
Kontakt os direkte på:
86 62 12 66 eller info@ap-farver.dk

www.ap-farver.dk

Process-manager er udviklet af fagfolk - til fagfolk

Booking
Direkte adgang via 

dit eget website

Ordrestyring
inkl. arbejdskort 

og sms-service

Tidsregistrering
Detaljeret oversigt 

over tidsforbrug.

Lagerstyring
Giver dig 

det store overblik

Levering
Kvalitet

- til tiden!

Produkter

I dag bruges PPG´s teknologi og eksper-
tise på to ud af tre biler der fremstil-
les i Europa og Nordamerika. Denne 
OEM-ekspertise bruges ved udvikling 
af Refinish produkter og gør, at mange 
OEM-producenter og værksteder natur-
ligt vælger PPG Refinish brandet som 
foretrukken lak brand.

OEM-godkendelser

Få styr på godkendelserne af garantiar-
bejdet. Med PPG produkter og ekspertise 
får du en kommerciel og teknisk godken-
delse af en række af bilproducenter, bla. 
Mercedes-Benz, Audi, Mazda mfl.

ProcessManager

Systemet der optimerer din  
virksomheds ressourcer og  
dermed øger din indtjening.  
Alt sammen med integreret  
lagerstyring/aut. Bestilling 
samt integration til ex. Helios 
og Forsi.

OPTIMER DIN VIRKSOMHED 
- sammen med AP Farver og PPG

– kontakt os og hør mere om vores produkter  
& værktøjer til optimering af din virksomhed!
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Af Henrik Nordstrøm Mortensen

TILSYN Der er langt fra enig-
hed, når Arbejdstilsynets 
folk tjekker autolakerernes 
systemer til at sikre frisk luft. 
Og det på trods af, at det er 
Arbejdstilsynet selv, der har 
udarbejdet den vejledning, 
som bruges. Det forklarer 
Thomas Krebs, direktør i or-
ganisationen Sammenslut-
ningen af Køretøjsbyggere 
og Autooprettere i Danmark 
(SKAD). 

- Udfordringen er, at den 
forskellige fortolkning hos 
de lokale afdelinger af Ar-
bejdstilsynet efter vores me-
ning er konkurrenceforvri-
dende, da omfanget af de 
krævede kontroller varierer 
og det samme gør prisen for 
den krævende kontrol, for-
tæller Thomas Krebs.

Henvendelse i 2014
Dertil undrer det Thomas 
Krebs, at Arbejdstilsynet in-
tet har foretaget sig, siden 
SKAD rettede henvendelse i 

december 2014. Her be-
skrev foreningen, hvilke 
konsekvenser det har, hvis 
der er uklarhed om reglerne, 
men siden er der ikke sket 
noget:

- Jeg kontaktede Arbejds-
tilsynet i 2014 via deres ho-
vedmail, hvorefter jeg blev 
kontaktet af en konkret 
medarbejder, som jeg havde 

en dialog med. Han lovede 
dengang, at tilsynet ville kig-
ge på forholdene, siger 
SKAD-direktøren og fortsæt-
ter:

- Jeg synes, det er proble-
matisk, at forskelsbehand-
lingen fortsætter, uden at 
Arbejdstilsynet har gennem-
ført de tiltag, som blev lovet i 
2014. Tilsynet er jo en myn-

dighed, som man som virk-
somhed skal have tillid til. 
Når der sker forskelsbe-
handling landet rundt, så 
går det ikke kun ud over øko-
nomien, men også over rets-
sikkerheden, pointerer Tho-
mas Krebs.

Flere følgeskader
Det er især hoste, hoved-
pine, allergi og i værste til-
fælde forgiftning, der regnes 
som de værste følgeskader 
ved, at systemerne ikke fun-
gerer korrekt. Forurenings-
kilderne består typisk af kul-
ilte, CO, kuldioxid, CO2, ni-
trogenoxider, herunder NO 
og NO2. Dertil kommer også 
støv, partikler og mikroorga-
nismer. Det er nogle af de 
påvirkninger, der gør, at 
SKAD mener, at diskussion 
om regelsættet bør tages me-
get alvorligt.

Ti punkter
Problemets kerne er, AT-vej-
ledningen D.5.1, som hjæl-
per tilsynets egne folk med 

at kontrollere, at der er til-
strækkelig ren åndemiddel-
luft i systemet, og at anlæg-
get bliver helhedsvurderet, 
inden det tages i brug første 
gang. Brugeren af anlægget 
har selvfølgelig også visse 
forpligtelser, hvilket vil sige, 
at man skal notere flere vig-
tige parametre om anlæg-
get, hvilket især vil sige, ind-
sugningen til friskluft funge-
rer, at driften registreres sy-
stematisk, reparationer og 
de måleværdier, man har 
konstateret ved kontrol.

Arbejdstilsynets vejled-
ning indeholder ti punkter, 
der omfatter generelt brug, 
brugernes pligter, arbejdsgi-
verens pligter, en gennem-
gang af typer af åndedræts-
værn, vedligeholdelse/ 
holdbarhed/opbevaring, 
skiltning og udgifter.

Tillid til lakererne
Vender man malerlyset væk 
fra Arbejdstilsynet og kigger 
på autolakererne selv, så 
mener Thomas Krebs ud fra 

hans indsigt i branchen, at 
det er ganske godt styr på 
reglerne blandt brugerne 
selv:

- Jeg er sikker på, at de fle-
ste autolakerere har sat sig 
ind i reglerne og prøver at 
efterleve dem så godt, de nu 
kan, og har en viden om-
kring det udstyr de benytter, 
forklarer SKAD-direktøren 
og tilføjer:

- Mange har også aftaler 
med servicevirksomheder, 
der servicerer kompresso-
rer. Hvis systemet ikke vir-
ker, så går det ikke kun ud 
over malerens lunger, men 
også over kvaliteten af lake-
ringen.

Motor-magasinet har for-
søgt at afklare, hvor langt 
Arbejdstilsynet er nået med 
en ensretning af reglerne. 
Men hos tilsynet lyder det, at 
man, trods SKAD-forenin-
gens henvendelse, intet offi-
cielt har modtaget. Og der-
for er der ikke iværksat yder-
ligere, siden SKAD’s henven-
delse i 2014.

 Tilsyn fortolker egne regler vidt forskellig
Arbejdstilsynet kontrollerer meget forskelligt i sager om friskluftsystemer. Foreningen SKAD har rettet kontakt uden held.

Arbejdstilsynet fortolker sin egen vejledning til at kontrollere 
friskluftsystemer vidt forskellig, mener SKAD.
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Af Kim Lesanner

STATUS Stævningen af ledel-
sen i den tidligere indkøbs-
kæde Lakexperten A/S af-
venter, at retten i Viborg og 
advokaterne hos de striden-
de parter i fællesskab finder 
en syns- og skønsmand med 
økonomisk kompetence, der 
kan kulegrave likvidationen 
af Lakexperten A/S og sam-
me selskabsledelses opret-
telse af det konkurrerende 
Lakexperten Plus APS. Der 
er rettet henvendelse til For-
eningen af Statsautorisere-
de Revisorer, og et første ud-
spil til cirka en halv million 
kroner i omkostning til øko-
nomisk kulegravning er for-
kastet.

