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FORORD
I århundreder har vi i Danmark bygget huse af sten. De første murede byggerier 
kan spores tilbage til Harald Blåtands tid. Jelling Kirke regnes i dag for Danmarks 
ældste tilbageværende murværk. Gennem 1000 år har det, at bygge mure med 
sten og mørtel, udviklet sig til et håndværk, vi kan være stolte af. Vi har bygget store 
kirker, slotte og kulturelle bygninger, som stadig står og fortæller historien om en 
kvalitet, der er værd at bære videre.

Det samme har HUJ A/S gjort. Bygget kirker, slotte og kulturelle fyrtårne. Foruden mas- 
ser af gode boliger og erhvervsbygninger. Selvfølgelig ikke helt så længe, men i de 
sidste 40 år. 

Det er denne spændende historie, denne jubilæumsbog om HUJ A/S vil fortælle. Et 
kig bag kulisserne, som begynder med en dreng, der vokser op med murerfaget helt 
inde på livet, som selv vælger murervejen og i en ung alder etablerer den virksomhed,  
vi nu kan beskrive, som en markant, livskraftig og visionær byggevirksomhed.

Bogen er skrevet for at give alle de mennesker, som har deltaget i opbygningen af 
HUJ A/S, en større indsigt. En kombination af et kig ind bag kulissen og et overblik. 
Måske er du selv en del af historien? Som medarbejder? Som samarbejdspartner? 
Eller som bygherre, der har benyttet HUJ A/S? 

Vi håber, at bogen vil give gode minder og dele den stolthed, vi, som hver dag  
arbejder i HUJ A/S, føler, for det vi er, og det vi gør.

Thomas Folmann
Bestyrelsesformand
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1978
HUJ A/S stiftes af Hans-Ulrik Jensen. I starten 
som Hans-Ulrik Jensen ApS. Arne ansættes 
som første murersvend og Thorstein som 
arbejdsmand. 

1982
Vinder opgaven om at bygge Lyngåskolen 
i Aarhus, og med den tages for alvor fat 
på større byggeopgaver.

1985
Reimersvej udbygges med stor kælder-
bygning, hvor der indrettes i nyt kontor 
med plads til flere medarbejdere på 
Reimersvej i Auning.

1992
Køb af det aarhusianske
murerfirma Frits Revsbech. 

1994
Det store Berlin 
byggeprojekt sættes i 
gang. 230 boliger og 
en værdi på 50 mio kr. 
Der bliver sat 25 
HUJ folk på opgaven, 
hvilket sender det 
samlede antal ansatte 
i virksomheden op på 
110 mand.

1992
Første af flere kirke- 
byggerier. Nyt samar-
bejde med arkitekt-
firmaet Exner.

1991
1. januar træder 

Bent Johnsen ind i 
virksomheden som 

50% partner.

1995
Jørgen Bang bliver 

medejer (trækker sig 
igen i 2001).

1981
De første opgaver i licitation 
vindes og sættes i gang. 
Det er især børnehaver i 
lokalområdet og i Aarhus.

1993
Det super innovative ORA/RECITE 

sættes i gang med en større investering i 
computer- og dataudstyr. 

HUJ A/S er de første herhjemme, 
som starter dataregistrering af 

arbejdstid ude på arbejdsstederne.

1992
Levering af Sostrup Slots  

nye klosterbygning.

HUJ, EN STOR MODERNE BYGGEVIRKSOMHED
De første 40 år i HUJ A/S’ historie minder på mange måder om et godt, gammeldags 
eventyr. Der er en god begyndelse, store dramaer undervejs, og der indgår såmænd 
også både slotte, nonner og biskopper. Det slutter også godt. I hvert fald de fire år-
tier, denne bog beskriver. Heldigvis er historien om HUJ A/S langtfra slut. Den er 
kun lige begyndt.

8



1995
Berlin projektet kuldsejler og skaber en 
krise i HUJ A/S, der truer virksomhedens 
eksistens. Sammen med pengeinstitut og 
leverandører lykkes det dog at undgå 
lukning og arbejde sig ud af krisen.

2000
Vinder licitation på 
mur- og betonentreprisen
på AROS. 60 HUJ medarbejdere
på opgaven. 
Samlet antal ansatte: 135 

2004
Byggeriet af AROS afleveres. Sammen 
med arkitektfirmaet Schmith, Hammer og 
Lassen vinder HUJ A/S INSITU Prisen for 
de unikke betonkonstruktioner.

2011
HUJ A/S sendes i knæ af manglende betaling fra 
Rungstedgaard på 30 mio kr. Det lykkes at for-
handle en økonomisk løsning. Det koster dog 
både arbejdspladser og råderum.

2010
HUJ A/S opnår status som “Danmarks 
bedste arbejdsplads” og kåres som
én af de 10 bedste.

2015
Ved årsskiftet 2015/16 bliver

Kenneth S. Kristensen medejer. 
Hans-Ulrik Jensen udtræder

af partnerskabet.

2010
Projektet med Godsbanen

i Aarhus går i gang.
Entreprise på 90 mill. kr. 

2018
HUJ er AAA rated, 
75 medarbejdere 

og 40 års jubilæum.

2018
Reception, 
40 års jubilæum.

2012
Kasper Høegh træder ind 
i partnerskabet.

2003
25 års jubilæum. 

Lad os starte med et sammenhængende overblik. Det er måske lidt som at læse 
slutningen på en god roman, men før vi dykker ned i anekdoter og enkelthistorier, 
vil det give god mening at samle nogle af de største begivenheder i en tidslinje. 

Det, som startede tilbage i 1978 med en lokal murersvends drøm, er i dag blevet til 
en stor, moderne byggevirksomhed, der kan klare opgaver ud over det sædvanlige, 
men også stadig favner de små og enkle projekter. 
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DER VAR ENGANG!
HUJ A/S. Det er initialerne i navnet på Hans-Ulrik Jensen, virksomhedens grundlæg-
ger. Det er egentlig lidt pudsigt. Børn af skuespillere bliver selv skuespillere. Mange 
politikere giver også arven videre. Hans-Ulrik er søn af en murermester i den lille, 
hyggelige stationsby Pindstrup, der ligger midt på Djursland, smukt i udkanten af 
den store Løvenholm skov. Hans-Ulriks far havde herfra startet og opbygget en 
driftig murervirksomhed, der bl.a. udførte en del større entrepriser for Forsvaret.

Ofte fulgtes Hans-Ulrik med sin far rundt på byggepladserne. Det satte store indtryk 
i drengesindet. At opleve bygninger vokse op og tage form. Beundringen for de 
dygtige bygningsfolk, der kunne få cement, mursten og mørtel til at blive til byg- 
ningsværker, der kunne modstå vind og vejr i hundreder af år. Han fandt her et mål 
i sit liv: Han ville også bygge!

Indtrykkene blev sikkert forstærket af faderens alt for tidlige bortgang, og Hans- 
Ulrik Jensen fik en opvækst, hvor han på nærmeste hold også kunne følge, når en 
virksomhed møder en trist skæbne. Trods moderens ihærdige kamp, måtte familiens 
store murervirksomhed gradvis afvikles. De faglige forudsætninger var forsvundet.

Hans-Ulrik Jensen voksede op og uddannede sig til murersvend. Undervejs blev 
han grebet af at tegne huse. Måske fordi det gav en følelse af at skabe en bygning 
helt fra bunden?  Han kastede sig også over byggeriets mange love og regler. Det 
gav et forspring, som han begyndte at bruge mere og mere. Mest i det murerfirma, 
han dengang arbejdede i, men det blev også til nogle få private entrepriser. En af 
dem var et hus på Reimersvej i Auning, hvor han og hustruen Mie skulle bo. 

Lysten til at prøve selv blev forstærket, efterhånden som erfaring og viden voksede. 
Og da det murerfirma, Hans-Ulrik var ansat i, måtte lukke, opstod chancen. Det 
viste sig muligt at fortsætte en aftale med et typehusfirma, men også et par andre 
gode kontakter var parat til at følge Hans-Ulrik. Med et løfte om højst at ansætte 
4-5 folk, fik Hans-Ulrik opbakning fra familien. Næste skridt var en kassekredit på 30 
tusinde kroner og en brugt ladbil, og dermed var eventyret sat i gang. 
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Det var i 1978. Der var begyndt at komme gang i boligbyggeriet, og Hans-Ulrik Jensen 
ApS, som virksomheden hed de første mange år, fik hurtigt opgaver i ordrebogen. 
De to første ansatte, Arne en murersvend og Thorstein en murerarbejdsmand, fik 
rigeligt at se til. Men både chefen og arbejdet måtte have passet dem godt. Begge 
fortsatte i virksomheden i mange år. Thorstein helt til han skulle pensioneres.

Det var imidlertid ikke nemt at tjene penge på at mure typehuse. Hans-Ulrik tog 
derfor fat i en større udfordring: Licitationer! Med sit gode kendskab til byggeriets 
love og regler lykkedes det ret hurtigt at vinde flere mindre projekter. Først nogle 
byggerier af børnehaver. Men efter et par år og nogle gode erfaringer rigere vandt 
han både et større skolebyggeri og plejehjemsbyggeri i Aarhus.

Det stod klart, at det var nemmere at få en forretning ud af de større opgaver.  
Det stod lige så klart, at det var umuligt at overholde løftet til familien, efterhånden 
som både antallet af opgaver og vundne licitationer voksede. Op gennem de glade 
firsere var der kommet fornyet gang i hjulene, og det gav vækst til byggeriet. Antallet 
af ansatte voksede hurtigt langt forbi aftalen med familien. ”Jaeh, vi har nok været i 
hvert fald 7-8 mand, da Bent Johnsen blev ansat i 1981”, husker Hans-Ulrik Jensen.
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Bent Johnsen. Hans ansættelse skulle senere få stor betydning for virksomhedens 
udvikling. Måske er det derfor, at det år er blevet en milepæl i hukommelsen? 

Den positive udvikling gjorde efterhånden kontoret, som var indrettet på privat- 
adressen, alt for småt. Hvad gør en murermester så? Hans-Ulrik udbyggede privat- 
boligen med en ny kælderbygning, hvor der blev bedre plads til at administrere 
væksten i både projekter og ansatte. Det stod klart i 1985. Men væksten fortsatte. 
Antallet af ansatte toppede under det store AROS projekt. Omkring 135 ansatte var 
der. Det projekt kan du læse mere om på side 51. 

Hans-Ulrik har altid haft stor fokus på de faglige forudsætninger, der skaber trivsel 
blandt medarbejdere. Med udgangspunkt i egne erfaringer. Måske også en ube- 
vidst arv fra den periode, hvor han i sin opvækst oplevede afviklingen af familiens 
murervirksomhed?  Den ekstra viden, han selv opsøgte under sin egen oplæring, 
viste sig at være meget nyttig for virksomhedens udvikling. Det har sat dybe spor 
i HUJ A/S’ måde at arbejde på. Dels igennem en løbende HR-strategi, hvor med- 
arbejdernes personlige udvikling og arbejdsforhold er blevet støttet. Dels i en faglig 
passion, hvor det altid handler om at yde sit bedste.

Interessen for at skabe de bedste forudsætninger for både medarbejdere og virk-
somheden førte Hans-Ulrik over i det fagligt organisatoriske arbejde. Op gennem 
90’erne engagerede han sig mere og mere i udviklingen i faglige arbejdsgiver- 
organisationer, især indenfor uddannelse. Først med at samle lokale murerlaug un-
der Hovedorganisationen for murere. Senere deltog han i at udvikle det til Dansk 
Byggeri. Selv om det har kostet tid og fravær fra HUJ A/S, gav det tilsvarende fordele 
 

En stor del af virksomhedens opgaver var 
renovering af bestående bygninger.  
Det gav erfaring og viden om, hvordan 
gamle, ofte historiske bygninger, bedst 
bevares, og en indsigt i teknikker,  
der senere skulle give mange store 
renoveringsopgaver på slotte og kirker.  
På billedet er det Staunsholm i Pindstrup, 
som sættes i stand med bl.a. nyt tegltag.  
Her er vi også tilbage i 1979.
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den anden vej. I form af viden og netværk. Begge dele har hjulpet med at organisere 
virksomheden til at kunne klare sig i en omskiftelig branche. Ofte mod meget større 
konkurrenter. 

Nu er Hans-Ulrik nået til en ny fase. Han er blevet det store træ i skoven, som 
skal give plads til nye, unge træer, og samtidig give sig selv lidt mere tid til familie, 
sommerhus og golfspil. Hans egne børn har valgt an-
dre veje, men han har sammen med Bent Johnsen 
skabt en virksomhed, der har formået at tiltrække 
dygtige medarbejdere. Nogle af dem har overtaget 
depechen. Således kan Hans-Ulrik nu, med ro i sin-
det, overlade ejerskabet og det meste af styringen til 
nye kræfter.

Nu ved du, hvordan det hele startede, og grunden til, 
at HUJ A/S fik nogle sunde, vækstgivende egenskaber 
med på vejen.

Firmabilerne i HUJ A/S har altid været praktiske frem for prangende. I de første år var Hans-Ulrik  
selv en aktiv del af de opgaver, som skulle løses. Og så var det jo praktisk med en bil, der kunne 
rumme masser af værktøj og materialer.

