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Nogle gange føler vi nok, at vi tilhører en 

uddøende race, fortæller Steen Rasmus-

sen, der repræsenterer anden generation 

i det lille familiefirma Skoddesnedkerne, som har 

til huse tæt på Sejrø-bugten lidt uden for Kalund-

borg. Han uddyber:

– Meget af nutidens byggeri er jo baseret på se-

riefremstillede produkter og masseproduktion, og 

i den verden har det gode håndværk svært ved 

at overleve. Til gengæld ser vi heldigvis også 

masser af byggeprojekter, som udspringer af 

spændende og grænseoverskridende idéer, og 

her passer vi ind, da vores fokus ligger på unikke, 

udfordrende håndværksløsninger, som er tilpas-

set det enkelte projekt.   

Facade-eFFekt med gule teglsteN og 

caNadisk cedertræ

Skoddesnedkerne blev grundlagt tilbage i 1977 

af Steen Rasmussens far, Preben Rasmussen, og 

drives i dag af far og søn. Tidligere fremstillede 

firmaet både døre, vinduer og skodder og opførte 

typehuse. Men i 1989 begyndte de for alvor at 

fokusere på fremstilling af skodder og særligt 

solstop-løsninger til arkitekttegnede huse, reno-

veringer og nybyggeri. I dag leverer de til både 

Danmark, Norge, Sverige og Tyskland.  

Steen Rasmussen forklarer om arbejdet på bib-

lioteket i Brøndby: 

– Tidens trend er jo de store glasfacader, der kræ-

ver regulering af sollysindtaget, men også giver 

mulighed for at skabe nogle dynamiske udven-

dige effekter. Til Brøndbys nye bibliotek var kra-

vet, at solstoppet skulle indgå naturligt i facadens 

samlede udtryk. Det betød, at vi skulle finde nogle 

materialer, som matchede bygningens gule tegl-

sten og de sorte elementer i vinduerne. Samtidig 

skulle materialerne være vedligeholdelsesfrie for 

at holde driftomkostningerne nede. Vi var derfor 

i dialog med arkitekten om mulighederne og blev 

enige om, at skodderne skulle laves i canadisk 

cedertræ, der står godt til teglen, mens rammen 

skulle være i sortmalet aluminium, da det gør den 

mere robust over for vind og vejr.   

græNser er til For at blive 

overskredet

– Et andet udfordrende eksempel var vores pro-

jekt på Beirholms Væverier i Kolding, hvor  sol-

stoppet skulle monteres på en skrånende facade. 

Det var kompliceret og krævede mange beregnin-

ger og møder med arkitekter, ingeniører, smede 

osv., før vi fandt den helt rigtige måde at gøre det 

på. Men det er sådan, vi arbejder: Vores mål er at 

komme så tæt på arkitektens ønsker som muligt, 

og for os er der en stor tilfredsstillelse i at være 

med til noget, der er grænseoverskridende. Det 

giver en stor faglig stolthed, hver gang det lykkes, 

og det gør også hverdagen spændende, at hvert 

projekt er unikt, afslutter Steen Rasmussen.   

Unikke 
solstop-
skodder 
gIVER 
aRKITEKTERNE 
fRIHED TIl 
uDfolDElSE

KlassisK håndværK ri-
mer i høj grad på mo-
derne arKiteKtur. 
i hvert fald hvis man 
spørger sKoddesned-
Kerne, der fremstil-
ler projeKttilpassede 
solstop-løsninger 
fra deres snedKeri ved 
sejrø-bugten. på det 
nye biblioteK i brøndby 
har firmaet især sat 
sit fingeraftryK med 
de vedligeholdelses-
fri udvendige vindu-
essKodder i canadisK 
cedertræ og sort alu-
ramme.  
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