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Forord

Vi er i dag vant til å sjå vakre gamle hus, møblar og gjenstandar både på museum og i 
andre samanhengar utan at vi tenkjer på kven som har laga gjenstandane eller kva 
kunnskap som skal til for å skapa slike gode produkt. Med desse orda er vi midt inne i 
ein internasjonal debatt om bevaring av den immaterielle kulturarven vår. Unesco sin 
konvensjon for bevaring av den immaterielle kulturarven vart ratifisert av Norge 
hausten 2006. Denne konvensjonen slår fast at det er like viktig å ta vare på kunnskapen 
som skal til for å skapa slike vakre gjenstandar som gjenstanden i seg sjølv. Maans 
Maansen si verktøykiste er i så måte ei skattekiste som kan setja oss på sporet etter og 
vera ei kjelde til vidareføring av tradisjonell tømrar- og snekkarkunnskap. 

Husbyggjaren og snekkaren Maans Maanssen (1830-1887) vaks opp på Indre Songstad, 
men flytta til Havråtunet i 1872. Maans reiste rundt i Hordaland og tok arbeid der det 
var noko å gjera. Vi veit at han både bygde hus og laga innreiingar. Den fine formsansen 
til Maans kan vi mellom anna sjå i ein liten trehest han har laga. Verktøykista hans, som 
han hadde med seg når han var ute på oppdrag, er svært innhaldsrik og på det næraste 
komplett. Verktøyet er tatt godt vare på og er i god stand. Tømrarverktøy som laftebile, 
navar, med og medragshøvel viser at han dreiv med husbygging. Kista inneheld også 
loddsnor, loddstokk, vater, vinkelhaker osb. Det mest imponerande i den innhaldsrike 
kista er dei mange høvlane. Her er skrubbhøvlar, okshøvel, langhøvlar, falshøvlar, 
profilhøvlar, ploghøvlar med meir. Med stort og smått inneheld kista 56 ulike 
gjenstandar.

Prosjektet som er skildra i denne rapporten har gått ut på å måle opp, vega og 
fotografera gjenstandane. I tillegg er mange av verktya teikna i målestokk og skulle vera 
lett å kopiere. I så måte vil dei bli viktig for nye handverkarar som vil arbeida med 
denne typen verktøy, t.d. innanfor bygningsvern og restaurering. Prosjektet har vore eit 
samarbeidsprosjekt mellom Prosjekt Bryggen og Norsk handverksutvikling, 
Maihaugen. Vi håper at denne rapporten kan gjera denne skattekista tilgjengeleg for 
både handverkarar og andre interesserte og vera med å sikra at den ikkje-materielle 
kulturarven kan bli ført vidare.

Bergen september 2008

Atle Ove Martinussen
Fagsjef/spesialrådgjevar

Norsk handverksutvikling

                                                                          2



Innhold

Forord          2
Maans Maanssen       4
Maans Maanssens verktøykiste   5
Verktøybeskrivelse       7
Tegninger        21
Etterord        48
Kilder         48

                                                                          3



Maans Maanssen
Maans Maanssen (1830-1887) vokste 

opp på Indre Songstad, men flyttet til 

Havråtunet i 1872. Her overtok han 

bruket Larsajordet B.nr. 2 sammen med 

kona Synneva (1839-1909). Mons Olai 

var første sønn, og ble født og døde i 

1870. De fikk en ny sønn som også het 

Mons Olai (1871-1917). Etterkommerne 

etter Mons og Synneva har bodd på bruket siden. 

Maans var tippoldefar til Margun Blom Lilletvedt 

som eier  verktøykista i dag. Hun hadde også 

huset på Havrå, men dette ble solgt til Stiftelsen 

Havråtunet i 2001. Det fortelles om Maans at han  

var snekker og reiste rundt i Hordaland og tok 

arbeid. Utover dette er det lite vi vet om ham, 

men i huset der han bodde er deler av inn-

redningen intakt og en plassbygd seng på loftet er 

laget av Maans. Margun har også en liten trehest 

som Maans har laget. Dette viser at han har vært 

allsidig og med god formsans. Det er nok sannsynlig 

at Maans også har utført endel arbeid på 

Havråtunet, men det vet vi ikke noe 

sikkert om.

             
Foto: Bjørn Systad

Her på Larsajordet bodde Maans
med familien sin

Detalj fra en av sengene som 
Maans har laget

Maans må ha vært en allsidig kar
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Maans Maanssens verktøykiste.

