Danmarks ældste vinduesfabrik – anno 1885

PRODUKTION

Vinduer og døre i mere end 130 år

Forarbejdningen af vinduer og døre fra Obbekjær sker med
moderne værktøjer i en moderne og effektiv maskinpark.
Til de i alt 5000 m2 produktionsareal har Obbekjærs de
seneste år investeret i robotteknologi, så man kan tilpasse
produktionen den stigende ordretilgang.

I 1885 begyndte man at lave vinduer og døre i Obbekær ved Ribe. I 1912 overtog snedkeren Hans Jørgen
Jørgensen det lille værksted med navnet Obbekjær Maskinsnedkeri, og lige siden har virksomheden ligget
trygt i hænderne på familien Jørgensen.

Bygmester og snedker Hans Jørgen Jørgensen overtog Obbekjær Maskinsnedkeri i
svær tid. Mens han stod i spidsen for virksomheden, oplevede man to verdenskrige
og et børskrak. Men han formåede alligevel
at udbygge virksomheden. Han arbejde især
med byggeopgaver for egnens mange husmandsbrug.
Til trods for store omvæltninger i og uden
for Danmarks grænser, klarede Obbekjær sig
igennem alle kriseårene, med Hans Jørgen
Jørgensen i spidsen for virksomheden.
Fra kriser til de glade 60’ere
Da Ove Håkon Jørgensen overtog roret i 1950
og frem til 1969, var det heller ikke nemt.
Globaliseringen tog til og konkurrencen blev
hårdere og hårdere. Men igen formåede

Obbekjær at sejle oven på vandene, blandt
andet ved at opbygge et moderne produktionsapparat.
Spørger man Erling Albert Jørgensen, der fra
1969 til 2005 stod i spidsen for Obbekjær
Vinduer, er forklaringen ganske enkel:
– De holdt altid fast i det gamle håndværk og
var stolte af et godt stykke snedkerarbejde.
Uanset hvor mange ordrer der kom ind, så
skulle hvert eneste vindue og hver eneste
dør have den tid og opmærksomhed, de fortjente. Derfor kan jeg jo også se, at flere af
de vinduer og døre min bedstefar og far lavede, stadig står flot i dag. Giver man sig tid,
respekterer håndværket og materialerne, ja
så ender man også med et produkt, der kan
modstå tidens tand.

GLAS

Obbekjær leverer alt i lavenergiruder, stopsol, sikkerhedsglas, selvrensende
glas og lydisolerende ruder. Ruder med 3-lag glas med og en U-værdi på
0,6-0,7 – eller efter kundens ønsker. Termoruderne er isat butylbånd, og som
standard er alle bundlister af aluminium. Bundglaslister af træ er udført
i mahogni eller lærketræ og fastgjort med rustfrie skruer. Ved indvendige
glaslister er termoruden topforseglet udvendig. Alle termoruder leveres med
varmkant.

En ny generation
Respekten for de gamle håndværkstraditioner er også noget, som de nye lærlinge hos
Obbekjær vinduer støtter op om. At kombinere nye og gamle teknikker og produktionsmetoder, gør det til en fornøjelse at gå på
arbejde, hvis man spørger maskinsnedkerlærlingen Daniel Lønne:
– Jeg syntes, det er fantastisk at få lov at stå
med eksempelvis et stemmejern i hånden,
såvel som moderne maskiner, og blive oplært
på samme måde som min chef og chefen før
ham. Det giver os en respekt for håndværket,
og vi arbejder alle ud fra en fælles tankegang.
Siden 2005 har snedker Thomas Jørgensen
stået i spidsen for Obbekjær Vinduer, og er
fjerde generation i firmaet.

TRÆ

Træet til vinduesrammer og døre er kvalitetstræ, som
Obbekjær får leveret fra savværker i bl.a. Nordsverige og
Sibirien. De langsomt voksende fyrretræer fra kontrollerede
skovbrug, bliver behandlet, så det holder årtier i det barske
skandinaviske klima. Alt fyrretræ i vinduer og udvendige
døre er vakuum-imprægneret eller 2 ØKO Imprægneret.
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TRÆ-ALUMINIUM

Obbekjær har selv udviklet træ-alu systemet, som er meget
indbrudssikkert og personsikkert. Med træ indvendig og aluminium
udvendig, er der mindre vedligeholdelse.

Annon

Det bevaringsværdige byggeri
Obbekjær Vinduer har i mere end 100 år produceret vinduer til det danske marked, og man værner om
de gamle håndværkstraditioner. Derfor var det helt naturligt for dem at føre Klokkergården i København
tilbage til dets oprindelige udtryk.

