
Tema

Gør det selv
Af: Louise Skøtt Gadeberg Foto: Carsten Ingemann Illustration: Rikke Ahm 

BEDRE HJEM: 
Generelt er danskerne glade for at gøre det selv, og halvdelen af 
boligejerne ordner selv småreparationer på boligen. Både kvinder 
og mænd saver og borer af hjertens lyst, mens de unge ikke rigtig 
får det gjort. Hvorfor? Læs det i temaet, hvor du også kan læse om: 

 Gør det selv-folket angriber opgaverne på vidt forskellig måde, 
afhængig af om det er mand eller kvinde, ung eller gammel. Hvem 
forbereder sig, hvem improviserer og hvem gider ikke?

 Anja har gjort det hele selv, bygget et hus – næsten

 Hvad må du, hvad må du ikke? Hvilken slags el-, vvs-, murer- og 
malerarbejde må du selv udføre og hvilken ikke?

 Undgå de 10 typiske gør det selv-brølere.

 Byg selv din træterrasse. Følg guidens tekst og billeder.

 Hvilket værktøj bør du have som begynder, let øvet og øvet?

 Test dine evner, og se, hvilke gør det selv-projekter du kan binde 
an med. 

Og meget mere. God fornøjelse.
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20-siders 
tema:

 gør-det-selv
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Kvinder planlægger,  
mænd improviserer
- og unge gider ikke

Tema

Og når disse unge 
om 10 år pludse-
lig selv står med 
2 børn, en stram 
økonomi og kone, 
der vil have nyt 
køkken, ja, så læ-
rer de at gøre det 
selv – ud af nød-
vendighed. 
 
Tine Rensch Sode,  
fagekspert i Bolius

“

Hver 2. dansker gør det selv i hus og have, men der er stor forskel på, 
hvordan mænd og kvinder går til opgaverne. Kvinderne, der for alvor har 
taget boremaskinen i egen hånd, forbereder sig og planlægger – mens 
mændene kaster sig ud i det og improviserer. Og så er der de unge – de 
er storforbrugere af andres hjælp.

Af: Louise Skøtt Gadeberg Tegning: Rikke Ahm

 Generelt er vi danskere glade for at 
gøre det selv, og halvdelen af bolig-
ejerne svarer i Bolius Boligejeranalyse 
2015, at de gerne udfører smårepara-
tioner i deres bolig. Både kvinder og 
mænd kan altså se idéen i at svinge 
sav, hammer og vaterpas og dermed 
spare både penge og tid på at udføre 
mindre gør det selv-opgaver hjemme. 

Men det står skidt til med de unge 
og deres ikkeeksisterende gør det 
selv-iver. Man fristes til at konklude-
re, at de slet ikke gider gøre det selv. 
Kun hver 4. af de 25-29-årige udfører 
småreparationer hjemme. Til gengæld 
er de unge storforbrugere af hjælp fra 
venner og familie. Grunden til, at de 
unge ikke gør det mere selv, er, at de 
hverken har råd, tid, erfaring nok eller 
kan overskue det. Det er en sur pligt, 
svarer de i undersøgelsen.

"Unge er optagede af andre ting i 
deres 20’ere, og det er der som sådan 
ikke noget nyt i. Deres forældre havde 
formentlig også deres fokus et andet 
sted, da de selv var unge. Gør det 
selv-arbejde hænger jo tæt sammen 
med redebygning. Og når disse unge 
om 10 år pludselig selv står med 2 
børn, en stram økonomi og kone, der 
vil have nyt køkken, ja, så lærer de at 
gøre det selv – ud af nødvendighed", 

mener Tine Rensch Sode, fagekspert 
i Bolius.

Billedet af, at de unge, nye voksen-
generationer ikke har lært at gøre det 
selv hjemmefra, genkender Liselotte 
Lyngsø, fremtidsforsker og indehaver 
af Future Navigator.

Hun mener, at når mange forældre 
ikke får lært deres børn at bore et hul 
i en væg og at hænge en hylde op, så 
skyldes det, at de sandsynligvis heller 
ikke selv kan finde ud af det. Og her ri-
sikerer vi som samfund, at vigtig viden 
går tabt i en hel generation af unge.

"Vi ser nu de første rene skærmge-
nerationer vokse op. Disse unge kan 
html-kode og ’youtube’ sig til alver-
dens viden. Men der er langt fra at se 
en video, der viser, hvordan noget skal 
udføres, til at have fået den praktiske 
træning ved selv at have udført lignen-
de arbejde med en ’mentor’. Og især 
de helt unge, nørdede drenge, der 
har spillet computer hele deres liv, har 
simpelthen ikke finmotorik til at kunne 
udføre praktisk arbejde med deres 
hænder", mener hun. 

Drengene overhales her potentielt af 
pigerne, der trods alt har været lidt 
mere vant til at være kreative og 
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HVAD SKAL DU INDBERETTE TIL SKAT?

  Du må gerne modtage eller udføre en tjeneste, men du må ikke indgå i en 
byttehandel. Det betyder: Du får din svoger, der er tømrer, til at hjælpe dig 
med at bygge en carport i weekenden. Og det må han gerne hjælpe dig 
med. 

 Men du må ikke uden videre give din svoger en god middag og et par 
flasker god vin med hjem om aftenen, for så er der nemlig tale om en bytte-
handel – og den skal din svoger betale skat af.

 Din svoger skal selv indberette det, han har modtaget fra dig, til Skat. Og 
du skal selv indberette værdien af den hjælp, du har fået, samme sted.

Kilde: Tine Rensch Sode, fagekspert i Bolius
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praktiske med deres hænder i deres 
barndom og opvækst, mener frem-
tidsforskeren.

Kvinder skaber med hjernen, 
mænd med hænderne
Der er stor forskel på, hvordan voksne 
angriber gør det selv-opgaver, og 
det hænger direkte sammen med de 
kulturelle værdier, vi er opvokset med. 
Der er nemlig meget forskellige for-
ventninger til, hvad vi forventer os af 
mænd og kvinders gør det selv-evner.

Bolius’ 4 fageksperter, henholdsvis 
2 mænd og 2 kvinder, har tilsammen 
været ude og rådgive rundt regnet 
5.000 danske boligejere gennem de-
res tid i Bolius. Alle 4 er enige om, at 
der er stor forskel på, hvordan mænd 
og kvinder angriber gør det selv-op-
gaver.

"Groft sagt forbereder, strukturerer 
og færdiggør kvinder deres gør det 
selv-projekter bedre end mænd. Ikke 
alle kvinder eller alle mænd – men 
langt, langt de fleste. Måske fordi 
kvinderne ofte også har overblikket 
over, hvor mange andre opgaver 
og projekter der er i hjemmet og i 
familien. Og derfor er det vigtigt for 
dem, at der findes en realiserbar og 
effektiv løsning på ’problemet’, som er 
overskuelig at udføre og færdiggøre", 
mener Ole Vedsted-Jakobsen, fageks-
pert i Bolius.

