Det er ikke altid lykken at være stor

Den tidligere forrmand for håndværkerforeningen i Tønder og ejer af virksomheden Jejsing TYrælasthandel &
Bygningssnedker, Kurt Bucka, fylder den 14. april 50 år. Foto: Claus Thorsted

Den tidligere formand for håndværkerforeningen i Tønder og ejer af virksomheden Jejsing Trælasthandel
& Bygningssnedker, Kurt Bucka, fylder den 14. april 50 år. Foto: Claus Thorsted
I snart 30 år har Kurt Bucka været en del af Jejsing Trælasthandel & Bygningssnedkeri. Lige om lidt fylder
han 50 år. Skal han opsummere årene, er han i dag præcist der, hvor han gerne vil være.
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JEJSING: Den 14. april fylder Kurt Bucka 50 år. Ifølge ham er det blot et tal. Han tænker ikke lige så meget
over den runde dag, som da han blev 40 år. Dengang var det ligesom milepælen fra ungdommen til
mellemalderen, som han kalder det. Han husker, da han var helt ung, og hans far tog ham med ud til
kunderne. Der mindede de ham ofte om, hvordan tiden flyver afsted. Det forstår han godt nu.
- Dengang tænkte jeg bare, at de var nogle tosser. Men det viste sig jo, at tosserne havde ret, siger Kurt
Bucka, mens han smiler.
For fødselaren er tiden i hvert fald fløjet afsted. Men det er en positiv ting, påpeger han. Den 12. april er
dagen, hvor han holder stor reception. Modsat de fleste andre håber han på, at det kommer til at regne
den dag.

- Jeg vil skyde på, at 70 procent af vores omsætning er ved landmænd. De har bedre tid til at komme, hvis
det regner, griner Kurt Bucka.
Fødselaren
Den 14. april har Kurt Bucka 50-års fødselsdag. Den 12. april inviterer han familie, venner, ansatte, kunder
og forretningsforbindelser til stor reception i Bankohallen i Jejsing.
Kurt Bucka er ejer af virksomheden Trælasthandlen & Bygningssnedkeri. I 1994 købte han sin bror ud af
virksomheden og i 2003 købte han sine forældre ud.
Kurt Bucka har børnene Cornelius på 17 år og Franciska på 13 år.
I 2013 blev han formand for håndværkerforeningen. Sidste måned gik han af, da man maksimalt kan sidde
som formand i foreningen i seks år.
Tæt forhold til kunderne
I 1989 blev Kurt Bucka udlært fra tømrer- og snedkervirksomheden Ejnar Skriver i Tønder. Kort tid efter blev
han en del af forældrenes trælasthandel og snedkeri sammen med sin bror. I 2003 stod han som eneejer af
hele virksomheden. Det er særligt forholdet til kunderne, der holder ham kørende. For som han siger, så er
der ingen virksomhed uden kunder. Derfor er det vigtigt for ham at have et åbent og ærligt forhold til dem.
- Jeg taler ofte med mine kunder om aftenen. Vi har alle en pisse travl hverdag, men om aftenen er der tid
til at snakke sammen og spørge ind til, hvordan det egentligt går, fortæller han.
Målet om et godt og åbent samarbejde var også grunden til, at Kurt Bucka for snart seks år siden blev
formand for håndværkerforeningen i Tønder. Han ville skabe et bånd på tværs af foreningen og resten af
handelsstandsforeningen, Tønder Festival og Tønder Kommune. Et mål som meget tyder på, at han har
opnået. I hvert fald hvis man spørger Bjarne Pekruhn, der er tidligere ejer af Tønder Tømrer &
Snedkerforretning.
- Da jeg sidste år gik af som formand for håndværkerforeningen, sagde Bjarne Pekruhn i afskedstalen, at jeg
havde åbnet døre og gået ind med træsko på. Det gjorde mig ekstremt stolt. Det betyder jo, at jeg har
opnået det, jeg gerne ville, fortæller Kurt Bucka.
Ansatte en del af familien
Det er ikke kun kunderne, der er vigtige for Kurt Bucka. Hans i alt 20 ansatte
virksomheden, betyder også meget for ham.
- Nu kan du for eksempel se Dan, som har været ansat i virksomheden siden 1971. Dengang var jeg to år
gammel, så han er jo som en del af familien for mig.
Virksomheden er siden 2006, hvor der var 36 ansatte, gået ned i antallet. Men for ham er lykken ikke bare
at være stor. Som han siger, så er der ti gange så meget administration blandt andet regler omkring
bygningskrav, der skal ordnes i en stor virksomhed. Han vil meget hellere have de gode ansatte, han har nu.
- Jeg er glad for det niveau, virksomheden har. Lige nu ville jeg ikke kunne overskue mere, og de ansatte,
jeg har, er fantastiske til at blive en time ekstra, hvis det brænder på, fortæller den snart 50-årige
virksomhedsejer.
Og det var det i efteråret sidste år. Der var der meget at tage fat på. Af og til lidt for meget for Kurt Bucka,
der ellers er vant til at være oppe klokken fem om morgenen for at tage fat på arbejdet.

- I den periode i efteråret var jeg oppe klokken fire og var først færdig med arbejdet klokken 23 om aftenen.
Der fik jeg for lidt søvn, og det kunne mine ansatte godt mærke.

Den 12. april inviterer Kurt Bucka til reception i anledning af sin 50 års fødselsdag. Den 14. april som er dagen, hvor
han fylder rundt, har han ikke planer om den store fejring – der skal bare være ro på den dag. Foto: Claus Thorsted

Jagt i Afrika
Selvom Kurt Bucka ikke kan lade arbejde være arbejde - hverken klokken 23 om aftenen eller i
weekenderne - søger han stadig for, at der engang imellem bliver presset lidt afslapning ind. Den bliver
blandt andet brugt på jagt, som er den store hobby.
- Min ultimative bedste oplevelse var i 2012, da jeg sammen med min familie var i Sydafrika for at jage. Der
var ingen mobiltelefoner eller mails. Det var 100 procent ren afslapning i ti dage ude i naturen tre
generationer samlet. Det var vildt, fortæller Kurt Bucka.

