
I Asker bor det 47.369 
arbeidstakere. Det finnes 
også 3.195  virksomheter 
med ansatte, hvorav 
3.033 av dem har 
 mindre enn 50 ansatte. 
I følge en nylig gjennom
ført undersøkelse av 
NHO, frykter 47 prosent 
av små bedriftene å gå 
konkurs som følge av 
koronakrisen.

Fredag 13. mars, dagen etter at Norge «stengte», 
begynte telefonen å ringe hos Morten Bergmann 
på Viken Elektro. – I nesten to uker var så godt 

som hver eneste telefon vi fikk en avbestilling eller 
endring, forteller Bergmann. Nå har situasjonen sta-
bilisert seg, og mengden serviceoppdrag har økt noe. 
– Vi er flere i byggebransjen som merker at folk er 
mer hjemme, og plutselig ser seg lei på småprosjekter 
de har hatt på blokka i årevis. Det er vi glade for nå 
som mange større oppdrag har blitt satt på hold. Lik-
evel er dagene usikre, og vi vet ikke fra en dag til den 
neste hvordan dette vil utvikle seg, sier Bergmann.
 
Usikker fremtid
For mange bransjer er det den tiden vi er inne i nå 
som er den mest kritiske. For andre, som Viken 
Elektro og andre i byggebransjen, er usikkerheten 
mer langvarig. – Vi jobber fortsatt med prosjekter 
som allerede var igangsatt, men vet lite om hvordan 
det blir med prosjektene som har planlagt oppstart 
i sommer og utover høsten, og frykter ringvirknin-
gene. Bergmann oppfordrer derfor privatpersoner og 
bedrifter som planlegger små eller store prosjekter 
som involverer håndverkere, til å ta kontakt med 
en lokal håndverker nå, selv om det er en stund til 

utførelse. – Det kan forhindre permitteringer i bran-
sjen, understreker han, som likevel er optimistisk og i 
disse dager på utkikk etter to nye serviceelektrikere.

Trykket stemning
Det finnes flere typer håndverksbedrifter. Cecilie 
Acklam Solberg driver trykkeriet Idealtrykk og 
nettbutikken Raglan. Krisen traff  da den gjorde 
som vondest, så de har måttet snu seg mot en helt 
ny kundegruppe. – Våren er tiden som bærer oss 
resten av året, for da trykker vi for eksempel klær 
til korps, messebannere, russeeffekter og lagtrøyer 
til idrettsarrangementer. Holmenkollstafetten er 
vanligvis den store dagen for oss. I år rakk vi å trykke 
to russedresser før alt ble stille, smiler Solberg, som 
har beholdt humøret tross krisen. Og stå-på-viljen. 
– Vi måtte tenke nytt og lage nye, egne designs, 
blant annet. Nå lager vi t-skjorter til privatmarkedet 
istedenfor idrettslag, veggdekor til barnerom isteden-
for kontorer, og refleksvester med «Hold avstand» til 
frivillige istedenfor loppemarkedvester til skolekorps. 
Nå må vi bare krysse fingrene for at både gamle og 
nye kunder står oss bi. Og hvem vet, kanskje vi ender 
opp med å utvikle flere bein å stå på, hvis vi kommer 
oss gjennom dette?

Håndverkere i tøffe tider
Lokale håndverksbedrifter har kjent store omveltninger på kroppen den 
siste måneden, og de stålsetter seg for ringvirkningene. 

Mange håndverksbedrifter 
går en usikker fremtid i møte. 
Her ved Morten Bergmann fra 
Viken Elektro, og Cecilie Acklam 
Solberg fra Idealtrykk/Raglan. 
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