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BLYGLASSHÅNDVERKERFAGET 

Historikk: Malte glassvinduer kom til Norge som en del av arbeidet med klostre og kirkebygg i 
middelalderen. Det er funnet fragmenter etter glassmalerier i kirkeruiner og ved kirker rundt om i 
landet, så man vet at det var brukt slike vinduer her i middelalderen. Det er ikke usannsynlig at det 
var utenlandske håndverkere som utførte disse arbeidene. Glass var fortsatt nytt og dyrt i Norge på 
1600-tallet, men særlig i «hansabyen» Bergen ble det brukt en del glassmalerier. Med tilgang på 
større glassruter fra 1700-tallet, ble det brukt tresprosser og kitt i vinduer, men i bygdene fortsatte 
man lenge å bruke blyvinduer. Med omfattende kirkebygging på 1800-tallet (mange i nygotisk stil), 
ble også malte glassvinduer etterspurt. Det var først etter at det kom planglass i store flater på første 
del av 1900-tallet at glassmester- og blyglass ble delt i to fag. Blyglassfaget har aldri vært noe stort 
fag i Norge. 

Nye lærekontrakter 1996-2014: 11 nye kontrakter. 

På lista over verneverdige fag fra: 1996. 

Dagens utøvere: Det er kanskje 15-20 bedrifter som innehar kompetanse innen faget i dag. Noen få 
bedrifter lever hovedsakelig av blyglassarbeider, men de fleste kombinerer blyglassarbeid med 
beslektet arbeid, enten mer kunstnerisk virksomhet eller (oftest) ordinært glassmesterarbeid. Det er 
også en del utøvere fra utlandet som har sin fagbakgrunn fra hjemlandet. Nidarosdomens 
Restaureringsverksteder har eget blyglassverksted som har ekspertise på antikvarisk blyglassarbeid 
og de brukes for å restaurere spesielt verdifulle glassmalerier i andre kirker. 

Bedriftseksempler: Tønsberg Glassliperi & Speilfabrikk http://www.glassliperi.no/index.php/bly-og-
kunstglass/blyglass og Nidarosdomens Restaureringsverksteder http://www.nidarosdomen.no/nb-
no/ndr+restaurering/ndr+i+dag/restaureringsavdelingen/restaurering.html 

Yrkesutøvelse: Blyglasshåndverkeren lager, reparerer og restaurerer glassarbeider i vinduer, dører, 
fasader og interiører. Glassbiter skjæres til og monteres i profiler av bly. Det kan også være 
nødvendig å male og brenne glasset før bruk. Arbeidet omfatter demontering og montering av glass. 
Foruten vindus- og dørarbeider, kan håndverkeren også lage lamper, speil og andre 
dekorasjonsgjenstander innfattet i bly. Blyglass i privatboliger avhenger av svingninger i stil og smak. 
Noen oppdrag forutsetter at antikvariske retningslinjer skal følges, mens andre arbeider må oppfylle 
bygningstekniske forskrifter.  

 

Likhetstrekk med andre yrker: Glassmester. 

Utdanning: vg1 design og håndverk. Særløpsfag. 

Skoletilbud i utlandet: Antakelig kun konservatorutdannelse og kunstutdannelser på 
universitetsmiljø, f.eks. i England. 

 

Læreplan: http://www.udir.no/kl06/BLY3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1  

Filmsnutt: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=535 

http://www.glassliperi.no/index.php/bly-og-kunstglass/blyglass
http://www.glassliperi.no/index.php/bly-og-kunstglass/blyglass
http://www.nidarosdomen.no/nb-no/ndr+restaurering/ndr+i+dag/restaureringsavdelingen/restaurering.html
http://www.nidarosdomen.no/nb-no/ndr+restaurering/ndr+i+dag/restaureringsavdelingen/restaurering.html
http://www.udir.no/kl06/BLY3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=535
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BUNADTILVIRKERFAGET 

Historikk: Interessen for folkedrakter og bunader oppsto i forbindelse med nasjonalromantikken på 
1800-tallet. Den nasjonalromantiske strømningen var et europeisk fenomen, men fikk et hardere 
feste i Norge enn i de fleste andre land. Interessen for bondekultur og deres folkedrakter (folkekultur 
og nasjonal identitet) ble anført av intellektuelle miljøer. Hardangerdrakten ble i sin tid kalt 
«nasjonalen». Hulda Garborg var sterkt opptatt av norsk folkedans og hun ønsket at danserne skulle 
være kledd i noe særnorsk. Hun arbeidet i denne forbindelse for å få et større draktmangfold enn 
bare «nasjonalen». I 1903 ga hun ut boka Norsk klædebunad og begrepet bunad ble utbredt. Det ble 
ansett som viktig at norske råvarer som ull og lin ble brukt i bunadsproduksjonen. På denne tiden ble 
broderte bunader populære og det ble lagt vekt på at disse bunadene hadde en forankring i noe 
lokalt, som et skjørt, en lue, duk e.a. med mønstre som kunne overføres til en bunad. Fra 1970-tallet 
økte interessen for rekonstruksjoner av folkedrakter fra et bestemt område og tidsperiode til bruk 
som bunad. I dag har vi bunader med ulik historisk bakgrunn, men felles for alle er at de mer eller 
mindre er inspirert av den tradisjonelle folkedrakten. Bunadtilvirkerfaget ble godkjent som lærefag i 
1997. 

Nye lærekontrakter 1996-2014: 53 nye kontrakter (over 100 avlagte prøver).  

På lista over verneverdige fag fra: 2003 (håndverksfag med færre enn fem nye kontrakter årlig). 

Dagens utøvere: Det kan være rundt 50 verksteder rundt om i landet som drives av bunadstilvirkere. 
I tillegg er det fortsatt en del ufaglærte som tilbyr brodering og/eller montering av bunader uten å 
være registrert som næringsutøvere.  

