Hvad laver en bygningssnedker?
Som bygningssnedker skal du først fremmest være kreativ og god til at
tænke i smarte løsninger. Både på værksted og ude hos kunden
Traditionelt siger vi at bygningssnedkeren fremstiller bygningsdele som vinduer, døre og
trapper på værkstedet. Men en mindst lige så stor del af værkstedsarbejdet er fremstilling
af alverdens inventar som køkkener, barer, receptioner, radiatorskjulere, skabe osv. Det
fremstilles efter kundens individuelle mål og ønsker.
Bygningssnedkeren forarbejder træet på maskinerne og samler det. Af og til skal
det overfladebehandles med maling, olie eller lak. Finérarbejde er også en del af
bygningssnedkerens værkstedsopgaver.
Når værkstedsarbejdet er færdigt, tager bygningssnedkeren ud til kunden for at tilpasse og
montere produkterne. Bygningssnedkerens arbejde foregår altså både på værkstedet og på
”byggepladsen”.

Receptionsdisk fra værkstedet……

……..til færdig arbejde hos kunden

Konkrete eksempler kan være en lejlighed der skal renoveres med nye gulve og døre og nyt
køkken, en børnehave, der skal have lavet en skydedør, en tøjbutik, som skal have fremstillet
og monteret nyt inventar, en skole, der skal have en ny legeplads, et hotel, hvor receptionen
skal fornys, et hospital, der skal have nye venterums bænke, en plejehjemskantine, der skal
have udskiftet gulve og paneler, en villa, hvori der skal laves en hems med trappe, en café,
som skal indrettes med en lækker bar osv. Altså mange forskellige steder og opgaver med
hver deres udfordringer.

Andre eksempler på moderne bygningssnedkerarbejde.

Lækkert butiksinventar

Bardisk på en café

Kreative trappeløsninger

Spjældarbejde
Når bygningssnedkeren laver spjældarbejde betyder det, at han kører ud til kunderne – nogle
gange helt op til 8 kunder om dagen – og løser mindre opgaver.

Reparation af køkkenskuffe
Det kan være reparation af en køkkenskuffe eller reparation af hængsler, låse, håndtag eller
dørpumper. Det kan være udskiftning af skurelister i et køkken, udskiftning af et vinduesglas,
udlusning af råddent træ i et bundstykke på en dør, justering af køkkenlåger og skuffer,
lægning af et laminatgulv i en entré, reparation af en vinduesramme efter indbrudsskade,
kontrol af fugen rundt om et vindue, montering af en inspektionslem i en gipsvæg, opretning
af et gulv der er sunket og et utal af andre mindre opgaver.

Eftergang af fugen omkring en terassedør

Udlusning af råddent træ i vindue

Denne del af jobbet kræver at bygningssnedkerens varevogn er godt indrettet og indeholder
alle de nødvendige materialer og værktøjer.

Montering af fabriksfremstillede bygningsdele som vinduer, døre,
køkkener og trapper.
Bygningsdele i standardstørrelser bliver fremstillet på fabrikker. Det kan fx være døre,
køkkener eller ovenlysvinduer. Det er bygningssnedkerens arbejde at montere disse
produkter ude hos kunden og sørge for at det hele sidder lige i øjet.

Montering af vinduer og døre

Køkken montering

Montering af trapper

Vægge og lofter
Bygningssnedkeren laver også vægge, lofter og gulve i forbindelse med nybygning og
ombygning. Gipsarbejde kan være tungt og hårdt, men det er også udfordrende, når
pladerne skal tilpasses og skæres til.

Udfordrende gipsarbejde

Ofte skal der laves huller til spots eller der skal være en indbygget hylde eller reol i gipsvæggen.
Det kræver at bygningssnedkeren arbejder præcist og tænker selvstændigt, så det efterfølgende
malerarbejde bliver så let som muligt.

Gipsarbejde i kvistvindue med
indbygget specialfremstillet skab
og bænk.

Gulve
Det forventes også at en bygningssnedker kan lægge gulve. Det kan være alt lige fra
prisbillige ”klik gulve” til store solide planke gulve. Bygningssnedkeren laver konstruktionen
under gulvet så den er plan og vandret. Herefter kan gulvet lægges. Igen kræver det
præcision, når gulvbrædderne skal skæres uden om rør osv.

Opklodsning af gulvstrøer

Lækkert plankegulv

Afslutningsvis tilpasses og monteres paneler, der fås i mange forskellige profiler alt efter
kundens ønske. Det kan være høje paneler som laves på værkstedet eller andre mindre med
en standard profil.

Høje paneler

Standard almue fodpanel

Tømrer opgaver
En bygningssnedker kommer ofte ud for arbejdsopgaver som traditionelt er tømrerarbejde.
Det kan fx være bygning af terrasser, sommerhuse, tagkviste osv.

Bygning af terrasser

Bygning af sommerhuse
Mange bygningssnedkere finder stor tilfredsstillelse ved også en gang i mellem at arbejde
med nogle større dimensioner. Hvis man som bygningssnedker er åben og nysgerrig over for
de opgaver man kommer til at arbejde med, udjævnes grænsen mellem bygningssnedker og
tømrer mere og mere som årene går og erfaringsgrundlaget bliver større og større.

Bygningssnedkeren er ofte en blæksprutte
Det forventes at en bygningssnedker har viden om bygningskonstruktioner,
byggereglementer herunder energivenligt byggeri. Han skal kunne arbejde ud fra tegninger
og opgaverne skal ofte koordineres med andre håndværkere som elektrikere, blikkenslagere,
murere, malere osv. Herudover har bygningssnedkeren også kontakt til kunder, arkitekter,
konstruktører. Bygningssnedkeren har altså ofte en nøglerolle på byggepladsen.
Når man så lægger værkstedsarbejdet oven i, betyder det at bygningssnedkeren skal være
yderst alsidig i sine evner. Det kræver at man hele tiden skal være modtagelig for ny læring.
Lige meget hvor rutineret en bygningssnedker fremstår skal han/hun altid være ydmyg og
omstillings parat overfor nye materialer, bygge regler, tricks og idéer.

Bygningssnedkeren skal kunne tænke selv!
Bygningssnedkeren tager ofte stort ejerskab for opgaverne. Mange mestre forventer at hans
svende løser opgaverne selvstændigt.
Inventar og bygningsmaterialer skal oftest tildannes så de kommer til at passe ind i de
eksisterende forhold i felten. Fx skal en radiatorskjuler designes så den passer til bygningens
stil og den skal tilpasses til lysningernes dybde, vindueskarmens højde over gulvet, de
gamle vægge og gulves skævheder, radiatorens facon og rør osv. Manøvrer, som hver gang
kalder på fleksible løsninger, der langt fra altid er skræddersyede eller rutineprægede. At
kunne gennemskue, hvad der skal gøres i en given situation, og så gøre det efterfølgende
er en umiddelbar nødvendighed for, at man kan lykkedes som bygningssnedker.
Værkstedsarbejdet hænger derfor ofte nøje sammen med den efterfølgende montering ude
hos kunden. Netop fordi, at bygningssnedkerens opgaver sjældent er et produkt, der kan stå
for sig selv, men næsten altid er udfordret af eksisterende bygningsdele, andre personers
holdninger (kunden, mester, arkitekten) bygningsreglementer mv, så kræver det at han/hun
kan samarbejde, vurdere, beslutte, tænke kreativt og kritisk, være struktureret og fleksibel
osv.
Beskrivelsen er udarbejdet af bygningssnedker Troels Juel Lau, faglærer på Next Uddannelse
København.