Det var i lokalområdet, de første opgaver blev løst. Her er det opførelsen af Tved Brugs på Mols i 1979.
13



Lyngå skole i Aarhus lever i bedste velgående, selv om det efterhånden er over tyve år siden, 
Hans-Ulrik Jensen A/S støbte fundamentet og byggede murene. Skolen fungerer i dag som skole 
for unge udviklingshæmmede.
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DEN FØRSTE STORE OPGAVE!
De første par år efter etableringen gik med bygning af typehuse, forskellige reno- 
veringsopgaver, småjob, tilbygninger og den slags. Typisk for en mindre murer- 
mestervirksomhed. Drevet af en lyst og en vilje til at prøve kræfter med lidt større 
opgaver, tog Hans-Ulrik Jensen fat i nye udfordringer: Licitationer. 

Han havde allerede under sin uddannelse til murer
brugt tid og energi på at erhverve sig viden om 
beregning. Hans interesse for selv at tegne og ska-
be huse havde også givet nyttig viden. Kombineret 
med en indsigt i de juridiske aspekter i byggeriet, 
var Hans-Ulrik Jensen ApS klædt godt på til at tage 
konkurrencen op i offentlige byggelicititationer.

Selv om de første opgaver, der blev vundet, var for-
holdsvis beskedne, var det store opgaver i forhold 
til at bygge et parcelhus. Både fordi byggeriet som 
regel var større, men også fordi der var mange flere 
forhold, der skulle holdes styr på.

Den første store opgave er ofte skelsættende.  
Det er den, som tester virksomhedens evner og 
ressourcer. Går det godt, sætter det for alvor en 
retning og en udvikling. 

Det blev Lyngåskolen, et større skolebyggeri i Aarhus, der blev virksomhedens 
første virkelige store opgave. Et projekt til 3,8 mill. kroner og arbejde til 7-8 mand i 
flere måneder.

Der blev naturligvis opnået lærerige erfaringer undervejs, men byggeriet blev 
afsluttet og leveret til tiden. Budgettet blev overholdt. Hans-Ulrik Jensen ApS var 
klar til de større udfordringer.

Billedet her er gravet frem af en gammel skrapbog.  
Det er fra rejsegilde på Lyngåskolens anden etape i 1985.
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MURSTENENS HISTORIE
Der skal være plads til en god portion stolthed, når en virksomhed står med 40 års 
historie. Især når den bygger på et af verdens ældste erhverv: Murerfaget.

Det kommer sikkert ikke bag på nogen, at murerfaget går lidt længere tilbage i tiden 
end HUJ’s historie. Til gengæld bliver de fleste lidt overraskede over, at mennesker 
murede 2000 år før hjulet blev opfundet. Men den er god nok. Arkæologer har 
afsløret, at man i Mellemøsten anvendte mursten ca. 8000 år før vores tidsregning. 
Ganske vist ikke brændte sten, men soltørret ler, som var formet i firkanter og sat 
sammen, så de kunne anvendes til at bygge boliger. 

Hjulets historie knytter sig også til murerfaget. Et par tusinde år efter de soltørrede 
mursten blev udviklet, fandt man på at sætte dem på en rund skive, som kunne 
drejes og dermed fordele solens stråler jævnt. Det gjorde tørringen bedre og hur-

tigere. 

Helt så langt tilbage går murerfaget ikke i Danmark, men vi har rent 
faktisk en vigtig aktie i murstenens udvikling. Det var i vores 

del af verden, at vi opfandt lerbrænding. I den ældre 
stenalder opdagede Nordboerne, at den ler, 

vores undergrund er rig på, kunne formes 
til skåle og kar, og brændes til et stærkt, 
brugbart materiale. Når leret brændes, 
bliver det mere holdbart. Og vandtæt.

Lerbrændingsteknikken blev eksporteret 
sydpå. Til Middelhavsområdet. Her ud-
viklede man teknikken til at fremstille tegl. 

I det gamle Grækenland, Syditalien og Sicilien 
fik brændt tegltagsten en stor udbredelse omkring 

600 f.kr. Romerne var dygtige bygherrer. Med dem blev tegl-
stenen udbredt til Vesten. I starten anvendte man teglsten til 

boliger. Senere også til store kulturelle bygninger, paladser osv.

Måske forsvandt teknikken sammen med Romerriget. I hvert fald er der en periode 
på næsten tusind år, hvor teglstenen stort set forsvinder fra det centrale Europa. 
Først i begyndelsen af 1100-tallet genoptages teglbrænding i Norditalien, og herfra 
blev teknikken formidlet til bl.a. Danmark. Vi ved, at mursten omtales i Valdemars 
udbygning af Dannevirke, og i 1160’erne anvendtes tegl til f.eks. cistercienserklos-
trene i Esrum og Sorø.
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Det er antagelig munkene, som bringer den nye bygningsteknik med sig. Vi kan i 
dag stadig se nogle af de første murstensbyggerier herhjemme. I Jelling Kirke er 
der rester af en gammel stenmur, som er dateret tilbage til 1000-tallet og Harald 
Blåtand. 

Kilde: Denstoredanske.dk, Wikipidia, Nationalmuseet

Danmarks måske ældste murværk er blotlagt i Jelling Kirke. Foto: Nationalmuseet.
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Fra tiden før annoncering flyttede ind på World Wide Web! Det har aldrig været 
annoncerne, der har drevet værket for HUJ A/S. Det er dog blevet til enkelte i 
ny og næ. Men det er først og fremmest gennem netværk, tilfredse kunders an- 
befaling og opsøgende arbejde med licitationer, som har været grundelementer 
i arbejdet med at få nye opgaver i bogen. Læg mærke til det gamle logo.  
Det fortæller en tidshistorie. Engang var det topmoderne!

En ældre annonce med autentisk trykfejl.

18



Vi har åbnet arkiverne og fundet udklip og billeder fra de sidste 
40 års udvikling i HUJ A/S. Kig med på de næste sider!

Et af de første store industribyggerier. Det 6000 m2 store etplans byggeri, 
primært i røde mursten, for Electromatic på Aarhusvej i Auning. Byggeriet 
stod færdigt i 1984. I dag er den store virksomhed desværre en saga blot, 
men der er heldigvis stadig aktivitet i bygningerne, som delvist er udlejet  
til flere mindre virksomheder.
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Der var vækst i 80’erne, og det gav en del opgaver for Hans-Ulrik Jensen ApS. Her er det en byggeplads i Ebeltoft, hvor der bliver bygget nyt varmeværk i 1984.  

Nogle af de første licitationer, som satte gang i 
de større projekter, var børnehaver. Her er det 

en børnehave i Auning opført i 1980.  
Byggeriet var meget moderne for den tid,  

med elementvægge og tagkonstruktion  
med lysindfald.
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Op gennem firserne kommer der gang i en række boligbyggerier. Hans-Ulrik Jensen A/S vinder flere store opgaver. Især i Aarhusområdet.  
Men også i Randers, for eksempel Fiskergården, hvor der i 1990 opføres 32 andelsboliger.

Et af de boligbyggerier, som var med til at skabe 
vækst, var Højbo i Skæring. Et projekt med  

94 almennyttige boliger, 11 ungdomsboliger og 
et fælleshus. I alt 7216 m2 og et budget på  

70 mio. Det stod færdig til tiden i 1993.
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EN MURERVIRKSOMHED VOKSER OP!
Det har altid været et princip i HUJ A/S, at der først kunne indkøbes nyt udstyr,  
når pengene var tjent. ”Midt i firserne vandt vi jo nogle større opgaver. 
Jeg husker især et stort plejehjemsbyggeri i Tilst, og det var vist her, vi købte den 
første byggekran,” fortæller Hans-Ulrik Jensen.

Fakta er, at det har krævet en hel del investeringer at klare de mange bygge- 
projekter, der både voksede i omfang og i højden.

Billederne er fra en tid, hvor 
kravene til sikring var mindre.  
Det vil måske springe nogle i 

øjnene. HUJ A/S har altid 
overholdt de til enhver tid 

gældende krav til sikkerhed,  
og gennem 40 år er der 

lykkeligvis ingen medarbejdere, 
som er kommet ud for alvorlige 

ulykker i forbindelse med 
arbejdet.
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Historiske bygninger er blevet en del af HUJ A/S’ CV. Passionen for godt håndværk 
har uden tvivl medvirket til et ry, som én af de murervirksomheder, der kan løse 
krævende opgaver. Også på gamle bygninger, der kræver kendskab til særlige 
teknikker. De mange dygtige folk, der har arbejdet mange år hos HUJ A/S, har 
en væsentlig aktie i denne del af virksomhedens profil. De har samlet værdifulde  
erfaringer, når de har udført opgaver på slotte, herregårde, kirker og andre af de 
smukke, gamle bygninger.

På det smukke Lyngbækgård Gods ved Ebeltoft skulle de gamle bindingsværkslænger renoveres. Ikke nogen 
nem opgave. Bygninger fra det sene 1700-tal er ikke opført efter nutidens foreskrifter, og det kræver en særlig 
faglighed at renovere det gamle bindingsværk, så det kan stå sikkert de næste 300 år.

Løvenholm er et gammelt klostergods fra 1440 og blev kaldt Gjesingholm fra 1440  
til 1674. Navnet Løvenholm er fra 1674. Hovedbygningen er opført i 1550-1643. 
Også her har HUJ A/S gennem tiden haft en række større og mindre renoverings- 
opgaver. ”Man ved jo aldrig helt, hvilke udfordringer man støder på, når så gamle 
mure skal pilles ned og genopføres,” lyder det fra Tommy Randrup Thomassen,  
der er én af de erfarne projektledere på denne type opgaver, ”men vi har endnu 
tilgode at møde udfordringer, vi ikke kunne løse.”
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Mejlgaard Gods. En smuk slotsbygning fra den sene middelalder. Ejerforløbet kend-
es helt tilbage til 1340, og det er således en af Danmarks ældste herregårde.

Den nuværende hovedbygning er opført i 1573 af landsdommer Axel Iuul, hvis  
portræt kan ses i sandstensrelieffet over hovedbygningens port.

I 2003 hærgede en voldsom brand det meste af tagkonstruktionen. Ud over omfat-
tende brandskader, blev store dele af den smukke hovedbygning slemt medtaget 
af vandskader fra slukningsarbejdet.

Heldigvis kunne bygningen reddes og alt genopføres. Men der var tale om en usæd-
vanlig og krævende opgave. Ved samme lejlighed blev hovedbygningen opdateret 
med nye vand-, varme- og elinstallationer. I tæt samarbejde med forsikringsselskab 
og arkitekt, som i mange tilfælde lænede sig op af HUJ’s faglige erfaring, stod  
HUJ A/S for hele murerarbejdet, herunder 10 nye badeværelser. Det tog det meste 
af 2 år, før arbejdet var færdigt, og slottet igen var klar til brug.
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HUJ stod for det omfattende restaureringsarbejde efter branden, hvor de faglige 
kompetencer ofte blev udfordret. Alene at pakke en stor, trefløjet slotsbygning ind 
i stillads og pressening er en udfordring ud over det sædvanlige.

På billedet ses tydeligt  
de brandsorte spær i tårnet.

Og her er tårnet på vej til genopbygning.  
Et solidt samarbejde mellem murer og tømrer.
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HUJ har i år 2000 etableret den nye 
teglstensbro over voldgraven til 

Herregårdsmuseet. 
Teglstensbroen er etableret i munkesten 

opmuret med 6 stk. tøndehvælv.

Gl. Estrup er næsten nabo til HUJ A/S. Det var sikkert medvirkende årsag til, at  
Gl. Estrup har lagt mure til nogle af de første projekter på historiske kulturbygninger 
og givet erfaringer med netop denne type opgaver. Det er blevet til mange spæn-
dende projekter gennem tiden. Senest det smukke isopbevaringshus (side 27).

Gl. Estrup’s historie går omkring 700 år tilbage, men den præcise opførelsesdato 
er ukendt. Dog er det ret sikkert, at de ældste dele af den nuværende renæssance-
bygning i røde munkesten stammer fra ca. 1490. I dag rummer Gl. Estrup både et 
landbrugsmuseum og Herregårdsmuseet.
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Mange kender Molskroen, der ligger smukt og næsten uimodståeligt i bunden af Ebeltoft Vig. Her møder man et køkken i særklasse og smukke gamle 
bygninger, der understreger stedets historie og kvalitet. HUJ A/S har med nænsom hånd stået for en etapevis totalrenovering af de smukke bygninger i 
perioden 1996-1999, inklusiv opførelsen af en helt ny værelsesfløj.

Nogle gange er det ikke størrelsen af et 
projekt, der giver oplevelsen.  

Dette smukke gamle isopbevaringshus er 
flyttet fra herregården Skaføgård og opført 

på herregårdsmuseet Gl. Estrup i 2017. 
Arbejdet blev udført af en flok erfarne 

håndværkere fra HUJ A/S.
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HUJ A/S har leveret godt byggehåndværk over hele landet. Også københavnerne 
har udsigt til resultaterne af de flittige murere fra Auning. Bl.a. beton- og murer- 
arbejde på malteri og bygsilo samt indretning af en ny foyer for Carlsberg. Arbejdet 
var naturligvis klar til Carlsbergs 150 års jubilæum den 7. juli 1997.
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Blandt HUJ A/S’ mest loyale erhvervskunder finder man Novopan, eller Kronospan, 
som det nu hedder. Den store spånpladevirksomhed i Pindstrup. Samarbejdet har 
strakt sig over næsten 4 årtier.