Bedriftseksempler: Bunadmester Mona Løkting http://www.staslig.no/index.php/bunad og 
bunadmester Vibeke Hjønnevåg http://home.online.no/~vi-hjoen/ 

Yrkesutøvelse: En bunadstilvirker tar mål, utarbeider mønstre, broderer, monterer og tilpasser bunader. 
Omsøm og reparasjoner hører også med til arbeidsoppgavene. Søm utføres både med maskin og for hånd. 
I tillegg kan håndverkeren i noen grad arbeide med teknikker innen veving, strikking, tvinning, nupereller 
e.a. Det finnes flere hundre ulike bunader med ulike geografiske særpreg. Siden det er tradisjonelt 
draktmateriale bunadstilvirkeren arbeider med, er det viktig at vedkommende behersker de gamle 
teknikkene som har vært brukt. Foruten det søm-tekniske er kunnskaper om drakthistorie og materialer 
en del av faget. Det er vanlig at håndverkeren spesialiserer seg på noen typer bunader for å få god rutine 
og høyt tempo i arbeidet. Noen verksteder syr bare kvinnebunader, mens andre syr bare mannsbunader. 
Tidkrevende arbeid som brodering og skjortesøm kan det være vanskelig å oppnå akseptabel timepris for. 
I dag utføres slikt arbeid både i Afrika og Asia og det er vanskelig for norske utøvere å konkurrere med 
prisene disse produktene kan selges for. Juridiske problemstillinger, utflagging av produksjon, 
konfeksjonssøm og svart arbeid har vært anført som fagets utfordringer. 

Norsk institutt for bunad og folkedrakt ved Valdresmusea, er et nasjonalt kompetansesenter som 
arbeider med dokumentasjon, forsking og formidling av folkedrakt og bunad. Instituttet har et 
omfattende arkiv med draktregistreringer, mønstre, foto og forskjellig tradisjonsmateriale fra hele 
landet og gir råd i forbindelse med rekonstruksjoner mv. De er også medvirkende i modultilbud innen 
bunadopplæring og universitetskurset om drakt og samfunn. Norsk Folkedraktforum arbeider med 
folkelig drakttradisjon og Norske Tekstilhåndverkere er et landsforbund for vevere, strikkere og 
bunadtilvirkere (bransjeforbund tilknyttet NHO). 

Likhetstrekk med andre yrker: Kostymesyer og herreskredder. 

 

http://www.staslig.no/index.php/bunad
http://home.online.no/%7Evi-hjoen/
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Utdanning: vg1 design og håndverk og vg2 design og tekstil. To år læretid i bedrift. 

Bunadopplæring kursrekke http://www.kulturogtradisjon.no/opplaeringstilbud/bunadopplaeringa 

Skoletilbud i utlandet:  

Læreplan: http://www.udir.no/kl06/BUN3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1 

Filmsnutt: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=961 

 

 

http://www.kulturogtradisjon.no/opplaeringstilbud/bunadopplaeringa
http://www.udir.no/kl06/BUN3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=961
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BUNTMAKERFAGET 

Historikk: Pels fra ville og tamme dyr har vært brukt til bekledning fra tidenes morgen. I Norden var 
buntmakerfaget etablert på 1500-tallet, men det har fra middelalderen og fram til 1700-tallet vært 
varierende og uklare avgrensninger innen skinnfagene. I middelalderen var det en stor yrkesgruppe 
som ble kalt skinnere, som beredte skinn med pels og som sydde pelsklær. Med minsket bruk av 
pelsklær (endring i mote?) på slutten av 1600-tallet ble yrket nesten borte. I dag er pelsbransjen 
internasjonal og beredte pelsskinn selges på auksjoner over hele verden. I takt med 
velstandsøkningen på 1900-tallet, steg antall buntmakere i Norge og faget hadde i 1950 over 500 
håndverkere. Endringer i klestilvirkning, mote og rikelig tilgang til klær i andre materialer, har ført til 
langt mindre etterspørsel etter pelsplagg. Kampanjer mot pelsdyroppdrett har forsterket dette 
bildet. Buntmakerfaget ble godkjent som lærefag i 1956. 

På lista over verneverdige fag fra: 1996. 

Nye lærekontrakter 1996-2014: 8 nye kontrakter. 

 

Dagens utøvere: Det er ikke mer enn rundt 15 buntmakervirksomheter igjen her i landet og de fleste 
er små med bare en eller noen få ansatte. Det er vanlig at buntmakeren driver med salg av ferdig 
innkjøpte pelsplagg, skinnklær osv.   

Bedriftseksempler: Atelier Henry Philip http://www.henryphillip.no/verkstedservice.331440.no.html 
og Ellens Pelsstudio http://www.pelsstudio.no/public.aspx?pageid=80994 

 

Yrkesutøvelse: Buntmakere sorterer, skjærer til og syr klær av pels. Det er ofte mange små stykker 
pels som inngår i et plagg. Pels er et naturprodukt som krever mye arbeid og håndverksmessig 
behandling for å få det beste ut av råstoffet. De ferdige pelsproduktene vil som regel bli ganske 
kostbare. I dag er det derfor sjelden at norske håndverkere syr nye pelsklær i stort omfang, men 
forskjellig pelstilbehør som vesker, pulsvarmere mv har blitt vanligere. Det meste av jakker og kåper 
blir importert fra Kina eller andre lavkostland. For de norske buntmakerne har reparasjoner og 
omsøm blitt hovedarbeidet. Rensing og oppbevaring av skinnplagg i kjølerom er en annen 
inntektskilde. Buntmakeren driver også med kundeveiledning i forbindelse med salg, omsøm og 
vedlikehold av pelsplagg. Kundene er i all hovedsak privatpersoner. 

Likhetstrekk med andre yrker: Skinn- og pelsduodjar, modist og kostymesyer. 

Utdanning: vg1 design og håndverk og vg2 design og tekstil. To år i lærebedrift. 

