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Blikkenslagerens opgave har igennem tiderne været dækning og vedligeholdelse af tage med skifer,
spån- og metalplader som f.eks. zink og kobber. Desuden udføres og monteres inddækninger,
tagrender og nedløbsrør. Blikkenslageren udfører også installationer af gas samt vand, varme og
sanitet i bygningerne - heraf det nyere udtryk, VVS-arbejde, som i dag danner basis for uddannelsen
af såvel VVS-montører, facade- og tagdækkere som isolatører m.fl. Typisk bliver ét af områderne et
firma- og håndværkerspeciale. Tidligere udførte man en del husgeråd som gryder og kedler i blik og
kobberplade.
Dekorative arbejder i zink og kobber til bygninger hører også til fagets aktiviteter
Relaterede fag
Fag, der i dag typisk relateres til blikkenslagerfaget, er zink-, kobber- og blytækkere samt
skiferdækkere. Disse fag har et fagligt fundament inden for VVS-uddannelsen. Af andre relaterede
fag kan nævnes smedefaget, gørtleren og kobbersmeden samt
metaltrykkeren.
Uddannelse
VVS-fagets grunduddannelse foregår på en af landets tekniske skoler og varer 4 år. Uddannelsen er
opdelt i en række specialer inden for henholdsvis energi, tag- og facadedækning, ventilation,
industrirør og rustfrit arbejde m.m. Uddannelsens fagskoleundervisning er på i alt 60 uger og
indeholder en fællesdel på 66 % med undervisning i bl.a. rør-, plade-, svejse- og tagarbejde. Den
resterende del anvendes til specialisering inden for materialer og arbejdsopgaver. Uddannelsen
afsluttes med aflæggelse af svendeprøve
Der tilbydes efteruddannelseskurser inden for bl.a. diverse inddækningstyper, herunder materialerne
zink, aluminium, kobber og stål, af 1 til 2 ugers varighed
Inden for efteruddannelse kan desuden nævnes muligheder som oliefyrsteknik og servicemontage.
Beskæftigede i faget / antal virksomheder
Som nævnt er faget delt op i forskellige specialer. Således kan der oplyses følgende: Der er ca.
2.000 autoriserede VVS-virksomheder i Danmark, hvoraf 1.300 er medlem af Dansk VVS. Der er
ca. 10.000 faglærte blikkenslagere og VVS-montører i Danmark. Endelig kan det jf. håndværkeroversigten oplyses, at der pr. april 1997 er 8 virksomheder inden for blytækkerfaget.
Materialer / teknikker

Generelt er der ingen problemer i at fremskaffe egnede materialer. Der kan være visse
miljøproblemer arbejdet med blytækning
Udviklingsmuligheder
Specialiseringen efter den fælles uddannelsesdel kan sikre, at der fremover vil være kvalificeret
arbejdskraft til rådighed til alle forekommende restaureringsopgaver som ved opgaver i forbindelse
med nybyggeri. Blytækkervirksomhederne beror i stor udstrækning på familietraditioner.