Allerede kort efter etableringen af Hans-Ulrik Jensen ApS kom de første opgaver. 
Det var mest vedligeholdelse af fabriksbygningerne. Siden er det blevet til op-
førelsen af flere, nye fabrikshaller og ny administrationsbygning. I alle årene har 
det løbende ansvar for vedligeholdelse af bygningerne ligget i murerhænderne i 
Auning. Der ligger det i øvrigt stadig.

Der skulle bygges en ny hal til den stor pressemaskine. Ledelsen 
ønskede spær af limtræ. Det fik de naturligvis. Som det kan ses på 
billedet, er spærrene imponerende store. Der skulle støbes særligt 
store fæster, for at holde hele spærkonstruktionen på plads.  
Hallen var på 3000 m2 og blev bygget i 1990. Den brændte 
desværre et par år efter, men det er en helt anden historie.

Opførelse af ny administrationsbygning i 
Pindstrup i 1989. Kronospan har også en 

historie, der er præget af vækst og udvikling. 
Der var behov for flere og bedre faciliteter. Det 

hjalp Hans-Ulrik Jensen A/S med at bygge.
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MANGE UNIKKE BOLIGER
Lige fra de første år efter etableringen har boligbyggeri fyldt 
meget i ordrebøgerne. I starten var det en-familiehuse og 
mindre projekter, men i takt med at erfaringerne og virksom-
heden er vokset, er også boligprojekterne blevet større. 

Det er således blevet til mange gode boliger gennem tiden. 
Lige fra klyngehuse til etagebyggerier. Altid bygget ud fra 
samme solide grundprincip om, at den håndværksmæssige 
kvalitet skal være på et højt niveau.

Ind i mellem har der været boligbyggerier, som har kaldt på 
særlig opmærksomhed. Hvor arkitekten har haft mulighed for 
at give bygningerne en æstetik og en personlighed, der gør 
dem til markante oplevelser. Både for de heldige, som skal bo 
i dem, men i høj grad også for alle os, som blot møder dem i 
bybilledet.

Mengel Tower på Nørrebrogade 
i Aarhus er blevet en  af 

byens markante bygninger.
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Kunsten at bygge stort har ikke ødelagt glæden ved at bygge mindre. 
I HUJ A/S er der plads til både store og små projekter. Et af de min-
dre er Lindevej i Viby. En udsædvanlig bolig, hvor fuldmurede vægge 
får lov at arbejde smukt sammen med spænende vinkler og modige  
lysindfald.

I Thunøgade i Aarhus ligger et byhus og stråler af selvtillid. Selvom nabohuset i sin tid blev muret 
op med elegante rundbuer over vinduerne og andre elegante effekter, behøver det nye hus ikke at 
skamme sig. Tværtimod. Murerne fra HUJ A/S har lagt hver eneste sten med omhu, og arkitekten fra 
E+N tegnestuen har ramt en stil, der på én gang har sit helt eget, moderne udtryk, men samtidig pas-
ser flot ind i gadens stil. Så nu kan de stå der de næste mange, mange år. Det gamle hus. Og det nye.  
Til glæde for alle, der får lyst til at spadsere i Thunøgade i Aarhus.
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Hvis bogen her skulle rumme alle billeder 
og beretninger om de mange byggerier, 
det er blevet til over årene, ville det blive 
til rigtig mange sider. Samtidig vil det 
nok blive en smule ensformigt, hvilket 
ville efterlade et helt forkert billede af 
HUJ A/S. Dette er en lille rejse rundt i  
nogle af de mange byggerier, som HUJ 
A/S har sat på landkortet. Lad os slut-
teligt se på nogle af de seneste. Her 
kommer vi ikke udenom Kanalhusene 
på havnen i Aarhus.

Her er tale om boliger, der er energiop-
timerede, topmoderne og indeholder 
de nyeste løsninger indenfor funktionel 
boligindretning. Entreprisen omfatter 
skalmuring af facaden med 370.000 
sten.
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DE SENESTE PROJEKTER
Nogle af de seneste projekter hører naturligvis også med til historien. 
De er naturligvis en skøn blanding af slotte, bolig og erhverv. Se bare:

Skødshovedgård: 
Arkitekt Jørgen Overbys tegnestue.  
Opført i 2016-2017.

Haucon i Lystrup er en af Nordens største 
distributører af specialprodukter og tekniske 
løsninger til entreprenørbranchen. Den nye 
hovedbygning opføres af HUJ A/S i 2017-2018.

I 2016 – 2018 har HUJ A/S renoveret og ombygget den gamle Skovridergård i Marselis-skoven  
med bl.a. ny kælder under begge de gamle bygninger. E+N Arkitektur har tegnet projektet.

Per Kirkebys charmerende sommerbolig  
nord for København, som fik en opgradering til 
moderne bolig fra kælder til kvist i 2017-2018.
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Det midtsjællandske gods, Sparresholm, blev opført af Jens Spaare 
i 1609. Den smukke renaissance-hovedbygning blev ramt af et lyn 
tidligt om morgenen den 20. juni 2013. Det udløste en brand, hvor 
bygningen med alt indhold nedbrændte fuldstændigt. Efter oprydning 
og forhandlinger med forsikringsselskabet, blev det besluttet at 
foretage en genopbygning.  
 
På grund af den voldsomme brand er der store skader, også på 
bygning og murværk. Som det kan ses på billedet. HUJ A/S har 
arbejdet med genopbygningen siden 2016, og arbejdet er endnu 
ikke afsluttet. 
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STENALT GODS
HUJ A/S holder til i Auning midt på Djursland. Det er et område rigt på kirker, slotte 
og mange andre gamle, historiske bygninger. Et af dem er Stenalt Gods. Det ligger 
i et smukt naturområde i det nordlige Djursland. Den palæagtige hovedbygning er 
opført i italiensk stil i 1799. Både den gule farve og arkitekturen er meget forskellig 
fra de fleste andre danske godser.

Dorte Mette Jensen og hendes mand, Arne Fremmich, købte godset 
i 1991. Det var nærmest det, som en ejendomsmægler ville kalde et 
”håndværkertilbud”, hvor køber har alle muligheder for at sætte sit 
eget præg.

Arne Fremmich har selv en baggrund, der har afsæt i murerfaget, og 
valgte sammen med fruen, at godset skulle sættes i stand uden at 
gå på kompromis med den oprindelige kvalitet.

Hovedbygningen er blevet gennemgribende restaureret af arkitekt 
Jørgen Overby, der sammen med Hans-Ulrik Jensen A/S forestod 
det omfattende restaureringsarbejde i 1990-erne, og har for dette 
modtaget den fornemme arkitektoniske anerkendelse Europa Nos-
tra Pris i 1994.
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Historien slutter imidlertid ikke her. Tværtimod. Samarbejdet med Stenalt har udviklet sig, 
og det er gennem årene blevet til mange andre større og mindre opgaver, bygget på en 
gensidig passion for faglig kvalitet. Det kan man godt være en lille smule stolt af.

Stenalt Gods har en større landbrugsproduktion. Men den er heller ikke som alle andre. 
Her er et utraditionelt husdyrhold på ca. 450 bukkekid og ca. 700 malke-geder.
Gederne er af den schweiziske race Saanen.

Al landbrugsjorden er udlagt til økologisk dyrkning i 1998 og er på mange måder et 
foregangslandbrug. Man kan besøge Stenalt og købe en række egenproducerede fødevar-
er baseret på gederne. 

Billeder udlånt af Stenalt Gods.  
Copyright – Dansk Økologisk Gedeavlerforening  

www.danskged.dk. Foto, Thomas Rønn
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HUJ A/S OG KIRKERNE!
Nogle gange er det mere tilfældet end de planlagte handlinger, der former udviklin-
gen. Vi må erkende, at det aldrig har været en del af en overordnet plan, at HUJ A/S 
skulle blive lidt af en specialist i danske kirkebyggerier. Ikke desto mindre er det 
blevet til opførelsen af 5 helt nye kirker rundt omkring i landet.

Arbejdet med kirkerne begynder i 
virkeligheden med renoveringsop-
gaver på nogle af de lokale kirker. 
Det har afsæt i de håndværksmæs-
sige erfaringer, der er erhvervet  
under opgaver på bl.a. Gl. Estrup og 
andre gamle slotte og herregårde.

Der har altid været en passion 
for håndværket i HUJ A/S. Arbej-
det med de gamle middelalder-
bygninger har etableret et særligt 
kendskab til de gamle teknikker, og 
den erfaring er bevaret, ofte fordi 
de folk, som har arbejdet med dis-
se særlige opgaver, stadig er en del 
af mandskabet. 

Opførelsen af de nye kirker beg- 
yndte med Skæring Kirke. Den er 
tegnet af tegnestuen Exner, og  

HUJ A/S vandt opgaven i en licitation. Det indledte samtidig et spændende samar-
bejde med det aarhusianske arkitektfirma. Exner har således også stået for bygnin-
gen af en anden ny kirke: Lyng Kirke. 

Netop Lyng Kirke ved Erritsø har, sammen med Skæring Kirke ved Aarhus og Enghøj 
Kirke ved Randers, en særlig historie. De skulle alle tre stå færdige og klar til brug 
den 1. søndag i advent 1994. Det gjorde de naturligvis.

Vejleå Kirke ved Ishøj. Tegnet af 
arkitektfirmaet Wolhert og opført 
 i 1996-1997.
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Det er altid en helt særlig opgave at bygge en kirke. Det er bygninger, som både skal 
være et kulturelt samlingssted for mange mennesker. Akustik, den synlige oplevelse 
og den funktionelle rolle skal danne ramme om alle de følelser, vi igennem livet 
møder. Dertil skal det bygges, så det er holdbart i mange generationer.

Der er også det særlige ved kirkerne, at arkitekterne tør bruge mange forskel-
lige teknikker. Det er ikke bare en murstensvæg. Der bliver anvendt særlige sten.  
Der bliver tænkt i anderledes vinkler. Her benyttes mursten til at skabe dekorationer 
og mønstre, som ikke ses andre steder. Det giver store faglige udfordringer, som 
samtidig gør opgaven til lidt af et drømmejob. 

”Det gør naturligvis også, at vi er meget stolte af de kirker, vi har været med til at 
opføre,” forklarer Bent Johnsen.

Der var fuld gang i kirkebyggeriet 
hele tre steder i landet på én gang.  

Her er det billeder fra arkivet fra 
opførelsen af Lyng Kirke.
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Skæring Kirke ved Aarhus, Exners Tegnestue A/S, opført i 1994.

Ølby Kirke ved Køge, Exners Tegnestue A/S, opført i 1996.

Ølby kirke er bygget i to etaper.  
Den stjerneformede kirkebygning fik i 2005 tilbygget nyt kirketårn. 
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Enghøj Kirke er tegnet af arkitekt Henning Larsen.  
Den er placeret i den nordlige udkant af Randers,  
hvor den indtager en markant rolle i området.

Kirkerummet er støbt in situ opdelt i felter. Som udvendige facader er 
kirkesalen skalmuret og pudset i felter ligesom det indvendige kirkerum.

Enghøj Kirke ved Randers er også en af de 
tre kirker, som skulle stå klar den 1. søndag i  
advent. Den er tegnet af vores verdens-
berømte danske arkitekt Henning Larsen. 
Den havde et rammebeløb på 14 mio kroner, 
men entreprisen løb op i 20 mio. Det lykkedes 
for HUJ A/S i samarbejde med arkitekten 
at finde en løsning, så kirken kunne bygges  
indenfor rammebeløbet.

Arbejdet med kirkerne omfatter ikke kun nyopførelser. Det er også 
blevet til ganske mange opgaver med renovering af både små og store 
kirker. Her er det billeder fra Gjesing Kirker, der er en 1100-tals kirke. 
At det kræver en særlig indsats, kan ses i projektbeskrivelsen: 

Udvendig istandsættelse af kirken: Kirketårn, skibet, koret og våbenhus er afrenset ved 
sandblæsning, derefter er porøse og skadede sten udskiftet, alle bjælkeankre er hugget 
ud af væggene og udskiftet med nye Ø20 mm rustfri gennemgående ståltænger. Større 
revner er syet (armeret med 6 mm rustfri armeringsstål) inden facaden er pudsrepareret 
og pudset op påny. Derefter er der sandkalket 1 gang, kalket 4 gange og slutbehandlet 
med kalkvand. Kvadrestenene på Østgavlen af koret, der var skredet ud, er taget ned og 
nummereret, for derefter at blive muret op igen, med samme placering som tidligere. 
Kvadrene er opmuret og støbt fast i hydraulisk mørtel, samtidig med opmuringen er der 
boret ankre ind i murkernen, så der fremover er bedre forbindelse mellem kvadre og 
murkerne. Kvadrene, der står som facade, er til sidst fuget med en KKH mørtel. Indvendig 
instandsættelse af tårnet: 3 bjælker, der var mørnet væk, er udskiftet med nye lærketræs-
bjælker. Derudover er alle bjælkeender frihugget og behandlet med borakol samt fået 
iboret Impeller for fremtidig beskyttelse mod rådangreb. Gulvbrædderne på de to øverste 
stokværk er lagt om, og dårlige gulvbrædder er udskiftet med nye granplanker. 
Oversiderne af alle hvælvene i kirken og i tårnet er rengjort og renset for løs berapning 
for derefter at få et nyt lag berapning i en ren kalkmørtel.
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VERDENS BEDSTE KUNDER
De kunder, man opbygger en særlig kemi sammen med, de er verdens bedste.  
I HUJ A/S findes der en hel del af den slags. Flere af dem har taget plads på nogle 
af de foregående sider. Eksempelvis Kronospan, Stenalt Gods og Løvenholm Slot. 