 

Skoletilbud i utlandet: 

Læreplan: http://www.udir.no/kl06/BNT3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1 

Filmsnutt: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=588 

 

 

http://www.henryphillip.no/verkstedservice.331440.no.html
http://www.pelsstudio.no/public.aspx?pageid=80994
http://www.udir.no/kl06/BNT3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=588
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BØKKERFAGET 

Historikk: Bøkkere eller tønnemakere, tidligere kalt kippere, har fra middelalderen og fram mot 
nyere tid tilvirket tønner, fat, kar etc. for alle slags varer som skulle oppbevares og forsendes. Særlig 
langs kysten var bøkkere en vanlig og viktig yrkesgruppe. Faget var sterkt knyttet til fiskerisektoren. I 
1920 var det nesten 1500 bøkkere her i landet, mens antallet var sunket til i underkant av 500 i 1950. 
Etter at plasten kom på femtitallet ble det en rask avvikling av det meste av faget, siden 
plastemballasje som tønner, dunker o.a. kunne erstatte tretønnene. Gode sildefangster fram til 
1960-tallet holdt likevel liv i noe produksjon. I bøkkerdistriktet Bogøy i Fusa, ble det på midten av 
1980-tallet produsert om lag 100.000 tønner årlig. I dag er det bøkkerverkstedet ved Vinmonopolet 
(Arcus) som er det viktigste verkstedet for videreføring av faget. Bøkkerfaget ble (igjen) godkjent som 
lærefag i 1994. 

På lista over verneverdige fag fra: 1996. 

Nye lærekontrakter 1996-2014: 3 nye kontrakter. 

Dagens utøvere: Det er bare noen få bedrifter igjen med profesjonelle bøkkere. Arcus 
(Vinmonopolet) i Oslo har eget bøkkerverksted med tre ansatte som vedlikeholder fat og liggere i eik 
for oppbevaring av alkoholholdige drikkevarer. Det har vært to lærlinger her de siste 20 åra. I tillegg 
var det en lærling knyttet til et opplæringskontor i Trondheim, men vedkommende arbeidet aldri 
som bøkker (skiftet fag). I Fusa i Hordaland er det fortsatt en del nyproduksjon av tønner i furu for et 
begrenset marked i fiskeriene (sildesalting, salting av rogn mv). Også noe salg av forskjellige 
tønnestørrelser til forbrukere, samt stamper, tønnemøbler o.a. En bedrift har bygd nytt verksted 
(eieren avla svenneprøve som privatist i 2010) og satser videre. De øvrige er eldre utøvere som 
arbeider litt med tønneproduksjon og som ikke rekrutterer yngre inn i faget.  

Bedriftseksempler: Arcus http://arcus.no/brennevin/var-historie/bokkerfaget/bokkerverkstedet/ og 
Tre og tønner http://tretonner.no/om-tre-og-tonner/ 

Yrkesutøvelse: Bøkkeren må ha god materialkunnskap, sørge for riktig tørking av materialer og velge 
dimensjoner ut fra hvilket volum tønnene skal ha. Staver og bunner må formes i en stavkrakk, tønna 
reises og varmes (mykgjøre treet for å kunne forme tønna), tønna drives, stavene jevnes, kryss høvles 
(spor til bunn), bunn settes i og band settes på plass. Tønneloven fra 1932 fastsatte hvor mange liter 
ulike tønnestørrelser skal romme. For standard produksjon brukes faste mål, men bøkkeren må også 
kunne beregne størrelse på produktdeler ut fra et bestemt volum og konstruere og tegne produkter. 
Tønneproduksjonen på Vestlandet skjer med noe maskinell framstilling for å rasjonalisere arbeidet. 
Innen vin- og brennevinsproduksjonen er det behov for å bruke tønner eller fat laget av tre. 
Bøkkerne ved Arcus arbeider kun håndverksmessig, men lager ikke mange nye tønner.  

Likhetstrekk med andre yrker: Tredreier, møbelsnekker og trebåtbygger. 

Utdanning: vg1 design og håndverk eller vg1 TIP eller vg1 bygg- og anleggsteknikk og vg2 design og 
trearbeid. To år i lærebedrift. 

Skoletilbud i utlandet: 

Læreplan: http://www.udir.no/kl06/BKF3-01/  

Filmsnutt: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=530&redirect_from_tibet=true 

http://arcus.no/brennevin/var-historie/bokkerfaget/bokkerverkstedet/
http://tretonner.no/om-tre-og-tonner/
http://www.udir.no/kl06/BKF3-01/
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=530&redirect_from_tibet=true
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BØRSEMAKERFAGET 

Historikk: I Europa startet tilvirkning av skytevåpen på 1300-tallet og håndverket kom antakelig til 
Norge noen hundre år senere (fra Tyskland og Danmark). Mange børsemakere var tilknyttet 
forsvaret. I perioden 1600-1900 var det rundt 300 børsemakere i Kristiania (Oslo). Selv om det først 
og fremst var et byhåndverk, var det i enkelte bygder også børsemakere. Her kunne det være flinke 
smeder og god tilgang på jern. Jakt har vært en viktig økonomisk aktivitet opp gjennom tidene og fra 
annen halvdel av 1600-tallet har det vært brukt jaktvåpen. De eldre skytevåpnene hadde 
munnladning. Rundt 1850 kom bakladegevær og litt etter rifler med tennstempler og patroner. 
Utviklingen har gått fra tilvirkning av hele våpen til mer reparasjonsarbeid. Børsemakerfaget ble 
godkjent lærefag i 1996. 

På lista over verneverdige fag fra: 1996. 

Nye lærekontrakter 1996-2014: 19 nye kontrakter (rundt 130 svenneprøver).  

Dagens utøvere: Det er 40-50 verksteder og våpenutsalg med verksted på landsbasis. De fleste 
verksteder drives bare av eieren og flertallet er utenfor større byer. Børsemakernes Landsforbund 
(stiftet på 1950-tallet) er en landsdekkende interesseforening for faget med ca. 30 medlemmer. 