Verktøykista til Maans forteller historien om en handverker som må ha vært 

allsidig, nøyaktig, og fremfor alt en ryddig og pertentlig person. Det store og 

varierte utvalget av gjenstander har vært godt vedlikeholdt og er i veldig god 

stand. Laftebile, navar, mè og medragshøvel viser at Maans har drevet med 

husbygging. Kassen inneholder loddsnor, loddstokk, vater, vinkelhaker, snelle 

med snor og strekmal for 

bordbredder fra 5,5-11˝. Alt dette 

er verktøy som brukes i en 

byggeprosess. Det som kanskje 

imponerer mest er den store 

samlingen med høvler. Her er det 

skrubbhøvler som blant annet ble 

brukt til grovavretting. Okshøvel og 

langhøvel ble ofte brukt til finere 

avretting. Det er 4 stk. langhøvler 

og en som skiller seg ut fra de 

andre. Den har ikke handtak, men 

derimot et utskåret spor i den ene 

enden. Sponåpningen avviker 

også fra de andre langhøvlene, og 

den ser ut til å være en del eldre. 

Her er falshøvler, profilhøvler, 

ploghøvler, ja høvelsamlingen 

dekker det meste av hva en snekker har bruk for, og det er 

sannsynlig at Maans har laget endel selv. De holder en veldig god standard og 

fungerer fint. Videre er det tvinger, sag, borvinde og småting som brukes av 

snekkeren. Treskojern viser også noe av allsidigheten, men dette var jo ganske 

vanlig blant gardbrukere på den tiden. Her er teksle, som gjerne ble brukt til 

uthuling. Drivholdt og bandhake kan ha vært brukt i tønneproduksjon.

Verktøykista med noe av innholdet

Foto: Elin Jensen

                                                                          5



 I verktøykista var det også en liten skuff som var plassert på to lister helt øverst i 

kista. Denne inneholdt mye 

forskjellig som beslag, skaftemner 

og noe småverktøy. Innholdet i 

denne skuffen er ikke registrert på 

annen måte enn med foto. Her var 

endel småfiler, en liten meisel, et 

lite stemjern, et skrujern, en bor, 

en navar, en tredelt rasp/fil, en 

rissenål samt endel små beslag, 

kroker og et lite jern som kan ha 

vært brukt til å vikke sagtenner 

med.

Foto: Elin Jensen

Disse bildene viser det som var i skuffen. Filer, bor, 
vikkejern, liten navar, skrujern, rissenål, beitel, meisel
og beslag og kroker.

En sikling med konveks og konkav bue, og rasp/
fil med 4 forskjellige overflater var også i skuffen
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Verktøybeskrivelse

Gjenstand nr. 01:

Bile

Skaft av ask

Vekt: 3500 g

Gjenstand nr. 02

 Bandkniv med eggbeskytter

 Mrk. LEBR.HUECH

  LUDENSCHEID GŐRTS

 Vekt: 523 g    -590 g med 
eggbeskytter

Gjenstand nr. 03:

Me (medrag)

Skaft av ask

Vekt: 164 g

Gjenstand nr. 04

Medragshøvel med eggbeskytter

Handtak av ask

Vekt: 610 g
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Gjenstand nr. 05:

Navar 3/4”

Skaft av ask

Vekt: 457g

Gjenstand nr. 06:

Navar 1-3/16”

Skaft av bjørk

Vekt: 1800g

Gjenstand nr. 07:

Vinkelhake

Ask

Vekt: 30g

Gjenstand nr. 08:

Vinkelhake

Ask

113g
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Gjenstand nr. 09:

Vinkelhake

Ask

317g

Gjenstand nr. 10:

Løsvinkel

Ask

223g

Gjenstand nr. 11

Strekmal med faste bredder 5,5-11”

Ask

73g

Gjenstand nr. 12:

Alenstokk

 Sammenleggbar, ett ledd

120g
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Gjenstand nr. 13:

Strekmal, opp til 40 cm.

Ask

Vekt:  237,5g

Gjenstand nr. 14:

Strekmal, opp til 18 cm.

Ask

Vekt: 88g

Gjenstand nr. 15:

Strekmal

Palisander/mahogny ?

Vekt: 65g

Gjenstand nr 16:

Dobbel løsvinkel

Ask og kobber

Vekt: 82 g
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Gjenstand nr.17:

Borvinde

Trevirke er usikkert

 Vekt: 470g

Mrk. E H

Gjenstand nr. 18

Bakksag med slire

Handtak av eik

Vekt 235g  -360g med slire

     

Gjenstand nr. 19:

Tvinge

Eik, skrue av ask.

Vekt: 980g

Gjenstand nr. 20:

Snelle med lodd

Ask

Vekt lodd: 235g  -255 med snelle
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Gjenstand nr. 21: 

Loddstokk

Furu

Vekt: 528g

Total lengde: 88cm.

Gjenstand nr. 22:

Loddvater

Furu

Vekt: 650g

Gjenstand nr. 23:

Bindhake (defekt)

 Vekt: 620g

Gjenstand nr. 24:

Snelle med snor

Ask

Vekt: 60g
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Gjenstand nr. 25:

Skjøve/skavl

Older/ask ?

Vekt: 76g

     

Gjenstand nr. 26:

Skavl/skjøve/pjål

Bøk

Vekt: 145g

Gjenstand nr. 27:

Profilhøvel (staff)

Bøk

Vekt: 59g

Mangler tann.

