram-business.tumblr.com/
post/76235731349/tools-and-tips-to-help-
marketers-inspire-and  Q

Profilbygging på instagram
Visuell kommunikasjon har blitt en viktig identitetsskaper i sosiale mediekanaler. 
Det er bilder og videoer vi deler mest av. Det viser at å integrere det visuelle som 
en naturlig del av din kommunikasjon, er vel så viktig som teksten. Fordi visuelle 
virkemidler er lynsraske både for avsender og mottaker. Visuell kommunikasjon 
beriker det du vil formidle på en måte som verbal kommunikasjon ikke alltid 
klarer.

Cecilie Staude er høyskolelektor ved 
Handelshøyskolen BI, skribent og 
foredragsholder og brenner for  
sosiale medier og kommunikasjon. 
Sammen med statsviter Svein Tore 
Marthinsen har hun skrevet boka 
«Sosial kommunikasjon». Cecilie blogger 
på: http://ceciliestaude.no/ og http://
sosialkommunikasjon.no/

AV CECILIE STAUDE

O
legD

oroshin / Shutterstock.com

SYV RÅD PÅ INSTAGRAM:

� Kvaliteten på det du legger ut må være god, og innholdet må være relevant for mottager.
�  Bilder er ikke noe vi bare bør fylle opp Instagram med. Bilder uten innhold kommuniserer 

like dårlig som ord uten innhold.
�  Et godt bilde bør kunne fortelle en historie ved å stå alene, uten for mye tekst.  

Det bør overraske og være personlig.
�  Ikke tenk på Instagram som en ren salgskanal, det er viktig med dialog.  

Får du spørsmål eller kommentarer, må du svare.
�  Tenk mediesamspill. Hvordan kan Instagram brukes i samspill med andre kanaler,  

tradisjonelle og sosiale?
�  Vær bevisst på hashtaggingen. Dette kan ha stor verdi på sikt, fordi folk søker på emneord.
�  Stell pent med følgerne dine, de kan hjelpe deg blant annet ved å reposte bildene dine 

og hashtagge deg.
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Aksel Hagen ny leder
av Mesterbrevnemnda
Nærings- og fiskeridepartementet har oppnevnt tidligere 
 stortingsrepresentant og leder av Kommunal- og forvaltnings-
komiteen Aksel Hagen (SV) som ny leder av Mesterbrevnemnda 
for perioden 2015 til og med 2018. Hagen, som til daglig jobber 
som førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer, er glødende 
opptatt av yrkesfagene og er tydelig på hva som er viktig i tiden 
som kommer.

-Dette arbeidet gleder  
jeg meg mye til. Mesterbrev-
ordningen er i seg sjøl 
viktig. Vi må jobbe for å 
bygge ut og foredle mester-
kompetansen. Overordnet 
er det nødvendig å styrke 
yrkesutdanningen på alle 
nivåer slik at den står fram 
som like attraktiv som den 
akademiske med sine BA/
Bachelorer, MA/Mastere og 
PhD/Doktorgrader, sier 
Hagen.

- Noe av det viktigste er  
å legge til rette for at flere 
med yrkesfaglig bakgrunn 
blir stående i faget. Jeg 
registrerer at mye godt arbeid gjøres for å heve kompetansen  
og øke karriere mulighetene for de som har utdannet seg innen 
yrkesfagene, men gjengangeren synes å være at man i størst 
mulig grad skal legge til rette for å utdanne seg vekk fra faget 
og dermed komme seg over i akademikernes rekker. Samfunnet 
trenger imidlertid også gode fagfolk og ledere som blir stående 
i faget. 

- Det er videre viktig å ha med seg at de som velger yrkes-
veien holder verdiskapingen oppe mens de er under utdanning, 
enten det er på det ene eller andre nivået. Og hvem skal ta seg 
av den yngre generasjon og utenlandsk arbeidskraft og veilede 
disse når det legges opp til at flere, og kanskje de beste, skal 
utdanne seg vekk fra fagene? 

- Jeg mener at mesterbrevet er en viktig karrieremulighet for 
dem som velger yrkesfag som gjør at de blir stående i faget og er 
stolte av det. Samfunnet trenger flere mestere. De gjør en jobb 
som mange tar for gitt, men som er særdeles viktig for at vi skal 
kunne opprettholde kvaliteten på håndverksoppdragene som 
utføres. Dette er noe jeg vil øke fokuset på og synligheten rundt 
i min nye rolle som leder av Mesterbrevnemnda, sier Hagen.