"Men mænd er omvendt modige og 
virkelig gode til spontant at kaste sig 
ud i nye projekter uden helt at vide, 

Groft sagt forbereder, strukturerer og færdiggør  
kvinder deres gør det selv-projekter bedre end mænd. 
 
Ole Vedsted-Jakobsen, fagekspert i Bolius

“
Tema

om de kan udføre opgaven, eller hvor-
dan løsningen ender med at blive. Det 
finder de ud af undervejs, og de lader 
sig ikke skræmme af, at de ikke er 
eksperter på forhånd, men prøver sig 
frem. Og det er immervæk også posi-
tivt – at man faktisk rykker og kommer 
i gang og så lærer undervejs, i stedet 
for måske at knække halsen i forbe-
redelsesprocessen", mener Jeanette 
Standly Mikkelsen, fagekspert i Bolius. 

Hun mærker selv, at der stadig er 
kæmpestor, kulturel forskel på, hvad 
der forventes af henholdsvis mænd og 
kvinder, når det kommer til håndværk, 
byggeviden og gør det selv.

"Da jeg var nyuddannet bygnings-
konstruktør, kunne det hidse mig 
voldsomt op, at mænd kiggede 
misbilligende på mig, når jeg kom for 
at tjekke deres tagkonstruktion for 
byggetekniske fejl. I dag griner jeg 
bare, når de stadig bliver paffe over, 
at jeg ’lille kvinde’ skal op og kravle 
på deres tag og give dem en fagtek-
nisk vurdering af tagets tilstand. Men 
sådan er det stadig tit – at mænd ikke 
tror, kvinder kan den slags".

Ole Vedsted-Jakobsen tilføjer med et 
glimt i øjet, at han stadig bliver impo-
neret og overrasket, når han privat mø-
der gør det selv-kvinder, som bare har 
styr på værktøj, udførelse og proces.

"Hvor åndssvagt det end er, så ligger 
det i vores kultur, at mænd bare kan 
finde ud af det der med at gøre det 
selv, mens kvinder hellere må holde 

sig til de bløde husopgaver. Men 
sådan er virkeligheden bare langtfra i 
dag. Mange kvinder er virkelig dygti-
ge. Forskellen er måske blot, at mænd 
automatisk tror, de kan alt, mens kvin-
der ved, hvad de ikke kan – og sørger 
så for at have researchen i orden, så 
de kan alligevel", siger han og får alle 
de andre fageksperter til at bryde ud i 
højlydt latter.

Partnere forgår, hjemmet består
Men spøg til side. For det lader til, at 
Ole Vedsted-Jakobsen har fat i noget 
helt centralt. At vores samfundsfor-
domme styrer vores gør det selv-ad-
færd.

En Yougov-undersøgelse udført for 
Metroxpress et par år tilbage viser, 
at hver 3. mand har kastet sig ud i at 
udføre større håndværksmæssige 
opgaver i hjemmet, fx at bygge til, lave 
nyt køkken, bygge carport eller lægge 
nyt gulv, uden at have erfaring med 
dette på forhånd. Det samme har kun 
lidt over hver 10. kvinde.

Blandt mændene har 37 procent 
udført gør det selv-opgaver efter 
guider på nettet – og over en tredjedel 
af alle danske mænd har udført gør 
det selv-opgaver i deres hjem, som 
de burde have hyret en professionel 
håndværker til at udføre. 

Det går så også galt af og til, viser tal 
fra Odense Universitetshospital. Af de 
patienter, der kommer ind på skade-
stuen med gør det selv-skader, står 
mændene for 4 ud af 5 skader (2008-

EKSPERTENS BEDSTE RÅD?

Gør det selv-arbejde er kun noget 
værd, hvis det er udført ordentligt, 
mener Henrik Læssøe. Igennem 
sin tømrerkarriere har han både 
hjulpet private med projekter og i 
magasinet Gør Det Selv, så han har 
set mange bommerter. Her er hans 
bud på, hvordan du undgår typiske 
gør det selv-bommerter.

  Hastværk er lastværk
 Generelt gør de fleste deres gør 

det selv-arbejde for hurtigt – og 
dermed for sjusket. Mange er 
simpelthen for ivrige efter at 
komme i gang. Man skal være 
grundig for at kunne udføre et 
arbejde ordentligt: når du måler 
op, tjekker din opmåling, køber 
materialer, forbereder funda-
mentet osv. Grundighed lige fra 
opstarten af projektet sparer tid 
og penge.

  Hav styr på proportionerne
 Vær omhyggelig med præcisio-

nen, når du fx skal bygge et hegn, 
hænge billeder op osv. Mange 
glemmer, at hvis man måler 
bare 1 mm forkert i begyndelsen 
af projektet, når du fx lægger 
terrassebrædder, så vil denne 
fejlmargen formere sig, i takt 
med, at projektet færdiggøres. Til 
sidst vil den ene millimeter være 
blevet til en hel centimeter eller 
mere – og dét kan sagtens ses. Så 
vær kynisk nøjagtig, når du måler 
op. Og pas fx på ikke at sætte 
hegnspæle helt op ad sigtesno-
ren, så den trykkes, men lige ved 
siden af. Og husk at sigte efter 
enten inder- eller ydersiden af 
blyantsstregen, der jo snildt kan 
være 2 mm bred. 

  Pas på dine ting
 Hverken dit værktøj, dine maski-

ner, materialer osv. skal ligge og 
flyde – og slet ikke udenfor. Ryd 
op undervejs. Bevar overblikket 
ved at holde din ’arbejdsplads’ 
ryddelig. Og pas på dig selv – det  
er dumt at jokke foden ned i en 
sav eller skrue. Gør det selv-arbej-
de er også alvor, så tænk dig om 
og udfør arbejdet ansvarligt.

14). Paradoksalt nok med stigen som 
det oftest skadevoldende produkt.
Til gengæld lader det til, at kvindernes 
gør det selv-iver vinder mere og mere 
indpas. Både byggemarkeder og gør 
det selv-eksperter bekræfter, at flere 
kvinder interesserer sig for hånd-
værksmæssige opgaver derhjemme.

Og der er god fornuft i, at kvinderne 
tager boremaskinen i egen hånd. Vi 
danskere lever nemlig i stigende grad 
individualiserede liv med skiftende 
partnere. 

"Virkeligheden for alle i dag er, at boli-
gen består og partnere forgår. Og der-
for er vi i dag groft sagt mere knyttede 
til vores mursten end til vores partner, 
og derfor er det så vigtigt for kvinder 
at kunne klare sig selv – også når det 
gælder alt det praktiske. Og der er 
naturligvis også gået mode i at kunne 
det – for hvilken moderne kvinde med 
respekt for sig selv vil være afhængig 
af at skulle tilkalde en mand, hver gang 
der skal renses afløb, hænges lamper 
op eller slibes køkkenbord".

Så kontant er udmeldingen fra Mette 
Mechlenborg, boligsociolog og råd-
givningschef hos Dansk Bygningsarv. 