Gjenstand nr. 28:

Profilhøvel (staff)

Ask

Vekt: 180g

Eggvinkel: 38°
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Gjenstand nr. 29

Profilhøvel (hulkil)

Ask

Vekt:315g

Eggvinkel: 29°

Gjenstand nr. 30:

Semshøvel

Ask

Vekt: 423g

Eggvinkel: 33°

Gjenstand nr. 31:

Profilhøvel

Ask

Vekt: 410g

Eggvinkel: 36°

Gjenstand nr. 32

Falshøvel

Ask

Vekt: 375g

Eggvinkel: 31°

Høveltann mrk. Ward
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  Gjenstand nr. 33:
  Semshøvel
  Ask
  Vekt: 350g
  Eggvinkel: 32˚
  Høveltann mrk. L Hueck

Gjenstand nr. 34:

Profilhøvel (staff)

Older ?

Vekt: 210g

Eggvinkel: 37°

Gjenstand nr. 35:

Falshøvel

Ask

Vekt: 83g

Eggvinkel:33°

Gjenstand nr. 36:

Profilhøvel

Ask

Vekt: 380g

Eggvinkel: 44°
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Gjenstand nr. 37: 

Høvel med buet såle

Ask

Vekt: 725g

Eggvinkel: 31°

Høveltann mrk. Ward

Gjenstand nr. 38:

Høvel med buet såle

Ask

Vekt: 730g

Eggvinkel: 31°

Høveltann mrk. Ward

Gjenstand nr. 39:

Pusshøvel

Ask, horn av bjørk

Vekt:780g

Eggvinkel: 23°

Høveltann mrk.Ward

Gjenstand nr. 40:

Pusshøvel

Bøk

Vekt: 930g

Eggvinkel:28°

Høveltann mrk. Ward
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Gjenstand nr. 41
Langhøvel / avretter
Ask
Vekt: 2600 g
Eggvinkel: 25 ˚
Høveltann mrk. Ward warranted

Gjenstand nr. 42
Planhøvel /okshøvel
Ask
Vekt: 1400 g
Eggvinkel: 29 ˚
Høveltann mrk. Ward

Gjenstand nr. 43
Justerbar falshøvel
Ask
Vekt: 1150 g
Eggvinkel 34˚

Gjenstand nr. 44
Justerbar ploghøvel
Ask
Vekt: 1200g
Eggvinkel 34˚
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Gjenstand nr. 45

 Planhøvel

Ask med handtak av bjørk

Vekt: 4350g

Eggvinkel: 27°

Høveltann mrk. Ward warranted

Gjenstand nr. 46:

Planhøvel

Ask

Vekt: 3255g

Mangler tann

Gjenstand nr. 47:

Langhøvel / avretter

Ask

Vekt: 2900g

Eggvinkel: 31°

Gjenstand nr. 48:

Lockbeitel (beitel)

Ask

Vekt: 380g

                                                                          18



Gjenstand nr. 49:

Huljern / stemjern

Vekt: 627g

     

Gjenstand nr. 50:

Teksle

Ask

Vekt: 670g

Eggvinkel: 23°

Gjenstand nr. 51:

Bandhake

Bjørk

Vekt: 185g

Gjenstand nr. 52:

Drivholt

Ask

Vekt: 99g
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Gjenstand nr. 53: 

Treskojern

Bjørk

Vekt: 475g -505g med eggbeskytter

Gjenstand nr. 54:

Syl (3 stk.)

Ask

Vekt: 115g (samlet)

Gjenstand nr. 55:

Boks med skaft (2 stk.)

Vekt: 84g (samlet)

Gjenstand nr. 56:

Verktøykiste

Furu
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Gjenstand nr. 56   Verktøykiste
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Etterord

Rapporten er utarbeidet av  Elin Jensen og Bjørn Systad. Elin Jensen er ansatt 

som teknisk tegner ved Stiftelsen Bryggen. Bjørn Systad har vært ansatt som 

tømrer ved Stiftelsen Byggen, og i forbindelse med dette prosjektet, som 

dokumentator ved Norsk handverksutvikling. I prosjektet har vi fotografert, målt 

og veid 56 forskjellige gjenstander. De fleste gjenstandene er dessuten tegnet i 

1:1, slik at det skal være lett å kopiere dem. Her i rapporten er tegningene 

krympet ned, men det er lagt inn en målestokk som referanse. Tegningene er også 

tilgjengelig på CD eller som papirkopier i 1:1. Tegningene oppbevares i 

Stiftelsen Bryggens arkiv.

Vi vil samtidig få lov å takke Margun Blom Lilletvedt som eier verktøykista for 

at vi fikk lov til å registrere alt verktøyet og at hun har bidratt med fakta og 

bakgrunnstoff.

Kilder

Margun Blom Lilletvedt

Havråboka. Soga om ein gamal gard på Osterøy
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