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Tømreren John Arne

Af Anna-Christa Bjerg
John Arne står på fortrappen i solen og taler med en kunde,
da jeg ankommer. Efter at han har afsluttet et par vigtige
samtaler, sætter vi os ved langbordet i køkkenet i privaten.
Køkkenet bruges som ekstra kontor, da han så kan deltage
i familiens sociale liv og arbejde samtidig. ”Jeg har været
så privilegeret, at jeg har fået et kabel trukket op i privaten
fra kontoret, så jeg kan det hele hjemmefra. Her er tit mange
folk, ungerne har kammerater med hjem, forældre kommer
forbi og henter. Jeg nyder at kunne sidde og være en del af
det, selv om min opmærksomhed også er på arbejdet.” Med
andre ord en mand, der kan gøre flere ting på en gang!
John er født og opvokset i Grumstrup ikke langt fra
Tebstrup, hvor han nu bor. ”Da jeg var bette, var jeg helt
vild med traktorer. Derfor kom jeg meget hos Aage Frandsen,
Grumstrup maskinstation, hans far og hans farbror. Jeg var
med ude og køre traktor første gang, da jeg var 5-6 år, og
allerede som 13 årig, fik jeg lov at køre mejetærsker selv. Det
var tider dengang, det ville nok ikke være muligt i samme
omfang i dag.”
Når der ikke var arbejde på markerne udenfor sæsonen,
lavede de støbe- og entreprenørarbejde hos Aage Frandsen.
John fik kørekort til traktor som 16-årig og blev hurtigt ferm
til at løse alle slags opgaver såvel på maskiner som med
hænderne. Lysten og grundstenen til at blive selvstændig
blev lagt her.
”Min far kørte også med entreprenørmaskiner, og ham
var jeg også ude med en gang imellem. Efter 10. klasse på
Hovedgård skole kom jeg i lære hos den lokale tømrer Poul Erik
Jørgensen i Grumstrup”.
John flyttede til Tebstrup for 20 år siden, og kom til at bo
nabo til familien Eriksen, som havde en dejlig datter - Trine,
som han nu har boet sammen med i 16 år. De flyttede til
Vasegården, som de købte af Anton og Signe, der stadig er
deres naboer og gode venner. I 2006 byggede de det nye
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stuehus til Vasegården, hvor de stadig bor, med deres til
sammen 4 sønner.
Johns første store opgave som selvstændig var at bygge
orkidé sommerhuse rundt omkring i Danmark. Til at hjælpe
sig med det ansatte han sin første svend. I starten var det
svært at komme ind hos kommunen og andre store kunder.
Men det har ændret sig, og er blevet meget bedre. Det er
velfortjent, at Skanderborg kommune er kåret som den femte
bedste kommune i landet med hensyn til et godt erhvervsklima. Siden blev sommerhusbyggeriet udvidet med opførelse af
maskinhuse og ridehaller, så kom erhvervsbyggerierne til og
endelig byggerier af parcelhuse og arkitekttegnede villaer.
Firmaet John A. Laursen har ikke specialiseret sig, men
arbejder med mange forskellige opgaver, hvilket har været
med til at gøre firmaet mere robust, for eksempel da krisen
ramte i 2008. Firmaet blev ikke ramt i samme grad som
mange andre byggefirmaer, og skulle derfor heldigvis ikke
afskedige folk.
John samarbejder med mange og har et stort netværk:
”Vi bruger bl.a. de lokale VVS’ere, malere, elektrikere og
smede. Det er noget af det, der gør os stærkere, vi er vant
til at arbejde sammen, hjælpe og koordinere med hinanden,
hvilket betyder, at vi er konkurrencedygtige på såvel pris
som kvalitet.”
John er medlem af Dansk byggeri, hvor firmaet kan få sparring. Desuden har han været medlem af Round Table i mange
år samt Skanderborg byggelav, ErhvervSkanderborg og som
noget nyt BuisnessForum Skanderborg. Der er mange fyraftensmøder, arrangementer og kurser om forskellige emner, som
John deltager i, når det er relevant. Langt det meste lærer han
dog ved den gode gamle metode ”learning by doing”.
Kunderne er både hr. og fru Danmark, erhvervskunder,
forsikringsselskaber, kommuner m.fl.
Lige nu er firmaet i gang med følgende opgaver:
 Bygge Søbyen på Vestergade 43 i Skanderborg
(28 lejligheder og 8 huse)
 Skifte tag og renovere facader på Morten Børup Hallen i
Skanderborg
 Skifte tag og facader på Ris-Tebstrup hallen
 Udvidelse af Kulturhuset i Skanderborg
 3 tilbygninger i Århus, Hasle og Skanderborg
 1 nyt sommerhus i Saksild
 Understrygning af tag Fruering kirke
 Udskiftning vinduer & energirenovering af 14 lejligheder
 Flere mindre opgaver
Det er gået lidt stærkt det sidste halve år, John vil gerne
stabilisere driften på det nuværende niveau eller måske
endda drosle lidt ned, for at sikre fortsat stabilitet og
kvalitet. ”Vi er ikke interesseret i at blive meget større end
vi er, hellere lidt mindre og holde på kvaliteten og de gode
folk, da vi nok må indrømme, at vi har haft lige travlt nok de
sidste 6 måneder.”
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Håndværket betyder noget hele tiden. ”I bund og grund gør
vi nok tingene lidt gammeldags, men der sker da også hele
tiden noget nyt.” Medarbejderne er efterhånden alle kommet på tablets, og der er næsten ingen papirkommunikation
mere. Informationer udveksles ofte med et link til dropbox,
og det hele bliver mere og mere digitaliseret. Det er ikke
længere, som da John startede med at skrive håndskrevne
lønsedler, fordi han gerne ville have styr på alting selv. Nu
er han fuldstændig afhængig af sine trofaste administrative
medarbejdere.
Jesper Spangsberg, som startede som tømrersvend i
firmaet for ca. 14 år siden, blev medejer af Tømrer, Murer &
kloakmester John A. Laursen A/S for tre år siden. John er
begyndt at tænke i generationsskifte, og vil gerne trække sig
lidt tilbage for at få mere tid med familien og udvikling samt
drift af udlejningsejendomme. Oprindelig ville han gerne begynde at trække sig tilbage som 40-årig, det blev udsat lidt
på grund af krisen i 2008. Nu arbejder han på, at det kan
lade sig gøre i løbet af de næste par år. Det er i hvert fald
Fakta om John Arne
Firmaet Tømrermester John A. Laursen oprettes i 1994
samtidig med fuldtidsarbejde for Grumstrup maskinstation.
Fra 1996 satses hundrede procent på eget tømrerfirma,
da der er så meget tømrerarbejde, at der ikke længere
er tid til at arbejde for Grumstrup Maskinstation. I dag
er virksomheden vokset og fordelt på fire forskellige
virksomheder:
 Tømrer, Murer og Kloak. I 2011 blev Jesper Spangsberg medejer af denne del af virksomheden.
 Køb, salg og udlejning af beboelses- og
erhvervsejendomme.
 Udlejning af materiel, som lifte, gravmaskine osv.
 Vognmandsforretning overtaget i 2010
efter en brors død.