Og nye tal fra Danmarks Statistik taler 
da også deres tydelige sprog: I 2014 
blev 19.435 ægtepar skilt, og det er 
det højeste antal skilsmisser nogen-
sinde i Danmark på et år - og hele 23 
procent flere end gennemsnittet over 
de seneste 10 år. 1. januar 2015 var der 
1,6 millioner enlige i Danmark, hvilket 

svarer til 37 procent af alle voksne. 
Både i antal og andel er det det høje-
ste tal siden statistikkens start i 1986. 
Og siden 1986 er antallet af husstande 
med 1 person steget med 40 procent.

Mette Mechlenborg understreger, at 
kvindernes gør det selv-iver ikke hand-
ler om, at mænd er undværlige – men 
om at tage sin frihed, selvstændighed 
og frigørelse fra den klassiske afhæn-
gige husmoderrolle alvorligt. Og det 
indbefatter mange aspekter af livet.

"At kvinder tager boremaskinen i egen 
hånd, handler ikke om, at manden ikke 
længere er god nok, eller at kvinder 
skal være som mænd. Kvindernes gør 
det selv-iver er snarere en naturlig 
udvikling af hele ligestillingsdebatten 
og –politikken, som vi har set op til 
vores tid. For hvor kvinder tidligere 
hverken havde styr på deres pension 
eller kendte til husets økonomi, så vil 
kvinder i dag have styr på og indblik 
i alle dele af deres liv", forklarer hun 
og pointerer, at viden og indsigt er lig 
magt – over eget liv.

"Der er jo kæmpe magt forbundet 
med at have indsigt i, styr på og for-
ståelse for de tidligere mandsdomine-
rede områder – at forstå sin boligøko-
nomi, handle med aktier – og at kunne 
reparere den vandhane og hænge den 
lampe op selv. Og den selvstændig-
hedstanke står på skuldrene af den 
frigørelsesproces, vores mødre og 
mormødre har været igennem i årtier. 
Vi har ikke set det sidste til kvinder, der 
kan, vil og gør det selv". 



   BOLIUS BEDRE HJEM — JUNI 2015 — 4544 — JUNI 2015 — BOLIUS BEDRE HJEM44 — JUNI 2015 — BOLIUS BEDRE HJEM    BOLIUS BEDRE HJEM — JUNI 2015 — 45

Tema

At gøre det selv  
er blevet min livsstil
Hun fulgte i faderens fodspor som barn, når han byggede om og 
til, og oplevede her glæden ved at gøre det selv. Nu har hun netop 
færdigbygget sit og kærestens hus. ”At prøve mig frem er mit bedste 
værktøj”, siger Anja B. Kristiansen.

 Hobbyer kommer i mange udform-
ninger. Det vigtigste ved en hobby er, 
at den gør dig glad. Nogle mennesker 
går til eksotisk dans, nogle øver sig i at 
lave ekstravagant gourmetmad, andre 
igen spiller tennis eller skak.

Anjas hobby er at gøre det selv – at 
skabe, bygge og konstruere. Og gerne 
i stor skala. Hun er hverken hånd-
værksuddannet eller har arbejdet som 
håndværker – hun har lært sig selv de 
fleste af de gør det selv-kompetencer, 
hun har. 

Og dem har hun, må man sige. Hun 
har netop færdiggjort byggeriet af 
hendes og kæresten, Esbens, 248 m2 
store fuldmurede hus i byen Løsning, 
der ligger mellem Vejle og Horsens, 
og hun er i øjeblikket i gang med at 
bygge et træværksted til huset på 
40 m2 med overdækket terrasse og 
tilhørende dam.

At gør det selv-arbejde blev Anjas 
hobby, takker hun blandt andet sin 
handy og idérige far for. Hun fulgte 
tit med, når han var i gang med et af 
sine utallige projekter og har spejlet 
sig i hans måde ’bare at kaste sig ud i 
opgaverne’ på. 

"Jeg deltog i flere af de gør det 
selv-opgaver, der blev lavet i mit 
barndomshjem. Blandt andet kan jeg 
huske, at jeg var med til at brække 
gamle mure ned og bygge nye op 
til en ny udestue. Og jeg hjalp også 
til, hver gang vi skulle fælde træer i 

skoven. Og det, at min far tog mig 
med, har helt klart udviklet min lyst til 
at turde og ville give mig i kast med 
tingene selv. Mine forældre havde ikke 
vanvittigt mange penge, så de byg-
gede og reparerede mest muligt selv 
– og det har jeg også taget med mig i 
mit voksne liv", forklarer hun.

At være sparsommelig er en faktor 
ved gør det selv-arbejde, som Anja B. 
Kristiansen også kan se det fordelag-
tige i i dag. Men især oplevelsen af at 
skabe noget med sine hænder og se 
projekter og idéer materialisere sig 
giver hende en stor tilfredsstillelse og 
positive oplevelser igen og igen.

"Følelsen af at kunne bygge og skabe 
selv er helt fantastisk og enormt 
motiverende. Jeg får utrolig mange 
skønne oplevelser ud af at kaste mig 
ud i nye projekter. Det er en personlig 
tilfredsstillelse at lære nye teknikker 
og opdage nye måder at angribe  
projekterne på, selvom det nogle 
gange kræver lidt rådgivning eller 
research. Og hvis man gider, kan  
man bygge alt selv – det er da fanta-
stisk".

Start ikke med husbyggeri
Selvom Anja netop har afsluttet byg-
geriet af parrets hus i Løsning, anbefa-
ler hun, at nye gør det selv’ere starter 
et helt andet sted, når der skal prøves 
kræfter med gør det selv-arbejde. For 
ingen løber jo et maraton på sin første 
løbetur – her er sejren måske blot at få 
skoene på og lunte lidt. 

Det er en personlig 
tilfredsstillelse at 
lære nye teknik-
ker og opdage nye 
måder at angribe 
projekterne på, 
selvom det nogle 
gange kræver lidt 
rådgivning eller 
research. Og hvis 
man gider, kan 
man bygge alt selv 
– det er da fanta-
stisk.
 
Anja B. Kristiansen

“

Af: Louise Skøtt Gadeberg Foto: Carsten Ingemann
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 Tema

"Men man bliver hurtigt bedre til gør 
det selv-opgaver – og man får hurtigt 
nye idéer til sværere ting, man kunne 
tænke sig at prøve kræfter med. Men 
generelt synes jeg, man skal starte 
med noget, man kan overskue – også 
hvis det går galt. For det er jo menin-
gen, at man skal have en god følelse 
med gør det selv-arbejde, så det ikke 
bliver for uoverskueligt og således 
fører til et nederlag".

Hun har selv – og anbefaler også 
andre at gøre det – brugt tid og kræfter 
på at sætte sig ind i det, man gerne 
vil lave, eksempelvis ved at google, 
spørge til råds henne i byggecenteret 
eller evt. spørge en håndværker. For 
det giver en god rygradsfølelse, når du 
kommer ned i byggemarkedet og ved, 
præcis hvor tyk en tagplade skal være, 
eller nøjagtig hvilken bøsning du skal 
bruge. 