Det er ofte glæden ved den faglige kvalitet, der skaber fællesnævneren. Krævende 
projekter som slotte, kirker og historiske bygninger stiller netop sådanne krav. Her 
bliver alle led i HUJ A/S mødt af udfordringer. Det giver en arbejdsglæde, som sik-
kert skinner igennem i dialogen med arkitekt og bygherre. 

Et andet eksempel på et langvarigt samarbejde er Lyngsbækgaard. Eller rettere 
Henrik Fredriksen, som ejer herregården. Han er en aktiv erhvervsmand, som også 
har sat mange andre projekter i ordre hos HUJ A/S. Her er nogle af dem:

Molskroen Strandhotel ved Ebeltoft. Billedet er taget under 
arbejdsprocessen. Derfor er der lidt trængsel med biler og 
containerne foran den flotte hotelbygning.

Molshuset ligger også ved Ebeltoft. HUJ A/S har stået for opførelsen. 
Huset er helt nyt, men opført i bindingsværk for at passe ind i stilen med 
omgivelserne.
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Hotel Bretagne ved Hornbæk nær Helsingør. 

Henrik Fredriksen blev kendt i medierne, da han i 2016 solgte dele af   
sin unikke bilsamling. En af verdens fineste. Staldbygningen på 
Lyngsbækgaard, som bilerne stod i, er sat i stand af HUJ A/S.  
Den slags biler fortjener intet mindre.

Denne smukke villa på Strandvejen nord for  
København er også et af de projekter, 

som HUJ A/S har renoveret for Henrik Fredriksen. 
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BEMÆRKELSES-
VÆRDIGE

FA
KT

A

Gennem 40 år er der løbet en hel del mørtel, mursten 
og andet godt gennem hænderne på de over 250 dygtige 
mennesker, der har arbejdet i virksomheden.

Sammen med beton er der brugt 
mere end 8.000.000 kg armeringsstål. 

Tænk på, at mursten, stål og beton 
tilsammen vejer over 254.000.000 
kg, Det er det samme som 51.000 
elefanter, og det har alt sammen 
været i hænderne på HUJ A/S’ 
murere.

254.000.000 KG!

8.000.000 KG STÅL!

Det har kostet et stykke over 1.500 trillebører, 
mens der har været brugt 8.000 mureskeer, 
spandeskeer, fugeskeer og tandspatler.
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Det er blevet til mere end 10 mio mursten.  
De vil have en samlet vægt på 22.000.000 kg. 
Lægger man dem efter hinanden, kunne det 
blive en række på 2.500.000 meter, nok til at 
nå fra Auning til Paris og retur!

Der er brugt ca.95.000 kubikmeter beton. 
Det vil række til en fin cykelsti på 1m bredde 
og 10cm tyk fra Aarhus til Prag!

10 MILLIONER MURSTEN!

BETON-CYKELSTI TIL PRAG

DANMARKS
HØJESTE 
BYGNINGSVÆRK
HUJ A/S lejer ofte stilladser i for-
bindelse med byggerier, men har 
også egne systemer. Under byggeri-
et af AROS indkøbte HUJ A/S ekstra 
stilladser for at kunne opføre de 
store, indvendige betonkonstruk-
tioner. Hvis stilladset ved dette ene 
byggeri blev sat op i ét modul, ville 
det være 4.000 meter højt. Det ville 
i givet fald blive verdens suverænt 
højeste bygningsværk.
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GENERATIONSSKIFTET
Hvornår er det rigtige tidspunkt for et generationsskifte? Det spørgsmål har 
gennem tiden optaget mange virksomhedsejere. Svaret står ikke på en facitliste. 
Men for Hans-Ulrik Jensen begyndte processen i virkeligheden allerede for over 30 
år siden. Dengang han åbnede for at dele ejerskabet og ledelsen af virksomheden. 

”Tanken på det tidspunkt var sådan set ikke at begynde på et generationsskifte. 
Det var mere et spørgsmål om at styrke virksomheden med flere kompetencer i 
ledelsen. Senere kunne vi jo godt se, at det også ville gøre det nemmere, når min 
rolle i virksomheden en dag skulle reduceres,” fortæller Hans-Ulrik Jensen.
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Vejen hen til generationsskiftet har også været båret af en unik ansvarsfordeling. 
Hans-Ulrik Jensen blev grebet af organisationsarbejde, og valgte at prioritere en del 
af sin tid på at udvikle Byggeriets Arbejdsgiverforening. Det gav et større ansvar for 
drift og udvikling af HUJ A/S for Bent Johnsen, og i 2001 fik han formelt ansvaret som 
adm. direktør.

Generationsskifteprocessen har også været påvirket af de to meget store kris-
er, som virksomheden har oplevet undervejs. Den første opstod under det store 
Berlin-projekt, hvor der trods store anstrengelser for at minimere risiko alligevel 
opstod problemer med at få betalingen. Og senest i 2011, hvor det igen var man-
glende betaling for et stort projekt (Rungstedgaard), der udfordrede virksomheden.

Den sidste krise førte til nye økonomiske aftaler, og her fik økonomidirektør Kasper 
Skjøde Høegh Stjernvik  i 2012 en mulighed for at træde ind i virksomheden som 
partner. 

”Vi fik dels etableret en konstruktiv økonomisk model, hvor vi sikrede, at alle vores 
samarbejdspartnere blev betalt. Samtidig åbnede det en gunstig mulighed for at få 
udbygget  ejerkredsen. Det er under kriser, virksomhedens styrker og mangler viser 
sig tydeligst,” fortæller Bent Johnsen.

I 2015 var den sunde økonomi genetableret, og Hans-Ulrik Jensen fandt tidspunktet 
rigtigt til at overlade sin ejerandel til partnerne. Da det var på plads, kunne også 
Kenneth Søndergaard Kristensen indtræde i ejerkredsen og forstærke virksom-
heden med skarpe kompetencer indenfor kalkulation og materialeindkøb.

Det har på ingen måde gjort Hans-Ulrik Jensen til en stillesiddende pensionist. 
Tværtimod. Det har givet plads til nye, stærke hænder, mens Hans-Ulrik Jensen har 
fået rum til at arbejde med lige præcis de opgaver, han brænder mest for. Det er 
de særlige projekter. I daglig tale ”spjældafdelingen”. Og selv om han jo stadig er en 
flittig, ung mand, bliver der fremover brugt lidt færre timer på arbejde til fordel for 
lidt mere tid til familie og fritid. 

HUJ A/S har dermed sikret en stærk og virkedygtig ejerkreds, der kan fastholde  
og udvikle de værdier, som gør virksomheden til en af Danmarks bedste  
arbejdspladser.

I perioden fra 2012-2016 gennemførte  
HUJ A/S et generationsskifte i ejerkredsen. 
Hans-Ulrik Jensen er trådt ud som medejer. 
Ejerkredsen består fra venstre af 
økonomidirektør Kasper Skjøde Høegh 
Stjernvik (45% af aktierne) , tilbudschef 
Kenneth Søndergaard Kristensen (10% af 
aktierne) og adm. direktør Bent Johnsen 
(45% af aktierne).

47



KRISEN I BERLIN
En virksomhed skal måles på dens evne til at overvinde kriser. Det er, når de store 
udfordringer opstår, man skal vise, hvilken styrke der i virkeligheden er til rådighed.

Der har historisk set været to store kriser i HUJ A/S. Den første opstår i 1994, da et 
stort anlagt projekt i Berlin ikke går som planlagt.

Bent Johnsen er en glad mand, da 
han som projektchef for HUJ A/S 
kan underskrive et af de største og 
mest spændende projekter i virksom-
hedens historie. Vi er i det sene forår 
1993. Forud er han blevet kontaktet 
af et arkitektfirma, som ved flere lejlig- 
heder har samarbejdet med HUJ A/S. 
De har kontakter i Tyskland, og her står 
man med omfattende udfordringer  
indenfor boligbyggeri.

Efter murens fald skal det tidligere Øst-
tyskland genopbygges. Store områder, 
især omkring Berlin, lider under de 
mange dårlige boligbyggerier. Stand-
arden er langt under de vestlige normer.

Der er så mange og så store opgaver, 
at de tyske entreprenører ikke selv 
kan overkomme opgaverne. Samtidig 
forsøger man så vidt muligt at samar-
bejde med de østtyske håndværkere, 
hvilket er svært. De har en anden tilgang 
til arbejdet. Både hvad angår kvalitet,  
effektivitet, planlægning og anvendelsen 
af nye, bedre byggestandarder.

Det giver selvsagt også grobund for 
konflikter, hvor nogle af de lokale en-
treprenører ser sig nødsaget til at 
modarbejde de udefrakommende byg-
gefirmaer. Et indlysende resultat af de 
manglende kompetencer. 
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Men Bent Johnsen bevæger sig alligevel fortrøstningsfuld ind i denne heksekedel. 
Nok også båret af det faktum, at der er lavkonjuktur på hjemmemarkedet, så dette 
projekt falder på et heldigt tidspunkt. Han er en mand, der gør et grundigt forarbe-
jde. Han er således klar over, at der lurer nogle farer for, at projektet kan udvikle sig 
i en forkert retning. 

Sammen med arkitektfirmaet bliver projektet ekstra grundigt gennemarbejdet.  
Der er tale om opførelsen af 230 boliger i kvarteret Hoppegarten i Østberlin. Hele 
projektet er på 150 mio kroner. Heraf andrager de 12 mio, de dele af projektet, som 
HUJ A/S skal varetage. Det skal hurtigt ændre sig. Bygherre og arkitekter formår 
ikke at få alle entrepriser på plads, og de beder HUJ A/S om at tage en større andel. 
Projektet vokser til 50 mio, og Bent Johnsen må indgå aftaler med en række andre 
danske håndværksvirksomheder for at løse opgaven.

Logistikken i Østtyskland befinder sig på det tidspunkt på 
et andet niveau, end det man har erfaring med fra danske 
projekter. HUJ A/S har ikke på dette tidspunkt erfaring med 
store projekter uden for Danmarks grænser. Der skal tænk-
es i boliger til de 25 HUJ-medarbejdere, som skal til Berlin. 
Det løser man i samarbejde med medarbejderne og udvikler 
en beboelsescontainer. I øvrigt den første af sin slags. Der er 
også behov for sprogundervisning, så der kan kommunikeres 
med de lokale håndværkere og leverandører af materialer.

Forarbejdet falder på plads. Alle aftaler med bygherre og 
arkitektfirma bliver nøje gennemgået juridisk, så HUJ A/S er 
sikret på alle tænkelige måder. Bent Johnsen vil ikke tage 
chancer, der kan påvirke økonomien. Især fordi der nu er en-
gageret en række andre danske virksomheder i entreprisen.

Billeder af byggeriet i Berlin. På det øverste 
ses de beboelsescontainere, som HUJ A/S 

indrettede specielt til lejligheden (se pilen).  
På det andet billede får man et indtryk af, 

hvordan de tidligere østtyske håndværkere 
arbejdede. En gruppe står og venter på at få 

instruks af arbejdslederen.  
Det var omstændigt og ikke særligt effektivt.
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Arbejdet går i gang i forsommeren 1994. Det viser sig, at det østtyske firma, som skal 
støbe beton og grave kloak, ikke kan løfte opgaven. Det betyder, at elementmontagen 
bliver skæv og umulig. HUJ A/S bliver derfor nødt til at lave en del af arbejdet for det øst- 
tyske firma. Men det lykkes, trods en modvillig østtysk indsats, at få elementerne op.

Midt på sommeren kommer så en helt uventet opsigelse af kontrakten. Bygherren er 
kommet i økonomiske problemer. Måske som konsekvens af, at den kvalitet de danske 
håndværkere bygger ud fra, er langt højere og dermed også dyrere, end den bygherren 
kan få fra polske og andre østeuropæiske håndværkere. 

Arbejdet fortsætter imidlertid, mens der forhandles med bygherre, arkitekt og advokat. 
Men efter 5 måneder stopper arbejdet. Den boligforening, som bygherren arbejder for, 

opsiger aftalen, og dermed falder økonomien helt sam-
men. HUJ A/S står tilbage med omkostninger og reg-
ninger fra underleverandører på samlet 18 mio kroner.

Selv om der var gjort et særdeles grundigt forarbejde, 
hvor projektet var sikret i alle ender og kanter, lykkeds 
det kun i meget begrænset omfang at få den manglende 
betaling. 

Det kom til at koste dyrt. Der måtte reduceres i an-
tallet af medarbejdere. Et stort banklån blev forhandlet 
på plads. Og der blev naturligvis også brug for opbak-
ning fra leverandørerne. Men det lykkedes at finde en 
løsning.

4 år kom det til at tage, før HUJ A/S havde betalt alle, som havde penge tilgode i Berlin- 
projektet. ”Vi kunne godt have valgt en anden løsning, hvor vi var sluppet meget 
billigere ud af projektet, men det ligger ikke rigtigt i vores måde at drive virksom-
hed på. Det var ikke uden omkostninger, hverken for os eller for de underleve- 
randører, som vi havde med i projektet, men vi kan sige i dag, at alle fik deres betalinger,  
og det værdifulde samarbejde, som vi har med de forskellige leverandører, er intakt.  
Det er meget vigtigt,” fortæller Bent Johnsen.

