
           

Han er udlært kleinsmed, 
blev siden skibsbygger på 

Lindøværftet og tog så endnu et 
skridt mod en ny karriere. 

Thomas Bo Hansen, 46 år, 
vil være vvs’er. Svendebrevet er i 
hus til december.

”Det skader ikke at få endnu 
en uddannelse. Og vi er faktisk 
temmelig mange voksenlærlinge 
på Syddansk Erhvervsskole. Jeg 
havde troet, jeg skulle gå i klasse 
med lutter unge mennesker, 
men har rigtig mange skole-
kammerater i 30-40 års alderen”, 
fortæller Thomas Bo Hansen.

Midt i en myretue
Som lærling i Hauge Gruppen 
savner Thomas Bo Hansen 
ikke just udfordringer. Den ene 
uge udførte han vvs-arbejde 
på 60 et-plans-huse i Lystrup 
ved Århus, og gennem et par 
måneder har han befundet sig 
midt i håndværker-myretuen 
omkring et af Danmarks hidtil 
største boligrenoveringsprojek-
ter – forskønnelsen og moder-
niseringen af Korsløkkeparken 
på Nyborgvej i Odense. 

Her reduceres 1.156 boliger 
i de såkaldte Kilometerhuse til 
1.018, som sættes i stand fra 
top til tå. Samlet pris: Tæt på en 
milliard kroner.

 Første etape af renoveringen 
er i fuld gang. Blandt mange 
andre opgaver installerer Tho-
mas Bo Hansen nye radiatorer 
i lejlighederne og gulvvarme i 
deres badeværelser. Hver eneste 
bolig får altan på den ene side 
og karnap på den anden, og et 
utal af elevatorer installeres. 

De første af mange ”Kilo-
meterhuse” er allerede færdig-
renoverede og næsten ikke til 
at genkende. Så kaster man sig 
over næste blok. Overalt sum-
mer det af håndværker-aktivitet, 
og Thomas Bo Hansen holder af 
mange mennesker omkring sig. 
Akkurat som på Lindø Værftet i 
gamle dage.

”De forskellige håndværkere 
skal virkelig tage hensyn til 
hinanden, ellers går det hele 
op i hat og briller. Så står vi i 
vejen for hinanden”, fortæller 
Thomas.

Stolthed over opgaven
Opgaven i Korsløkkeparken er 
han måske særlig stolt over.

”Det er jo fantastisk at være 
med til at give Korsløkkepar-
ken en tiltrængt fornyelse. Min 
søster boede her engang, og 
området led måske under et lille 
blakket ry, men fremover bliver 
det et virkelig eftertragtet sted at 
bo. Hele kvarteret får et kæmpe 
løft, og så passer folk forhå-
bentlig godt på det bagefter”, 
fortæller Thomas.

Masser af arbejde
Thomas frygter ikke arbejds-
løshed, når han ved juletid er 
færdiguddannet. Og han mener 

Thomas Bo Hansen er stolt over at være med til at 
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”Kilometerhusene” på Nyborgvej er ikke til at kende, når renoveringen griber om sig fra blok til blok. ”Hele kvarteret får et kæmpe løft”, vurderer  
vvs-lærling Thomas Bo Hansen.

heller ikke, at yngre fynboer 
med overvejelser og drømme 
om en vvs-uddannelse skal være 
betænkelige. Spring bare ud i 
det, for det danske byggeboom, 
som i mange år vil omdanne 
Odense til en mægtig bygge-
plads, vil skabe yderligere behov 
for faglærte vvs’ere, opfordrer 
han.

”En vvs-lærling har også 
andre fordele. Han får snust lidt 
til rejsearbejdet. Afsted mandag 
morgen og hjem torsdag. Så 
tjener man lidt mere og får 
en dejlig lang weekend med 
familien”, betoner Thomas Bo 
Hansen.

Thomas frygter ikke arbejdsløshed. Han ved, at vvs’erne udgør en 
eftertragtet arbejdskraft rundt om på byggepladserne.

Det danske byggeboom skaber behov for faglært arbejdskraft. Alene Kors-
løkkeparkens renovering beløber sig til en milliard kroner.

DU KAN NÅ DET ENDNU  
– START TIL AUGUST
10. august starter et nyt skoleår på  
Syddansk Erhvervsskole i Vejle, Odense 
og Grindsted.
Vi har 45 uddannelser at vælge imellem.

Læs mere om din fremtid på sde.dk


