
Han er opereret i begge knæ. Det 
knælende arbejde med fliser var 

mere, end knæene kunne holde til. 
Og så er der noget slidgigt i skuldre 

og ryg. Det er ikke kommet 
uden grund.

- Til et hus som det her 
går der vel cirka 30 tons 
sten og 25 tons mørtel. 
Murerfaget er nok det 

tungeste fag, der 
findes. Og der er 
lang tid, til jeg 
fylder 71, hvor jeg 
kan gå på pension, 
siger murer René 
Fafara med et 
stort grin. Han 
er 45 år. Han 
arbejder for 
Lind & Risør, pt. i 
Kokkedal. Alene. 
Firmaet har svært 
ved at finde folk.

Elleve 
smartcuttere
Siden han be-
gyndte i Lind & 
Risør for fem-
seks år siden, har 

han og kolle-
gerne fået mere 

og mere hjælp 
til arbejdet. 

Det letter. 
Seneste skud 

på stammen er 
smartcutteren, 

som Lind & Risør 
har køb i alt elleve 
af. René Fafara 
udtrykker kun 
tilfredshed med 
el-stenklippe-
ren. På et hus 

som det, han murer op nu, går der 
mange tusinde klip.

- Der er hjørner, vinduesfalse, 
gesimser, trekvarter, alle mulige 
steder er der sten, der skal klippes, 
opremser René Fafara. 

De måtte låne
Det begyndte med en nyhed fra 
Bam-bus. Nu kom smartcutteren, 
der kunne klippe sten på strøm, og 
man kunne låne den. 

- Det måtte vi simpelthen prøve, 
fortæller Bjarne Funder, arbejdsmil-
jøleder i Lind & Risør. 

- Sjakket, der havde smartcut-
teren på prøve, ville ikke af med 
den. Vi fik en opgave med et hus, 
hvor der var særligt mange skæ-
ringer, så vi besluttede at prøve at 
købe en, opremser Bjarne Funder 
forhistorien. Smartcutteren vandt 
alles hjerter, og i arbejdsmiljøudval-
get gav man grønt lys for at købe 
yderligere ti.

Ældre kan endnu
Forgangne tiders slæb glemmer 
man ikke sådan lige. Et eksempel: 
Før de store mørtelanlæg kom til 
Lind & Risør og gjorde hverdagen 
nemmere. 

- Førhen lå der en bunke mørtel i 
indkørslen. De første år skovlede vi 
mørtlen op i blandemaskinen, husker 
René Fafara. 

- Men vi skal ikke have de tunge 
løft. Det er en klar melding fra 
firmaet, tilføjer han. Lind & Risørs 
huse bliver i dag til med hjælp 
fra bl.a. mørtelanlæg, men også 
el-stenvogne, materialehejs, rampe 
til stilladset og kraner. Det giver 
resultater:

- Vi har et par ældre murere på 
67-68 år. Det er fedt, at de stadig 

Hvis murer René Fafara skal lægge mursten, til han 
fylder 71, så kan han ikke undvære smartcutteren

René Fafara kan ikke und-
være el-stenklipperen. 
Arbejdsmiljøchef Bjarne 
Funder (bagest) er tilfreds 
med investeringen i elleve 
el-stenklippere.

Den batteridrevne 
alderdomsforsikring
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kan holde til at være her, erklærer 
René Fafara.

Må holde på folk
Alle har noget.

- Jeg går selv med håndledsbe-
skyttere hele tiden. Man er i vores 
fag nødt til at træne lidt i fritiden, 
siger René Fafara. Og forslaget om 
at købe el-stenklippere stødte ikke 

på den store modstand fra dem, der 
sidder på pengepungen, fortæller 
Bjarne Funder.

- Det skal også ses på baggrund 
af, at markedet er glohedt. Det er 
ingen hemmelighed, at det er svært 
at få folk. Så vi vil gerne holde på 
dem, vi har, siger han.

Som René Fafara glæder han 
sig dog først og fremmest over 

de sundhedsmæssige følger af 
el-stenklipperne. 

- Vi har én, som længe har haft pro-
blemer med skuldrene. Efter smartcut-
teren kom til, kom han en dag og sagde: 
“Jeg går sgu ikke til kiropraktor mere.”

TÆNK LANGSIGTET: Tænk på 20.000 stenklip om året. Tænk på måske  
mere end 800.000 stenklip i et arbejdsliv. Men så mange klip  

får du kun, hvis du passer på dig selv

SMARTCUTTER  
ELLER NEDSLIDNING

Snap, siger det. Smartcutteren bider stenen over 
og bruger herefter fem-seks sekunder på at vende 
tilbage til udgangspositionen. Ny sten. Snap. Murer 
René Fafara er fuldt ud tilfreds med hastigheden på 
klipning med smartcutter. Man skal jo lige have fat i 
næste sten, og når man har den mellem fingrene, er 
smartcutteren klar. Desuden laver smartcutteren et 
flot snit hver eneste gang. På den måde undgår man at 
skulle gentage klip. Man undgår også spild.

Med karrieren som indsats
Men man behøver slet ikke fokusere så snævert på det 
enkelte stenklip på en solskinsdag i Kokkedal. Det er 
hele karrieren, der står på spil, hvis skulderen fryser 
uhjælpeligt fast. 

Da forskere fra Aalborg for nylig kiggede på 
nedslidning i murerfaget var det bl.a. med fokus på  
belastningen af led i arm og skulder ved stenklipning. 
Og det var i forlængelse af det, at el-stenklipperen 

blev udviklet. Så el-stenklipperen er altså ikke bare en 
fiks opfinderidé. Den kom til verden for at redde led på 
murerkroppe.

Man skal tænke fremad
Det fokus støtter konsulent Søren Fisker Olesen fra 
Bam-bus fuldt og helt: 

- Jeg har hørt så mange historier om, at smart-
cutteren ikke er hurtig nok. Men når man først får den 
stillet op, så er den lige så hurtig som alt muligt andet, 
siger han, og tilføjer:

- Man skal tænke fremad. Smartcutteren er der, for 
at murerne skal kunne få et bedre arbejdsliv, under-
streger han.

- Og hvis man stadig er i tvivl, så skal man da ringe 
til Bam-bus og få en smartcutter på prøve, opfordrer 
Søren Fisker Olesen.

- Der er adskillige firmaer, der har haft smart-
cutteren på prøve, som siger: Den skal vi bare have.

Med el-stenklipper, rampe, stenvogn, 
hejs og mørtelanlæg samt kran, når det 
behøves, har Lind & Risør taget flere skridt 
til at sikre murerne et bedre arbejdsmiljø.

EL-STENKLIPPER
RAMPE

STENVOGN

HEJS

MØRTELANLÆG
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