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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hei!Jeg heter Thor-Aage og for øyeblikket er jeg engasjert som høyskolelærer ved bachelorstudiet i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk restaurering ved institutt for Arkitektur og Teknologi, NTNU. Jeg har gått fra å være lærling og svenn i en mindre håndverksbedrift til å ende opp med 10 års arbeidserfaring fra moderne trevareindustri med data og robotteknologi, og 10 års erfaring med bygningsvern. Sistnevnte ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum. Nå har det vært snakket om både økonomi, roller og ansvar og virke allerede. Jeg tenkte jeg skulle snakke litt om verktøy og enkle fremstillingsprosedyrer i snekring relatert til fasadearbeid. 



Startskuddet – snekring med 
tradisjonelt håndverktøy etter 
tradisjonelle arbeidsprinsipper 

• Noen må ville, eller kreve det. 
• Noen må ville, og helst kunne, utføre det. 

 
• ØVELSE GJØR MESTER!  
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Først noen grunnleggende forutsetninger. Huseier eller antikvarisk myndighet må ønske eller kreve og håndverkeren må kunne utføre. Hvis en restaurering, reparasjon eller rekonstruksjon skal utføres som tradisjonelt snekkerarbeid så må det finnes en felles vilje til å forstå hva dette innebærer hos alle partene. Sett fra håndverkerens side: Ingen håndverker blir god til noe en ikke får trening i. Det må bestilles – og en kan ikke være redd for å tilby. Huseieren og antikvaren får aldri en jobb effektivt og riktig utført hvis det ikke legges til rette for at håndverkere som vil, får prøve seg. Det burde vært flere offentlige støtteordninger som sikret håndverker litt rom til å ta treningsprosjekter. Altså prosjekter hvor man får rimelig tid til å øve ferdigheter. Øvelse gjøre mester – i alle ledd!!



Dørstokkmila 

De vanlige hindringene/spørsmålene: 
• Bestilles ikke (man vet ikke hva 

man vil/skal ha) 
• Kan ikke / vil ikke – ukjent og 

utrygg arbeidsmetode. Mangler 
kunnskap. 

• Tar for lang tid (for mye jobb) 
• Blir for dyrt (i forhold til hva?) 

 
 

Det egentlige spørsmålet: 
Skal det handlages?  
 
Eller skal det ikke? 
 
Og – hvorfor skal det håndlages? 
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Hva er det så som hindrer at man ikke restaurerer kun med håndverktøy?Det kan være flere grunner til å gjøre en jobb for hånd. Det åpenbare er at man ønsker å få en fasade til å se ekte ut og da blir det ikke mer ekte enn å forsøke å gjøre det på gammelmåten. Men, hva vinner man i tillegg til det åpenbare. En del som ikke er så direkte synlig er videreføringen av en tradisjonell byggekunst. Dette har etter min mening noe med nasjonal identitet å gjøre. En håndverker som blir utfordret på å gjøre arbeid med håndverktøy vil gjennom erfaringen med arbeidet være i stand til å få en bedre forståelse for hva man står overfor i et gammelt bygg. Min påstand er at man blir i stand til å lese bygget på en ny måte. Være flinkere til å tolke hva man ser og dermed også kunne bedre vurdere tiltak og arbeidsmetode.  



Er avgjørelsen om handarbeid tatt så må en legge 
vekk kalkylen for monteringssnekring og ta frem 

kalkylen for handsnekring. 
 

Håndverkeren må samtidig legge vekk 
prosessbeskrivelsen for de mer moderne 

produksjonsmåtene og åpne den førindustrielle 
prosesshåndboka. 

