
SKARPEFem byggeråd til kvinder

1. 
Værktøj der dur!

Billigt er ikke altid lig med bedst. Vær meget 
opmærksom på, om din hånd kan nå rundt om skaftet 

på værktøjet. Hvis ikke, bliver du lam og træt i hånden 
efter kort tid.

Er det en batteridrevet boremaskine, bør du overveje en, 
der muligvis ikke holder så længe på en opladning som en, der 
er større. Til gengæld vil den ikke være så tung at holde op 
over hovedet i strakt arm.

Undgå i øvrigt benzindrevne motorsave og hæk-
keklippere. Du får lange arme alene af at løfte 

vægten af benzinindholdet.

5. 
Tud glad og gerne

Selv stærke kvinder kan have brug for større overarme, og når 
mænd hjælper i byggeriet, så rykker det, sgu. 

Nu ER byggeri jo altså ikke nødvendigvist særligt sjovt, til gengæld er det med 
garanti hårdt.
Så hvis du oplever, at dine kræfter pludselig ikke står mål med dine blæn-

dende ambitioner, og alle mænds gode råd bliver en tung byrde, så vær 
ikke genert – tud endelig. GRÆD! Mænd arbejder helt vildt 

godt på kvindetårer – de virker!

3. 
Udvælg en klog mand

Hvis du ikke er så heldig at have en håndværker eller en 
byggesagkyndig i din bekendtskabskreds, så vær forbeholden, 

hvis ekspedienten straks selv læser bag på produktet, når du spør-
ger om noget. For så ved denne stensikkert ingenting, og læse – ja, 
det kan du sgu altid selv gøre.
Start i stedet i trælasten. Hér går de kloge mænd løst rundt blandt de 

professionelle håndværkere, og ofte ved de ældre af slagsen rigtig 
meget. Og så synes de som regel, at du ser charmerende ud 

i dine klodsede arbejdsbukser.

2. 
Spar ikke på 

arbejdshandskerne

Arbejdshandsker til kvinder har i 
årevis udelukkende været at finde i 

tynd bomuld med yndige blomster på. Nu 
er der omsider kommet rigtige, gedigne 
arbejdshandsker i kvindestørrelse med lær-
redsovertræk og læderindtræk. 

Ja, de er hundedyre, men til gengæld læg-
ger du snildt 50 kvadratmeter fyrretræsgulv 
på strø uden at knække en eneste negl.

Derimod halter det stadig med pas-
formen i ordentlige arbejdsbukser til 

kvinder.

EFTER: Bjælkerne er malet med fed oliemaling, og der er 
skudt nye profillofter op. Væggene er færdigisoleret, og der 
er lagt et 50 m2 massivt fyrretræsgulv på strøer. Det nem-
meste arbejde er at skyde nye lofter op med en sømpi-
stol. Det ledeste arbejde er at lægge gulv. Nye vinduer var 
endnu ikke monteret, da billedet blev taget.

4. 
Kæmp for rabat

Mænd får ofte automatisk meget rabat, 
og betaler sjældent fuld pris for noget. Men 

selv om du som selvbyggerkvinde handler for 
langt mere end en almindelig parcelhusfar på et 
helt år, skal du være forberedt på, at du får lov at 
kæmpe for hvert et nedslag i prisen. 
Det giver som regel gode prisnedslag i hand-

len, hvis du dropper rødstrømpeforedra-
get og i stedet kaster kvindelist og 

feminine fortrin ind i kampen.

FØR: Pejsestuen er et mørkt cirka 36 m2 østvendt rum på 
knapt ni meter i længden. Stort set alt fremstår i 70’ernes 
ynglingsfarve, og således matcher pejs, bjælker, loft, vin-
duer og mange af møblerne hinanden i dyb grøn.

NEDRIVNING: En væg er væltet, hvilket indebærer et 
spænd på loftet på 4,5 meter og forsyner stuen med en 
vinkel på cirka 16 kvadratmeter. Der bliver anvendt pro-
fessionel arbejdskraft, når byggeriet omfatter indgreb i 
husets bærende konstruktioner.

OPBYGNING: Det er nemt at arbejde med stållægter, og 
væggene er isoleret med mellem 100-150 mm rockwool, 
efterfulgt af dampspærre og gipsplader. Til slut er gipspla-
derne beklædt med fliseklæb for at få en rustik finish.

»Det er ren dyller«, som man siger herude i Vestjylland. Gården er fra 1844 med en tønderland jord til og et boligareal på 270 m2.

Tekst og fotos:
Anita Corpas

9