HUJ A/S nåede at mure 100 af de 230 planlagte boliger. Byggeriet blev gjort færdigt af 
andre byggevirksomheder.

Der kom også gode ting ud af krisen. Først og fremmest et bevis på de værdier, som  
HUJ A/S er bygget på. Plus en erfaring med den juridiske sikring af store projekter.  
HUJ A/S fik desuden udviklet en helt ny type beboelsescontainer, som i dag stadig bruges 
af mange byggeentreprenører. 
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HISTORIEN OM AROS
Det er langt over midnat. Kalenderen fortæller, at det 
er Pinse. Vi befinder os i år 2000. Bent Johnsen sidder 
i sin bil på vej hjem fra Hjørring. Han har siddet det 
meste af dagen sammen med firmaets beregner og 
gennemgået tilbuddet på murer- og betonentreprisen 
på det nye kunstmuseum, der skal bygges i Aarhus. 
Især trapperne giver hovedbrud.

Arkitektfirmaet Schmidt Hammer Lassen har været 
kreative, og det gør det ikke nemmere at regne ud, 
hvordan den snoede trappe, det store elevatortårn og 
de smukt buede repos’er skal laves. 

Beregneren havde lovet arbejdet færdigt i løbet af  
Pinsen, men Bent Johnsen følger op flere gange fra 
sommerhuset, hvor han skal holde et par fridage sam-
men med hustruen Tina og børnene Fie og Mathias. 
Det bliver ikke meget fornøjelse familien får af Bent. 
Tankerne kredser om det store projekt.

Deadline for at blive færdig begynder at skride. Der-
for afbryder Bent sin Pinse med familien og haster til 
Hjørring, hvor beregneren bor. Sammen arbejder de 
intenst hele mandagen. De bliver næsten færdige, og 
Bent vælger at køre hjem for at få et par timers søvn, 
inden hele projektet skal gøres klar til aflevering. 

Fristen for aflevering er tirsdag kl. 10.00 på et kontor 
hos den tekniske rådgiver i Aarhus.

Tiden løber. Endelig kommer de sidste data fra bereg-
neren. Klokken er over 9, da Bent Johnsen styrter ud 
af døren i Auning. Kl. 09.50 kører han på Ringgaden 
i Aarhus. Finder lidt heldigt en P-plads nær kontoret 
og løber. På slaget 10 brager Bent ind i lokalet, hvor 
en kommunal jurist og et par andre embedsfolk skal 
modtage tilbuddene. ”Nåh, er du den sidste?”, lyder 
det muntert fra juristen.
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8 tilbud bliver indleveret på entreprisen. Der er helt stille i 
lokalet, da de skal læses op. De højeste bud bliver råbt op 
først. Det er MMT. Så Højgaard&Shultz. Næste er J&B. Derpå 
kommer Hoffmann, MT, Skanska og NCC. Til sidst er det HUJ 
A/S. Tilbuddet lyder på 72,2 mio kroner. Entreprisen er vun-
det. Det bliver det mest prestigefyldte projekt nogensinde.

Arbejdet starter i slutningen af marts året efter. Lidt forsin-
ket. Det tager lidt mere tid end forventet at forankre byg-
ningen med 624 stk. 18meter lange betonpæle. Det hæver 
grunden midt på byggegruben med 0,5 meter og udfordrer 
en nu meget stram tidsplan. Resultatet er, at man snart er en 
hel måned bagud.

Der er kun ét at gøre. Revurdere alle processer, hvor alle de-
taljer og alle arbejdsgange bliver beskrevet. Det blev samlet 
i en ny plan. Og en ny beregning. Den viste, at byggeriet ville 
tage 1,5 år længere end planlagt.

Der skulle en helt ny strategi til. Her blev 15 forskellige arbejdssjak på tværs af opgaver nu 
koordineret minutiøst. Den stramme styring af alle processerne gav mulighed for at flytte 
rundt på ressourcerne, så der kunne sættes ekstra hænder på, der, hvor det gav mest 
effektivitet.

Tidsplanen blev overholdt.
Undervejs bliver der indkøbt et nyt stillads. Det er så stort, at bliver det rejst i enkelt- 
moduler oven på hinanden, vil det nå op i 4000 meters højde. Også en ny byggekran bliver  
indkøbt. I perioden fra marts 2001 til januar 2004 var ca. 60 mand i arbejde på projektet. 
Alene vindeltrappen tager 10 måneder at bygge.

Efter åbningen, som sker til tiden, er der især to ting, som hæfter sig til historien om AROS.

Den ene handler om farveforskellen på murstene. Det ses tydeligt på en af facaderne.  
Det rejser en voldsom kritik. Meget forståeligt. Det er trods alt et af de mest markante 
byggerier i Danmark. Et fyrtårn i Aarhus. En bygning, som vi alle skal være stolte af. Så kan 
en gavl med utilsigtet farveforskel i murstene godt skure lidt i øjnene.

Man må finde den skyldige!

Først peger alle fingre mod HUJ A/S. Så mod leverandøren, Randers Tegl. Arkitekten  
vil have muren taget ned og bygget op igen, så fejlen rettes. 

HUJ A/S modtog sammen med  
arkitektfirmaet Smith, Hammer & Lassen 
Dansk Byggeri’s INSITU Prisen 2004  
for det innovative og kreative beton- 
arbejde i AROS.  
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Det hele ender i en syn og skøn forretning. Her frikendes HUJ A/S for ansvar. Fejlen lig-
ger primært hos teglleverandøren, der også påtager sig det største ansvar. Det er en 
kombination af byggepladsens størrelse og en manglende blanding af sten fra forskellige 
brændinger. Der var kun plads til et læs mursten. Det skulle bruges, før det næste læs blev 
leveret. Stenene kunne derfor ikke blandes på byggepladsen. Under de betingelser skulle 
stenene have været blandet inden levering, så nuanceforskelle på forskellige brændinger 
ikke ville træde frem. 

Muren kan altid laves om. Det vil koste 10 mio kroner. Ingen synes trods alt, at fejlen er så 
slem, at det er nødvendigt. Man kan jo også vende historien om og opfatte facaden med 
de forskellige mursten som en del af AROS’s særkende.

Den anden ting, som sker efter åbningen, er sådan set det stik mod-
satte: En stor anerkendelse af et fantastisk byggeri. Schmidt Hammer 
Lassen Architects og HUJ A/S tildeles INSITU prisen 2004 af Dansk Byg-
geri for det særlige betonarbejde, der kendetegner AROS.

Alle kender AROS. Det er en bygning, vi holder af at vise frem. Og det 
blev et projekt, som også HUJ A/S kan være stolte af. 

AROS set fra nordvestlig retning. Her kan 
man øverst til højre fornemme nuancefor-
skellen i murstenene. Senere er den 
berømte ”Regnbuen” bygget på taget af 
bygningen. 

Arkitekterne havde tænkt kreativt. Det blev betonfolkene og 
projektlederne også nødt til. De spektakulære runde trapper og buede 
betonkanter mellem etagerne krævede særlige teknikker. Her er det 
formen til en del af trappen, som er ved at være klar til støbningen.
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MATERIELGENERALEN
Man kan se på manden, at han er vant til at arbejde udendørs. Man kan se, at hæn-
derne har været brugt til fysisk arbejde. Det er ikke slanke, bløde funktionærfingre. 
Man kan også se på rynkerne omkring øjnene, at smilet ikke ligger langt væk.

Finn er en af grundpillerne HUJ A/S. Han har arbejdet her i så mange år, at han skal 
tænke sig grundigt om, før han kan svare på, hvor lang tid dette forhold har stået 
på. Han begyndte som murerarbejdsmand. Senere blev han struktør og arbejd-
ede med støbning og beton. Han har været med på nogle af de store opgaver. Og 
mange af de mere specielle. Han var med, da vi byggede på Godsbanen i Aarhus. 
Han deltog også i de innovative støbeopgaver på AROS, hvor han var med til at 
støbe trappen.

Egentlig er Finn ærkekøbenhavner. Men det er ved at være 
længe siden. Det var en uimodståelig kvinde, der trak Finn væk 
fra stenbroen og til Djursland, hvor han fik job og familie. ”Ja, 
der var sgu så langt fra København, og nu kalder mine gamle 
venner mig jyde,” griner Finn lidt for sig selv.

Det hårde fysiske arbejde satte spor. Knæene blev slidt op.  
På et tidspunkt var han tæt på at smide håndklædet i ringen. Han 
havde en periode med smerter og operationer, som var tæt på 
at sætte ham helt ud af spillet. ”Jeg fik to nye knæ og havde fak-
tisk en kort periode uden arbejde.” Men i HUJ A/S værdsætter  
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man dygtige, loyale medarbejdere, og Finns ”knæfald” faldt tilfældigvis sammen 
med, at Thorstein, som ellers stod for materiellet, skulle på pension. Det job fik Finn.
Når man går en tur rundt på den 22.000 m2 store materielplads, står det hurtigt 
klart, at det er en omfattende mængde af materiel, der skal til for at holde arbejdet 
kørende. Stativer med bjælker, rester af mursten, tagsten, stivere, blandemaskiner, 
isolering, sand, mørtel, taljer, reb, stilladser og alt muligt andet.

Inde i en stor hal er der reoler med alverdens andre byggemate-
rialer. Det minder om et byggemarked. Her er sække og spande 
med kalk, mørtel, puds, cement, fint sand, spartelmasse og væsker  
til afrensning, hærdning og forsegling. En hel væg er fyldt med 
skovle, koste og andet værktøj. Inde bag i hallen er et rum fyldt 
med elværktøj. ”De bruger jo en del boremaskiner,” fortæller Finn 
og nikker i retning af en større samling batteridrevne bore/skrue-
maskiner. ”Jeg har en elektriker, som kommer og reparerer dem, 
så vi ikke bare smider ud, når de går i stykker.” Det er tydeligt, at 
Finn sætter en ære i at holde spild nede på et minimum.

Mens vi går rundt mellem trillebører og reoler med arbejds- 
handsker, kommer en af firmaets murere ind. ”Har du mere af 
det der rodalon til at rense skimmel af med? Jeg skal bare bruge 
en sjat.” Finn fortæller ham, at produktet ikke bruges mere. I ste-
det skal han have en spand Boracol. ”Jeg har en halv spand her.  
Tag den. Du skal lige kvittere her.”

Der er styr på forbruget!

”Hehe, de har nok et eller andet navn, de kalder mig. Men det er 
ok. Der skal jo være styr på tingene. Også selv om de nok synes, 
jeg er lidt hård ved dem ind i mellem.” Øjnene smiler. Han går ind 
på sit kontor. Her står et større antal ringbind på hylderne. Bor-
det, hvor en computer står tændt, er også godt fyldt op. Men Finn 
ved lige præcis, hvad der befinder sig hvor. Ligesom han kend-
er hver eneste rest tagsten, der ligger ude på pladsen. Som en  
general, der har styr på alle tropperne.

En stor lastbil bakker ind på pladsen. Finn undskylder, at der ikke 
er mere tid til snak. Han skal ud og starte gaffeltrucken. Et nyt læs 
materiel skal på plads og være klar, når arbejdsholdene venter 
næste morgen for at få de forsyninger, der skal holde arbejdet i 
gang.

Steen Pedersen arbejder også med materiel. Han er altid klar, 
når der skal udbringes eller hentes materiel til byggepladserne. 
Steen har været med i HUJ i 35 år.
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EN HELT ALMINDELIG ARBEJDSDAG
Lad os tage en lille tur rundt i HUJ A/S’ kontor. Her møder vi nogle af de glade med- 
arbejdere, som står klar til at give både store og små byggeopgaver al mulig god 
service.

Kontoret summer af liv fra tidlig morgen, og ofte til sen aften. Især hos projekt- 
lederne kan dagene ind i mellem blive lange.

Hos HUJ A/S er det overvejende mænd, som udfører arbejdet, men i receptionen 
mødes man af tre seje kvinder. De holder styr på alle virksomhedens vigtige funk-
tioner, som bogføring, regnskab, kommunikation, arkivering og logistik, sekretær-
funktioner, præsentationsmateriale og print af tegninger. Når du ringer til HUJ A/S,  
er det som regel også en af de tre glade stemmer, du får i røret.

Michelle Høegh Stjernvik hjælper med at holde styr på kommunikationen.
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Til venstre for receptionen, lidt henne ad gan-
gen, sidder Thomas og Tommy. De har altid  
travlt. Deres opgave er jo at styre alle de op-
gaver, som er i gang ”on going”. De har begge 
en faglig baggrund, som byder på både praktisk 
erfaring og masser af teoretisk viden. Deres 
mål er helt klart: Levering af kvalitet til tiden.

Michelle, Sofie og Alice arbejder  
i receptionen.

Tilbudsberegner Thomas W. Bach

Projektleder Tommy R. Thomassen
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Arbejdsdagen i HUJ A/S byder også på masser af godt hånd-
værksarbejde ude på pladserne.

Her er det murere, lærlinge og murerarbejdsmænd, som er 
udfordret af et renoveringsarbejde på en gammel længe på 
Løvenholm Slot. Billedet er taget en kold februardag, dog er 
der plusgrader, så det er muligt at arbejde med både mørtel 
og beton.

