
Rejsegildetale: 

Der vil være 2 taler i dag, en fra Michael Lysgaard, MTHøjgaard, og af mig. 

Når talerne er overstået vil der blive åbnet for servering af pølser, men I må allerede nu gerne tage noget at 

drikke. 

For de der ikke kender mig vil jeg indlede med at sige at mit navn er Lars Ulrik Hansen og jeg er 

beboerformand her i Skoleparken 1 og jeg taler i dag på vegne af bygherre; Arbejdernes Boligselskab i 

Gladsaxe og boligafdelingen Skoleparken 1. 

Rejsegildet er en tradition der som så mange andre danske traditioner kommer fra Tyskland. 

Traditionen blev almindelig i Danmark for mellem 350 - 400 år siden, her markerede bygherre at det sidste 

spær var rejst på bygningen og takkede håndværkerne for den foreløbige indsats ved et drikkegilde med 

mad til. 

I dagens Danmark, serveres der ikke længe alkohol ved rejsegilder, i stedet serveres vand i flere 

afskygninger, til maven bliver der i dag serveret pølser i forskellige stilarter, der er endda også nogen uden 

kød. 

Der går mange historier om hvad håndværkerne ville udøve af uheldige tiltag hvis bygherre ikke holdt 

rejsegilde, alt fra indmurede flasker der ville tude i vinden eller fejl i gulve så de altid ville knirke, og andre 

ting som ville genere bygherren. Der går endda historier om at bygherren er blevet dræbt…. 

Det ønsker vi ikke sker her i Skoleparken 1. 

Covid-19 har haft indflydelse på muligheden for at holde rejsegilde med mange deltagere. Så vi har ikke 

rigtig fundet det rigtige tidspunkt! 

MEN NU skal det være; for der lagt tagkassetter på den sidste blok på Halbjørnsvej og lige om lidt på den 

sidste blok på Triumfvej. 

Vi kan dermed sige at den første ring i renoveringsprocessen er sluttet, nu er nedrivningerne i gang på 

Bondehavevej og de sidste genhusninger er ved at være gennemført. 

Så nu mangler vi BARE at få renoveringen i mål så de sidste kan komme hjem igen. 

Inden vi kommer til dagens vigtige tak til håndværkerne, så vil jeg sige tak for indsatsen til vores 

rådgiverteam og byggeledelse fra Wissenberg og genhusningsteamet fra Kuben, jeg ved at det til tider har 

været hårdt og svært, men nu lysner det, vi er over halvvejs! 

Til jer håndværkere vil jeg sige tak for den indsats I yder under de forhold der er jer pålagt, jeg ved om 

nogen hvor vanskeligt det kan være at arbejde i et boligområde hvor der også foregår et hverdagsliv som 

her for Skoleparken 1´s beboere.  

Jeg håber, at I vil fortsætte den gode indsats og aflevere boliger i god håndværksmæssig kvalitet. Så 

Skoleparken 1 efter renoveringen vil stå lige så flot og anerkendt, som det var tilfældet i 1954 da afdelingen 

var nyopført. 

IGEN: Tak for jeres indsats! 



Til hovedentreprenøren MT Højgaards byggeledelse vil jeg trods alt også sige tak for indsatsen, jeg har dog 

aldrig i mine mere end 35 år i byggebranchen, som bygherre, entreprenør og i dette tilfælde som beboer, 

oplevet en mere rodet og kaotisk byggestyring end det I har præsteret her i Skoleparken 1.  

MEN efter nogle afleveringer med mange fejl og mangler i 2020 og 2021 samt manglende overblik er 

standarden på det I afleverer blevet bedre. 

Vi håber fra bygherres side, at I med de personudskiftninger og tilføjelser I har foretaget nu, vil vise at I 

også evner at styre en byggeplads hvor der holdes orden og hvor sikkerheden for både jer, jeres 

håndværkere og beboerne i Skoleparken 1 er i top. 

Samtidig håber jeg, at I får bedre styr på planlægningen, så bygherre og vi beboere føler at der en plan for 

fremdriften og at arbejder på udearealerne bliver afsluttet ordentligt inden der er gået for lang tid efter at 

beboerne er kommet hjem, samt at mangeludbedring og 1 årsgennemgang sker i en god og styret proces, 

så vi alle kan komme videre, både I som hovedentreprenører og håndværkere og vi som beboere. 

Det vil være godt for alle, også jer, at I viser at I kan, for der er store renoveringssager i pipelinen hos 

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe i de kommende år! 

Til slut vil jeg gerne bede om at I alle vil hylde håndværkerne og Skoleparken 1 med 3 korte og et langt 

hurra. Hurra…….  

TAK. 

 

Så vil Michael Lysgaard fra MT Højgaard A/S sige et par ord. 

. 