Bedriftseksempler: Vågsland Våpenforretning http://www.vagslandvapen.no/ og 
Forsvaret http://forsvaret.no/karriere/utdanning/laerling/laeretid-med-
forstegangstjeneste/laerefag-med-forstegangstjeneste/borsemakerfaget 

Yrkesutøvelse: Mange nye våpen kommer fra fabrikker i utlandet. Børsemakeren må ha kunnskap 
om ulike våpen og ammunisjon og feilsøking og testing av våpentyper er nødvendig. Tilpasninger, 
vedlikehold, ombygginger og reparasjoner er vanlige arbeidsoppgaver. Likeledes tilpasning av 
lyddempere, justering av sikter og tilvirkning eller ombygging av skjefter. Håndverkeren må ofte lage 
nye deler til et våpen. Børsemakeren må også kjenne lovene som angår skytevåpen, ammunisjon, vilt 
og dyrevern. Typiske kundegrupper er jegere og konkurranseskyttere. Det kan også være 
våpensamlere som trenger fagfolk til restaurering av gamle våpen. Norge ligger i verdenstoppen i 
våpentetthet. En del børsemakere er ansatt i Forsvaret. 

Etter at det ble innført autorisasjonskrav til børsemakervirksomheter (bl.a. krav om svennebrev eller 
tilsvarende), har det blitt avlagt mange svenneprøver etter praksiskandidatordningen. I dag må 
børsemakere søke bevilling for å drive børsemakervirksomhet. 

 
Utdanning: vg 1 design og håndverk eller vg1 TIP og vg2 børsemaker(landsdekkende tilbud ved 
Gauldal videregående skole i Sør-Trøndelag). To år i lærebedrift. 

 
Annet: Utdanningen varte tidligere 4,5 år. Elever ved børsemakerlinja ved Gauldal videregående som 
ikke får læreplass får et vg3 tilbud ved skolen og kan deretter avlegge svenneprøve her.  
 

Skoletilbud i utlandet: I Tyskland er det en videregående skole i 
børsemakerfaget http://buechsenmacher-ausbildung-suhl.de/ausbildung_buechsenmacher.html 

Det er en fireårig børsemakerutdanning i Ferlach i Østerrike http://www.htl-ferlach.at/en/our-
education/weapon-and-safety-engineering 

http://www.vagslandvapen.no/
http://forsvaret.no/karriere/utdanning/laerling/laeretid-med-forstegangstjeneste/laerefag-med-forstegangstjeneste/borsemakerfaget
http://forsvaret.no/karriere/utdanning/laerling/laeretid-med-forstegangstjeneste/laerefag-med-forstegangstjeneste/borsemakerfaget
http://buechsenmacher-ausbildung-suhl.de/ausbildung_buechsenmacher.html
http://www.htl-ferlach.at/en/our-education/weapon-and-safety-engineering
http://www.htl-ferlach.at/en/our-education/weapon-and-safety-engineering


Kort omtale av små håndverksfag 
 

Norsk handverksinstitutt v/ Inger Smedsrud, jan. 2015 
 

Det er flere skoler i USA (bl.a. i Arizona og Sør-Carolina) som har inntil to års utdanning i tilvirkning av 
rifler (tilsvarer ikke norsk svennebrev).  

Læreplan: http://www.udir.no/kl06/BMF3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1 

Filmsnutt: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=536&redirect_from_tibet=true 

 

http://www.udir.no/kl06/BMF3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1
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DUODJIFAGENE 

Historikk: Samisk kultur har en historie som startet mange tusen år før vår tidsregning. Duodji er en 
betegnelse for samisk sløyd, håndverk og kunsthåndverk. Tradisjonelt tilvirket samiske familier det 
meste av klær, redskaper og utstyr som trengtes i et nomadisk levesett. Materialene kom fra rein og 
andre naturmaterialer i nærmiljøet, mens ullgarn, tøy og metaller ble kjøpt.  Klær og sko ble sydd av 
reinskinn og med sener. Horn og bein ble brukt til ulike formål og av never, røtter og rikuler ble det 
laget oppbevaringskar. Bruksgjenstander ble ofte dekorert med samiske symboler. Tidligere ble 
håndverksferdigheter overført fra foreldre til barn. Også det samiske samfunnet har gjennomgått 
store endringer og duodji er ikke lenger en selvsagt del av samisk husholdning. Skoleopplæring og 
lærlingordning har derfor fått en viktigere funksjon i kunnskapsoverføringen i forhold til tidligere. 
Duodji ble godkjent som lærefag i 1990 og delt i fem ulike lærefag i 2012. 

Nye lærekontrakter 1996-2014: 82 nye kontrakter (noe færre avlagte svenneprøver). 

På lista over verneverdige fag fra: 1996 (håndverksfag med mindre enn fem nye kontrakter årlig). 

Dagens utøvere: Det kan være rundt 50 virksomheter som driver næringsmessig utøvelse av duodji. I 
en analyse av duodjinæringen fra 2012 var det 48 duodjiutøvere i 2010 som i snitt omsatte for i 
underkant av kr. 200.000.  Mange utøvere arbeider med duodji på deltid, men denne aktiviteten kan 
utgjøre en viktig biinntekt.  

Bedriftseksempler: Håvard Larsen http://www.havard-larsen.com/ og Miennas 
Ull http://www.miennas-ull.no/pages/duodji.html og Reisa Skinnprodukter https://nb-
no.facebook.com/pages/Reisa-Skinnprodukter-H%C3%A5ndverk-innen-skinn-pels-klede-og-
smykker/242652159152925 

Yrkesutøvelse: Det tilvirkes fortsatt tradisjonelle samiske produkter av duodjiutøvere (som klær, 
redskap og pyntegjenstander) av tekstil, skinn, tre, bein og metall. I tillegg lages det nyutviklede 
duodjiprodukter med basis i samisk kultur. Utøverne viderefører samiske tradisjoner ut fra form, 
mønstre og farger, noe som er viktige markører for samisk kultur. Duodji avspeiler regionale særtrekk 
og kan deles inn i nord-, lule- og sør-samisk duodji. Opplæringskontoret for reindrift og duodji får 
årlig støtte til lærlinger i duodjifagene og Duodjeinstituhtta får støtte til å utvikle duodjinæringen. 
Sametinget og næringsorganisasjonene i duodji (Landsorganisasjonen Sámiid Duodji og Duojariid 
ealáhussearvi) ivaretar en næringsavtale for næringen. Det kan brukes et duodjimerke for å vise at 
produktene er ekte duodji.  

