ORLOV Det kan være sundt både for hovedet og karrieren, hvis man hiver en længere periode ud
af kalenderen for at realisere nogle af de drømme, man ikke har haft tid til at gøre noget ved.
MEDIER Tænk over, hvad du deler, hvis du bliver venner med chefen eller kollegerne på
sociale medier. Og sorter i, hvilke medier du bruger til hvad.
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Sønnerne
overtager
rattet
Direktør i DK Totalbyg i Silkeborg Jørn Aakjær
Nielsen fik bogstaveligt talt en flyvende start
på sin virksomhed for 25 år siden. Nu skal
sønnerne tage over
|| DK Totalbyg er en familievirksomhed, der kaster sig over en række
forskelligartede opgaver både til det offentlige i form af for eksempel den ny
hal i Kragelund og til erhvervslivet i form af for eksempel en ny produktionshal
til Haarup Maskinfabrik. Og faktisk kender vel stort set alle silkeborgensere
mindst ét af virksomhedens arbejder, for DK Totalbyg lavet gavlen på Jysk Park.

TEKST: BJARNE GREGERSEN

bgre@mja.dk

FOTO: MARTIN BALLUND

ballund@mja.dk

SILKEBORG Med de to sønner som en
fuldt ud integreret del af virksomheden, så er et kommende generationsskifte hos DK Totalbyg på Sabroesvej i
Silkeborg for så vidt allerede forberedt
på bedste måde.
Fortsat er det dog Jørn Aakjær Nielsen, der står i spidsen for sin entreprenørvirksomhed, helt som han har gjort
det, siden han startede DK Totalbyg
for 25 år siden.
- Planen er, at fra januar næste år
starter vi et generationsskifte, hvor
mine sønner gradvist overtager ejerskabet. Meningen er naturligvis, at
jeg også efterhånden skal trappe ned.
Men ikke her og nu, siger Jørn Aakjær
Nielsen, der markerer de 25 år med en
reception fredag eftermiddag den 29.
juni.

Skolefløj skal afleveres
Virksomheden har da også nok at
se til af både store og små opgaver.
Specialet er totalentrepriser, hvor virksomheden selv har beton- og tømrerafdeling, lige som man selv kan tage sig
af rørlægning og kloakering.
Lige nu er sidste hånd ved at blive
lagt på en hel ny skolefløj hos den
kristne friskole Klippen i Voel. Derudover er der et tagrenoveringsprojekt
på et plejehjem i Brædstrup, en akut
tag-opgave i Hjøllund, samt flere projekter for en række virksomheder samt
børnehaven i Funder. Endelig er der
i Aarhus gang i nogle lejligheds- og
boligrenoveringsprojekter.

Frygter ny boligboble

|| Selvom det fremgår af Jørn Aakjær Nielsen dåbsattest, at han er blevet 67 år
og dermed med god samvittighed kunne trække sig tilbage og gå på pension, så
kan han slet ikke se sig selv forlade den branche, han har været i, siden han var
17 år, og han nyder fortsat hver enestedag, han går på arbejde.

- Det går godt i branchen i øjeblikket.
Vi har ordrer til langt ind i 2019. Det,
man kan frygte, er, at vi kan være på
vej mod en ny boligboble, og det er
ikke rart, hvis det sker. Vi blev selv
ramt af den seneste krise, selv om det
ramte med et par års forsinkelse, fordi
vi i høj grad er specialiserede i at lave

erhvervsbyggeri og har mange gode
trofaste erhvervskunder, siger Jørn
Aakjær Nielsen. Den faste kundekreds tæller blandt andet Wila, Haarup Maskinfabrik, Unika i Ans, NHS
Maskinfabrik samt en række andre
virksomheder.
Også i det nærmeste nabolag har
virksomheden gennem årene sat sit
præg på erhvervsbyggeriet, blandt
andet er en stor del af erhvervsejendommene på AC Illumsvej opført af
DK Totalbyg, og naturligvis står Jørn
Aakjær Nielsen også bag opførelsen
af de nærmste nabo-erhvervsejendomme på Sabroesvej.
Derudover er der hele det offentlige
og institutionsområdet, hvor DK Totalbyg har stået bag en række opgaver
ikke mindst i Silkeborg-området både
ved renoveringer og helt nye byggerier.
Senest stod virksomheden blandt andet for opførelsen af Kragelund Hallen.