10 kritiske aktionærer-
virksomheder valgte 25. au-
gust 2014 at stævne kæde-
chef Bo Kold Søndergaard og 
bestyrelsens syv bestyrelses-
medlemmer for uretmæssigt 
at have stiftet en ny kæde, 
Lakexperten Plus ApS, og 
trukket aktiverne, inklusive 
diverse samarbejdsaftaler 
med bilimportører som Hy-
undai og Mazda samt bilfor-

handlerkæden Bjarne Niel-
sen A/S, over i dette selskab 
fra det oprindelige Lakex-
perten A/S, der således er 
ophørt (likvidation). 

Det vurderes, at Lakexper-
ten A/S’ medlemsvirksom-
heder havde 30 procents 
markedsandel i Danmark in-
den likvidationen, og at de 
omtalte 10 aktionærer ud-
gjorde en væsentlig del her-
af.

Hvor er formuen?
De 10 stævnende aktionæ-
rer ville ikke med over i det 
nye ApS-selskab, som den 
kritiske aktionærgruppe 
mener har alt for stor ledel-
sesmagt og indsigt i de til-
sluttede virksomheder. In-
gen af de stævnende aktio-
nærer er i det forgangne næ-
sten halvandet års tid sprun-
get til som medlem af den 
nye Lakexperten Plus-kæ-
den. 

Den stævnende aktionær-
gruppe, repræsenteret af ad-
vokat Christian Asmussen, 
Leoni Advokater i Viborg, 
har gjort et millionkrav, der 
endnu ikke er endelig op-

gjort på grund af manglende 
regnskabsmæssig indsigt, 
gældende og oplyser over 
for Motor-magasinet, at man 
kræver en redegørelse fra 
kædeledelsen omkring, hvor 
cirka 2,5 millioner formue-
kroner, der har figureret i tre 
foregående års regnskaber 
for det likviderede Lakex-
perten A/S, er blevet af. Des-
uden kræves som minimum 
indsigt i:

1. Hvad det likviderede 
Lakexperten A/S har fået for 
den færdige og udgiftstunge 
edb-udvikling ved overgan-
gen til det nye Lakexperten 
Plus ApS

2. Hvad Lakexperten AS 
har fået for at stille arbejds-
kraft til rådighed det cirka 
halve års, ledelsen brugte tid 
og eksterne lønudgifter på 
udvikling af det nye selskab

3. Hvad der er betalt i 
goodwill for navn og ordre-
aftaler til det gamle A/S

Aktionærgruppen oplyser 
at være nægtet indsigt i de-
taljer omkring transaktioner 
af pengestrømme ind og ud 
af Lakexperten A/S af kæde-
ledelsen og den nye Plus-

kædes bestyrelsesfor-
mand Jan Snogdal, der 
også er advokat hos 
modparten, Lett Advo-
katpartnerskab i Aar-
hus.

Desuden finder ak-
tionærkredsen det 
mistænkeligt, at kæ-
deledelsen angiveligt 
ikke har forsøgt at 
sælge til den bedste 
pris. 

Alle ønsker en afslut-

ning
Det er aktionær-
gruppens opfattel-
se,  at direktion og bestyrel-
se direkte har udhulet La-
kexperten A/S med sine cul-
pøse (ansvarspådragende) 
handlinger, samt at der ikke 
var tegn på økonomiske pro-
blemer i kæden før overdra-
gelse til det nye Lakexperten 
Plus ApS af goodwill, vare-
mærke, lakleverandørafta-
le, kontrakter med kunder, 
it-system (Lakplan) med vi-
dere. 

Kædens advokatkontor, 
Lett Advokatpartnerselskab, 

har foreslået forlig, hvilket 
er blevet afvist, da aktionær-
gruppen ønsker ”sandheden 
frem, idet kædens trovær-
dighed er på spil”.

Fra ledelsen i Lakexperten 
Plus ApS siger kædechef Bo 
Kold Søndergaard til sagens 
nuværende status, at også 
ledelse og bestyrelse her af-
venter syn og skøn, som skal 
initieres af aktionærgrup-
pen.

- Vi vil meget gerne videre 

i 

vores liv og arbejde med kæ-
den og ser frem til at få sa-
gen afsluttet så hurtigt som 
muligt, siger Bo Kold Søn-
dergaard.

Lakexperten-retssag afventer 
økonomisk kulegravning
Kritisk aktionærgruppe kræver stadig fuld åbenhed om økonomi efter likvidation 
af Lakexperten A/S og ledelsens oprettelse af konkurrenten Lakexperten Plus ApS.

Motor-magasinet kunne i janu-
ar 2015 fortælle om den spege-
de Lakexperten-sag, der endnu 
afventer økonomisk udredning 
for at finde sin afslutning.

r-
r 
s 
-
-
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AUTOLAK EG-LKS hedder 
den i 2015-udviklede kvali-
tetskontrol standard for ny-
lakering af reparerede biler.

Standarden kan anvendes 
af alle i branchen ved brug af 
et specialværktøj, der kan 
købes for 250 kroner plus 
moms. Det designbeskytte-
de værktøj sikrer ensartet 
bedømmelse af lakerings-
kvaliteten over hele landet, 
oplyser SKAD-direktør Tho-
mas Krebs.

Grundlaget for den nye 
standard er hentet fra aner-
kendte organisationer og 
bilproducenter i udlandet. 
Det nye i kontrolstandarden 
er en flydende zoneindde-
ling, der tager udgangs-
punkt i bilens design, nem-
mere kontrol og bedømmel-
se, og samtidigt er områder 
som effektlak og farvefor-
skel medtaget i standarden.

Omfattet af ISO 9001
EG-LKS kan anvendes uaf-
hængigt af Eurogarant Lak 
kvalitetsstandarden af alle i 
branchen. EG-LKS anvendes 
også i forbindelse med Euro-

garant Lak audits, og er der-
for omfattet af ISO 9001, 
som hele Eurogarant kvali-
tetsstandarden er det i dag, 

både på lak og karrosseri-
området, oplyser han.

EG-LKS kan gratis down-
loades fra www.skad.dk un-

der vejledninger. Her findes 
også andre gratis vejlednin-
ger inden for lak og karros-
seri. mich

Her skabelonen demonstreret i forhold til to forskellige dele på en 
bil.

Sådan ser lakskabelonen ud.

Standard med udgangspunkt i bilens designdesign
Eurogarant stiller ny lakkontrolstandard til rådighed for branchen.



Kvalitetslakeringer 
 – udført af erfarne fagfolk

PladearbejdeIndustrilakeringAutolakering Storvognslakering

Lakkæden
D a n m a r k
–  a l t  i  l a k e r i n g

Et resultat, du bliver stolt over! 
Lakkæden Danmark er landets største frivillige kæde indenfor lakering. 
Vi arbejder professionelt med lakering af person- og storvogne og  
emner indenfor industrilakering. 

Vi lægger vægt på kvalitet og god service, som – kombineret med  
fleksibel og effektiv logistik – er din garanti for perfekt arbejde leveret  
til tiden. Find og kontakt den nærmeste Lakkæden Danmark-medlems-
virksomhed på www.lakkaeden.dk.

Faglig stolthed 
koster ikke ekstra!

Se mere på www.lakkaeden.dk
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Af Henrik Nordstrøm Mortensen

LAKMILLIONER Pierre Le-
garth, der har grundlagt 
lakkæden pierre.dk med 
snart 24 afdelinger i Dan-
mark, 10 i Sverige og 3 i 
Tyskland, afviser et snarligt 
salg af virksomheden. Det 
sker på baggrund af en arti-
kel i dagbladet Børsen 8. ja-
nuar, hvor der blev sat pris 
på lakkæden og talt om et 
salg inden for et par år. 
Pierre Legarth erkender, at 
der på et eller andet tids-
punkt vil blive tale om et salg 
af den virksomhed, han star-
tede i 1985. 