 

 Likhetstrekk med andre yrker: Trebåtbyggerfaget, håndveverfaget, strikkehåndverkerfaget, 
smedfaget, salmakerfaget og skomakerfaget. 

Utdanning: vg1 design og håndverk eller vg1 TIP og vg2 duodji. To år i lærebedrift.  

Skoletilbud i utlandet:  

Jokkmokk i Sverige 1-2 år http://www.samernas.se/utbildningar/duodji-sameslojdlinje/ 

Læreplaner:  

Horn-, bein- og metallduodjifaget http://www.udir.no/kl06/HMD3-
01/Hele/Komplett_visning/?print=1 
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Skinn- og pelsduodjifaget http://www.udir.no/kl06/SPD3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1 

Tekstilduodjifaget http://www.udir.no/kl06/TED3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1 

Treduodjifaget http://www.udir.no/kl06/TRD3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1 

Veve- og håndstrikkeduodjifaget http://www.udir.no/kl06/VHD3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1 

 

Filmsnutt: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=962&redirect_from_tibet=true 
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FILIGRANSØLVSMEDFAGET 

Historikk: Filigran eller trådarbeid er en svært gammel teknikk med utbredelse over store deler av 
verden. I Europa fikk den en oppblomstringstid på 1600-tallet. Her i landet ble filigran særlig brukt til 
draktsmykker. På 1800-tallet ble det økt interesse for nasjonal kulturarv og bygdedraktsølv ble 
inspirasjonskilde for smykker for borgerskapet. Bondesølvsmedene hadde holdt på gamle teknikker 
og mønstre gjennom generasjoner og selv om det egentlig var en internasjonal teknikk, ble 
gjenstandene gitt et eget preg. Rundt år 1900 fikk norsk filigran- og emaljearbeider internasjonal 
oppmerksomhet. Jacob Tostrup, David Andersen, Gustav Gaudernack og Torolf Prytz var ledende i 
denne sammenheng. Filigransølvsmedfaget het tidligere filigranarbeiderfaget og har eksistert som 
fag i lang tid, men ble godkjent lærefag i 1953.   

Nye lærekontrakter 1996-2014: 80 nye kontrakter.  

På lista over verneverdige fag fra: 1996. 

Dagens utøvere: På landsbasis kan det være rundt 20-25 bedrifter innen faget. Det er noen 
verksteder med flere ansatte, men de fleste bedriftene er enkeltpersons virksomheter. Telemark og 
Setesdal er områder hvor filigranteknikken står spesielt sterkt.  

Bedriftseksempler: Sølvsmeden på Finnøy http://solvsmed.no/verksted.htm og Gry 
Grindbakken https://nb-no.facebook.com/FiliGry og Sylvsmidja http://www.sylvsidja.no/ 

Yrkesutøvelse: Filigranteknikken er fortsatt mye brukt her i landet, hovedsakelig til draktsølv, men 
også til andre smykker og mindre gjenstander. Den økte interessen for bunader har også ført til 
større etterspørsel etter sølvtilbehør, men det er her snakk om hele skalaen fra håndlaget til 
ferdigstøpt. Søljer, spenner og knapper er eksempler på gjenstander filigransølvsmeden lager. Først 
former håndverkeren platestykket som «skjelett» for et smykke som så bygges opp med tråd. 
Håndverkeren bøyer, fletter og vrir tynne sølvtråder til spindelvevsaktige mønstre. Små kjørner eller 
kuler av metall settes inn i mellomrommene. Symbolene som brukes kan i noen tilfeller spores flere 
tusen år tilbake i tid. Filigran brukes også til nyutviklede smykker. De små håndverksbedriftene selger 
mest direkte til privatkunder.  

Likhetstrekk med andre yrker: Gullsmed og sølvsmed. 

Utdanning: vg1 design og håndverk eller vg1 TIP og vg2 design og gullsmedhåndverk. To år læretid i 
bedrift. 

Vg2  kurs: Elvebakken videregående skole, Setesdal vidaregåandesSkule avd. Valle og Plus-skolen i 
Fredrikstad. 

Skoletilbud i utlandet:  

Læreplan: http://www.udir.no/kl06/FIL3-01/Hele/ 

Filmsnutt: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=963 
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FORGYLLERFAGET 

Historikk: Forgylling fantes i kirkeutsmykninger allerede i middelalderen i Norge, men vi vet ikke 
hvem håndverkerne var. Under barokken ble det brukt forgylling på møbler og rammer.  Her i landet 
var det 1800-tallet som representerte fagets storhetstid. Antakelig var mye av faget knyttet til tyske 
faglærte innvandrere, slik som tilfellet var i Sverige og Danmark. Det var et byhåndverk og 
hovedproduktene var forgylte speil- og malerirammer. Etter hvert kom det rammefabrikker som 
produserte rimeligere gullister og det ble etablert rammeverksteder. Yrkesutøvere som egentlig var 
malere, billedhuggere eller glassmestere har vært konkurrenter til forgyllerne. Disse konkurrentene 
behersket ikke arbeidet med ornamentikk og underlag som de faglærte forgyllerne, men kunne 
enkelte forgyllingsteknikker. Faggruppen forgyllere har først og fremst lagt gull eller slagmetall på tre 
og gips. Av SSBs tellinger går det fram at det i 1920 var 113 forgyllere, men bare 13 i 1950.  Faget ble 
gjenopprettet som lærefag i 1998 etter å ha vært borte som lærefag siden 1972.   

Nye lærekontrakter 1996-2014: 3 nye kontrakter, bare en kontrakt i løpet av siste tolv år. 

På lista over verneverdige fag fra: 2003 (håndverksfag med mindre enn fem nye kontrakter årlig). 

Dagens utøvere: Det er rundt ti faglærte utøvere her i landet og en håndfull forgyllerverksteder. De 
fleste bedriftene er på Østlandet, flest i Oslo. Forgyllere er også ansatt i rammeverksteder og 
kunstsamlinger. 