Går ikke på kompromis
- Vi er ikke nødvendigvis de billigste
på markedet, og det skyldes blandt
andet, at jeg ikke går på kompromis,
når jeg udregner tilbud, men sørger for
at få alt med. Det er det mest reelle i
forhold til kunden, der ikke risikerer
store ekstraregninger. Kunderne ved,
at vi holder det, vi lover, siger Jørn
Aakjær Nielsen.
Det er også med til at gøre det ekstra
forbandet for ham, at DK Totalbyg er
involveret i en sag om en idrætshal i
Hinnerup, der styrtede delvist sammen i efteråret 2016. Hallen blev oprindeligt opført af DK Totalbyg i 2010,

og politikere fra Favrskov Kommune
har fra tid til anden sagt, at man ville
rejse en erstatningssag mod DK Totalbyg. Hallen er siden blevet genopført,
og den seneste melding fra Favrskov
Kommune er, at man vil anlægge en
sag, uden at det endnu er sket.
- Det er en rigtig træls situation for
os. Jeg mener ikke, at vi bærer skylden for hal-kollapset, og vores advokat
vurderer også, at vi ikke kan gøres erstatningsansvarlig. Men så længe, der
ikke er anlagt sag, vil jeg ikke udtale

Der er mange ting, der skal falde på plads
i forbindelse med et generationsskifte, og
jeg har ikke lige nu nogle planer om at gå
på pension foreløbig, og jeg vil gerne være
med til at hjælpe dem i gang
JØRN AAKJÆR NIELSEN
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mig mere præcist, siger Jørn Aakjær
Nielsen, der ikke håber, at han direkte
har mistet andre opgaver på den konto.

Mangler en lærling
DK Totalbyg har 20 medarbejdere,
hvoraf mange har været i virksomheden i mange år.
At der er pres på i øjeblikket inden
for byggeriet, kan dog mærkes på den
måde, at det kan være svært at få den
helt rette arbejdskraft, og ikke mindst
at få lærepladserne fyldt op.
Virksomheden har lige nu to tømrerlærlinge og en bygningsstruktørlærling, men mangler i høj grad endnu
en bygningsstruktør-lærling, uden at
det endnu er lykkedes at finde en.
Direktørens egne to sønner er naturligvis begge faglærte.

Sønnerne supplerer hinanden
39-årige Morten Aakjær er udlært
tømrer. Han er byggeleder på byggepladserne, og han styrer tømrerne og
koordinerer byggerierne og er dermed
i høj grad blevet virksomhedens ansigt udadtil.
Hans lillebror, 33-årige Thomas
Svane Aakjær, er udlært murer, og
læste derefter videre til bygningskon-

struktør. Arbejdsopgaverne i familievirksomheden er hele det tekniske
med beregninger, tegninger, projektering og opfølgning.
- Vi supplerer hinanden godt, og vi
samarbejder godt. Og der har aldrig
været nogle problemer i, at det er i vores fars virksomhed, vi arbejder. Når
vi er på arbejde, er vi medarbejdere i
virksomheden, og ikke vores fars sønner. Det familiære gemmer vi, til når
vi har fri, siger Thomas Svane Aakjær, der mener, at det nok er sværere
den anden vej rundt, altså at undgå at
snakke arbejde, når man har fri.
Jørn Aakjær Nielsen er heller ikke
selv i tvivl om, at et kommende generationsskifte vil komme til at forløbe
godt, når det for alvor bliver gennemført. Så langt han lige nu kan se frem,
så vil han dog fortsat være i virksomheden.