- I min optik er det dog sta-

dig alt for tidligt at tale om et 
salg af pierre.dk. Mest fordi 
jeg stadig ser et vækstpoten-
tiale, som vi kan hente i både 
Tyskland og Finland. Sidst-
nævnte er et marked, vi ikke 
er inde på, men hvor vi ger-
ne vil ind. Derfor har vi ikke 
et til-salg-skilt ude, fortæller 
Pierre Legarth.

I stedet vil Pierre Legarth 
gå efter en vækst på op til 50 
procent frem mod 2020, en 
vækst der primært skal dri-
ves af det tyske marked. Her 
vil virksomheden opkøbe 
flere skadescentre, som hele 
tiden har været en del af op-
købsstrategien for den Kol-
ding-baserede lakvirksom-

hed. Omvendt 
vil det danske 
marked også i 
fremtiden være 
et B2B-marked, 
forklarer den jy-
ske lakkonge. 

Nye centre
Selv om pierre.
dk’s sprøjtepi-
stoler fremad-
rettet skal fyldes 
takket være en 
stigende om-
sætning i udlan-
det, så er Dan-
mark stadig et 

vigtigt marked for Pierre Le-
garth. 

- Derfor starter vi 1. febru-
ar et nyt lakcenter op i Her-
ning, så vi nu har to lak-
centre i byen. Dermed kom-
mer vi op på 24 centre i Dan-
mark. Og vi fastholder vores 
grundlæggende strategi og 

koncept, som altså udeluk-
kende omfatter lakeringsy-
delser, forklarer grundlæg-
geren.

- Kigger man på det tyske 
marked, så er pierre.dk tæt 
på at afslutte et opkøb af et 
nyt, stort skadescenter i 
Hamborg, som altså bliver 

en del af den tyske vækstge-
nerator, fortæller Pierre Le-
garth.

Han kan dog ikke sige no-
get om, præcis hvordan åb-
ningen her vil finde sted. 

Flere aktier
Pierre Legarth solgte tilbage 

i 2010, som led i en planlagt 
internationalisering af virk-
somheden, majoriteten af 
aktierne i pierre.dk Autola-
kering A/S til Maj Invest 
Equity. Det var dog med en 
garanti, eller et såkaldt war-
rant-program, der betød, at 
grundlæggeren fik retten til 
inden for en aftalt periode at 
købe en andel af virksomhe-
dens aktier tilbage til en på 
forhånd aftalt tegningskurs. 
Det har Pierre Legarth be-
sluttet sig for at benytte sig 
af. Det betyder, at han fra 27. 
januar vil sidde på 44,6 pro-
cent af aktierne i pierre.dk 
Autolakering A/S.

- Så jeg er med andre ord 
ikke på vej ud ad bagdøren. 
Branchen og pierre.dk er 
stadig mit hjertebarn, og jeg 
har da også fortsat planer 
om, når et fremtidigt salg 
bliver gennemført, at fort-
sætte på bestyrelsesniveau. 
Men det bliver selvfølgelig 
en forhandling med køber, 
når den tid kommer.

Foruden den succesfulde 
autolak-virksomhed ejer 
han Pierre Legarth Holding 
A/S og det dertilhørende 
Pierre Ejendomme A/S, der 
har en samlet ejendomspor-
tefølje på omkring 400 milli-
oner kroner.

Million-salg af pierre.dk må godt vente  
Grundlægger Pierre Legarth har personligt, trods spekulationer, ikke et til-salg-skilt ude. Først skal især Tyskland og Finland 
rammes af pierre-virksomhedens sprøjtepistoler, mens Danmark stadig skal fungere som fundament.

”Jeg er med andre ord ikke 
på vej ud ad bag døren. 
Branchen og pierre.dk er 
stadig mit hjertebarn, og 
jeg har da også fortsat 
planer om, når et frem-
tidigt salg bliver gennem-
ført, at fortsætte på besty-
relsesniveau.
Pierre Legarth, grundlægger af pierre.dk 
Autolakering A/S.

Pierre.dk Autolakering A/S driver fra 1. februar 24 afdelinger i Danmark, ti i Sverige og otte i Tysk-
land. Pierre Legarth håber på, at virksomheden vil vokse med 50 procent frem mod 2020, godt dre-
vet af det tyske marked og på sigt også det finske.

49-årige Pierre Legarth, der har grundlagt lakkæden pierre.dk Autolakering A/S ser gerne, at der endnu går noget tid, før hans store livsværk sælges. Men selv efter et salg lover lakmanden at være 
yderst aktiv i virksomheden.



Af Jens Jessen

GEVINSTER Store armbevæ-
gelserne er ikke rigtig noget,  
der bruges på Purrevej i Vor-
dingborg. Alligevel er Skyt-
temarkens Autolakering 
vokset støt de seneste man-
ge år. Brødrene Thomas og 
Morten Grahn, der i dag ejer 
virksomheden, har ændret 
på flere ting, og det har væ-
ret en succes og skabt den 
positive udvikling.

Ti gange større
Da Thomas og Morten 
Grahn overtog værkstedet 
fra deres far i 2007, var 
værkstedet på bare 150 kva-
dratmeter. Så da de beslutte-
de at ansætte to mand mere, 
stod det hurtigt klart, at der 
var behov for nye og større 
lokaler. Derfor flyttede virk-
somheden i 2011 til de 1200 
kvadratmeter store lokaler 
på Purrevej i Vordingborg, 
hvor der nu er tilstrækkelig 
plads. Foruden brødrene 
tæller medarbejderstaben i 
dag to svende og en chauf-
før. 

Et nyt laksystem
En anden ændring er, at de 
to har skiftet lakleverandør, 
så de nu maler med PPG lak-
systemet, som leveres af AP 
Farver. 

- Vi havde brugt den hidti-

dige lakleverandør i mange 
år, og vi følte, det var tid til at 
prøve noget nyt, siger Tho-
mas Grahn.

Morten Grahn fortæller, at 
det tog en vis tid at vænne 
sig til det nye laksystem, 
men også at man man nu er 
nået dertil, at man er blevet 
rigtig glad for PPG lakkerne. 

- Når man skal skifte lak-
system, er det vigtigt at have 
en god og kompetent teknisk 
support. Den fik vi brug for i 
form af  AP Farvers tekniske 
afdeling, understreger Mor-
ten Grahn.

Hos Skyttemarkens Auto-
lakering er man specielt glad 
for klarlakken, som tørrer 
rigtigt hurtigt og fylderen 
DP4000, som ikke skal sli-
bes, og dermed sparer meget 
tid, når der skal males nye 
dele. Mens også tonefarver-
ne er nemme at arbejde 
med, og her fremhæver Mor-
ten Grahn, at lakkerne er 
blevet meget nemmere at 
sprøjte ud, end de produkter 
man anvendte før. 

Styr på processerne
Den anden del af de foran-
dringer, der er sket hos 
Skyttemarkens Autolake-
ring, er, at man er begyndt 
at anvende procesoptime-
ringsværkstøjet fra Process 
Manager fra PPG. Efter at 
have anvendt systemet i 
godt seks måneder, kan de 

positive ændringer ses på 
flere fronter.