Bedriftseksempler: Aage 
Knudsen http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=538&redirect_from_tibet=true og 
Sarah B. Eggen Forgylling http://www.forgyllerverksted.no/index.html 

Yrkesøvelse: Forgyllere legger bladgull, bladsølv eller slagmetall på ulike gjenstander. Prosessen i 
arbeidet, fra grundering, påføring av poliment, gull, polering og eventuelt patinering skjer manuelt. 
Ekte bladgull er blad av valset gull, som er så tynne at de smuldrer ved berøring av fingrene. 
Forgylleren bruker en spesiell pensel for å flytte gullet over til området som skal forgylles. Forgylling 
kan brukes både ute og inne, men slagmetall, som er en rimeligere legering, tåler ikke værpåvirkning 
og kan bare anvendes innendørs. Tre, metaller, stein og gips kan forgylles. Forgyllerverkstedene 
arbeider mest med restaurering, men med innslag av nye arbeider. Ulike materialer har vært brukt i 
skiftende stilperioder gjennom århundrene. Rammer er det vanligste produktet som forgylleren 
tilvirker og dekorerer, men det kan også være kirkeutsmykninger. Kunder er både privatpersoner, 
offentlige museer og bedrifter som driver med møbelrestaurering, interiører, kunst e.a. 

Utdanning: vg1 design og håndverk. Særløpsfag (tre år i bedrift). 

Skoletilbud i utlandet:  

Tibro i Sverige (1,5 år) http://www.folkuniversitetet.se/Skolor/Hantverksskolor/Tibro-
hantverkscentrum/Utbildningar/Kompletterande-utbildning/ 

Diverse kurs i London http://www.societyofgilders.org/education/  

Universiteter: Konservatorutdanning, inkludert forgylling. 

Læreplan: http://www.udir.no/kl06/FGY3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1 

Filmsnutt: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=538&redirect_from_tibet=true 
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GIPSMAKERFAGET 

Historikk: I Europa har det vært utført stukkarbeider i alle fall fra Romertiden. Med renessansen på 
1600-tallet kom teknikken på banen igjen og spredte seg etter hvert nordover fra Italia til Tyskland, 
Holland, Sverige og Norge. Siden mange norske arkitekter fram til ca. 1910 vanligvis utdannet seg i 
Berlin, ble svært mange bygninger oppført i tråd med tysk tradisjon i gipsutsmykninger. Fra midten av 
1800-tallet ble støpeformer laget i gelantin og støpte gipsrosetter og gipslister ble billigere og mer 
utbredt. Det var stor byggeaktivitet i Kristiania på 1880- og 1890-tallet og det har vært anslått at det 
på denne tiden var inntil et par hundre gipsmakere i byen på det meste. Mange av disse var 
italienske håndverkere som siden reiste ut av landet igjen. Det ble stiftet et gipsmakerlaug i 1886 
med Thorvaldi Guidotti som laugsformann. Etter bybrannen i Ålesund i 1904 var det også mange 
italienske stukkatører med på arbeidet med bygningene i jugendstil. Etter 1920 ble det et skifte i 
byggestil og gipsmakerfaget forsvant nesten helt. I 1990 var det tre mestere og fem svenner i faget. 
Tidligere ble det skilt mellom verkstedgipsmaker, bygningsgipsmaker og stukkatør. I 1992 ble de tre 
fagene slått sammen til gipsmakerfaget.  

På lista over verneverdige fag fra: 1996. 

Nye lærekontrakter 1996-2014: 20 nye kontrakter. 

Dagens utøvere: Rundt 10 bedrifter innen faget, samt noen murere som også arbeider med gips. De 
fleste gipsmakerne holder til i Oslo. Nidarosdomens Restaureringsverksteder har eget 
gipsmakerverksted som arbeider med modeller i domkirken. 

Bedriftseksempler: Gipsmaker van der Ent http://www.byggogbevar.no/gipsmaker-van-der-ent.aspx  
og Gipsmakeriet AS http://www.gipsmakeriet.no/ 

Yrkesutøvelse: Vanlige arbeidsoppgaver i gipsmakerfaget er modell- og formarbeid, støping i ulike 
materialer, sjablongarbeid, trekning, dreiing, retusjering, montasje og pussing med gips, kalkmørtel 
og sement. Yrkesutøvelsen kan omfatte arbeider på vegger og tak, innvendige dekorasjoner som 
takrosetter og gipslister, utvendige fasadedetaljer eller støping av rene prydgjenstander. Arbeidet 
kan gjelde både nye og gamle bygninger, og kan dreie seg om moderne arkitektur eller 
restaureringsarbeider. Gipsmakeren har som regel et produksjonsverksted hvor det produseres egne 
varer. Kunder er privatpersoner, kunstnere, arkitekter og firmaer som f.eks. er ansvarlige 
entrepenører for restaureringsoppdrag. 

 
Utdanning: vg1 design og håndverk. Tre år læretid i bedrift. 

 
Skoletilbud i utlandet:  

Læreplan: http://www.udir.no/kl06/GIP3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1 

Filmsnutt: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=540&redirect_from_tibet=true 
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GJØRTLERFAGET 

Historikk: Kunnskap om å støpe metaller har vært til stede i Norge allerede i forhistorisk tid. Våpen, 
smykker og bruksting ble framstilt både i bronse- og jernalderen. I middelalderen kom det på 
kontinentet flere yrkesgrupper som arbeidet med metallstøping: kannestøpere, spennemakere, 
klokkestøpere m.fl. På 1700-tallet ble det vanligere med ulike gjørtlerarbeider, men det var på 1800-
tallet at slike produkter ble utbredt. Gjørtlerne tilvirket mortere, beslag, strykejern, lysestaker, skjeer, 
bjeller, kraner mv. Fra inventaret i gamle kirker ser man at lysekroner og lysestaker har vært 
importert særlig fra Tyskland. Samtidig har det blitt støpt kirkeklokker og andre gjenstander i bronse 
og messing her i landet. Det har ikke vært mange gjørtlere blant byhåndverkerne og konkurransen fra 
bygdehåndverkerne må ha vært betydelig. I 1789 var det bare en gjørtler registrert i Christiania, 
mens det var 26 i Gudbrandsdalen. Gjørtlerfaget ble godkjent lærefag i 1996.  