"Det stiver gør det selv-selvsikkerhe-
den af, hvis du forstår, hvad ekspedi-
enterne i byggemarkedet siger – og 
det giver dig større mulighed for 
sparring med håndværkerne om-
kring projekterne, som du ikke har på 
samme måde, hvis du kommer helt 
uforberedt".

Det er sjovt at være projektleder
Anja er ikke blot gået til hånde på 
hendes og kærestens husprojekt. Hun 
har været byggeleder og har planlagt, 
indkøbt, ledet og udført langt største-
delen af opgaverne på husprojektet. 
Kæresten, Esben, har deltaget i par-
rets husprojekt, når han ikke har været 
på arbejde – han har som tidligere 
elektriker stået for alt elarbejde i huset.

"At skulle gennemføre et så stort gør 
det selv-projekt, som dette byggeri 
har været, har krævet, at jeg kunne 
tænke mange skridt frem hele tiden, 
så jeg kunne have materialerne på 
plads, når de skulle bruges, og hele 
tiden have overblik over, hvordan de 
næste delprojekter skulle håndteres".

Anja har haft orlov fra sit arbejde i 10 
måneder, hvor hun har arbejdet på 
huset fra tidlig morgen til meget sen 
aften – hver dag. Hun har fx blandet 
og kørt mørtel, slæbt mursten, stillet 
stilladser op m.m., og hun har også 
bygget indfatninger til tagvinduer-

ne, vandskuret hele facaden og lagt 
trægulve.

Parret valgte dog at få en fagmand til 
at stå for selve opmuringen. At mure 
så stort et hus op og få resultatet til at 
være 100 procent lige og jævnt kræver 
et håndelag, man kun får ved at have 
gjort det mange, mange gange, så her 
turde parret ikke tage chancen. 
Også ved etablering af jordvarme, 
fik de hjælp af fagfolk. Men Anja var 
murerarbejdsmand og slæbte sten, 
blandede mørtel og hjalp fagmænde-
ne med at støbe fundament foruden 
opsætning af spær, lægning af tagpla

ANJA BJERRING KRISTIANSEN

 Alder: 39 år
 Psykoterapeut og  

folkeskolelærer
 Mentor for sårbare voksne  

borgere gennem Tucjob

der, forskalling, isolering – og så har 
hun fuget alt, også inden døre, hvorfor 
der ikke er en eneste liste i huset. 

"Det har været en ordentlig omgang, 
men det har også været sjovt og 
spændende. Nu mangler jeg bare 
småting som et par fuger hist og pist, 
at gøre skuret færdigt, lave højbede 
osv. Og det fedeste er at kende hver 
kvadratcentimeter af sit hus og vide, 
at man kan reparere alt selv. Det er en 
stor tilfredsstillelse. Og det er blevet 
min livsstil at gøre tingene selv", for-
klarer hun, mens hun pønser på, hvad 
hendes næste projekt skal være. 

Det stiver gør det selv-selvsikkerheden af, hvis du forstår, hvad 
ekspedienterne i byggemarkedet siger – og det giver dig større 
mulighed for sparring med håndværkerne omkring projekterne. 
 
Anja B. Kristiansen

“

. 
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UNDGÅ AT KOMME TIL SKADE

  Hvert år ender ca. 8.000 danske-
re på skadestuen efter gør det 
selv-ulykker. 

 De fleste kommer til skade på 
hhv. stigen, med vinkelsliberen, 
kniven/hobbykniven, rundsaven 
og hammeren.

 Mænd kommer 5 gange så hyp-
pigt til skade som kvinder – det 
kan både hænge sammen med 
hyppigere eller sværere opgaver.

 I ca. 10 procent af skadestilfæl-
dene er der behov for indlæg-
gelse, yderligere behandling 
og observation ud over det, der 
kan gennemføres i skadestuen, 
hos egen læge eller i ambulante 
forløb.

 40 procent af skaderne sker på 
hænderne.

 10 procent af skaderne medfører 
brud.

”Stigen er farligst, så sørg for at stå 
sikkert og stabilt, når du arbejder. 
Falder du ned, tager du fra pr. re-
fleks, og det kan give svære skader 
på især arme og skuldre. Når du 
bruger motoriserede gør-det-selv-
værktøjer, så koncentrer dig, og 
gør, som der står i manualen. Står 
der, at hækkeklipperen skal betje-
nes med 2 hænder, så skal du ikke 
holde den med 1 hånd, mens du 
fx fjerner grene med den frie hånd. 
Netop den manøvre er endt med 
mange afklippede fingre”.

Kilde: Søren Larsen, overlæge og 
håndkirurg i Ulykkes Analyse 

Gruppen på Ortopædkirurgisk 
afdeling på Odense Universitets-

hospital.

SÅDAN FOREBYGGER DU:

 Pas på ryggen
 Pas især på løfteskader i ryggen, 

der ofte sker, fordi folk går for 
hurtigt i gang med at skubbe, 
trække, grave og løfte, 

DU HÆFTER FOR RINGE  
UDFØRT ARBEJDE

  Selvom du overholder reglerne 
for, hvad du fx inden for vvs- og 
elarbejde og ifølge Bygningsreg-
lementet må udføre, så er du selv 
ansvarlig for, at opgaverne bliver 
udført korrekt og sikkert i dit hus. 

 Forsikring: Hverken ejerskifte-
forsikringen eller husforsikringen 
dækker for arbejde, der ikke er 
udført i henhold til regler, love og 
retningslinjer, så du hæfter selv 
for dit ’makværk’, hvis du sælger 
dit hus. 

 Eksempel: Bygger du en tilbyg-
ning og monterer ikke fugtspærre 
mellem fundament og ydervæg, 
vil dette med tiden give skimmel-
svamp – måske først når en ny 
ejer bor i huset – og det hæfter du 
for. 

 Du står konkret med ansvaret i 
mindst 10 år. Hvis det vurderes af 
den nye ejers forsikringsselskab, 
at der er væsentlige mangler ved 
dit tidligere hus, samt at du har 
handlet groft uagtsomt, kan du 
holdes ansvarlig ud over de 10 år.

 Med andre ord: Er du det mindste 
i tvivl om, om du kan udføre en 
opgave ordentligt, så hyr en pro-
fessionel. 

Kilde: Tine Rensch Sode,  
fagekspert i Bolius

HVEM DÆKKER HJÆLPERS 
SKADE?

  Uheld kan ske for alle, og da 
mange får hjælp af en ven eller 
et familiemedlem til gør det 
selv-opgaver, er det vigtigt at 
have styr på, hvilke forsikringer 
der dækker hvem og hvad, hvis 
nogen kommer til skade.