58



59



ARKITEKTENS OPLEVELSER
Arkitekt Finn Larsen kender HUJ A/S bedre end de fleste. I over 30 år har han arbejdet i 
arkitektfirmaet E+N Arkitektur i Aarhus. Tidligere hed det Exner’s tegnestue. Sammen med 
HUJ A/S er det blevet til mange spændende projekter over årene.

”Vores første projekt sammen var vist Skæring 
Kirke. Vi kendte intet til dem, før den tid. Det har 
vel været i starten af 90’erne. Det var lige eft-
er Koldinghus. Så det har været omkring 1992.  
De gav ganske enkelt den bedste pris i licita-
tionen,” fortæller Finn Larsen.

Opførelsen af Skæring Kirke gav arkitekten et 
indtryk af en høj håndværksmæssig kvalitet. ”De 
kunne noget. De har nogle folk, der er virkelig 
dygtige. Og som har den her passion for deres 
fag. Det har jeg meget stor respekt for, ” lyder 
det fra arkitekten, som i øvrigt selv er kendt for 
sin passion for kvalitet.

E+N Arkitektur er meget dedikerede i udviklin-
gen og anvendelsen af tegl. Her passer HUJ 
A/S godt ind i mindsettet. ”De har den samme 
kærlighed for, at udvikle den måde vi bruger 
tegl på, og dermed modet til at udfordre de 
faglige rammer. Det synes jeg, er en stor dyd.”

Men der har også været udfordringer. Især i starten med projektet i Skæring, hvor arkitek-
terne fra Exner ofte oplevede det svært at få hurtige svar fra HUJ A/S. ”Det hænger nok 
lidt sammen med, at de stod midt i en svær situation med projektet i Berlin,” mener Finn 
Larsen. Trods besværlighederne med det kommunikative, blev Skæring Kirke opført til 
tiden, og kvaliteten levede helt op til de høje forventninger.

Det er blevet til mange projekter sammen. Det er aldrig sket, at tidsplaner ikke er overholdt, 
eller kvaliteten ikke har været som aftalt. ”De er gode til at lytte i HUJ A/S. Nogle af de store 
entreprenører hører ikke ordentligt efter, når vi fortæller, hvordan vi vil have løst konkrete 
opgaver. Eksempelvis afsyring af murværk. Det er helt forbudt i vores projekter. Det har 
de meget svært ved at forstå. De fleste håndværkere holder sig til det, de altid har gjort, 
og på dette område er det næsten umuligt at få dem til at forstå, at de i stedet skal afrense 
muren løbende. Uden at bruge syre. Syren gør intet godt for hverken sten eller fuger. Det 
har folkene i HUJ A/S forstået,” forklarer Finn Larsen.
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Der har dog også været enkelte faglige kampe på vejen. Senest i forbindelse med restau-
reringen af Rømerhus i Aarhus. Det er nok det største projekt, Finn Larsen har arbejdet på 
sammen med HUJ A/S. ”Generelt har de gjort det fint, men der var lige det med trappen,” 
siger han med et lille smil, der både fortæller lidt om en overbærenhed, og hans eget 
stærke, faglige engagement. ”De kunne simpelthen ikke finde ud af at bruge sandkalk på 
trappen, sådan som jeg ville have det. Til sidst ringede jeg til Bent og fortalte, at nu købte 
jeg selv de værktøjer, som skulle bruges, og så skulle jeg vise dem, hvordan det skulle 
gøres.”

Arkitekten trak således i murertøjet, og forsynet med værktøj for over 2000 kroner gik 
han løs på trappeopgaven. Et par timer og 4 m2 senere kunne han vise murerne fra HUJ 
A/S præcis, hvordan det skulle se ud, og hvordan de skulle løse opgaven. ”Men det hører 
absolut til sjældenhederne,” ler arkitekten.

Finn Larsen er selv nået til en fase i karrieren, hvor tempoet er sat lidt ned. Ikke at det har 
nedsat passionen for at bygge med sjæl og passion. Der er mange yngre talenter i E+N 
Arkitektur, og de løfter arven glimrende. ”De oplever sikkert det samme i HUJ A/S, altså at 
der kommer nye til. Vores opgave, som de erfarne, er at oplære dem ordentligt. Så de får 
samme værdier med sig. Passionen. Følelsen af at have gjort sit bedste, og ikke bare nøjes 
med at gøre noget,” slutter han.

Dermed er mødet slut. Andre står allerede i kø for at få arkitektens opmærksomhed. Men 
han fik delt et par gode budskaber: Byg aldrig mere, end du kan bygge ordentligt. Og husk 
at lytte, når du skal bygge!

Det største projekt arkitekt 
Finn Larsen har arbejdet 

sammen med HUJ A/S på,  
er Rømerhus i Aarhus.  

Den store smukke bygning,  
der ligger lige ved åen i centrum, 

er fuldstændig renoveret  
med store butikslokaler 

 ud til gågaden og  
kontorlokaler i 4 etager.
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ET HELT SÆRLIGT BYGGERI
Blandt mange opgaver, som HUJ A/S har udført for slotte og godser, 
er Sostrup absolut blandt de mere koriøse.

Selve Sostrup Slot blev bygget af 
en kvinde, der hed Sophie Bille. 
Det var hendes mand, Jacob 
Seefeldt, der begyndte byggeriet i 
1599, men han døde selvsamme 
år. Oprindeligt var det planen at 
bygge en firfløjet borg, men So-
phie Bille valgte at stoppe byggeri-
et med et trefløjet slot i 1606.

Mange adelsfamilier har siden 
ejet Sostrup, bl.a. den magt- 
fulde Scheel slægt, men un-
der 2. Verdenskrig sluttede 
adelsslægternes ejerskab, og 
slottet overgik til staten. Det blev 
brugt til både flygtningecenter og 
kostskole, indtil det i 1960 blev 
overtaget af en gruppe cister-
ciensernonner.

I 1988 kommer den hollandske 
moder Theresa Brenninkmeijer til 
Sostrup som ny leder. Hun begyn- 
der snart at planlægge en storsti-
let udbygning, der skal omfatte en 
ny klosterbygning med ordentlige 
værelser til søstrene og en til-
hørende kirke.

Byggeriet bliver godkendt og finansieret. Det hører med til historien, at moder  
Theresa Brenninkmeijer kom fra Hollands rigeste familie, som i årevis har doneret 
betragtelige pengesummer til katolske byggerier og projekter.

Således er grundstenen til et eventyr lagt.

Hans-Ulrik Jensen A/S havde allerede opbygget et godt navn indenfor renoverings- 
og byggeopgaver for slotte, kirker og herregårde. Hans-Ulrik Jensen blev derfor 
ringet op af moder Theresa, der havde hørt de gode rygter.

Her er søstrene fra Sostrup på vej op i 
byggekranen. De havde i anledningen iført  
sig lange bukser og dermed elimineret risikoen 
for utilsigtede kig op under kjortlen, når de 
kravlede op af lejderen.
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Det gik således, at Hans-Ulrik Jensen A/S fik en del af opgaven. De tyske arkitekter 
havde dog mere end vanskeligt ved at styre projektet og valgte at lade Hans-Ulrik 
Jensen overtage mere og mere af entreprisen. ”Ja, vi overtog vel størstedelen af  
arbejdet. De tyske arkitekter havde lidt svært ved at holde styr på de regler, vi 
bygger efter her i landet. Sprogbarrieren gjorde det heller ikke nemt for dem,  

så det blev som regel moder Theresa og jeg, der 
stod med beslutningerne, ” fortæller Hans-Ulrik 
Jensen om forløbet.

Det blev på mange måder et atypisk byg-
geri. Der er ikke blevet bygget mange  
klostre i Danmark i nyere tid.

Det blev da også en storstilet indvielse i 1992 
med deltagelse af den højærværdige general-
abbed P. Polycarp Zakar fra Rom, Hans Excel-
lence Biskop Hans L. Martensen fra København, 
samt flere andre nordiske biskopper, prælater, 
abbeder og priorer, samt abbedisser, priorinder 
og et stort antal troende. Hans-Ulrik Jensen var 
også med.

Her er et billede af moder Theresa. Hun var kun 
30 år, da hun i 1988 kom til Sostrup, men hun 
tog fat på det forholdsvis store byggeprojekt med 
stor ro og fik undervejs sat de tyske arkitekter 
grundigt på plads.

Der blev indbudt til højmesse  
og hjertelig festceremoni,  

da det nye kloster og kirken  
skulle indvies.
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”Vi havde et fint samarbejde med søstrene,” husker Hans-Ulrik Jensen, ”blandt  
andet havde vi en stor byggekran på stedet, og en dag bad søstrene, om de kunne 
få lov at kravle op i kranen og nyde udsigten? Det var sådan set ikke noget prob-
lem, blot kunne vi ikke garantere deres sikkerhed. Det mente de ikke, var en risiko.  
De havde trods alt gode forbindelser. Måske var der et par af vores folk, der blev lidt 
skuffede, da søstrene begyndte at kravle op i kranen, men som en af dem sagde:  
“Vi har alle taget lange bukser på under kjortlen.”

I dag har søstrene forladt Sostrup, og en ny ejer har overtaget. Der er nu blevet 
restaurant, mødested, festlokaler, overnatning og eventcenter.

Det tog næsten to år at bygge både kloster og kirke. Der blev stillet særlige krav 
til både kvalitet og funktionalitet, som ikke hører til hverdagen i dansk byggeri.
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TIL VAND OG LEG SKAL DER BYGGES
Gennem tiden har HUJ A/S bygget eller ombygget hele 20 svømmehaller, og det  
skyldes egentlig ikke en bevidst strategi. Men sådan har det udviklet sig. Der er 
opsamlet en ret stor  erfaring i netop den type projekter. Opgaverne har fordelt sig 
over hele landet. En af de seneste af slagsen er Randers Water&Wellness. Her er 
det ikke bare bassiner i forskellige størrelser, men også hele bygningen med spek-
takulære vandrutchebaner, sauna, omklædning, relaxområde osv. Man får da lyst til 
at tage badetøjet på og nyde alle mulighederne?

Vådrumsarbejde kræver særlig omhyggelighed.  
Når næsten hele byggeriet er et stort vådrum,  
skal man kende sit håndværk.

Stort 8 baners 50 meter svømmebassin.

Når man bygger svømmehaller, er der rigtig 
meget flisearbejde. Mange steder skal der 

også tages hensyn til både VVS og elektriske 
installationer. De skal være godt beskyttet 

mod et hårdt klima med chlor og fugt.
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I Greve syd for København besøger 270.000 gæster 
årligt den flotte svømmehal. Her kan de boltre sig i bassiner,  
som HUJ har bygget.

HUJ A/S har også mange opgave på Sjælland. Her er det Vestbadet i Brøndby, 
der nærmer sig færdiggørelse. 
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GODSBANEN
Godsbanen i Aarhus er et område på 100.000 m2, centralt beliggende få hundrede 
meter fra gågaden, åen, Bruuns Galleri, Musikhuset og AROS. Historisk har det 
været et travlt område, hvor godstrafikken blev  flyttet fra havnens skibe og over på 
skinner, så den kunne fordeles ud i landet. Eller den anden vej, selvfølgelig.

Tiden er imidlertid løbet fra godstransport med tog. Den kører rundt på hjul, truk-
ket af store lastbiler, og dermed har stedets oprindelige funktion mistet sin betyd-
ning. I flere år kunne afviklingen sætte sine triste spor. De gamle bygninger blev til 
forladte spøgelseshaller, der stod mere eller mindre tomme hen.

I 2003 besluttede Aarhus Kommune at omdanne stedet og området til et kulturelt 
center. Sammen med Realdania blev der udviklet et storstilet projekt, der skulle 
give plads til byens kreative mennesker. Her kunne alt fra musik til performance 
og billedkunst få lov at udfolde sig. Men først skulle de gamle, forfaldne bygninger 
sættes i stand. Plus nogle nye skulle opføres. Lige en opgave for HUJ A/S.

Arbejdet stod på i 2 år. Entreprisen lød på 90 mio kroner og omfattede 11.000 m2 
bygninger. Projektet blev nomineret til INSITU prisen 2013.
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En af begrundelserne for at indstille byggeriet til INSITU prisen er det spektakulære 
tag. Publikum kan gå op og nyde udsigten fra toppen.
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TEAMSPIRIT
Der hersker en god ånd i HUJ A/S. Alle kender hinanden. Det er ikke en selvfølge i 
en virksomhed med så mange medarbejdere, og hvor de er spredt geografisk ud 
over hele landet. Man kan fornemme det, uanset hvem man taler med. Skal bolden 
spilles videre, er det altid med navn på den næste spiller. Plus al den information, 
som sender bolden sikkert videre.

Mange af medarbejderne 
har en lang historik med  
HUJ A/S og med hinanden. 
Nogle begyndte som lær- 
linge og arbejder fortsat 
i virksomheden mange 
år efter. ”Det er vi meget 
stolte af,” lyder det fra 
Kasper Skjøde Høegh St-
jernvik. Han er økonomi- 
direktør og en af ”de nye”, 
som kun har været i virk-
somheden i 8 år. I hvert fald 
målt ud fra nogle af de folk, 
som går i arbejdsholdene. 
”Der går nok nogle år end-
nu, før jeg mister min titel 
som ”ny”, smiler han, ”og det 
er jo rent faktisk meget godt, 

for det fortæller lidt om, at det her er en virksomhed, der kan holde fast i medar-
bejderne og dermed i nogle faglige kompetencer. Ud over det, betyder det også, at 
der er en stor parathed til at hjælpe hinanden. I sidste ende kan det ses på både 
effektiviteten og kvaliteten”.