På lista over verneverdige fag fra: 2003 (håndverksfag med mindre enn fem nye kontrakter årlig). 

Nye lærekontrakter 1996-2014: 3 nye kontrakter (en igangværende i regi av Kulturringen).  

Dagens utøvere: Det er i dag bare et gjørtlerverksted som drives på full tid og et par håndverkere 
som tar småoppdrag innen faget. Ingen av disse er under 60 år og det er sannsynligvis snakk om få år 
før faget er historie her i landet. 

Bedriftseksempler: K. Amundsen Metallstøperi Eft. http://www.metallstoperi.com/ 

Yrkesutøvelse: En gjørtler (metallstøper) støper nye og restaurerer messing- og bronsegjenstander. 
Dette er et tidkrevende håndverk med røtter langt tilbake i tid. Mesteparten av arbeidet utføres på 
samme måte som for 100 år siden. Støpeprosessen starter ved at det lages et avtrykk eller modell av 
en gjenstand i en kasse med sand. Oftest brukes to former med halvdelen av modellavtrykket i hver. 
Metallet varmes opp til en temperatur på over 1100 grader før det fylles i støpeformene. Når 
metallet er avkjølt, tas den støpte gjenstanden ut av formen og overflødig metall som er festet til 
gjenstanden slipes bort og det ferdige arbeidet poleres. Restaurering av lysekroner fra kirker, 
kopiering av kulturhistoriske gjenstander eller reparasjon av interiørartikler for privatpersoner og 
støping for kunstnere er eksempler på arbeidsoppgaver for en gjørtler. Gjørtleren støper også nye 
produkter i form av enkeltgjenstander eller små serier. Sammenligner man 1700-tallets gjørtlerarbeid 
med dagens, er arbeidet gjort lettere ved at det kan brukes en del moderne elektriske maskiner som 
dreiebenk og pussemaskin, samt moderne løfteanordninger, men håndverksmessige ferdigheter og 
vurdering av hvordan oppdraget skal løses er fortsatt det viktigste for resultatet. Kundene er både 
privatpersoner og offentlige institusjoner. 
 

Utdanning: vg1 design og håndverk. Tre år læretid i bedrift. 

Skoletilbud i utlandet:  

Læreplan: http://www.udir.no/kl06/GTL3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1 

Filmsnutt: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=541&redirect_from_tibet=true 
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GLASSHÅNDVERKERFAGET 

Historikk: Glass har vært framstilt i flere tusen år. I Europa var Venezia og øya Murano sentrum innen 
glasskunst. Det første glassverket i Norge ble anlagt på Nøstetangen i 1741. Det ble hentet inn fagfolk 
fra utlandet, særlig fra Böhmen, men også England og Danmark. Det eneste gjenværende glassverket 
fra 1700-tallet i dag er Hadeland Glassverk fra 1765. Ved denne bedriften er selve glasshytta blitt 
kraftig redusert i antall glasshåndverkere, men omfatter ulike utsalg og utstillinger og er en av 
landets største turistattraksjoner. Fram til midten på 1800-tallet produserte dette anlegget mest 
vindusglass og flasker. Glass-produksjoner fra Nøstetangen, Hurdal og Gjøvik ble overført til 
Hadeland og virksomheten utgjorde lenge det viktigste glassmiljøet i landet. Magnor Glassverk og 
Gjøvik Glassverk er de andre verkene som fortsatt er i drift. På 1980-tallet ble Plus-hytta i Fredrikstad 
etablert med kunstglassfokus og etter hvert kom det mange små glasshytter. Ulla-Mari Brantenberg 
og Karen Klim åpnet den første studioglasshytta i Norge i 1978. Glasshåndverkerfaget ble godkjent 
som lærefag i 1980. 

Nye lærekontrakter 1996-2014: 54 nye kontrakter.  

På lista over verneverdige fag fra: 1996. 

Dagens utøvere: Det er i dag et stort antall små glasshytter over det ganske land, foruten 
glassverkene på Hadeland og Magnor. Det finnes anslagsvis 35-40 glasshytter totalt. Det må være 
over 100 glasshåndverkere som er aktive i yrket. 

Bedriftseksempler: Magnor http://www.magnor.no/kataloger-og-prislister.aspx og Glasshytta 
Låvely http://www.lavely.no/index.php?pageID=28 

Yrkesutøvelse: En glasshåndverker (glassblåser) lager bruks- og pyntegjenstander av glass og krystall. 
Glassformingen skjer mens glasset er varmt. Det er vanlig at den som blåser glasset har en hjelper 
(anfanger) som henter glass i smelteovnen. Etter at glassgjenstanden er ferdig formet, kan det brukes 
forskjellige teknikker for å videreforedle og dekorere gjenstandene. Typiske produkter som 
fremstilles er glass, mugger, boller og fat. Mens glassverkene produserer serier av like gjenstander, er 
de små hyttene preget av friere form og et stort spekter av produkter. De som har etablert egen 
hytte ønsker å produsere glassvarer i eget design. Kundene er privatpersoner og firmaer. Noen 
glasshåndverkere har etablert nettbutikk i tillegg til direkte salg fra verkstedet. 

Likhetstrekk med andre yrker: Blyglasshåndverker og keramiker. 

Utdanning: vg1 design og håndverk. Tre år læretid i bedrift. 