- Vi har væsentlig bedre 
overblik over de forskellige 
reparationer, og det er stor 
fordel, at jobkortet er elek-
tronisk og følger bilen. Der-
ved kan vi være sikre på, at 
der er helt styr på tillægsrap-
porterne, og vi kan altid sto-
le på, at vi har alle de infor-
mationer, som vi har behov 
for, for at kunne lave repara-
tionen korrekt, fortæller 
Thomas Grahn.

Men det er ikke kun over-
blikket, der ifølge Thomas 
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“Denne nye klarlak 
giver virkelig en 
stor forskel. Den er 
hurtig, fleksibel og 
giver en overflade 
i topkvalitet.”

Tom Cross Painter, 
McLaren Body Shop

Se den nye film på:

WWW.SIKKENSVR.COM

DEN NYE  SIKKENS AUTOCLEAR 2.0

Sikkens har fornøjelsen at præsenterer

Kurs mod vækst
Skyttemarkens Autolakering været i støt vækst de seneste 
mange år. Forklaring: stram styring og et nyt laksystem.

Brødrene Thomas og Morten Grahn satsede på et skifte, og det 
har givet pote rent økonomisk.

De mange kvadratmeter har også givet mulighed for en bedre 
planlægning.

Oprindeligt var værkstedet kun på 150 m². Nu er det vokset til 
1.200 m².

og Morten Grahn er blevet 
bedre. Systemet frigiver og-
så en masse tid.

- Vi sparer omkring en halv 
time ugentligt på ikke at 
skulle bestille varer. Det sør-
ger det automatiske lagersy-
stem selv for, ligesom vi al-
drig løber tør for varer og må 
bruge tid på at skaffe et eller 
andet over hals og hoved, 
fortæller de to brødre. 

Også ved faktureringen 
spares der tid.  ProcessMa-
nager systemet er helt auto-
matiseret, og det er også 
med til at frigive tid. Og den 
tid der spares skal ifølge 
brødrene, bruges på at få ud-
videt ordre- og kundetilgan-
gen yderligere, men det skal 
foregå som en kontrolleret 
vækst.
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Af Hans Rømer

KUNDETÆKKE Kvaliteten har 
altid været høj, og det vidner 
de mange tilfredse kunder 
om. Arbejdsmiljøet har også 
altid været i top, og det re-
sulterede i, at Holbæk Billa-
kering for nyligt fik tildelt 
Arbejdstilsynets eftertragte-
de fem-årige grønne smiley, 
som er enestående for bran-
chen. Den får en virksomhed 
kun, hvis alle områder inden 

for arbejdsmiljø på værkste-
det er overholdt. Hos Hol-
bæk Billakering fandt Ar-
bejdstilsynet, at alt var i 
skønneste orden. 

Holbæk Billakering A/S le-
verer en lakering hvert 33. 
minut ugen rundt og er en af 
de rigtigt store autolakerere 
på Sjælland. Den blev opført 
af Arne Holm for 16 år siden.

Efter syv år i firmaet trådte 
sønnen Mads Holm ind som 
medejer. Det gav et løft, da 

han har en rigtig god dialog 
med kunderne, og virksom-
heden er i årenes løb udvidet 
flere gange. Efter de seneste 
investeringer i det nu 2000 
kvadratmeter store værk-
sted med fire toptunede ka-
biner.

Frihed sættes højt
Ejerne har aldrig sat frihe-
den til selv at bestemme over 
deres virksomhed højt, så de 
er ønsker ikke at være bun-
det i en lakkæde, men er 
med i netværkssamarbejdet 
Lak & Know-How.

- Vi vil ikke binde os til en 
aftale og lade værkstedet 
blive topstyret inden for et 
smart koncept, understreger 
Arne Holm og tilføjer:

- Der skal være plads til at 
forkæle kunderne og yde 
god service. Det er der ikke 
tid til, hvis man konstant 
bruger tid på at rapportere 
til et kædekontor, forklarer 
Arne Holm.

Plads til nye kunder 
efter investeringer
Holbæk Billakering har altid stået for kvalitet og samlet på til-
fredse kunder. Nu inviteres endnu fl ere ind til en ”laksnak”.

Af Hans Rømer

PASSION Autolakproducen-
ten Spies Heckers nye kalen-
der, Team Spirit 2016, har 
visuel forbindelse til EM i 
fodbold 2016, som bliver 
holdt i Frankrig. Kalenderen 
præsenterer værksteder og 
autolakerere, som med 
hårdt arbejde forvandler kø-
retøjer til ægte samlerobjek-
ter. Den viser disse kunst-
værker, som er blevet foto-
graferet hos 11 kunder i seks 
europæiske lande.

En udsøgt Ferrari 330 GT 
2+2 produceret i 1967, blev 
fotograferet i Frankrig; en 
flammerød 1950 Healey Sil-
verstone blev foreviget i Ita-
lien og en elegant 1971 VW 
Polo P 1800 ES var hovedat-
traktionen i Polen. Men også 
Danmark er repræsenteret. 

April med dansk deltager
Frederikssund Autolakering 
pryder april med sin gen-
nemrestaurerede VW T1ér. 
Denne VW minibus blev før-
ste gang produceret i 1960. 
Bernth Sloth, som er indeha-
ver af lakereriet, har selv stå-
et for restaurering og lake-
ring. Billedet afspejler, at 
Bernt Sloth går op i fodbold, 
og personligt holder han 
med Jægerspris FC.

Frederikssund Autolake-
ring er medlem af netværket 
Lak & Know-How og har fået 
leveret lakken til T1éren af 
Baden-Jensen A/S.

Fra høj ydeevne til ultra-light
I den schweiziske by Bern 
skaber fotograf Wink en ku-
lisse, der emmer af historie: 
Det er portene til Wankdorf 
Stadion, hvor finalen i VM i 
fodbold 1954 mellem Tysk-
land og Ungarn blev spillet. 

Wink valgte denne placering 
til fotograferingen af BMW 
M235i Racing, der ejes af 
Urs Boss fra Carrosserie 
G&G AG Niederwangen, til 
motivet for marts.

Februar viser en CH-7 heli-
kopter under flyvning. Heli-
kopteren tilhører Roland 
Stocker, ejeren af det 
schweiziske værksted Gara-
ge & Carrosserie Massa, 
hvor det ultra-lette fly om-
hyggeligt blev lakeret.

Første østeuropæiske Formel 1
- I samarbejde med Skoda-
museet i den tjekkiske by 
Mladá Boleslav, hvor Skoda i 
dag producerer modellerne 
Fabia, Rapid og Octavia, var 
det muligt for os at fotogra-
fere en 966 Supersport ra-
cerbil til vores kalender sam-
men med Milan Plucar og 
hans team fra Skoda Auto 
Kosmonosy Bodyshop. for-
tæller Joachim Hinz, Spies 
Heckers Brand Manager for 
Europa, Mellemøsten og Af-
rika.

Bilen er fra 1950 og er 
kendt i racerløbskredse som 
den første østeuropæiske 
Formel 1 bil. Netop denne 

966 Supersport er den ene-
ste tilbageværende model i 
verden fra denne produkti-
onsserie, da Skoda kun pro-
ducerede tre af dem.

Ansøgninger til 2017
- Uanset hvor forskellige kø-
retøjerne er, blev de restau-
reret med en umådelig sans 
for detaljer. De viser den 
passion, hvormed autolake-
rere i hele verden arbejder 
med vore produkter, siger 
Joachim Hinz.