Lige siden opstarten har Hans-Ulrik Jensen haft fokus på uddannelse og udvikling 
af medarbejdere. Ved flere lejligheder har virksomheden været pionerer på HR-om-
rådet. Det gælder også ansvarlighed for at uddanne nye lærlinge. ”Vi har altid haft 
mange lærlinge. Jeg ved, at der før min tid blev lavet en decideret kampagne, for at 
få flere nye lærlinge ind,” fortæller Kasper Skjøde Høegh Stjernvik.

Når man i 40 år har dyrket en god medarbejderkultur, styrket den gennem sociale 
arrangementer, udvikling af dialogværktøjer, beskrivelse af processer, personlig ud-
dannelse osv., er det måske ikke så mærkeligt, at det er den gode ånd, som præger 
hverdagen.
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”Så er det jo klart meget sjovere at gå på arbejde, når man har det godt med sine 
kolleger,” slutter Kasper Skjøde Høegh Stjernvik.

Et markant bevis for et stort engagement i medarbejderne hænger på væggen i 
receptionen. Et diplom fortæller, at HUJ A/S i 2010 blev kåret som en af Danmarks 
10 bedste arbejdspladser.

Titlen kom i hus som følge af en bevidst strategi, som ledelsen satte i gang sam-
men med medarbejderne tilbage i 2006. ”Danmarks bedste arbejdsplads 2010” 
blev overskriften. Den satte en dagsorden og retning med respekt for den enkelte. 
Sådan er det stadig. Heldigvis.
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KÆMPEKRANEN I AARHUS
Under byggeriet af AROS blev der brug for usædvanligt meget stillads. 
Der blev også brug for en udsædvanlig stor byggekran. Da den blev ind-
købt af HUJ A/S i 2001, var den en af Danmarks absolut største. I opstill-
ingen ved AROS var den 70 meter høj og kunne løfte 3,2 tons i spidsen af 
løftearmen. Den var i øvrigt 100 meter fra spids til spids.

Da julen 2002 nærmede sig, fik en medarbejder den lyse ide at dekorere 
kranen med julelys. De ville kunne ses over det meste af Aarhus. Den ide 
var Bent Johnsen med på, og to vovehalse blev sendt ud på en halsbræk-
kende opgave med en specialfremstillet lyskæde. 

Resultatet udløste positive reaktioner hos mange læsere af Aarhus Stifts- 
tidende, som sendte journalist og fotograf ud for at bekræfte historien. 
Joh, den var god nok. Bent Johnsen kunne endda love en gentagelse 
næste jul/nytår, for da ville kranen stadig være en aktiv del af det store 
byggeri.
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PORTRÆT AF DEN NYE LEDELSE
BENT JOHNSEN
En virksomhed er formet af dens ledere. I HUJ A/S står Bent Johnsen som en af de ledere, 
der har sat et stort aftryk på virksomhedens udvikling gennem det meste af dens historie. 
Hans historie er derfor tæt forbundet med de begivenheder, der tegner profilen af HUJ A/S 
som en spændende og levende virksomhed.

Allerede efter folkeskolen søger den unge Bent Johnsen i 1981 læreplads som murer. 
Forud for denne beslutning har han brugt sine sommerferier på at arbejde hos en lokal 
entreprenør, og det har givet klarhed for, hvilken retning han ville vælge. Kort sagt blev 
den unge Bent Johnsen begejstret for byggefaget. 

Han får læreplads hos murermester Hans-Ulrik Jensen i Auning, og allerede fra det første 
møde efterlader han et stort indtryk hos murermesteren. Fornemmelsen af at have mødt 
en mand af en særlig støbning står stadig i erindringen.

Samme indtryk får man knap fyrre år senere. Man bliver mødt af et fast, undersøgende 
blik hos en mand, der ikke ødsler med hverken ord eller udtryk, før han har dannet sig et 
solidt billede af situationen. Til gengæld er man aldrig i tvivl om, at her er et menneske, der 
bygger sine handlinger på gennemtænkte overvejelser. Troværdighed og eftertænksom-
hed. Det er Bent Johnsen bygget af.

Han er født og opvokset på landet. Hans forældre drev et landbrug, som efter den tids 
målestok ville være en mellemstor gård. Det kunne sagtens have blevet til en karriere 
som landmand, men Bent ville ikke leve et liv, hvor der aldrig var mulighed for at holde fri.  
Eller mulighed for at planlægge på grund af vind, vejr og årstider.

Lærepladsen hos Hans-Ulrik Jensen viste sig hurtigt at blive en god beslutning. For begge 
parter. Bent blev så grebet af arbejdet, at han allerede som lærling fik ansvar for en række 
opgaver. Efter lærlingetiden fik han tilbudt at fortsætte i virksomheden, der efterhånden 
var vokset til 15 medarbejdere. Murermesteren havde aflæst potentialet og bad Bent 
overveje en partnerrolle i virksomheden. Det blev i første omgang et afslag, men efter et 
års tid med flere overvejelser tog Bent Johnsen en stor beslutning og takkede ja til tilbud-
det. Han fik dermed medansvar for udviklingen og driften af virksomheden.

Det kan imidlertid være svært at drive virksomhed uden de rette værktøjer, og den er- 
kendelse sendte Bent på mesterskole i Sønderborg. Her skulle han lære at beregne. Få ny 
viden om byggeriet love og regler. Og uddanne sig i at styre både virksomhed og projek-
ter. Heldigvis lykkedes det at overtale kæresten Tina til at sige sit job i Randers op og tage 
med. ”Det gjorde tiden i Sønderborg meget bedre. Tina valgte så også at gå i gang med 
videreuddannelse. Hun blev i øvrigt senere pædagog. Det har nok hjulpet til, at vi har holdt 
sammen siden,” fortæller han smilende. 
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Bent Johnsen husker selv tiden, som en periode, hvor han læste så meget, at han efter en 
måned måtte sætte hastigheden lidt ned på grund af en permanent hovedpine. Det hjalp 
heldigvis på hovedpinen, og Bent måtte slå sig til tåls med, at der trods alt er en grænse 
for mængden af viden, der kan proppes ind i hovedet.

Tina og Bent er stadig et godt par. Det er blevet til tre børn, Fie, Mathias og Magnus, der er 
vokset op på samme gård som Bent. Den blev købt og ombygget for nogle år siden. Jorden 
ligger brak. Bent er jo ikke landmand. I stedet nyder familien naturen og haven.

Tilbage efter uddannelsen i Sønderborg bliver der god brug for den nye viden. Hans-Ulrik 
Jensen A/S vinder stadigt større entrepriser, og virksomheden vokser. Det var egentlig 
planen, at Bent Johnsen skulle indtræde som partner i 1988. Sådan går det ikke. Der er 
simpelthen for travlt til, at der er tid til at gøre det ordentligt. 

Der går tre år, før partnerskabet falder på plads. I 1991 træder Bent ind med 50% ejer-
skab. Han står nu også med en stor del af ansvaret for den daglige drift, mens Hans-Ulrik 
Jensen en periode bruger tid på at udvikle organisationsarbejde. Hvilket også gavnede det 
innovative arbejde i virksomheden.

Sammen skaber de således et perfekt værdisæt for virksomheden. Det bygger på pas-
sion, åbenhed, pålidelighed og retfærdighed. Det er værdier, som gælder for med- 
arbejderne, ligesom det gælder for den måde entrepriser og opgaver løses på. Begge ben 
solidt på jorden. Ingen store armbevægelser. Fokus på at gøre tingene ordentligt. Præcis 
sådan som Bent Johnsen selv er.

Med de værdier, og med hårdt arbejde, bliver Hans-Ulrik Jensen A/S en virksomhed med 
succes. 

Selv om der er gået næsten fyrre år siden Bent Johnsen første gang satte sin underskrift 
på en ansættelse i virksomheden, har han ikke tabt pusten. Han sidder på den post, som 
han officielt overtog i 2001 som administrerende direktør. Både som murer og som virk-
somhedsleder, kan han se tilbage på adskillige veludførte svendestykker. Og der er hel- 
digvis udsigt til, at det vil fortsætte i den nye ledelsesstruktur.
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PORTRÆT AF DEN NYE LEDELSE
KASPER SKJØDE HØEGH STJERNVIK
Man er ikke i tvivl om, at man er kommet ind i en travl mands kontor, når man træder ind 
til Kasper Skjøde Høegh Stjernvik. Her er alle kvadratcentimeter udnyttet til et eller andet. 
Det overrasker til gengæld, at der er blevet plads til fire gamle biografstole. De har fået 
pladsen med tanke på en funktion som mødestole. Men pladsen er optaget. Af mapper 
og papirer.
De færreste forventer vel også at blive mødt af lige den slags hos en økonomidirektør i en 
mellemstor byggevirksomhed. Forklaringen er den simple, at Kasper heller ikke er en meter- 
vare. Det understreges af den nystrøgede lyseblå firmaskjorte, som er en uventet kontrast 
til frisuren, der er samlet i en fin hestehale.
 
Alt det tager Kasper med et stort smil. Her handler det om at løse opgaver, styre projekter 
og holde økonomien i en fast hånd. På de områder er der ingen slinger i valsen.
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Kasper er i øvrigt gift med Michelle, som også arbejder i HUJ A/S. Hun står bl.a. for kommu-
nikation og sekretæropgaver. Det er således ikke en familiehemmelighed, at han arbejder 
meget. Men igen: Er man partner i HUJ A/S, må man ikke forvente at komme sovende 
til successen. Kasper trådte ind som partner i 2012. Lige midt i en økonomisk krise, der 
kunne have taget livet af virksomheden.
 
Han har en baggrund som bygningsingeniør med speciale i byggestyring. Siden skoletiden 
i Randers har det altid været en drøm at blive ingeniør og arbejde med byggeri. Efter et 
målrettet skoleforløb og en periode på Ingeniørskolen i Aarhus, skulle der findes job.
 
Der blev sendt en uopfordret ansøgning til MT Højgaard. Den gav job. I Haslev på Sydsjæl-
land. Sjovt nok lå der også et lærerseminar, og det passede lige med hustruen Michelles 
planer. Efter et par år i MT Højgaard, hvor der var god fart på karrieren, taber virksom-
heden den store kontrakt, som Kasper er en del af. Næste job blev hos HUJ A/S. Især 
muligheden for at komme tilbage til det område, han og Michelle kom fra, var tillokkende. 
Desuden passede det bedre at skulle arbejde i en mindre virksomhed, end den han var 
startet i. Der skulle være mere plads til fleksibilitet.
 
Jobbet hos HUJ A/S levede fuldstændigt op til forventningerne. Der blev også plads til at 
gøre HD studiet i økonomi færdigt, og ja, så gik det efter en periode på Sjælland tilbage til 
rødderne.
 
Krisen i 2011/2012 gav mulighed for, at Kasper blev inddraget mere i økonomi og strate-
gi. Faktisk var det Kasper selv, der åbnede for snakken om partnerskab. ”Jeg tror, det var 
tredje gang, jeg mødte Hans-Ulrik, at jeg spurgte ham, om han ville sælge anparter til mig,” 
smiler Kasper. ”Det var nok en kombination af, at HUJ rummede den fleksibilitet og de 
muligheder, som jeg havde efterlyst. Og en voksende lyst til at være mere selvstændig.”
 
Fritiden bliver prioriteret benhårdt. Den bruges sammen med familiens to små børn, 
Nana og Luka. Så må alt andet komme i anden eller tredje række. Sidst på eftermiddagen 
stopper Kasper arbejdet og bruger nogle timer sammen med ungerne og Michelle.”Det er 
det bedste i verden,” fortæller han.
 
Når der senere er ro i huset genoptages arbejdet. Det kan være svært at nå ret meget 
mere, selv om der er stor interesse for både løb, cykling og svømning. Men hvad gør det, 
når ens arbejde også er ens største interesse?
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PORTRÆT AF DEN NYE LEDELSE
KENNETH SØNDERGAARD KRISTENSEN
Kenneth Søndergaard Kristensen er en af de nye, unge løver i HUJ A/S. Hvis man kan tale 
om ny, når man har været snart otte år i virksomheden. Men tiden går hurtigt, når man 
har travlt og samtidig nyder sit arbejde.

De fleste i ledelsen hos HUJ A/S har afsæt i lokalområdet. Kenneth er undtagelsen. Han 
kommer fra, og bor i, Horsens sammen med Charlotte og sønnen Benjamin på fire år. 
Hans vej til jobbet som tilbudschef begynder med en interesse for matematik og teknik i 
folkeskolen. Det fører ham til ingeniørskolen, hvor han uddanner sig til bygningsingeniør. 
Studiet færdiggør han i 2010. Hvorefter han starter karrieren i sin svigerfars smedevirk-
somhed.

Karrieren i smedevirksomheden blev kort. Kenneth ville arbejde mere med  bygninger.  
Efter knap 1/2 år i smedevirksomheden blev Kenneth fristet af en ledig stilling som bereg-
ner i Auning. Han fik jobbet - og her startede rejsen i HUJ A/S.

I sit nye job blev Kenneth bekræftet i, at dette var hans område. Med stor fornøjelse  
kastede han sig ud i de nye udfordringer, hvor hans engagement og evne for at arbejde 
struktureret og systematisk blev bemærket. Det er værdier, som indgår i HUJ A/S’ dna.  
Kenneth fik ret hurtigt ledelsesansvar.