 Reglerne er komplicerede og 
varierende ift. forsikringstype 
og –selskab, men her er et indblik 
i regler for erstatning ifølge Ar-
bejdsskadestyrelsen:

 Det er altid en individuel vurde-
ring, om du kan få erstatning for 
din skade, men følgende taler for 
anerkendelse af arbejdsskade:

 At håndsrækningen eller ven-
netjenesten bliver udført i den 
anden persons interesse

 At hjælpen er virkelig nødvendig 
 At der foreligger en opfordring 

eller accept til hjælpen 
 At hjælpen har et større omfang

 Selv en skade, der sker, mens du 
udfører en mindre eller tilfældig 
tjeneste eller håndsrækning, kan 
være omfattet af Arbejdsskade-
sikringsloven. 

  Hjælper eller udfører du en tjene-
ste for en ven eller et familiemed-
lem, skal hjælpen normalt have 
et vist omfang, fx flytning af en 
større mængde tømmer, før du 
kan få erstatning. 

 Det taler for, at du er omfattet af 
loven, hvis den, du hjælper, bliver 
din ’arbejdsgiver’, dvs. ville være 
nødt til at ansætte en anden per-
son til arbejdet, hvis du ikke hjalp.

 Kontakt dit eget forsikringssel-
skab og forhør dig, om du skal 
søge om erstatning via din hus-, 
indbo- eller ulykkesforsikring. 

 Yderligere kan du få hjælp hos 
’modpartens’ (den, du hjælper) 
forsikringsselskab.
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10 typiske brølere
Der er en række ting, der tit går galt for gør det selv-folk. Vægge, 
der revner, eller taglapninger, der lækker. Se listen over fejl, og 
hvordan du undgår at lave dem.

1  Lap ikke utætheder med  
fugeskum – der også kaldes  
PUR- eller polyuretanskum 
Skummet bliver porøst over tid og 
suger fugt som en svamp, så den 
uheldige reparation kan udløse store 
skader på huset. En taglapning med 
fugeskum vil typisk også give anmærk-
ninger i husets tilstandsrapport i form 
af en K3, dvs. en kritisk skade. 
Løsning: Få en fagmand til at reparere 
taget.

2  Glem ikke ventilation, når du 
efterisolerer loft
At lægge isoleringsmåtter på loftet 
uden samtidig at sikre god ventilation 
er en klassiker, som skaber god gro-
bund for skimmel og råd. 
Løsning: Tildæk ikke ventilations- og 
udluftningshuller, og hold en stribe på 
5 cm fri mellem isolering og taget. 

3  Lap ikke murværk med forkert 
mørtel 
Jo stærkere, jo bedre. Det gælder 
ikke for cementmørtel til udbedring af 
fuger og murværk på husets facade. 
For hvis mørtlen ikke passer i styrke 
til det eksisterende murværk, kan det 
med tiden forårsage revner, åbninger 
og afskalninger. 
Løsning: Undersøg, hvilken mørtelty-
pe, der er brugt i murfacaden, og brug 
den samme. Kontakt fi stedet en erfa-
ren murer eller Teknologisk Institut.

4  Montér gipsplader rigtigt
At smække en skillevæg af gipsplader 
op er umiddelbart en overkommelig 
gør det selv-opgave, men det kan let 
gå galt. Mange bruger et for spinkelt 
træskelet mellem gipspladerne eller 
nøjes med 1 lag gips i stedet for 2. Og 
så bliver væggen ikke stabil nok og 
risikerer at slå revner. 

Løsning:  Gør væggen stabil med et 
solidt træskelet, rigeligt med skruer og 
2 lag gips. 

5   Ulovligt elarbejde 
En typisk gør det selv-fejl er at lave 
noget, du ikke har lov til. Meget arbej-
de med elinstallationer er forbeholdt 
fagmænd, men alligevel kaster mange 
gør det selv-folk sig ud i ulovlige elre-
parationer, som kan forårsage brand.
Løsning: Hold dig fra husets faste 
elinstallationer! Tjek, hvad du må 
udføre af reparationer i hjemmet, og 
hvad du skal hyre en fagmand til, før 
du går i gang (se side 50).

6  Ulovligt vvs- og kloakarbejde 
Du må ikke lave nye vvs-installationer 
eller indgreb i husets faste vand- og 
afløbsinstallation. Og de regler skal 
du respektere, for ellers risikerer du at 
forårsage store vandskader på huset, 
hvis du ikke får det gjort ordentligt. 
Løsning: Tjek, hvad du må og ikke må, 
før du går i gang (se side 51).

7  Utæt badeværelse
Hvis gør det selv-arbejde i badeværel-
set går galt, går det rigtig galt. Typiske 
fejl er utætheder, fordi fugearbejdet 
ikke er udført grundigt nok, eller ridser 
i vådrumsmembranen. Udførelsen af 
det rette fald på gulvet, så vandet le-
des mod afløbet, kan også let gå galt. 
Løsning: Gør det selv-arbejde på 
badeværelset kræver ekstra præcision 
og omhu, og du bør ikke udføre vand-
tætte konstruktioner i badeværelset, 
medmindre du kan lave arbejdet på 
professionelt niveau. Og husk at  
overholde kravene i Bygningsreg-
lementet, hvis badeværelset skal 
vådrumssikres. Læs om reglerne for 
Bade- og wc-rum i Bygningsreglemen-
tet.

8  Maling og pudsning af facaden 
uden ordentlig afrensning
Mange gør det selv-folk springer 
forarbejdet over, når de frisker husets 
facade op. Men hvis du maler eller 
pudser facaden uden at rense, prime 
og reparere den først, risikerer du 
fugtskader og grimme afskalninger, 
fordi malingen ikke kan binde ordent-
lig fast. 
Løsning: Klargør facaden i flere trin, 
før det egentlige malearbejde.  
Facaden skal både renses for løst  
materiale og begroninger, vaskes  
med grundrens og repareres de ste-
der, hvor der er huller og revner. 

9  Boring i skjulte ledninger og rør 
Du er i gang med en simpel ophæng-
ningsopgave – men pludselig støder 
boremaskinen på noget hårdt, og før 
du kan nå at reagere, er skaden sket. 
Det er en typisk gør det selv-fejl at 
bore ind i skjulte ledninger og rør i 
væggene. 
Løsning: Tjek tilstandsrapport og 
evt. tegninger over dit hus, så du ved, 
hvor der er skjulte installationer. Skal 
du bore i rum med mange vandrør, fx 
køkken og bad, kan du låne en metal-
detektor eller et termografikamera til 
at undersøge væggene, før du borer. 

10  Grimt flisearbejde
Ujævne fliser, sjuskede fuger og  
stivnede mørtelrester – ja, op- 
sætning af fliser kan let ende med  
et grimt resultat, hvis du gør det  
for hurtigt og skipper præcisionsar-
bejdet. 
Løsning: Brug lang tid på at måle 
op og markere, hvordan fliserne skal 
lægges, og vær særdeles omhyggelig 
med opmåling, fugesnor og flisekryds, 
så du får ensartede og lige brede 
fuger. 

LÆS MERE ONLINE  
OM GØR DET SELV:
www.bolius.dk/ 
goer-det-selv-udenfor
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MÅ DU SELV SÆTTE BRÆNDE-
OVN OG SKORSTEN OP? 

