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Klaaborg Vinduer og Døre ApS

Familievirksomhed i 3. generation – 4. generation på vej
På dørskiltet til ejendommen, Nørre
Allé 26 i Stepping, Christiansfeld står
der Klaaborg.
Det har der gjort lige siden
februar måned 1919, hvor
tømrer og snedker Kristian Klaaborg
bestemte sig for at starte sin egen
virksomhed og med sig selv som
eneste arbejdskraft.
Sønnen Søren Jørgensen Klaaborg
kommer til midt i fyrrerne og
fortsætter i første omgang som
almindelig tømrer. Men værkstedsarbejdet var interessen og langsomt
begyndte han at lave vinduer og
døre efter individuelle mål.

Anette Klaaborg og Knud-Aage Klaaborg.

Klaaborg familien er fire
generationer af snedkere.
Knud-Aage Klaaborg er tredje
generation og sidder i dag for
bordenden i firmaet.
Datteren Anette Klaaborg er
fjerde generation og arbejder
i dag som snedkersvend i
firmaet. Hun har stået i lære
hjemme og blev udlært med
bronzemedalje den 26.
september 2014.
Far, Knud-Aage, blev også
udlært den 26. september
blot i 1980.

Grønne vinduer til den gamle Kähler fabrik i Næstved.

Hjemstedet er stadig den samme i Stepping, men i dag efter flere om- og tilbygninger gennem årene forvandlet fra en mindre
husmandsejendom til en moderne industrivirksomhed med en
værkstedskapacitet på næsten 3000 kvadratmeter og en moderne maskinpark og malerafdeling.
Nu er det Sørens søn Knud-Aage Klaaborg, der som tredje generation sidder for bordenden i virksomheden. Han kom efter endt
læretid i Ødis hjem i efteråret 1980 og siden er fremstillingen af
døre og vinduer gået stærkt – så stærkt at der i dag udelukkende
produceres døre og vinduer i træ.
Det er håndværk, der gør forskellen
For Knud-Aage Klaaborg er det stadig det gode håndværk, der er
ryggraden i produktionen.
Udover firmaets standardproduktion er der sket en specialisering
i at fremstille det unikke håndværk af vinduer og døre efter indi-

viduelle mål og til den gamle boligmasse direkte efter Planstyrelsens, arkitekternes og den enkelte kundes ønske om udførelsen
af eksempelvis profiler.
Træ er ikke bare træ
Fyrretræet kommer fra Sverige, hvor det både tørres og opskæres i planker, der er scannet for knaster og anden dårligdom og
dermed fejlfrit.
Det mørke træ kunne være Sipo Mahogni, som kommer fra Vestog Central Afrika og fra naturens side en tung og kraftig mahogni,
der er meget holdbar.
Vi kan selvfølgelig også levere træ/aluminium, hvis dette ønskes.
De udvendige flader er aluminium og den indvendige side er træ
og har dermed samme udseende som et almindeligt termorudeelement, påpeger Knud-Aage Klaaborg.

4. generation er ved at gøre sig klar
Anette Klaaborg er HHX-student med speciale i økonomi og ledelse og efterfølgende udlært snedkersvend hjemme hos Klaaborg
Vinduer og Døre.
Dermed følger hun “traditionen” i familien, hvor duften af træ og
friske høvlspåner virker som en drivkraft i sig selv.
Og jeg er rigtig glad for, at jeg kunne komme i lære hjemme på
vort eget værksted. For det er her mit hjerte ligger. Det er her, jeg
som barn gik og snakkede med min farfar om alt muligt mellem
himmel og hav. Det var her, jeg gennem fritids- og sommerferiejobs tjente mine første penge selv – og det var her, jeg altid kunne
finde et frirum, når der var brug for det, siger Anette Klaaborg.
Jeg er også stolt over at kunne være med til at holde liv i en gammel traditionsrig håndværksuddannelse. Det er ikke mange sned-

kere, der uddannes i dag, for der er ikke mange værksteder, der
værner om det gamle håndværk.
Håndværket
Det gør man hos Klaaborg Vinduer og Døre, hvor den ene udfordrende specialopgave efter den anden står i kø.
Her er det nemlig kundens individuelle ønsker, der arbejdes efter.
Det er ikke nok at man bare sender nogle forskellige mål til firmaet fulgt op med hvilken træsort, der ønskes.
Nej, Knud-Aage Klaaborg kommer selv ud og laver opmålinger
og rådgiver bl.a. om trævalg og lignende. Og når de færdige døre
og vinduer står klare til montering, er det også firmaets egne
montører, der kommer. Ypperligt håndværk kræver, at man gør
sig umage i alle processer, pointerer Knud-Aage Klaaborg.
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