I Københavns nordvest-kvarter, nær Utterslev
Mose, ligger den særegne Klokkergården fra
1939. Da tiden var inde til at udskifte vinduerne i alle 169 lejligheder, var det vigtigt for
kulturstyrelsen og stadsarkitekten, at den bevaringsværdige ejendom blev ført tilbage til
sit oprindelige udtryk.

kulturel værdi, og vi føler, at arbejdet skrider
godt fremad, takket være et godt samarbejde
med både Obbekjær og hovedentreprenøren
Skou Gruppen, fortæller arkitekt Mads Kristian Stampe fra Rubow Arkitekter, der har
været totalrådgiver på den omfattende vinduesudskiftning.

– Det er jo en klasse 2 bevaringsværdig ejendom, så både stadsarkitekten og kulturstyrelsen har holdt godt øje med projektet. De
krævede, at bygningen skulle tilbage til sit
oprindelige udtryk, så derfor tog vi fat i Obbekjær. De store vippevinduer, der skulle bruges, er der nemlig ikke mange der laver længere. De oprindelige trappevinduer fra 1939
skulle også istandsættes med hjælp fra Obbekjærs snedkere. Det har været spændende
at arbejde med en bygning, der har sådan en

Det rigtige materialevalg
Fra Obbekjærs side gik man begejstret ind i
projektet med et klart ønske om, at de nye
vinduer skulle være en god investering for
fremtiden. Derfor var det vigtigt at benytte
de helt rigtige materialer:
– Vi blev kontaktet omkring designet og produktionen af vinduerne. Det endte sidenhen ud i nogle utroligt fine vendevinduer i
træ med termoruder. Det var som at træde

tilbage i tiden, da vi skulle lave dem, da de
kræver nogle gode gammeldags håndværkskundskaber. Samtidig har vi brugt kernefyr,
som har en helt utrolig holdbarhed. Min far
og bedstefar har begge lavet vinduer i kernefyr, og dem kan man stadig se i dag, selv
efter 100 år, fortæller Erling Jørgensen, der
i mange år har stået i spidsen for Obbekjær
vinduer.

Engagementet slutter ikke ved
produktionen
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ligger midt i Københavns støjfyldte hjerte på Bernstorffsgade. I
trivselsrapporter var der fra medarbejdernes side utilfredshed med store støjgener og et højt varmeforbrug.
Løsningen var en komplet vinduesudskiftning.

At skifte vinduer inde i Københavns historiske
bymidte er ikke helt simpelt. Der er mange
krav om, at vinduernes skal passe ind i bygningernes historiske arkitektoniske stil, der er
karakteristisk for området. Da dette også var
tilfældet med vinduesudskiftningen på Bernstorffsgade 15-17 faldt valget af vinduesproducent på Obbekjær, der endte med at levere
de ønskede 360 koblede elementer.
– Alle karme og poster er udført i langsomt
voksende fyrretræ fra Nordsverige. Træet udskæres efter vore specifikationer for at opnå
den optimale andel af kernetræ. Udvendige
rammer og sprosser er udført i Sibirisk Lærketræ, hvilket bliver sorteret for at vi kan
opnå vores høje A / A kvalitet, fortæller Erling
Jørgensen fra Obbekjær.
Et hektisk område
Bag den store udskiftning stod entreprenørvirksomheden Enemærke & Petersen. De har
de seneste år stået for en stor københavnsk
ansigtsløftning efter at have vundet de helt
store klumpudbud.
– Det er jo umiddelbart et svært sted at arbejde med den konstante trafik. Men faktisk
gik alt gnidningsfrit, da folk pænt respekterede vores afspærringer. Hele forløbet var
karakteriseret af et godt arbejde mellem alle
parter, fortæller Claus Jensen, der er afdelingsleder hos Enemærke & Petersen.
Sparringspartnere
– Vi har selv en lang erfaring med renovering af den københavnske kulturarv, så vores

mandskab kan håndtere de fleste opgaver. Vi
har jo eksempelvis stået for tagrenoveringen
på Linoleumshuset. Det ligger på Nørrebro
og er en af arkitekt Povl Baumanns fredede
nyklassicistiske hovedværker fra mellemkrigstiden, og var også en sag, der krævede
finesse. Men Obbekjær gjorde alligevel sagen
nemmere for os, da de også efter produktionen af vinduerne var med til at måle op og
stillede sig klar som sparringspartnere. Dette
var alt i alt med til at give en virkelig vellykket
vinduesudskiftning, afslutter Claus Jensen.
Obbekjærs engagement slutter ikke ved leveringen. De stiller deres erfaring og viden til
rådighed under hele processen, således alle
involverede i sagen til sidst kan være tilfredse
med resultatet.
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