- Dette handler om så mye: kvalitet på de ulike fagutdanning-
ene, likeverdig anvendelse av gratisprinsippet uavhengig av type 
utdanning, etter- og videreutdanningsmuligheter, utvikling av 
høyere fagutdanninger, muligheter til livslang læring der du 
arbeider og bor, en likeverdig satsing på yrkesfag som akademia 
- og ikke minst en økt respekt for fag, for håndverk, for de 
kloke hender, for arbeidslivet/samfunnet som opplæringsarena, 
det å ytterligere styrke trepartsamarbeidet mellom arbeidstaker, 
arbeidsgiver og stat og mye, mye mer. Jeg gleder meg enormt 
til å ta fatt på arbeidet som jeg har blitt oppnevnt til sammen 
med de andre i nemnda og sekretariatet.  Q



Mesterens navn:  

Fag: 

Mesterbrev nr.: Tildelt dato: 

Navn/firma: 

Adresse: 

Postnr./sted: 

Telefon: Mob.: 

Jeg bestiller  stk 
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SKAP TILLIT VIS DEG SOM EN MESTER
INNRAMMET MESTERBREV - Et eksklusivt produkt 
som gjør mesterbrevet ditt til et blikkfang og signaliserer

 kvalitet overfor kundene dine. Str. 310 x 470 mm.

VIS DEG SOM EN MESTER
INNRAMMET MESTERBREV - Et meget eksklusivt produkt som lager et lekkert blikkfang av mestertittelen din og 
signaliserer kvalitet for kundene dine. Str. 310 x 470 mm.
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PRISEN ER EKS. MVA OG PORTO.
VAREN BLIR SENDT I OPPKRAV

Ny MESTERPRODUKT-BROSJYRE fra Kraftex - På hjemmesiden www.kraftex.no kan du se deres 
nye brosjyre med godkjente mesterprodukter. Brosjyren kan lastes ned som pdf-fil slik at du kan printe 
ut en papirversjon ved behov. Alle bestillinger og spørsmål om produktene tas direkte med Kraftex.

KRAFTEX

1599 MOSS
Solgaard Skog 150

SÅ MYE ENKLERE OG  
BEDRE MED 
RIKTIGE MASKINER,  
- OG MER GØY!

Lei maskiner og utstyr fra noen som vet og forstår hva som kreves i et byggeprosjekt, stort som lite.  
Finn din nærmeste Cramoavdeling på www.cramo.no

“Det er topp å slippe og sløse  
bort tid på å lete.  
Cramo har alt og litt til.”

FOR A GREAT DAY AT WORK



Land Cruiser er en legende, bygget på over 60 års erfaring fra alle verdenshjørner. 

Nye Land Cruiser er konstruert for å ta seg frem der landskap og klima byr på de mest 

ekstreme utfordringer. Den er sterk, smidig og stø som fjell. Samtidig er den elegant 

og komfortabel – og alltid klar til å gi deg uslåelige kjøreopplevelser.
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O LAND CRUISER
Uslåelig legende

LAND CRUISER varebil fra 409 209,- ekskludert merverdiavgift. Veiledende pris levering Oslo ekskludert frakt, levering og registreringsomkostninger 8 720,-. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og 

NOx: Fra 0,81 l/mil, fra 213 g/km, fra 157 mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Med forbehold om trykkfeil.



Pilar er en av Vestlandets ledende stillasentreprenører. Akkurat nå er vi inne i en spennende fase med sterkt vekst og 

mange nye kunder. I 2009 endret vi navn og profil på selskapet. Vi tok med oss alt det gode: Erfaring, tung fagkompetanse 

og et solid trykk på HMS og sikkerhet. Det virket, og vi har fått økt tillit i markedet.

HØYT OPPE - PÅ TRYGG GRUNN

PILAR BERGEN STILLAS
Storbotn 114
5106 Øvre Ervik  
 
 

PILAR STAVANGER STILLAS
Snekkerveien 22
4321 Sandnes

TLF : 55 19 79 79   
FAKS : 55 19 79 70   
EPOST : post@pilar.no
WWW.PILAR.NO

Arbeid i høyden er kritisk i enhver byggeprosess – det har vi tatt høyde 
for fra dag en. Alt vi gjør er solid tuftet på sikkerhet og grundighet.
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