Ansøgning om deltagelse i 
2017 kalenderen kan ind-
sendes nu. Billeder skal e-
mailes inden den 15. februar 
2016 til marketingafdelin-
gen hos Baden-Jensen A/S 
på e-mail: jwe@baden-jen-
sen.dk. Det eneste krav for at 
komme i betragtning er, at 
mesterværket er lakeret med 
Spies Hecker lak, oplyser 
Jeanette Welinder, marke-
tingansvarlig i Baden-Jen-
sen A/S.

Alle 12 kalendermotiver 
kan ses på www.spiesheck-
er.com/calendar2016 eller 
på www.facebook.com/
spieshecker.

Lakkalender med 
kraftfulde motiver
Allererde nu kan man ansøge om deltagelse i 2017-kalender.

Teamet bag juli sammen med denne Ferrari 330 GT 2+2 fra 1967 
blev fotograferet i Ville-La-Grand i Frankrig.

Fotograf Esbensen fra Erik Bjørn & Kompagni A/S, fik sammen med Baden-Jensen A/S skudt billedet 
til april med VW T1. Det er hele ’holdet’ fra Frederikssund Autolakering, som er med.

Holbæk Billakering leverer en billakering hvert 33. minut ugen 
rundt.



KVALITET God forberedelse 
og viljestyrke har nu ført til, 
at Horsens Autolakering 
som første værksted er ble-
vet Eurogarant Lak certifice-
ret. Dermed har Horsens Au-
tolakering sagt ja til at være 
med til at skabe en ny måle-
stok for lakeringskvalitet i 
Danmark. 

Elisabeth Christensen og 
Kasper Martin Pedersen, in-
dehavere af virksomheden, 
er stolte over, at de nu som 
de første i landet har opnået 
den europæiske certifice-
ring for lakering. I forvejen 
har søsterfirmaet Horsens 
Autoskade Center en Euro-
garant-certificering på kar-
rosseriområdet, og nu er he-
le produktionen dækket af 
den eftertragtede kvalitets-
udmærkelse, oplyser de i en 
pressemeddelelse.

Dermed er virksomheden 
nu den første autoskade re-
paratør i Danmark, der er 
certificeret efter Eurogarant 
Lak og Karrosseri.

Kontrol af FDM og TI
Eurogarant blev introduce-
ret i Danmark midt i 2012.

Per 1. januar 2014 overtog 
FDM kvalitetskontrollen 
med standarden, som også 
kontrolleres i henhold til 
ISO:9001 ved Norsk Veritas. 
Værktøj og udstyr kontrolle-
res af Teknologisk Institut i 
henhold til standardens 
krav.

Eurogarant inden for lak 
og karrosseri udbydes i dag 
til alle virksomheder i bran-
chen uden tilknytningskrav 
til en brancheorganisation. 
Alle virksomheder, der har 
et ønske om at gøre en for-

skel og kan leve op til krave-
ne, kan blive del af Euroga-
rant certificeringskredsen.

Eurogarant har fokus på 
kundesikkerhed, høj kvali-
tet, samarbejde på tværs og 
effektivisering af skade-
håndteringsprocessen, oply-
ser pressemeddelelsen.

 mich

Dobbelt certifi cering
Horsens Autolakering nu Eurogarant certifi ceret. Både lak- og 
karrossericertifi cering er i hus.
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An Axalta Coating Systems Brand

Højere produktivitet
– med Permasolid® HS Speed   Clear Coat 8800.

Hurtigere kan også være bedre. Den innovative Permasolid HS Speed   Klarlak 8800 kræver kun fem 
minutters tørretid ved 60 °C, eller som noget helt unikt kun 30-40 minutter ved 20 °C. Sprøjtekabinen er 
således lynhurtig klar til næste køretøj, hvilket øger effektiviteten på værkstedet. Resultaterne er ganske 
enkelt strålende, og vores autolakerere er især imponerede over den fantastiske overflade.

Spies Hecker – tættere på dig.

Tlf. Ballerup 44 66 68 00 • Tlf. Kolding 75 50 21 88 • www.baden-jensen.dk

De stolte ejere og medarbejdere i virksomheden Horsens Autolakering kan nu alle kalde sig for Euro-
garant Lak og Karrosseri certificeret.

Sika-limen kan bruges på dørplader, bagender, tagplader, skær-
me og til visse bærende dele. (Illustration: Sika)

KLÆBRIGT Det er blevet po-
pulært at bruge en særlig 
epoxy limtype til at klæbe 
pladedele på biler sammen, 
så de hurtigt kan slibes til og 
sikre, at den afgørende ’kør-
væk-tid’ nedbringes. Også 
producenten Sika vil være 
med, og firmaet er klar med 
en ny to-komponent karos-
serilim kaldet SikaPower 
4720, der kan klæbe plade-
dele med høj belastning 
sammen. Det drejer sig både 
om dørplader, bagender, 
tagplader og skærme. Pro-
duktet kan også bruges til 
bærende dele, men det skal i 
så fald kombineres med en-
ten svejsning eller nitning 
efter bilproducentens anvis-
ning.

Karosserilimen fungerer 
under flere temperatursce-
narier lige fra 10 grader til 
60 grader. 

Ved en temperatur på 60 
grader er åbentiden ikke ak-
tuel at tale om, klemmetiden 
er nede på en halv time, li-
men er klar til at blive slebet 
efter en time, hvilket vil sige, 
at ’kør-væk-tiden’ er nede på 
en time. Ved eksempelvis 23 
grader ligger ’kør-væk-tiden’ 
på godt et døgn. Sika hæfter 
sig også selv ved, at karosse-
rilimen også kan punktsvej-
ses, når den er våd, og at den 
kan bruges til både metal- og 
kompositdele.

 henmo 

Karosserilim 
vinder frem
Hæftning af karosseridele med særlig 
lim er mere populær end nogensinde.
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Tekst og foto: Fredrik Malte Petersen

SOLTAG Foreløbig ligner fa-
caden sig selv på Tåstrup 
Møllevej 11 i Holbæk, hvor 
Jørgen Sørensens værksted 
befinder sig. Men det vil 
snart ændre sig, for Karos-
seri- og Soltagscentret er 
nemlig for nylig blevet om-
døbt for at signalere et skift 
i forretningens fokus. Det 
nye navn er Autoskadecen-
ter Holbæk, og det er det 
blevet for at tilpasse sig det, 
værkstedet efterhånden ar-
bejder mest med. Og umid-
delbart er der nok at se til. I 
hvert fald markant flere 
end tidligere, mens det er 
gået ned ad bakke med op-
gaver med soltage, som Jør-
gen Sørensen og hans an-
satte varetog en stor del af 
tidligere.

- Navnet skal jo selvfølge-
lig sige noget om, hvad vi 
går og laver. Soltaget er ef-
terhånden en lidt uddød ra-
ce. Man skal have indkøbt 
fem af hver enkelt model 
for at have et passende la-
ger, og det gider jeg ikke 
mere, for der kommer ikke 
ret mange mennesker læn-
gere og vil have soltag. Det 
er mere eller mindre ved at 
forsvinde, fortæller indeha-
ver Jørgen Sørensen, der 
har drevet værkstedet i over 
20 år.

Selv om de nye skilte på-
trykt det nye navn er klar til 
opsætning på bygningens 
facade, står de dog forelø-
big på gulvet på kontoret - 
for der er nok at se til i hver-
dagen. Navneskiftet er 
nemlig også et direkte re-
sultat af de mange skader, 
værkstedet får ind. Og der 
kommer stadigt flere til.