 
Det er ingen skam å bli svett! 
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Å ta frem Kalkylen for håndsnekring er i mine øyne ikke ensbetydende med moderne kalkyler x 4 i pris. Kalkylen inneholder andre punkter rett og slett. Det betyr at man kanskje ikke kjøper bordene på byggmakker i standard dimensjon, men kjøper dem på tilpasset dimensjon fra et sagbruk. Kanskje må man utvide prosjektperioden for å hente emne i skogen – eller lage seg/få laget noe tilpasset verktøy.  Og kanskje viktigst – er det bestilt snekring med hånd så må man unngå å blande inn moderne teknikker og verktøy. Å legge vekk i prinsippet ”alt en har lært” kan være svært krevende for en håndverker og krever god tilrettelegging og målrettet jobbing med seg selv. En må ikke la seg friste til å falle tilbake til de teknikker og verktøy en er så alt for godt kjent med. Ofte tror jeg at man gjerne har en fot i hver leir i den tro at man får det beste ut av begge. Jeg tror man heller må ta et valg og sørge for at det blir det rette. Jo oftere og mer man snekrer med tradisjonelle håndverktøy jo lettere og mer effektivt går arbeidet. Verktøyene og teknikkene som brukes i en bestemt rekkefølge henger sammen og hører sammen. Hvis man begynner å blande inn moderne verktøy og prinsipper så lager man krøll i prosessforløpet for bruk av håndverktøy. Husk at i førindustriell tid var materialproduksjon minst halvparten av det totale tidsforbruket. Husk at hele samfunnsstrukturen er endret i forhold til når handarbeid var standardmåten. Dette gjør det spesielt utfordrende å jobbe etter førindustrielle prinsipper i dag. 



Basisutstyr i verktøykassa ”snekkerarbeider”   
- for å restaurere en fasade 

Høvler: 
• Skrubboksehøvel 
• Slettoksehøvel 
• (Pussoksehøvel)  

 
• Semshøvel 
• Flyttplog/Splittplog 
• Ett par profilhøvler 

Diverse: 
• Fint og grovt (plant) bryne. 
• Sotsnor (Krittsnor) 
• Lita, lett bile/snekkerøks, ca. 4” 

relativt rett egglinje. 
• Siktestikker  
• Kappsag (Gjerne grindsag) 
• Klyvsag / Fotsag (Grindsag) 
• (Panel)ripmot 
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SÅ – hva bør være i verktøykassa? For Snekkerarbeider knyttet til fasaderestaurering, tenker jeg for eksempel på:	Høvling av bord (hjørnekasser, gesimskasser, låvepanel mm)	Kopiering av tømmermannskledning ev. inkl. profil eller rot/toppavsmalning	Vindusomramminger inkl. reparasjon av karmer, poster og losholter	Enklere listverkI tillegg til lista dere ser her kommer en god snekkerhammer, treklubbe og hugg-, tapp- og stemjern etter behov. OG treningskort på 3T!!! Verktøy er ikke skarpt når det hentes ut hos Tromas!! Her vil jeg påstå at det syndes mye. Godt og riktig verktøy brukt på riktig måte er hele jobben – sørg for at det holder seg godt! Tradisjonelt har snekkeren laget mye av verktøyet sitt selv. Det finnes i dag noen få som kan levere tradisjonelt snekkerverktøy (høvler og sager) på bestilling. Det er også mulig å få kursing i f.eks. Høvelmaking. 



For spesialiserte snekkeroppdrag, innredning  

Høvler 
• Gulv- og panelploger 
• Sammensatte profilhøvler 
• Spesialhøvler for dører og 

vinduer. 
• Flere sletthøvler til avretting og 

sletting av bord. 

Diverse: 
• Vinkelhaker 
• Risseverktøy 
• Stemjern og tappjern 

(lockbeitler) 
• Flere kapp- og klyvsager. 

(tapping og slissing mm.) 
 
 
 



Felles for begge: Kjellingfot og høvelstopp. 

Enkelt utstyr  
(ta med rundt ev. plassbygge) 

• Forsete, ca. 3,5 m eller 
• Benkeplate av limtredrager, 3 m 

 

Avansert 
(flyttbart, men krever mer fasiliteter) 

• Skottbenk 
• Høvelbenk med fast understell 

 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Forsetet er en enkel sittebenk som kan skrues sammen av 2” x 8” granbord. En sitter på bordet som skal høvles. Fungerer svært godt til høvling av panelbord, gulvbord osv. For litt mer omfattende jobber er en skottbenk svært kjekt å ha. 


	Snekre med håndverktøy �–Hva må til for å komme i gang?
	Startskuddet – snekring med tradisjonelt håndverktøy etter tradisjonelle arbeidsprinsipper
	Dørstokkmila
	Lysbildenummer 4
	Basisutstyr i verktøykassa ”snekkerarbeider”  �- for å restaurere en fasade
	For spesialiserte snekkeroppdrag, innredning 
	Felles for begge: Kjellingfot og høvelstopp.

