
Af Kathrine Schmeichel, journalist

”Der er ikke noget, jeg hellere vil 
bruge min tid på end min uddannelse 
til bygningskonstruktør og mit tøm-
rerfirma, selvom det ofte er fra kl. 6 
morgen til sen aften.”

Det siger 25-årige Ask Arensbach, der 
ud over at blive færdig som konstruk-
tør i juni 2017 er direktør i sit eget 
tømrerfirma, Arensbach Tømrer, Sned-
ker & Byggerådgivning, som har otte 
ansatte.

Firmaet, der holder til i Tilst ved Århus, 
laver alt fra udskiftning af lister og til-
bygninger til opførelse af enfamilies-
huse i samarbejde med byggefirmaet 
HYBEL A/S.

Pris som Årets Tømrer 2017
Tre måneder inde i bygningskonstruk-
tørstudiet købte Ask Arensbach en 
gammel kassevogn til 14.000 kr. og 
startede sit eget tømrerfirma.

”Jeg er oprindelig uddannet tømrer 
og ville gerne arbejde som tømrer i 
weekenderne ved siden af studiet. 
Halvandet år efter kunne jeg ansætte 
min første fuldtidstømrersvend, mens 
jeg gik i skole 37 timer om ugen. Og 
nu, hvor jeg er ved at skrive mit spe-
ciale, har jeg fem biler, otte fuldtids-
tømrersvende og to deltidssvende,” 
siger Ask Arensbach og tilføjer:

”Som kronen på værket fik mit firma 
under awardshowet Årets Håndvær-
ker prisen som Årets Tømrer 2017 
med under 10 ansatte.”

Skade stopper tømrervej
Ask Arensbach blev uddannet tømrer 
som 21-årig og nåede kun at arbejde i 
knap fire måneder, før en arbejdsskade 
satte punktum for den karrierevej. 

”Jeg forvred min hånd på en kraftig 
skruemaskine. Desværre arbejdede 
jeg videre et par uger, selvom det 
gjorde ondt. Først da min hånd ikke 

kunne bruges overhovedet, gik jeg 
til lægen, som troede, det var sene-
skedehindebetændelse og udskrev 
styrketræning tre gange om ugen i 
et halvt år. Efter et års tid som sy-
gemeldt blev jeg af en speciallæge 
rådet til at skifte erhverv,” siger Ask 
Arensbach og fortsætter:

”Derfor begyndte jeg som 22-årig på 
bygningskonstruktøruddannelsen, 
som jeg ikke kendte, da jeg startede 
som tømrerlærling.” 

Studiet fremmer succes
Uddannelsen som bygningskonstruktør 
har været medvirkende til tømrerfirma-
ets succes.

”Havde det ikke været for det, jeg 
har lært på uddannelsen, tror jeg 
ikke, at mit firma var nået hertil så 
hurtigt. Jeg har tilegnet mig en bred 
vifte af kompetencer som byggejura, 
kontrahering, planlægning, kommu-
nikation, kvalitetssikring og virksom-
hedsdrift – alt sammen noget, jeg 
kan bruge i den daglige drift af mit 
firma. Gennem studiet har jeg lært at 
strukturere ting og tænke i processer. 
Fx laver jeg mine tilbud, så teksten 
bagefter kan bruges som arbejds-
beskrivelse og tidsplan i mine folks 
elektroniske kalender, som de har på 
telefonen.”

”Jeg gør også meget ud af at lave en 
nøjagtig tidsplan i samarbejde med 
mine underentreprenører. Når jeg fx 
bestiller materialer til en større sag, 
laver jeg fra start en samlet leveran-
ceplan, som strækker sig over hele 
byggeriet. Det er en omfattende 
opgave, men så skal jeg ikke til at 
dykke ned i materialet flere gange. 
Det betyder, at min leverandør ved, 
hvad han skal have på lager, og mine 

Konstruktørstuderende 
MED FULD FART PÅ  
og eget tømrerfirma
25-årige Ask Arensbach, der 
bliver færdig som bygnings-
konstruktør til sommer, har 
sideløbende med sit studie 
kørt sit eget tømrerfirma, 
som er udnævnt til Årets 
Tømrer 2017.

Årets Håndværker er en festlig begivenhed, 
der hvert år afholdes i Cirkusbygningen i 
København. I år fik Ask Arensbachs firma 
en pris som Årets Tømrer.
Foto Anmeld Håndværker



folk på pladsen er kun et opkald fra 
at få den næste levering fra træla-
sten. Det giver mig også nogle for-
handlingsfordele over for mine leve-
randører, fordi vi kan lukke en samlet 
bestilling i sted et for at bestille lø-
bende.”

Flid og rekruttering er nøglen
Forudsætningen for at kunne drive et 
firma ved siden af et heltidsstudie er 
ifølge Ask Arensbach først og fremmest 
at ansætte de rigtige folk.

”Men det handler også om flid. Og 
jeg tør godt at sige, at der ikke er 
mange, der arbejder ligeså mange ti-
mer, som jeg gør.”

Ask Arensbach erkender, at han nok 
ikke har været den bedste at være i 
gruppe med på studiet.

”De første 5 semestre kræver, at du 
sidder på skolen mindst 37 timer om 
ugen, da man arbejder i grupper. Her 
har jeg nok til tider været lidt fravæ
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rende bag skærmen til mine gruppe-
medlemmers store frustration. Men 
jeg har alligevel klaret mig til 7. se-
mester med et snit på 11. Så lidt har 
jeg forhåbentlig bidraget med!”

Bygningskonstruktørstuderende 
Ask Arensbach er stolt over at have 
fået prisen som Årets Tømrer 2017 
med under 10 ansatte.
Foto Anmeld Håndværker

Ask Arensbachs firma 
laver alt fra udskiftning 
af lister og tilbygninger 
til opførelse af enfami-
lieshuse. Her ses nogle 
af de projekter, firmaet 
arbejder på.
Foto Ask Arensbach
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