 Du må gerne selv montere en 
skorsten; det vil typisk være en 
stålskorsten, man monterer selv. 
Husk dog, at den skal godkendes 
af en skorstensfejer. 

Undtagelser:
 Hvis brændeovnen skal sluttes 

til centralvarmeanlægget, skal 
en vvs-installatør i visse tilfælde 
gøre det. Spørg der, hvor du 
køber brændeovnen. 

 Hvis skorstenen også er forbun-
det med andre varmekilder, fx dit 
gasfyr, må du ikke selv tilslutte 
din brændeovn.

 Husk at overholde Bygningsreg-
lementets regler for afstandskrav 
og øvrige vejledninger, så du ikke 
risikerer en brand i huset. 

 Husk, at brændeovnen skal have 
en prøvningsattest, der doku-
menterer, at den overholder mil-
jøkravene til partikelforurening. 

 Husk også at kontakte en skor-
stensfejermester, når skorstenen 
og/eller brændeovnen er monte-
ret, så han kan syne, godkende 
og tilmelde brændeovnen til 
lovpligtig fejning. 

Kilde: Tine Rensch Sode,  
fagekspert i Bolius

HVILKET TØMRER-, MURER- OG 
MALERARBEJDE MÅ DU LAVE?

Tømrerarbejde: 
 I princippet må du alt, men vil du 

kaste dig ud i et større projekt, 
kan din kommune kræve, at du 
viser dem statiske beregninger 
på tømmerets bæreevne, og  
de beregninger er svære at lave 
selv. 

 Vær opmærksom på, at gælden-
de normer og standarder for 
bæreevne, trætype m.m. i Byg-
ningsreglementet skal overhol-
des. Få altid hjælp af en ingeniør 
til beregninger.

 Riv ikke ukritisk vægge ned, da de 
kan være bærende, hvorfor den 
overliggende konstruktion skal 
understøttes. Få altid ingeniør-
hjælp her, da fejlberegninger kan 
få fatale følger for din bolig. 

Murerarbejde: 
 I princippet må du lave murerar-

bejde selv, hvis du følger normer 
og anvisninger i Bygningsregle-
mentet, så arbejdet bliver lovligt 
og fagmæssigt korrekt. 

 Samme som ovenfor er gælden-
de ift. nedrivning af vægge. 

Malerarbejde:
 Du må lave alt malerarbejde 

selv, men vær omhyggelig med 
forbehandling, og vælg den rette 
type maling – især til vådrum og 
overflader, der skal kunne ånde, 
hvilket kræver diffusionsåben 
maling for at undgå opfugt- 
ning. 

2 gode tips
Undgå at montere jernrør  

efter kobberrør i vandets  
retning, da ioner fra kobber  

får jern til at ruste. 

Husk altid at afprøve, om tingene 
fungerer, når du er færdig. El-

lers risikerer du vandska-
de i din bolig.

VVS-ARBEJDE, MÅ – MÅ IKKE

Vvs-arbejde, du selv må udføre:

 Tilslutte blandingsbatteri og 
brusearmatur.

 Udskifte vandhaner og pakninger 
her og i toilet, når der er afspær-
ringsventiler.  

 Slutte vandet til en vaskemaskine. 

 Montere et wc, hvis det har sam-
me tilslutningstype som det, du 
fjerner. 

 Montere en vask i en bordplade 
og tilslutte afløbet fra vasken, 
hvis en eventuel vandlås er mon-
teret synligt. 

 Lave og tilslutte gulvvarme samt 
opsætte og tilslutte radiator. 

 Udskifte vaske- og opvaskema-
skiner, hvis der er en spule- eller 
afspærringsventil. 

 Ændre på centralvarmesystemet 
ved fjernvarme, hvis fjernvarmen 
slutter i en varmeveksler. 

Vvs-arbejde, du ikke selv må 
udføre: 

 Nye rørføringer til vvs-installatio-
ner.

 Tilslutte gulvafløb eller montere 
kloak- og afløbsrør. 

 Ændre på eksisterende brugs-
vands- og kloakanlæg. 

 Ændre på centralvarmesystemet. 
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Hvad må du –  
og hvad må du ikke?
Det kan blive både dyrt og farligt ikke at vide, hvor grænsen går mellem 
lovligt gør det selv-arbejde og de opgaver, du skal hyre en professionel til. 
Få her en oversigt over, hvilket el-, vvs- og andet gør det selv-arbejde, du 
må rode med derhjemme – og hvad du absolut ikke må røre.

 Har du hænderne skruet rigtigt på, 
kan du lave meget gør det selv-arbej-
de i dit hjem, uden at du overtræder 
love og regler. Dog skal du være 
påpasselig med at give dig i kast med 
el-, vvs- og kloakarbejde, da der her 
ofte er særlige krav til, at arbejdet 
bliver udført af faglærte håndværkere 
med autorisation. 

Da grænserne for, hvad du må lave 
selv, ikke altid er helt klare, kan du altid 
spørge fx elektrikernes eller vvs-instal-
latørernes fagorganisationer til råds. 
Men er du i tvivl, om du må eller er 
dygtig nok til at udføre en opgave,  
så hyr en professionel – hellere  
en gang for meget end en gang for 
lidt.

Elarbejde
Generelt må du kun udføre elarbejde, 
der ikke ændrer grundlæggende ved 
en installation. Elarbejde kan resultere 
i brand eller personskade, hvis det 
ikke laves ordentligt – og dét skal du 
overlade til en uddannet elektriker. 

Når strømmen er afbrudt, må du bl.a. 
selv: 

 Udskifte/montere stikpropper, 
ledningsafbrydere, apparatkontak-
ter, stikkontakter, lysdæmpere m.m. 
og reparere elapparater, fx skifte 
ledning eller fatning.

 Udskifte indendørs afbrydere og 
stikkontakter op til 250 volt (både 
med og uden jord, dvs. 3 og 2 
huller) – men kun hvis din boligs 
elinstallationer er beskyttet med et 
fejlstrømsanlæg (HFI eller HPFI). 

 Opsætte og nedtage lamper, inkl. 
halogenlamper leveret samlet med 
transformer.

 Ændre og reparere intelligente 
styringssystemer, fx automatisk  
lys i garagen eller fjernbetjent  
lys.

Ventilationssystem: 
Du må selv installere et ventilations-
system i huset, men husk, at du skal 
have en elektriker til at tilslutte el til 
systemet. 

Elopgaver, du ikke selv må udføre:
 Sætte halogenlamper op, hvis trans-

former, lamper og ledninger er købt 
hver for sig

  Trække nye kabler til nye installatio-
ner og montere nye stikkontakter

 Ændre på de faste installationer og 
kabelføringer med en spænding 
over 250 volt

 Elarbejde i måler- eller gruppetavle

  Installere eller udskifte udendørs 
afbrydere eller stikkontakter.