50 år i branchen
- Der er mange ting, der skal falde på
plads i forbindelse med et generationsskifte, og jeg har ikke lige nu nogle
planer om at gå på pension foreløbig,
og jeg vil gerne være med til at hjælpe
dem i gang, siger Jørn Aakjær Nielsen.
På trods af sine 67 år, er det da også

svært for direktøren at forestille sig, at
han skulle trække sig ikke alene fra sin
virksomhed, men også den branche,
han har været en del af i snart 50 år.
Det var allerede som 17-årig, at han
kom i lære som vvs-rørsmed.
- Egentlig ville jeg have været jagerpilot, men min far synes, jeg skulle
tage en håndværkeruddannelse, og
det gjorde jeg så, fortæller Jørn Aakjær Nielsen, der oprindeligt stammer
fra Vendsyssel, men som efter sin
læretid flyttede til Horsens og blev
videruddannet til konstruktør.
1977 flyttede han så til Silkeborg,
hvor han havde fået arbejde hos det
daværende Arbejdsmændenes Cooperative Entreprenørforretning.

Byggeleder i Algier
Senere kom han til Christiania Nielsen
hvor han blandt andet var udsendt til
Algier i Afrika i perioden 1983 til 1984.
Her var han byggeleder på et stort lejlighedskompleks med 1500 lejligheder, og det var en opgave, der for alvor
gav ham hår på brystet i forhold til at
styre og have overblikket over store
byggeprojekter. Herefter vendte han
hjem til Silkeborg, hvor han kom til
det daværende EK Halbyggeri.

Det var da virksomheden lukkede
i 1993, at Jørn Aakjær Nielsen tog
skridtet og blev selvstændig med DK
Totalbyg.
- At det fik det navn hang blandt
andet sammen med, at jeg fra start fik
en del opgaver i det tidligere Østtyskland. Det skulle være et navn, der også
gav mening på tysk, og det gjorde
»DK Totalenbau«, fortæller Jørn Aakjær Nielsen, der med de tyske opgaver
også fik god brug for sin dengang helt
store hobby, nemlig flyvning.

Fløj sin virksomhed i gang
For rent faktisk havde han fået sin
drengedrøm opfyldt, dog var han ikke
blevet jagerpilot, men han havde fået
flycertifikat, og i starten af 90’erne
havde han egen flyvemaskine, der var
hjemhørende på Herning flyveplads.
Dermed kunne han forholdsvist nemt
komme frem og tilbage mellem hjemmet i Øster Bording og opgaverne i
Tyskland.
- Byggeboomet i Østtyskland ovenpå murens fald varede dog ikke ved.
Pludselig var der overproduktion af
alting, og byggeopgaverne forsvandt,
og så koncentrerede vi os helt om det
hjemlige marked, fortæller Jørn Aak-
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|| Jørn Aakjær Nielsen
føler sig godt forberedt
til at foretage et glidende
generationsskifte af DK
Totalbyg til sønnerne Thomas
Svane Aakjær (til venstre) og
Morten Aakjær.

jær Nielsen, der altid har haft næse for,
hvor han kunne finde en god niche for
sin forretning.
Blandt andet har han også taget
snerydning ind som en del af forretningen. Han har i alt syv sneplove og
maskiner og har en række aftaler om
snerydning for en række virksomheder foruden at han varetager rydning
af cykelstier for kommunen.
- Det er en god lille sidebeskæftigelse for os. De år, der er meget sne, er der
mindre at lave på byggeriet, og så kan
vi i stedet rydde sne. Og omvendt. Det
er også medvirkende til, at jeg aldrig
sender personale hjem i vintermånederne siger Jørn Aakjær Nielsen, der
glæder sig til at markere virksomhedens jubilæum sammen med kunder,
samarbejdspartnere, naboer, kolleger,
medarbejdere og venner.