planen. Johns far døde som 40-årig, og hans bror døde som
35-årig, det præger nok hans måde at tænke: ”Der er gode
folk i vores byggefirma, der kan tage over, så der sker ikke
noget ved, at jeg ikke er der hele tiden længere”.
John er så heldig at have gode og trofaste medarbejdere,
mange har fejret 10 års jubilæum i virksomheden. Ud af de
i alt 40 medarbejdere er de 8 tømrerlærlinge. John arbejder
aktivt for at skabe en god ånd i virksomheden. Tidligere tog
firmaet på en årlig skitur, men det har skattereglerne sat en
stopper for. Det var ellers rigtig godt, for på sådan en tur
kunne rollerne blive byttet lidt rundt, så lærlingene pludselig kunne give råd til svendene. I år tager de i stedet ud
og skyder lerduer, og så er der nogle medarbejdere, der på
privat basis samler ind til, at de stadig kan komme på skiferie sammen. Men ud over arrangementer er det jo vigtigt,
at arbejdet fungerer i det daglige, og her er Johns holdning:
”Hvis der er nogen, der vil og kan – så er det ikke kun mit
firma, men også deres. Jeg vil ønske, at flere af vores medarbejdere bliver medejere eller kommer med i bestyrelsen, så de
stille og roligt kan overtage mine pligter/aktier.
Vi har lige taget Niels Korsgaard, der har været tømrersvend i firmaet i 12 år, med i firmaets bestyrelse, så også
han får endnu mere indflydelse på den daglige drift. Hvorfor
tage folk udefra, som medejere og bestyrelsesmedlemmer, når
vi har så dygtige folk selv, der kender firmaet, og det vi står
for".
Når John skal have lidt tid fri og slappe af, tager han på
jagtrejse. Jagt er en stor interesse. De tre ældste drenge har
alle været med på en jagtrejse til Sydafrika, hvor John har
en god kontakt, der er professionel jæger. Jagtinteressen
smitter, den ældste Nicki har lige taget jagttegn, Trine er
også ved at tage jagttegn, ligesom mange ansatte i firmaet
også har taget jagttegn i år, så i uge 42 er der planlagt en
andejagt i firmaet, som der forhåbentligt kommer mange
flere af.

Beskæftigede: 40 ude i virksomhederne (heraf 8 tømrerlærlinge) og 1 i administrationen + en selvstændig
kontordame 3 dage om ugen.
Født: 1972
Familie: Bor sammen med Trine Eriksen, de har til
sammen 4 sønner: Gustav (6), Emil (9), Anton (11) og
Nicki (20).
Interesser: Jagt er en stor interesse. Har tidligere spillet håndbold i RTI, men nu bliver det kun til sponsorater Tiden bruges også på at pleje forskellige netværk,
såvel erhvervsmæssigt som privat
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