Vvs-arbejde:
Der er en hel del vvs-arbejde, du godt 
må udføre selv. I hovedtræk må du ar- 
bejde fra afspærringsventilen, kaldet 
en ballofix, til og med den hane, hvor 
wrørene fra wc'et eller vandhanen er 
sluttet til. 

SÆRLIGE ELREGLER PÅ  
BADEVÆRELSET

 Et vådrum er i sagens natur 
udsat for store mængder fugt, og 
derfor har forskellige lamper og 
elinstallationer forskellige tæt-
hedskrav ift. placering i rummet. 

 Generelt er her stor risiko for 
fejl, og da fugt og el er en farlig 
kombination, anbefales det altid 
at hyre en autoriseret elinstallatør, 
når du skal have elarbejde udført 
på badeværelset. 

Læs mere: www.bolius.dk/ 
love-og-regler-badevaerelser
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Begynder 
Start med disse basale stykker værktøj. 

  Bore-/skruemaskine: Gå efter en batteridreven med 2 
hastigheder. For 3-400 kr. ekstra får du slagfunktion, så du kan 
bore i alle vægge. Køb en ordentlig én – det kan virkelig betale 
sig i længden.
Cirkapris: 1.600-2.000 kr.

 Bits-sæt: Sørg for at købe et varieret sæt med både 
krydskærv, lige kærv og torx, der betyder hhv. et kryds, en streg 
eller et 6-kantet hul i skruen. Gå efter flere forskellige størrelser 
bits, og husk at tjekke, om der er bitsholder med i bitsættet. 
Den forlænger dit boreredskab og gør det lettere at komme ind 
og skrue smalle steder. Desuden er den magnetisk, hvilket hol-
der din skrue på plads, mens du står og fx skal holde et bræt, 
du skal bore fast.
Cirkapris: 70-100 kr. 

 Køb et håndtag, som bittene passer ned i, så har du også 
pludselig lige så mange typer skruetrækkere, som der er bits. 
Gå evt. efter håndtag med både bits og møtriktoppe til i et 
samlet sæt.
Cirkapris: 200 kr. (håndtaget alene: 50 kr.).

 Værktøjskasse med basalt værktøj: knibtang, tommestok, 
hammer, vinkel, papegøjetang, unbracosæt, vaterpas (mini-
mum 60 cm, gerne et sæt med 3 på hhv. 60, 120 og 180 cm, 
der koster marginalt mere end blot et vaterpas). Køb også en 
fintandet håndsav.
Cirkapris: 600-800 kr. i alt.

 Investér i nogle gode kvalitetspensler, som du holder rene 
og passer på, i stedet for at købe nogle nye, billige fra gang til 
gang. Overvej evt. en god malerspand, som du putter en pla-
sticpose omkring, når du bruger den, så den kan holde længe.
Cirkapris: 200-500 kr. (afhængigt af dit behov og prioritering).

Let øvet 
Køb desuden disse 5 stykker 
værktøj. 

 Fugepistol: Køb ikke den billige til 25 kr., for 
den er ikke til at stoppe, når du først har presset 
pistolen ned i beholderen med fugemasse. Køb 
hellere en god en - så har du en, der virker godt 
i årevis. 
Cirkapris: 100 kr. 

 Elektrisk stiksav: Så kan du let skære i alt træ 
og plader, hvor snittet ikke nødvendigvis er lige 
eller vinkelret. Vælg ikke en bøjlestiksav, da den 
er svær at styre.
Cirkapris: 700-1.000 kr. 

 Elektrisk kapsav på et bord: Skal du bygge 
skur eller hegn og skære mange brædder over 
i præcis samme længde, er en kapsav – monte-
ret på et bord – en fordel. Også god når du skal 
skære vinkler.
Cirkapris: Sav: 1.000-1.500 kr. Bord: 600-1.000 
kr.

 Trappe- eller wienerstige: Livet er for kort til 
at stå og flagre på en gammel stige. Er du ofte 
oppe i højden og arbejde, så investér i en solid 
stige, hvor der er bredde på stigen og trin på 
begge sider, så du kan stå solidt. 
Cirkapris: 300-400 kr.

 Rystepudser eller vinkelsliber: Brug en ryste-
pudser til at slibe gamle møbler eller andet, der 
skal pudses af – eller vælg en vinkelsliber, hvis 
du arbejder meget med metal. 
Cirkapris: 600-1.000 kr.

Værktøj 
Hvad skal du 

bruge?

Øvet gør det selv’er 
Grej, der gør det lettere.

 Krydslaser: En elektronisk laser, du kan montere stabilt 
og som holder ’afmærkningen’, selvom du bumler rundt 
med dit værktøj. Kan dog kun bruges indenfor. Gå ikke 
efter den billigste – du kan ikke regne med dens målinger, 
og lige præcis afmærkninger og målinger skal du kunne 
stole på.
Cirkapris: 1.000 kr.

 Multicutter: En lille sav med vibrerende klinge forrest, 
så du kan skære direkte ind i et fodpanel eller fugen 
omkring en flise uden at ødelægge den. Den afløser 
stemmejernet og giver et præcist snit uden at ødelægge 
omgivelserne – uanset materiale.
Cirkapris: 1.000 kr. (startsæt med forskellige klinger 
medfølger, hvis du ofrer lidt mere). 

 Arbejdsbukser: Undervurd ikke, hvad du har på, når du 
gør det selv. Vælg et par ordentlige arbejdsbukser med 
knæstøtte. Så ved du også altid, hvor tommestokken 
er. Sikkerhedssko er godt for de meget aktive gør det 
selv’ere; nye modeller vejer intet, men skåner dine fødder 
og er ikke til at slide dem op.
Cirkapris: 500 kr. for bukser. 7-800 kr. for sko.

 Bajonetsav: Klinge forrest, som er god til at skære i 
metal. God, når du fx skal montere vinduer. 
Cirkapris:1.000 kr.

 Ministillads: Arbejder du ofte i højden, kan det være en 
fordel at købe et ministillads, som kan klappes sammen 
og stilles væk, når du ikke arbejder. Men undervurdér 
ikke vigtigheden af at stå solidt og sikkert. Mange steder 
kan du få et ministillads til 500 kr., der i bund og grund 
er en sammenklappelig stige, men det er svært at holde 
balancen på. Køb et bredt, solidt stillads med hjul under, 
der kan låses, så du kan koncentrere dig om gør det 
selv-opgaven.
Cirkapris: 2.000 kr.

 Gadgets, som du kan undvære – men som du vil elske:
Laserafstandsmåler: Et tryk og afstanden fra gulv til loft 
eller væg til væg angives helt nøjagtigt. Vælg igen ikke 
den billige til 200 kr. Du kan ikke stole på dens mål. Gå her 
efter kvalitet.
Cirkapris: 800 kr.

Nivelleringsapparat: En gadget, der drejer 360 grader 
om sig selv og via laser sikrer, at du holder højden på 
dit arbejde. Det er smart, når du skal afrette underla-
get under din nye indkørsel eller klippe din hæk. Du får 
løbende bip-signal om, hvorvidt du skal hæve eller sænke 
dit arbejde. Denne gadget er desuden ret sej at låne ud til 
venner og bekendte.
Cirkapris: 8.000-10.000 kr.