I 2011 begyndte ejerne i HUJ A/S for alvor at arbejde med en generationsskiftestrategi. 
Kenneth levede i høj grad op til forventningerne og var derfor på tavlen som en kandidat 
til en partnertitel. I første omgang takkede han nej. Han følte sig endnu ikke parat til at 
tage skridtet, men i årskiftet 2015/2016 faldt brikkerne på plads, og Kenneth overtog 10% 
af ejerskabet.

En titel som partner og chef i HUJ A/S er bestemt ikke et 9-16 job. Men det passer Kenneth 
rigtig godt. ”Der er naturligvis dage, hvor det giver udfordringer hjemme med familien, 
men vi har fundet en god rytme, hvor vi får fordelt opgaverne derhjemme. Det er mest tid 
til cykeltræningen, det går ud over,” griner Kenneth.

Hans engagement i HUJ A/S er man ikke i tvivl om. Inde på hans kontor er skrivebor-
det fyldt godt op af tegninger, mapper med aftaler og diverse sagsakter. Han fortæller, 
at tilbudsberegningen foregår ved en minutiøs gennemgang af udbudsmaterialet, hvor 
alle delarbejder opmåles og kalkuleres struktureret fra ende til anden. “ Det vigtigste ele-
ment i tilbudsprocessen er vores risikovurdering og risikoafgrænsning af tilbudssagerne.  
Det bruger vi meget tid på, for det er her, vi kan undgå at løbe i problemer.”

Der hersker ingen tvivl om, at der gøres en dyd ud af at levere et velovervejet og velbear-
bejdet produkt.
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“Det handler i høj grad om, at vi skal bearbejde vores tilbudssager til bunds, og have styr 
på alle aftaler med bygherre, underentreprenører og leverandører - på den måde sikrer vi 
en højere tilfredshed hos vores samarbejdspartnere, og vores projektledere kan fokusere 
på at levere kvalitetsbyggeri,” forklarer han.

Trods sine kun 32 år, står det klart, at HUJ A/S har fået en god og engageret partner i 
Kenneth. Han kan bidrage med såvel kompetencer og viden, men han har i høj grad også 
en personlighed, der passer ind i HUJ A/S. Kompetence, åbenhed, pålidelighed og retfær-
dighed er styrken.
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KLAR TIL 
NUTIDEN OG
FREMTIDEN!
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Styrke kommer indefra. Nogle gange ovenfra. I HUJ er det en blanding. Erfaringer 
gennem tiden har mange gange vist værdien af bevidste valg. De er ikke hemmelige. 
Tværtimod. Så er det vigtigt at dele tanker og værdier med alle i organisationen.  
Og gerne alle som skal indgå i samarbejdet. På den måde står det mere klart, hvad 
HUJ er, og hvor HUJ er på vej hen. Så kan vi følges ad! Med andre ord “viljen til at 
ville, giver evnen til at kunne.”

MISSION
Vi sikrer succesfuldt byggeri med passioneret fokus på unikke bygningsværker.

VISION
Sten på sten – HUJ anno 2030
Vi vil være Danmarks suverænt bedste entreprenør til skabelse og genskabelse af 
unikke bygningsværker.

VÆRDIER
Passion
Vi har et højt engagement og brænder for det, vi gør.
Vi udvikler konstant vores kompetencer til at udføre opgaver med høj kvalitet.

Åbenhed
Vi møder hinanden og vores omgivelser med åbenhed.
Vi viser hinanden samt vores omgivelser tillid.

Pålidelighed
Vi er troværdige og konsekvente.
Vi handler, som vi siger.

Retfærdighed
Vi viser hinanden og vores omgivelser respekt.
Vi viser fairness i omgangen med andre.

KLAR TIL 
NUTIDEN OG
FREMTIDEN!
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ET FREMTIDSGÆT - HUJ ÅR 2038 
Det er tidlig morgen. Solen sender allerede et varmt, gulligt lys ned på tegltaget på HUJ’s admini- 
strationsbygning. Materialepladsen summer af aktivitet. De eldrevne ladvogne kører langsomt 
forbi hallen. Nogle stopper op, mens robotlæsseren sætter paller med materialer op på ladet. 
De skal stå i en nøje beregnet rækkefølge.

Vi er i år 2038, og hos HUJ A/S er der som sædvanlig høj aktivitet. Dagens start betyder, at der 
skal køres masser af materiel ud til arbejdsstederne. Både til de nye økonergiske byggeprojekter 
og til en række spændende renoveringsopgaver over hele landet. Det sidste er så absolut det 
mest krævende. Det kan kun udføres af folk, der har de rette faglige kompetencer med i baga-
gen. Dem er der blevet færre af. Især efter de helt nye byggeteknikker har vundet frem. De gamle 
bygninger er bygget efter helt andre opskrifter. De nye byggeteknikker arbejder knap nok med 
sten. Nu er det alt sammen præfabrikerede elementer. Næsten som en slags avanceret Lego.

Inde i materialehallen er alt sat op i et nyt, computerstyret reolsystem. Det hele er forsynet med 
bittesmå, næsten usynlige chips. Selv arbejdshandskerne har nu hver deres identitet. Parvis 
ganske vist. Her hersker robotlæsseren. Den er styret af projektcomputeren, som står inde ved 
siden af receptionen. Herfra modtager den alle nødvendige informationer om de materialer, 
som bliver leveret. Den ved præcis, hvor de skal anvendes og ikke mindst hvornår. Utrætteligt 
kører den rundt mellem reolsystemet. Henter elementkasser i forskellige størrelser og kører 
dem ud til ladvognene.

Ude på arbejdsstederne hjælper de nye byggerobotter med at losse ladvognene og placere 
materialerne nærmest i hænderne på håndværkerne. De har taget alle de tunge løft, og samti-
dig gjort det nemmere at styre byggeprocessen. Og hurtigere. Samtidig har det reduceret det 
generelle antal af arbejdsulykker i byggeriet betragteligt. Det har også betydet, at langt færre 
håndværkere døjer med nedslidte rygge og knæ, fordi robotterne har overtaget en stor del af 
det fysisk tunge arbejde. 

Det er selvfølgelig ikke alle arbejdssteder, som er bemandet af byggerobotterne. Mange opgaver 
i HUJ A/S, hvor det er gamle, historiske bygninger, som skal renoveres, er der som regel mest 
brug for god, gammeldags håndkraft. Her skal stadig blandes mørtel og cement. Her skal stadig 
tilpasses sten, laves særlige afstivninger og arbejdes med finurlige teknikker.

I HUJ A/S er der således stadig mange opgaver, som løses af mennesker. Dem med den faglige 
passion. Det er efterhånden blevet kendt over hele landet, ja sågar også udenfor, at HUJ A/S er  
eksperter i renovering og genskabelse af de historiske bygninger. Det er ikke et job for en byg-
gerobot. Der skal tænkes, vurderes og som regel benyttes specielle materialer. 

Endnu vigtigere, så er det som om, at de gamle bygninger rummer en slags sjæl. Eller i hvert fald 
en stemning. Den findes ikke i de nye økonergiske boliger, der i stedet vægter energiproduktion 
og bæredygtighed. Mange har endnu ikke vænnet sig til de nye bygningstyper, og derfor er de  
gamle boliger blevet særdeles eftertragtede. Og mål for investering i flere større byer.
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Siden den drastiske klimalov blev indført for snart 5 år siden, er det dog blevet noget 
sværere at få tilladelser til at opretholde boliger i de gamle bygninger. De kan ikke levere 
overskudsenergi. Og de materialer, som man byggede med før i tiden,  er ramt af, at de 
fleste producenter nu har omstillet sig til de nye byggematerialer. 

I receptionen mødes ledelsen med den tilsynsførende ingeniør. Alt går, som det skal. Der 
har været nedbrud på en enkelt ladvogn, men det var ikke kritisk. Det gav højst en halv 
times forsinkelse på det nye boligbyggeri i Aarhus.

I projektafdelingen er der lidt mere stress. Det er herfra projekterne med de gamle byg-
ninger styres. De største udfordringer er at få fat i de rette materialer. Meget afhænger 
af, hvad der kommer ind hos genbrugscentralen. HUJ A/S er jo heller ikke de eneste, som 
efterspørger den slags.

De udfordringer, der er med de gamle bygninger, er på ingen måde 
tilstede i afdelingen for nye byggerier. Her bruger de nye materialer. 
De er lavet af affald og 100% genbrug. Der er masser af plast, som 
høstes i de store verdenshave og omdannes til alt fra køleskabe til 
vægpaneler. Ydervægge er blevet intelligente. De kan tilpasse sig 
vejr og klima, samtidig med at de leverer strøm til husholdningen og 
overskud til samfundsopgaverne. Alle byggematerialer skal over-
holde de samme standarder og passe sammen.

Hos HUJ A/S har man for længst investeret i adskillige bygger-
obotter. Også de styres fra den centrale projektcomputer. 
Den er i stand til at koordinere alle processerne. Lige fra 
aftale om modtagelse af materiel til logistik på bygge- 
pladsen og koordinering af byggerobotterne. Selv om det 
har erstattet en masse mennesker, så er der omkring 100 
medarbejdere i virksomheden. Den nedsatte arbejd- 
stid, som blev indført for 8 år siden, har ganske vist givet 
mere fritid, men det er blevet sværere at planlægge de 
mange renoveringsopgaver af gamle bygninger.

Den nye direktør smiler lidt til granitmonumentet med bananen, som sta-
dig står lige udenfor indgangen. I dag har han sat hele ledelsen i stævne. 
Det er en særlig dag. Ti minutter senere sætter de sig omkring det gamle 
mødebord (som man har valgt at beholde, fordi det giver gode minder 
om alle de værdier, virksomheden er vokset op med), og begynder at 
planlægge 60 års jubilæet.
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40 ÅRS JUBILÆUM 
“Hvilken dag er det i dag?” spurgte Peter Plys. ”Det er i dag,” svarede Grisling. 
 “Min yndlingsdag”, sagde Peter plys.

Sådan en dag blev jubilæumsreceptionen, hvor flere hundrede glade kunder, sam- 
arbejdspartnere, forretningsforbindelser, venner af huset, nogle af medarbejderne  
og andet godtfolk kunne nyde de kulinariske frembringelser på Meilgaard Slotskro. 

HUJ A S

  4
0 års jubilæum 

   
   

    
     

                                                    8102 lirpa .1
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Meilgaard Slotskro er en del af Meilgaard 
slot. Det ligger smukt i den nordlige del af 
Djursland og er i øvrigt en trofast kunde 
hos HUJ A/S. Her er indgangen sat op til 
festlig reception med blå pyramider og 
flag.

Administrerende direktør Bent Johnsen  
kunne uddele en æresmedalje  

til Hans-Ulrik Jensen. Det hører efterhånden  
til sjældenhederne at kunne sætte  

en 40-års medalje på brystet. 

Formanden fik naturligvis ordet i dagens 
anledning. Der blev talt rosende om ledelsen  
og de passionerede medarbejdere, 
 der sammen udgør HUJ A/S. 
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VORES LOGO ER EN PYRAMIDE!
I 2008 skifter HUJ A/S logo. Det var vel på tide med et mere tidssvarende symbol? 
Alle, der har prøvet at skifte logo, ved, at det kan være pokkers svært. Der er mange 
elementer, som man gerne vil have med, og så kan det pludselig blive et komplekst 
udtryk.

Meget logisk blev det en grafisk pyramide, som blev det nye logosymbol. Den blålige 
farve er inspireret af Blue Ocean tanken, og det blålige skær i nystøbt beton. De fem 
lag repræsenterer udviklingstrin i alle virksomhedens værdier. Fra start til excellent. 
Forenklet kan man sige, at al udvikling starter fra bunden. Toppen af pyramiden er, 
når man opnår den bedst tænkelige tilstand.

En pyramide er symbol på enestående byggeteknik og en kvalitet, der holder. De er 
samtidig bygget, så de er umulige at vælte. Fundamentet virker nærmest urokkeligt. 

Pyramidens fire sider symboliserer de fire parter, der indgår i de opgaver,  
som HUJ A/S løser: Kunden, medarbejderne, samarbejdspartnerne og ledelsen.

Det passer alt sammen godt til de værdier, som HUJ A/S er sat sammen af.
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Mange undrer sig nok over, at der er en banan på en granitsten lige ved indgangen 
til HUJ A/S. Der er naturligvis en forklaring. Det er medarbejdernes gave til virksom-
heden i anledning af 25 års jubilæet. Den består af to sider, der repræsenterer med- 
arbejderne på den ene side og virksomheden på den anden. Bananen er frugten 
af det fælles arbejde. Hvorfor det så lige skulle være en banan skyldes kunstnerens 
fortolkning.
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Tak til alle, der har været med til at bygge HUJ A/S. Tak, fordi I har været en del af 
historien. På godt og ondt. Det har været 40 fantastiske år, som vi er dybt taknem-
melig for at have været en del af. Om 40 år håber vi, at der bliver et tilbageblik, der 
bliver lige så spændende og lige så stort, for alle der til den tid har deltaget. I så fald 
vil det ikke være helt skidt. Sådan sagt på godt jysk.

Hans-Ulrik Jensen    Bent Johnsen

Kasper Skjøde Høegh Stjernvik   Kenneth Søndergaard Kristensen
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