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Der er ingen direktør-nykker over 49-årige Ole Krabbe. 

Han har til oktober 25 års jubilæum som ansat i den familieejede AVN Gruppe, hvor de sidste 15 år har været 
som adm. direktør. 

Og han sætter en ære i sammen med sine 130 medarbejdere at tage del i de praktiske opgaver, som også er 
en del af det at drive virksomhed. 

- Hvis jeg som leder går forrest og gør noget af det praktiske selv, så gør de andre det jo også, siger Ole 

Krabbe, mens han er ved at finde sprit frem og iføre sig gule gummihandsker. 

For selvom han ejer 44 procent af AVN Gruppen, snart har 25 års jubilæum og er chef for af 130 ansatte, så 
går han også forrest under den aktuelle corona, hvor afspritning af inventar og nye regler i køkken og 
fællesarealer er blevet en del af hverdagen i AVN Gruppen. 

Gummihandsker og sprit 
Lige nu gælder det aftørring med sprit af de mange meter hvide gelændere i AVN’s hovedkvarter i 
industrikvarteret i Brøndby. 

- Det begyndte med, at jeg sprittede alle gelændere og håndtag mv. af tre dage i træk, så vidste jeg, hvordan 
vi skulle gøre det, og hvor lang tid det tog. Nu er det mig, der gør det hver torsdag efter arbejde, siger Ole 

Krabbe, som har udarbejdet en manual for afspritningen. 

Derudover har han givet underselskaberne AVN Pladeteknik og AVN Teknik ansvaret for hver deres 
gelænder-afspritningsdag, mens rengøringen napper de sidste to dage i ugen. 

- Du kan rolig kalde mig et meget struktureret menneske, siger Ole Krabbe, som også har lavet en 
medarbejdermanual over, hvordan fredagsmorgenbrødet skal håndteres forsvarligt i fælleskøkkenet under 

corona. 

- For mig handler det både om at gå forrest, om at planlægge og om klar kommunikation i forhold til de 

ansatte. Hvis mine medarbejdere er glade og trygge, så skal resultaterne nok komme, siger Ole Krabbe. 

Del af AVN’s værdier 
At værne om medarbejderne og selv tage fat er nogle af de værdier, der har præget Ole Krabbe lige siden 
1995, hvor han for første gang trådte ind i AVN Gruppen, der dengang var ejet af Ole Krabbes far Peter 
Krabbe. 

Det var dog på ingen måde faderen, der trak sønnen med ind i familievirksomheden. Tværtimod. 

- Min bror og jeg blev faktisk opdraget til, at vi aldrig skulle arbejde i AVN. Det var min fars klare holdning, 
fordi han havde set, hvordan det gik, da AVN-grundlæggeren Alfred V. Nielsen i sin tid forsøgte at overdrage 
virksomheden til sin søn. Det gik helt skævt, fortæller Ole Krabbe. 

Det mislykkede generationsskifte blev samtidig baggrunden for, at Peter Krabbe tilbage i 1972 som 
økonomidirektør i AVN fik muligheden for at købe virksomheden og gjorde det, forklarer Ole Krabbe. 

Ville være en kollega 
Trods faderens ønske om at holde familie og firma adskilt, så endte Ole Krabbe alligevel i AVN-stolen i 1995. 

Ole Krabbe var i 1992 blev uddannet blikkenslager & VVS-montør og i 1994 videreuddannet til VVS-tekniker. 
Som uddannet VVS-tekniker var han ansat som overmontør og beregner i et større VVS-firma med 
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tilbudsberegning som hovedopgave. Men det kneb med glæden i jobbet, og da daværende direktør i AVN 

Hydraulik Jørgen Rose tog fat i Ole Krabbe under et socialt familie- og firmaarrangement slog Ole Krabbe til. 

Dermed blev Ole Krabbe uden sin fars involvering ansat til at beregne og dimensionere hydraulik-anlæg i 

AVN Hydraulik med en praktisk startperiode på værkstedet. 

- Det var fra start vigtigt for mig, at de ansatte i AVN skulle opfatte mig som en kollega. De skulle ikke 
betragte mig som min fars søn, og sådan har jeg haft det hele vejen igennem. Det synes jeg er lykkedes, 
siger Ole Krabbe, der under Jørgen Rose kom i en form for mesterlærer som både hydraulikberegner og 
købmand. 

- Efter at have været på værkstedet i en periode kom jeg op på 1. sal og lærte at dimensionere systemer og 
kalkulere priser i en afdeling, hvor der sad tre ingeniører og gjorde det samme. Samtidig tog Jørgen Rose mig 
med til leverandørerne i Tyskland og Italien, det lærte jeg virkelig meget af, forklarer Ole Krabbe. 

Pilene pegede på Ole Krabbe 
Så da Peter Krabbe som 65-årig takkede af i direktørstolen, begyndte flere pile at pege på Ole Krabbe. Godt 
nok havde pilene i første runde peget på broderen Henrik Krabbe, der er økonomiuddannet og måske var den 
oplagte kandidat. Men Henrik Krabbe fik i samme periode tilbud om en økonomidirektør stilling i NCC og 
takkede ja med familiens opbakning. 

Så Ole Krabbe fik tilbud om at tage styringen i AVN og efter at have overvejet sagen et stykke tid greb han 
chancen. 

Det har han aldrig fortrudt. 

- Jeg elsker at gå på arbejde, og planen er, at AVN skal vokse. Det er der slet ingen tvivl om, siger Ole 

Krabbe. 

Bror Henrik sidder i dag i AVN’s bestyrelse, og han og Ole Krabbe ejer hver 44 procent af virksomheden og 

faderen resten. 

Faderen Peter Krabbe, som i dag er 80 år, er medlem af bestyrelsen, mens bestyrelsesformandsposten 

bestrides af advokat Michael Gaarmann. 
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Foto 1 - AVN’s adm. direktør og medejer Ole Krabbe går gerne forrest, når det gælder de praktiske opgaver i virksomheden. Det gælder også 

under corona, hvor han hver torsdag står for afspritning af alle gelændre og håndtag i domicilet i Brøndby. 

Foto: Simon Dinsen Hansen 

Foto 2 - AVN Gruppen tager corona yderst seriøst og forsøger samtidig at få hverdagen til at fungere. På den netop overståede 
Automatikmesse i Brøndby delte de denne lille sag ud. 

Foto: Simon Dinsen Hansen 

Foto 3 - Ole Krabbe foran billedet, der afspejler virksomhedens historie. Alfred V. Nielsen og Peter Krabbe er de to tidligere ejere og direktører 
for Ole Krabbe satte sig i stolen. 

Foto: Simon Dinsen Hansen 
 
 