- Vi får rigtig mange ska-
der ind, så det var tid til at 
prøve noget nyt og slå lidt 
mere på det. Men det æn-

drer overhovedet ikke må-
den, vi arbejder på - alt er 
ved det gamle. På længere 
sigt håber jeg, det kan re-
sultere i, at flere med ska-
der vil vælge os. Det har 
faktisk også længe været 
det, vi har levet bedst af, si-
ger Jørgen Sørensen.

Soltagets overmand
Og antallet af skader, værk-
stedet reparerer er allerede 
vokset betydeligt gennem de 
senere år, samtidig med at 
efterspørgslen på soltagene 
er faldet drastisk. Jørgen Sø-
rensen gik for nogle under 
navnet “Jørgen Soltag”, men 
der er dog færre og færre af 
den slags opgaver på Tå-

strup Møllevej.
- Indtil der begyndte at 

komme aircondition i nyere 
biler, var soltagene faktisk 
også en god forretning. Men 
nu er det ligesom ved at dø 
ud. En gang i mellem får vi 
dog en bestilling på soltag, 
og så er det tit nogle sjove 
opgaver, siger Jørgen Søren-
sen.

Han hiver et lamineret bil-
lede af en sort Mercedes CLS 
ned fra hylden bag ham. Det 
er taget foran værkstedets 
garage.

- Da vi gik og lavede alle de 
dyre soltag, kom der sådan 
én her ovre fra Mercedes i 
Odense. Der målte vi godt 
nok efter et par gange, siger 

han om at skære hul i taget 
på en bil til 2,4 millioner kro-
ner.

Stadig alternative opgaver
Men måske vil det velklin-
gende navn, Jørgen Soltag, 
overleve lidt endnu. For selv 
om fokus er på skader, og 
forretningen i den grad be-
væger sig i den retning, så er 
der stadig plads til den slags 
opgaver, som kommer ind 
ad døren med jævne mel-
lemrum. Træder man for ek-
sempel ind i værkstedets lidt 
mere afsides ekstra lokale, 
finder man nemlig en gan-
ske særlig klassiker af en bil - 
med et stort firkantet hul i 
taget. Her holder en ikonisk 
Jaguar E-type fra 1960’erne, 
der skal have repareret et 
soltag. 

- Vi laver faktisk ofte nogle 
lidt sjove opgaver, som for 
eksempel den, og det har vi 
gjort altid. Jeg vil gerne fal-
de lidt uden for mængden i 
forhold til de autoriserede 
værksteder. Og selv dem har 
vi faktisk også opgaver for 
en gang i mellem - hvis de for 
eksempel er tidspressede, 
forklarer Jørgen Sørensen.

Autoskadecenter Holbæk 
har foruden Jaguar-ikonet 
også besøg af ældre MG, 
med en ordentlig bænkska-
de, der skal laves af forsik-
ringen. Og det er ikke bare 
en lille forskærm, der skal 
skiftes, og der er mange spe-
cielle reservedele involveret. 
Den ordre kommer helt fra 
Nykøbing Sjælland.

Autoskadecenter Holbæk 
beskæftiger foruden Jørgen 
Sørensen tre ansatte - to 
svende og en lærling. For at 
imødekomme de mange op-
gaver udvider værkstedet 
også med en container, der 
skal huse reservedele og 
værktøj, når der bliver lavet 
hul i væggen.

Skaderne trumfer soltagene
Byggeri af soltage er en døende mekaniker-opgave, forklarer lokal ekspert i Holbæk.

Der er færre bestillinger på soltag, men Jaguaren er én af dem.

Den gamle MG skal have fikset en bænkskade. Det er ikke en simpel opgave.

Der kan godt være en smule trængsel i Autoskadecenter Holbæk, 
men Jørgen Sørensen håber på endnu flere kunder.

SELVSERVICE Citroën intro-
ducerer nu sammen med si-
ne autoriserede Citroën-
værksteder konceptet Citro-
ën Karosseriværksted, som 
skal sikre kunderne, at kvali-
teten af skadesreparationer 
lever op til de avancerede 
karosserikonstruktioner og 
de nye sikkerhedssystemer, 
som findes i nuværende og 
kommende Citroën-model-
ler.

- Vores biler bliver stadig 
mere sikre samtidig med, at 
de bliver lettere. Nye højtek-
nologiske materialer og 
sammenføjningsmetoder ta-
ges i brug sammen med inte-
grerede sikkerhedssyste-
mer, og det kræver mere af 
os, når vi skal reparere dem 
efter en skade. Vi skal stå in-
de for, at de er lige så sikre,  
som før reparationen samti-
dig med, at vi skal garantere 
kunderne, at alle fabriksga-
rantier er i behold, udtaler 
eftermarkedschef hos Citro-

ën Danmark A/S, Jens Jør-
gensen.

- Det hele er sammenfattet 
i en kontrakt, Citroën Karos-
seriværksted, som indehol-
der alt lige fra brug af vores 
reparationsanvisninger og 
originale reservedele til ud-
dannelse og udstyr. 

For introduktion og løben-
de opfølgning hos Citroën 
værksteder har de allieret os 
med specialister fra Auto-
Branchen Danmarks Vi-
denscenter, hvor indholdet i 
den nye Citroën-kontrakt 
bliver et tillæg til kvalitetssy-
stemet KS2000 Karosseri, 
som i dette tilfælde er skræd-
dersyet til de autoriserede 
Citroën-værksteder. 

- Vi glæder os til at komme 
i gang. Vores forpligtigelse 
er at sikre vore kunder bedst 
muligt, og det gør vi med 
dette initiativ, slutter Jens 
Jørgensen.

 henmo

Franskmænd vil 
selv fi kse skader
Mere avancerede materialer til karosseri 
får Citroën til selv at gå til stålet.

Citroën vil selv sørge for at udbedre avancerede karosseriskader 
med nyt koncept. (Foto: Citroën DS)

LEASING FDM gennemgår 
årligt omkring 3.000 privat-
leasede biler for skader, før 
de leveres tilbage. En nøjere 
undersøgelse af 118 af dem 
viser, at der ved mere end 
hver anden bil (69 biler) 
måtte skrives en ekstrareg-
ning som afslutning på lea-
singperioden. I snit kostede 
det 4288 kroner at aflevere 
en bil med skader. 

- Det er naturligvis ærgerli-
ge penge. Set over en lea-
singperiode på tre år svarer 
beløbet dog ikke til mere 
end godt 100 kr. pr. måned 
og altså kun, hvis der er ska-
der på bilen. Afleveres bilen 
i pæn stand, bør det dog ikke 
afskrække folk fra at privat-
lease en bil. Tværtimod, for-
klarer afdelingschef i FDM, 
Per Alkestrup.  henmo

Dyre leasingbiler
Leasing-brugere får efterregninger på 
fl ere tusinde kroner på grund af skader. 

1. For-kofanger 
(hvis ridser ikke kan poleres væk: 2500-4500 kr.)
2. Forrude 
(stenslag 300-350 kr. pr. stk. Skal hele forruden skiftes: 5000-
12.000 kr.)
3. Buler 
(uden lakskade 500-750 kr. pr. stk. Med lakafskalling: 3000-4500 
kr.)
4. Alufælge
(ridser efter påkørsel af kantsten. Kan fælgen repareres og males: 
1200-2500 kr. pr. fælg.)
5. Bag-kofanger
(ridser på bagagerumskanten: 2500-4500 kr.)

