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HANS PETTER EVENSEN: GAMLE HANDREDSKAPER. 
Hans Petter Evensen besøkte laget i juni 2015 med en presentasjon av ljåen, som han 

hadde skrevet bok om. 

Nå forbereder han ei bok om gamle handredskaper til bruks utendørs og innendørs, 

arbeidstittel er «Fra jord til bord», og han hadde samla en del bilder av redskaper fra 

vidt forskjellige aktiviteter som skal være med i boka. 

Folk hadde også tatt med seg mange redskaper som de presenterte. Det var alt 

overveiende redskaper fra mannens verden. Margit Gudbrandsen viste likevel ei 

trinse i 2 ulike treslag som hun stadig bruker i bakinga. Det blei avtalt at redskaper til 

innebruk (kvinnens verden) blir tema på et møte vinteren 2018. 

 

Blant de mange redskapene som blei presentert, var følgende: 

 

Hegd (Hallvard Haugen sa «hogd») som blei brukt til å stramma høylass med. 

Eplesankerkorg i aluminium med striesekk og eplerister, lang stang med krok i enden 

som brukes når eplene skal anvendes til saft/sider. 

 

Fra hans første arbeidsplass, Holt landbruksskole, blei det vist bilder av dagens elever 

som brukte handredskaper fra 1970 både i jordbruk og skogbruk. Humøret var bra, og 

i enkelte henseende kunne de gamle redskapene fortsatt være tjenlige. 

Her viste også Unni, kokke i snart 50 år, noen av sine kjøkkenredskaper og utstyr til 

golvvask. Verdien av dagens maskinelle golvvask blei trukket i tvil. Men de har 

utvilsomt letta arbeidet masse! 

 

Torvstikkingsredskaper fra Hestedokkstølen i Hallingdal. 

 

Hans Thyri fra Buskerud landbruksskole viste tvare/turu som blei brukt både til 

røring av stamping av graut. Verbet «å tville» blei brukt om deler av behandlinga, 

som bl.a. Signe Døhlen var vel kjent med. 

Av utstyr fra fjøset blei spesielt Even Liahagens trebeinte melkekrakk framheva. 

 

Hesteredskap (ard) og forskjellige slags spader og hakker blei framvist og navngitt. 

Jernskodd spade blei kalt ræka eller roko. Hva rydningsredskaper angår, blei utseende 

av flåhakke og rothakke diskutert, mens Hans Johan Skretteberg visste at ei spissblada 

hakke kaltes pelikan. 

 

Blant de mange medbrakte redskapene merka man seg spesielt skomakerutstyr, 

underlige måleredskaper og de mange slags økser, sager og hakker. 

 

 