Kilde: Henrik Læssøe,  
tømrer og skribent for magasinet Gør Det Selv
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Tema

1  
Hvad fungerer bedst, når du skal 
hænge et tungt billede op på en 
muret eller pudset væg?
B: Skruer 
C: Søm
A: Skruer og rawlplugs

2  
Hvor opbevarer du normalt dit 
værktøj?
B: I min værktøjskasse 
A: I mit værksted, hvor det hænger 
ordnet på væggen
C: Jeg har kun få ting, og dem har jeg i 
en skuffe/opbevaringskasse 

3  
Kæden på din kædesav er defekt – 
hvad gør du?
C: Du går til cykelhandleren og får den 
skiftet til en ny 
A: Du bestiller en ny kæde på nettet 
og skifter den selv
B: Du får din svigerfar eller naboen til 
at skifte den 

4   
Må du selv udskifte en stikkontakt?
A: Ja, det må jeg gerne – fordi det er 
en udskiftning og ikke en helt ny
C: Nej, på ingen måde. Lige præcis 
kontakter kræver en autoriseret elektri-
ker
B: Ja, men arbejdet skal ifølge Byg-
ningsreglementet godkendes af en 
autoriseret elinstallatør inden brug.

5  
Træ er ikke bare træ – eller er det? 
Må du fx bruge trykimprægneret 
træ til alt træarbejde i hus og have?
C: Ja. Træ er træ, og det gør ingen 
forskel, og jeg har også brugt det 
indenfor
B: Jeg ved ikke helt, om det er en god 
idé – jeg spørger i byggemarkedet
A: Nej. Trykimprægneret træ må kun 
bruges ude

6  
Får du altid afsluttet dine gør det 
selv-projekter?
A: Ja. Altid. Ellers er der jo ingen 
grund til at gå i gang
B: Jeg gør arbejdet færdigt, men det 
bliver sjældent, som jeg havde fore-
stillet mig
C: Nej. Der mangler ofte detaljer – eller 
større dele – af projektet 

7  
Hvad er det? 
C: En skrutrækker til større skruer.
A: Et stemmejern til træbearbejdning
B: En høvl til mindre træarbejder

8  
Hvad kan du gøre, hvis en radiator 
ikke virker?
B: Slå lidt med en skruetrækker midt 
på radiatoren, hvor varmelegemet 
sidder
A: Afmontere termostaten og trykke 
splitten ud og ind
C: Spørge naboen, om han har samme 
problem, for så skal fjernvarmeværket 
kontaktes

Tag denne test og find 
ud, hvor kompetent 

og vidende en gør 
det selv’er du er. 

Og få så forslag til, 
hvilke projekter på dit 
niveau du forholdsvis 

roligt kan give dig i 
kast med.

Test 
dig selv: 

Hvor god en  
gør det selv'er 
er du?
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A  
Ekspert

Flest A’er:
Du er formentlig en sand gør det 
selv-mester – du ved i hvert tilfælde 
mange fagrelaterede ting. Du ved, 
at der er regler, der skal overholdes, 
og du kender formentlig dine egne 
begrænsninger. Og derfor kan du 
godt forsøge dig med de fleste pro-
jekter – du er typen, der formentlig 
har hørt fra en gør det selv-ven, 
hvordan det skal gøres – hvis du 
overhovedet var i tvivl.

B  
Øvet

Flest B’er:
Du er en okay gør det selv’er og kan 
sagtens lave de mest basale ting i 
boligen som fx at sætte hylder og 
billeder op, skifte dørgreb, istand-
sætte møbler mm. Kaster du dig ud 
i større projekter som at lægge klik-
gulv eller montere køkkenelemen-
ter, skal du nok rådføre dig med en 
fagmand eller ven, der har forstand 
på opgaven. Pas på ikke at blive 
for overmodig og ikke at gå i krig 
med projekter, som du ikke helt har 
overblik over. Og er du i tvivl, om du 
kan klare opgaven – så lad vær’ – og 
ring til en professionel.

C  
Begynder

 Flest C’er:
Du er ikke særlig god til det der 
med at gøre det selv. Har du planer 
om at kaste dig ud i gør det selv-ar-
bejde, skal du nok dels holde dig til 
de mest basale ting som at hænge 
et billede op eller rense vandlås el-
ler udføre mindre projekter i haven. 
Det er nok bedst, du bare hyrer en 
håndværker, når du får brug for at 
få opgaver klaret i boligen. Så er du 
også sikker på, at det bliver gjort 
ordentligt og reglerne fulgt. 

9  
Du skal bygge et skur helt op ad 
skel ind mod din nabo. Du vælger 
et skråt tagpap-tag og monterer 
en tagrende til at lede vandet … ja, 
hvorhen?
B: Ud på jorden i blomsterbedet lige 
ved siden af skur 
C: Ned i hækken i skellet
A: Ned i min faskine, der er gravet ned 
midt i haven og langt fra skel

10  
Dit tegltag fra 1930 er utæt. Hvor-
dan vil du lappe det?
C: Jeg køber en dåse med PUR-skum 
og lukker utætheden med det
A: Køber en færdigblandet mørtel og 
lapper hullet
B: Køber en færdig fuge og lapper 
hullet

11  
Du skal fuge omkring det nye vin-
due. Indvendigt lægger du en tæt, 
elastisk fuge – men hvad lægger du 
udvendigt?
C: Det samme – en tæt, elastisk fuge
B: Jeg vælger i stedet et ekspanderen-
de fugebånd
A: En mørtelfuge – den kan bedst lade 
fugt passere

12  
Her er det rigtige værktøj til at ham-
re søm i tæt på vinduer, men hvad 
hedder den? 
A: Bolsjehammer
B: Gummihammer
C: Gulhovedet hammer

13  
Du har fundet ud af, at der er plads 
til mere isolering på dit loft, der i 
forvejen har en dampspærre med 
få huller i og 10 cm isolering. For at 
være på den sikre side vælger du:
C: At lægge endnu en dampspærre 
på den gamle isolering samt ekstra 
isolering
A: At fjerne den gamle isolering og 
dampspærre – og montere nyt
B: At bevare dampspærren, som den 
er, og tilføre ny isolering ovenpå

14  
Soklen på dit hus er lavet af 
lecablokke, og den trænger  
tydeligvis til at blive pudset.  
Hvad gør du?
B: Jeg er i tvivl, så jeg spørger i bygge-
markedet, køber mørtel og går i gang
C: Jeg aner det ikke, så beklæder sok-
len med cementbaserede plader
A: Jeg har prøvet det før, så jeg blan-
der min egen mørtel og går i gang 
med arbejdet

15  
Det er træls, når sokkerne hænger i 
søm i gulvet, så de skal været slået 
ned under gulvets overflade. Til det 
arbejde bruger man en: 
B: Sømdykker
C: Sømsyl
A: Dorn
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