Top 5-skader på leasingbiler:



www.autobranchendanmark.dk
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Af Jens Jessen

BÅNDET I dag ruller bilerne 
ud af fabrikkerne i en lind 
strøm. Det gjorde de også 
for godt 100 år siden, men i 
skete det i et helt andet 
tempo. Eksempelvis frem-
stillede de 3.100 arbejdere 
på Opel fabrikken i Tysk-
land i 1913 kun 3.202 biler 
årligt. I USA så det anderle-
des ud, hvor man skruede 
bilerne sammen på det ny-
opfundne samlebånd. Ikke 
blot hos Opel men overalt i 
Europa gik det meget lang-
sommere.  Karosseriet hav-
de eksempelvis typisk væ-
ret seks uger undervejs, 
altså forudsat det var tale 
om en lille bil. Var det en 
stor limousine, kunne 
fremstillingstiden ende på 
tre måneder. 

Fem uger om en lakering
Lakeringen var en af de mest 
langsommelige processer, 
for det tog op til fire til fem 
uger bare at lakere karosse-
riet. Grunden var den enkle, 
at datidens lakker var meget 
langsomme om at tørre. En 
af forudsætningerne for at 
Henry Ford overhovedet 
kunne etablere en samle-
båndsproduktion, var den 
enkle, at farven sort tørrede 
hurtigt. Derfor tilskrives 
Henry Ford ordene: ”Man 
kan få en Ford T i alle farver, 
bare den er sort”.

Sort og faldende priser  
I praksis kunne man dog 
sagtens have lakeret bilerne 
i alle mulige andre farver, 
men så ville det have taget 
betydeligt længere tid, da de 
farvede lakker ikke hærde-
de nær så hurtigt som den 
sorte. Den sorte autolak, 
kombineret med samle-
båndsteknologien, fik bil-
priserne til at rasle ned i 
USA. Fords Model T kostede 

oprindeligt 825 $ omkring 
1908, i 1924 var prisen for 
den samme bil faldet til bare 
260 $. 

Halvanden time om en ny bil
Opfindelsen af samlebåndet 
tilskrives Henry Ford, som 
blev født den 30. juli 1863. 
Nøjagtigt 50 år efter i 1913 
introducerede han det be-
vægelige samlebånd i Ford 
Motor Company. 

Med det kunne man frem-
stille langt mere, end man i 
sin vildeste fantasi kunne 
forestille sig. I stedet for at 
lade arbejderne følge bilen 
som før, lod man bilerne 
komme til arbejderne, og 
det lod sig gøre ved hjælp af 
samlebåndet. 

Billigere biler
Besparelsen i mandskabsti-
mer og andre omkostninger 
var så enorm, at Ford Motor 
Company i første omgang 
kunne sænke prisen på Mo-
del T., og dermed havde 
Henry Ford opnået det, han 
ville. Han havde bygget en 
bil, som var økonomiske op-
nåelig for de fleste. Til sidst 
var det muligt for Ford at 
bygge en Model T hvert 27. 
sekund og Model T blev 
solgt i over 15 millioner ek-
semplarer på verdensplan 
frem til 1927. Dette svarede 
til over halvdelen af det to-
tale salg på verdensplan på 

daværende tidspunkt.

Ford blev et mønster 
Da de andre bilfabrikanter 
så, hvor effektivt samlebån-

det var hos Ford Motor Com-
pany, startede det en verita-
bel bølge. Man slog ind på 
samme vej, og producenter 
af for eksempel grammofo-

Intet samlebånd uden farven sort
I dag er samlebåndet logik, men det løbende bånd revolutionerede måden at fremstille alt fra bilkarosseri til strygejern. 

Det var amerikaneren Ransom Olds, som var opfi nder af samlebån-
det, ikke Henry Ford. Så tidligt som i 1897 var Olds begyndt at lave 
Oldsmobile biler. I 1901 lancerede han den såkaldte Curved Dash, 
som hurtigt kundernes gunst, og det første år solgte man 425 biler. 

I 1902 producerede man 2.500, og det fi k Olds til at tænke på 
rationalisering. Så i stedet for at arbejderne selv skulle hente delene 
fra forskellige steder, bragte man delen frem til et antal arbejdsstati-
oner. Det betød, at man i 1905 kunne producere 5.000 Oldsmobile 
biler. Systemet blev løbende forfi net, og ikke mindst blev systemet 
bemærket af Henry Ford, som tog det til sig.  

Den egentlige opfi nder

Grundprincipperne for montering ved et samlebånd er stadig de 
samme som for godt 100 år siden.

I de første år af samlebåndets historie blev bilerne trukket af kæder.

Ved at flytte bilerne rundt, opnåede man en enorm tidsmæssig besparelse.

I de helt tidlige år skulle arbejderne selv sørge for at få delene 
frem.



Hos Ford havde man kun én bil på programmet fra 1908 til 1927, og 
det var Ford Model T. Den bestod i begyndelsen af 3.000 enkeltdele, 
og for at få en bil ud af det, opdelte man arbejdsprocesserne i 84 
forskellige arbejdstrin trin beregnet til samlebåndet. 

Arbejdet blev udført af grupper, mens bilen blev trukket fra station 
til station med tov. Denne produktionsmetode var ufattelig tids-
besparende, og reducerede produktionstiden fra de daværende 12 
timer til cirka 90 minutter per produceret bil. Altså en forbedring på 
hele 800 procent.

Kun én model

Kombinationen af et transportbånd over samlebåndet gav yderli-
gere rationaliseringer.
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Af Jens Jessen

SATSNING Distriktschef Per 
Brask fra værktøjsfirmaet 
Sindby fortæller, at man 
fremover i langt højere grad 
vil satse på karosserisiden. 
Et af tiltagene er, at blive 
den man henvender sig til, 
når det handler om værktø-
jer til karrosseribranchen, 
og det sker via siden www.
pladesmeden.com. Man vil 
også være den, som er først 
med det nye og endelig vil 
man udbyde karrosserikur-
ser til overkommelige pen-
ge, hvor kendskabet til det 
værktøj, som Sindby har i 
paletten, er i centrum. 

- Kurset vi er i gang med 
nu, foregår i et samarbejde 
med Teknisk Skole Silke-
borg, og det hedder Opret-
ning - moderne ståltyper og 
aluminium. Der har været så 
god søgning til det, at vi 
gentager det i dagene fra 
5-7. april 2016. Vore in-
struktører er alle lærere fag-
lærere på Teknisk Skole Sil-
keborg, og det borger for et 
højt fagligt niveau. 

- Hvert kursus er typisk på 
tre dage, og hvert kursus er 
et afsluttet modul. Man be-

høver derfor ikke at have 
været på et af de foregående 
kurser for at kunne deltage. 
Vores første kursus var 
Modstandssvejsning og lim-
ning/nitning, og det andet 

havde titlen MIG lodning. 
Fælles for kurserne er, at 
kursisterne får et indblik i 
alt det nye, og selv får prø-
vet det i praksis, fortæller 
Per Brask.

Jysk karosseri-sats
Ny hjemmeside og samarbejde med teknisk skole varsler 
karosserifokus hos Sindby.

Per Brask, som er distriktschef for Sindby, fortæller, at firmaet 
fremover vil satse meget mere på karosseri.

