
Stig må sige nej til opgaver: - Det er jo 

skideærgerligt 

Tømrermester Stig 

Olsen og hans folk mangler ikke noget at stå op til, og det har de ikke gjort i lang tid. Foto: Michael Svenningsen 

Tømrermester Stig Olsen fra Jørgen Lund Frederiksen Tømrer- og Snedkerforretning mærker tydeligt, at der er 

mere end almindeligt travlt for tiden. Stor efterspørgsel igennem et corona-år kombineret med manglende 

arbejdskraft, betyder lang ventetid for nye kunder, og i nogle tilfælde må der helt siges nej til opgaver. 
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Travlhed: Der er stille på værkstedet hos Jørgen Lund Frederiksen Tømrer- og Snedkerforretning i Vonsild i 

udkanten af Kolding. Blandt de mange træmaterialer er det eneste, man hører, en radio, der spiller i 

baggrunden. 

 

Alle 6 lærlinge og 24 svende er nemlig ude ved opgaver hos firmaets kunder, og dem er der mange af for tiden. 

Gennem det sidste års har håndværksbranchen løbet stærkt i en grad, der næsten ikke er set siden før 

finanskrisen. 

 

Det mærker man i den grad hos tømrervirksomheden i Vonsild, fortæller tømrermester Stig Olsen. 

- Udbuddet af arbejdsopgaver er stort, og det kan vi også mærke, når vi taler med kolleger rundt omkring. Vi 

har valgt, at vores faste kunder er vores førsteprioritet, og så må vi tage det, vi kan magte derudover, fortæller 

Stig Olsen. 

De faste kunder tæller blandt andet det offentlige, forskellige boligforeninger og erhvervskunder, og de skal 

stadig føle sig godt behandlet, selvom der skal løbes stærkt. Derfor skal man også have stor tålmodighed, hvis 

man som privatperson skal have lagt nyt gulv i stuen af Stig Olsen og hans folk. 

Lige nu skal man vente adskillige måneder, før det igen er muligt at få udført et stykke arbejde i privaten. 

 

- Hvis det er noget, der kan klares på en halv dag, kan vi nok finde et hul til det. Hvis det er en lidt større 

opgave, så er vi henne i efteråret. Ofte når folk ringer, har de fået samme besked fra to-tre andre håndværkere, 

så folk har efterhånden fået en forståelse for, at man ikke kan få en håndværker ud fra den ene dag til den 

anden, fortæller Stig. 

Travlheden tog for alvor fart sidste forår, da mange offentlige anlægsprojekter blev fremrykket, og det gav et 

stort boom i branchen, som satte tryk under kedlerne hos Jørgen Lund Frederiksen A/S. 



 

Altid kunnet skaffe folk 

I de otte år, Stig Olsen har været i virksomheden – her af de seneste fire som mester -, har det aldrig været 

noget problem at skaffe folk, når der skulle bruges flere hænder. Det er der blevet lavet om på gennem det 

seneste år, fortæller han. 

 

- Det er blevet væsentligt svære i løbet af det seneste års. Det er der ingen tvivl om. Lige nu kunne vi godt 

bruge to tømrersvende mere, og selvom vi har slået stillingerne op på Facebook, LinkedIn og andre steder, så 

har vi ikke fået nogen respons. Det er første gang, jeg har prøvet at slå en stilling op, hvor vi ikke har fået en 

eneste ansøgning overhovedet. 

 

De manglende hænder har derfor betydet, at Stig Olsen har måttet sige nej til ordrer, der er kommet ind. Noget 

han har set sig nødsaget til flere gange det sidste halve år, hvor det blandt andet har været den lange ventetid, 

der har været stopklodsen. 

 

- Det er jo skideærgerligt. Kunderne kontakter jo os, fordi de gerne vil have os til udføre opgaven. Det er jo 

aldrig rart at skuffe folk, for vi lever jo i en servicebranche, og det er selvfølgelig ikke rart, når vi lige pludselig 

ikke kan være der for kunderne, siger Stig Olsen. 

 

Flere skal hente erfaring 

Manglen på faglærte håndværkere er bestemt ikke noget nyt fænomen. Det har været der i en del år. Den 

umiddelbare løsning på de manglende hænder vil derfor være, at flere unge valgte uddanne sig til tømrer, murer 

eller et helt tredje håndværksfag. 

 

Det er dog ikke det eneste, der skal til, mener Stig Olsen. Set fra hans bord skal flere af dem, der rent faktisk 

vælger en håndværksfaglig uddannelse blive længere tid i branchen, end mange gør i dag. 

 

- Jeg kan nogle gange se, at folk rigtig gerne vil læse videre til konstruktør, ingeniør og så videre. Men vi har 

brug for konstruktører med håndværksmæssig erfaring. Der er efter min mening alt for få konstruktører med 

håndværkererfaring, siger Stig Olsen og forsætter. 

 

- Man behøver ikke læse videre, lige efter man er udlært. Få nu noget erfaring som håndværker og bliv lidt 

længere i faget. Så ville man kunne fastholde nogle flere i branchen på den måde. Selvom man har et 

svendebrev, så er du jo ikke udlært. Det er først der, man rigtig skal ud at lære til sig og stå med tingene selv. 

 

Selvom det er svært for Stig og andre i branchen at forudsige, hvad der sker på den anden side af coronaen, så 

er der lige nu ikke noget, der tyder på, at travlheden vil aftage lige rundt om hjørnet. 
 