Af Jens Jessen

VIDEN Lars Frimodt Søren-
sen er faglærer på Teknisk 
Skole Silkeborg, og undervi-
ser normalt karosserismede-
lærlinge, men i øjeblikket er 
han i gang med at undervise 
et hold erfarne karrosseri-
smede i forskellige former 
for opretning på kurset Op-
retning, moderne ståltyper 

og aluminium.
- Undervisningen varierer 
og veksler mellem teori og 
praksis. Første dag begynder 
med teori, og den dag hand-
ler om opretning og de nye 
ståltyper der anvendes og 
produktkendskab og værk-
tøjskendskab. Vi kommer 
også ind på kravene i forhold 
til fabrikanten og forsik-
ringsselskaberne, certifice-
ring og kvalitetsaftaler. Der-
næst gennemgår vi de opga-
ver, der skal laves på værk-
stedet, inden kursisterne 
selv får lov at prøve kræfter 
med det i praksis, fortæller 
Lars Sørensen.

Også aluminium
Dag to er helliget alumini-

um, opretning og svejsning 
af aluminium, og her indgår 
elementerne omkring doku-
mentation krav og udførelse 
igen, såvel som eleverne skal 
udføre praktiske opretnings-
opgaver i aluminium. Kur-
sets sidste dag beskæftiger 
sig med teorien omkring 
slutopretningen, overflade-
behandlingen, det at gøre 
bilen klar til maler, certifice-
ring og 

kvalitetsaftaler inden ele-
verne skal udføre praktiske 
opgaver på værkstedet. 

Alle gange tre
Tom Andreasen fra Chr. 
Holmsgades Autoværksted i 
Horsens har, som den eneste 
på holdet, været på samtlige 
af de foreløbigt tre kurser.

- Kurserne er spændende 
og er rigtig godt tilrettelagt, 
og så er der en god veksling 
mellem teori og de praktiske 
opgaver. For mig betyder det 
meget at være ajourført med 
alt det nye, der sker i mit fag. 
Kravene til reparation af for-
sikringsskaderne stiger hele 
tiden, og det kan ganske en-

kelt ikke gå at være bagud. 
Også når det gælder metal-
lerne, foregår der noget hele 
tiden. Før blev der ikke brugt 
aluminium og højtlegerede 
ståltyper, men det gør der i 
høj grad nu. Mængden af re-
parationsmetoder et derfor 
steget tilsvarende. Nu skal 
man også være i stand til at 
MIG-lodde, lime og nitte, og 
alt det har jeg lært her på 
kurserne, fortæller Tom An-
dreasen.

Tre gange karosserikursus
Ønsket om at lære nyt er stort for Tom Andreasen, som hele tre gange har 
deltaget på Sindbys karrosserikurser på Teknisk Skole Silkeborg.

ner, støvsugere, køleskabe 
og meget andet, tog også 
samlebåndet til sig. Samle-
båndet blev på mange må-
der et symbol på den ameri-
kanske effektivitet. Hos Ford 
kunne man derfor betale 
medarbejdere, en, efter da-
tidens forhold, skyhøj løn på 

5 $ om dagen. Derved fik de 
selv råd til at købe de biler, 
de byggede til hverdag. Det-
te initiativ skabte loyalitet 
blandt alle Fords medarbej-
dere, som naturligvis alle 
kørte i Ford T.

Her demonstrerer faglærer 
Lars Frimodt Sørensen opret-
ning.

Kurserne veksler mellem teori og praktik på værkstedet.
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Værktøj

Avanceret opretter udstyr til stål og aluminium
Opret i stedet for udskift!

Spar tid og få en bedre reparationskvalitet

Banemarksvej 16 - 2605 Brøndby - Tlf 43 288 275
www.semlervaerktoj.dk - semler@vaerktoj.dk

Af Henrik Nordstrøm Mortensen

LOKALLAK Egentlig starte-
de projektet med nogle 
3D-kameraer på toppen af 
en Toyota Prius, men det 
stod hurtigt klart, at 
Google ville langt mere 
med det, der senere kom 
til at hedde ’Google Self-
Driving Car Project’. Fore-
løbigt har Google testet si-
ne systemer i løbet af mere 
end 1,6 millioner kilome-
ter testkørsel ved Moun-
tain View i Californien og i 
og omkring byen Austin i 
staten Texas. Men indtil 
nu har testbilerne været 
hvide og i nogens optik 
temmelig kedelige at se 
på. Det ændrer lak og lo-
kalkunst nu på.

Google har nemlig ind-
budt en lang række indbyg-
gere i de to stater til at bidra-
ge til at gøre sidedørene på 
de små biler mere kulørte i 
form af fortolkninger, der på 
den ene eller anden måde si-
ger noget om lokalområdet. 

Google kalder selv tiltaget 
’Paint the Town’. En af dem, 
som har fået lov at udfolde 
sig på siden af en Google-bil 
er Christiana Guzman, der 
arbejder med grafisk design 

i Austin i Texas.
- Musik, cowboy-kultur, 

Lady Bird Lake, vores 
skyline, f lagermus, tacos 
til morgenmad, minigolf 
og cykling er alt sammen 
noget, der for mig kende-
tegner Austin og vores lo-
kalsamfund, og som sam-
tidig gør det stærkt, for-
klarer hun på Googles of-

ficielle side til bilprojek-
tet.

Flagermus på hjernen
En anden, som har et særligt 
forhold flagermus og Austin 
er Catherine Malloy, der og-
så arbejder med kunst og 
tegninger. Det er især Ann 
W. Richards Congress Ave-
nue Bridge, bedre kendt som 

flagermusbroen, 
der danner 
grundlag for hen-
des bidrag. Det 
skyldes, at der mel-
lem marts og oktober sam-
les op mod to millioner fla-
germus under broen. Og of-
test kan man om sommeren 
være heldig, at samtlige be-
vingende mus letter fra bro-

en samtidig. Catherine Mal-
loy tilføjer:

- Jeg vil gerne sørge for, at 
Austin beholder sin ’mærke-
lige kultur’, der blandt andet 

omfatter den her bro og 
det ikoniske fænomen 
med flagermusene. Det 
betyder, at Austin i dag 
kan fejre, at byen er 
hjemsted for den stør-
ste koloni af flagermus 
i verden, forklarer Ca-

therine Malloy.

Rutsjebane og Golden Gate
Også lokalkunstnere i Cali-
fornien har fået lov at give de-
res bud på Google-bilernes 
nye look. Ikke overraskende 
fylder Golden Gate Bridge 
ved San Francisco en hel del i 

kunstnernes bevidsthed, 
men også den store forly-
stelsespark ved Santa 
Cruz Beach Boardwalk er 
med. Her er det kunstne-
ren Kerrie Brandau fra 
San Jose, der tilføjer:

- Min Giant Dipper-il-
lustration vil for mange, 

der er vokset op i Bay Area, 
fremstå ikonisk. Og forhå-
bentlig får det her paint job 
folk til at smile og få varmen 
ved at tænke på en god som-
merdag i Santa Cruz.

Google vil have selvkørende lokalkunst
Google-biler skal på én gang være både upersonlige og personlige. Lokalkunst skal gøre dem til mere end bare hvide kasser. 

Sådan ser de nye og i flere øjnes lidt mere spændende Google-biler ud. Her ser man kunst-
neren Kerrie Brandaus bidrag i form af Giant Dipper ved Santa Cruz.

Byen Austin, der er hovedstad i 
staten Texas er kendt for sin 
musik på 6. street, kunst og 
faktisk også cykler. Alt det har 
Christiana Guzman taget med 
her.

Også flagermus fylder meget i 
amerikanernes bevidsthed om 
Austin, fordi op mod to millio-
ner flagermus hvert år kan op-
leves under Ann W. Richards 
Congress Avenue Bridge.