Skoletilbud i utlandet:  

Sverige 
Riksglasskolan http://www.riksglasskolan.se/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Item
id=72 

Danmark, Bornholm Høyskole (bachelor) https://kadk.dk/program/kunsthaandvaerk-glas-og-keramik 

Høyskole design http://engelsholm.dk/kurser/formlab/ 

Læreplan: http://www.udir.no/kl06/GLH3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1 

Filmsnutt: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=542 
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GRAVØRFAGET 

Historikk: Fagbetegnelsen gravør er av nyere dato enn arbeidet med inngravering av tekst og 
mønstre i ulike gjenstander. I middelalderen ble det for eksempel laget signeter (stempel) som 
kongen og øvrighetspersoner brukte til forsegling av dokumenter. Gravering ble også utført i 
forbindelse med myntproduksjon og til dekor på statusgjenstander som rustninger og våpen. Norsk 
Gravørmester Forening er Nordens eldste forening for Gravørmestere, etablert i 1911.  Det ble 
etablert et nordisk samarbeid i 1932. Bladet «Nordisk Gravør-Tidende» ble utgitt til 2005. I 1966 ble 
det dannet en europeisk organisasjon, «AEGRAFLEX» med gravører, flexografer (trykkmetode 
flexografi) og stempelprodusenter fra forskjellige land. Målet var å utveksle faglige erfaringer og 
kunnskaper gjennom tett kontakt mellom håndverksbedrifter og leverandører i Europa. Gravørfaget 
ble godkjent som lærefag i 1962. 

På lista over verneverdige fag fra: 1996. 

Nye lærekontrakter 1996-2014: 5 nye kontrakter (sist i 2002). I tillegg har det vært noen få norske 
ungdommer som har tatt gravørutdanning i Tyskland. 

Dagens utøvere: Det er kun en håndfull bedrifter som arbeider med håndgravering igjen her i landet. 
Flere av disse håndverkerne nærmer seg pensjonsalder og siden det er liten rekruttering til faget, kan 
det i løpet av kort tid bli veldig få utøvere. Det tar mange år å opparbeide rutine og sikkerhet for rask 
gravering og det er vanskelig for yngre å etablere seg i faget, siden det er begrenset betalingsvillighet 
hos kundene. Oppdrag skjer i stor grad gjennom gullsmedbutikker. 

Bedriftseksempler: Siri Aukner http://www.gravør.no/1.html og Håndgravørene Ronæss & 
søn. http://handgravorene.no/ 

Yrkesutøvelse: Mye graveringsarbeid foregår i dag maskinelt, men sølvgravørene arbeider i stor grad 
manuelt som tidligere, med inngravering av inskripsjoner og mønstre. Det er to hovedretninger i 
faget: sølvgravering og stålgravering. Sølvgravøren bruker tegninger og håndverktøy til å lage ulike 
inngraveringer på gjenstander i sølv, gull eller stål. Typisk er inskripsjoner på barnekrus, 
dåpstallerkener, pokaler, bestikk og smykker. Arbeidet utføres med en gravørkule og en rekke stikler, 
redskap som ligner litt på en syl. Gravørstikkelen føres etter det opptegnede mønsteret. 
Stålgravørene lager relieffgravering av pregeverktøy som stanser og former som skal brukes til 
masseproduksjon av ulike produkter og stempler for bruk i banker, postvesen og andre bedrifter. 
Bedrifter kan spesialisere seg på for eksempel skiltproduksjon. Stålgravørene bruker, i tillegg til 
håndverktøy, gravørmaskiner og annet maskinverktøy til metallarbeid. Etter hvert har databasert 
teknologi blitt tatt i bruk. Kunder er privatpersoner og ulike firmaer. 

Likhetstrekk med andre yrker: Gullsmed, sølvsmed og filigransølvsmed. 

  
Utdanning: vg1 design og håndverk og vg2 design og gullsmedhåndverk. To år læretid i bedrift. 

Skoletilbud i utlandet: Hanau i Tyskland http://www.zeichenakademie.de/56.0.html  

Phorzheim i 
Tyskland http://www.goldschmiedeschule.de/index.php?option=com_content&view=article&id=140
&Itemid=25&lang=de 

 

http://www.grav%C3%B8r.no/1.html
http://handgravorene.no/
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http://www.goldschmiedeschule.de/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=25&lang=de
http://www.goldschmiedeschule.de/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=25&lang=de
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HERRESKREDDERFAGET 

Historikk: Selv om skredderfaget var blant de tidlige laugsfagene, var dette også et håndverk som fikk 
drives på landsbygda. Bygdeskredderen hadde til forskjell fra håndverkeren i byen ikke eget verksted, 
men gikk fra gård til gård og sydde klær av gårdens egenproduserte stoffer. Spesialisering i dame- og 
herreskredderi har sikkert vært praktisert i flere hundre år, før det ble et formelt skille mellom 
fagene.  I første halvdel av 1900-tallet var det flere tusen skreddere. I statistikken fra 1950 er 
skreddere og kjole- og draktsyere slått sammen. Da var det 4.500 mannlige og drøyt 1.100 kvinnelige 
håndverkere registrert i denne gruppen. Etter annen verdenskrig fortsatte konfeksjonsindustrien å 
vokse og det ble stadig færre som gikk til en skredder for å få sydd klær. I 1980 var det 335 
yrkesaktive skreddere ifølge SSB. Herreskredderfaget ble godkjent som lærefag i 1952. 

På lista over verneverdige fag fra: 1996. 

Nye lærekontrakter 1996-2014: 7 nye kontrakter.  

Dagens utøvere: Det er ikke er mange tradisjonelle herreskredderverksteder igjen, bare rundt en 
håndfull på landsbasis. Herreskreddere kan også arbeide i klesforretninger, systuer eller arbeide med 
kostymer i opera- og teatervirksomheter. De få som har eget verksted er allsidige og syr bunader 
eller tar ulike søm-oppdrag. Noen herreskreddere arbeider med å designe klær, men får dem sydd i 
lavkostland. Det finnes fortsatt et herreskredderlaug med en del medlemmer. 

Bedriftseksempler: Skredder Jon Løknes http://www.skredderjohn-as.com/om-oss/4562372232 og 
Michael T. Nartey https://www.facebook.com/pages/T-
Michael/298584389742?sk=photos_stream&ref=page_internal 

Yrkesutøvelse: Herreskredderen arbeider med måltaking, mønsterarbeid, tilskjæring, sammensying 
og tilpasning av frakker, smokinger, jakker, vester og bukser. Skreddersydde plagg tilpasses kunden 
og gir en perfekt passform. Herreskredderen kan bruke ulike sømteknikker til å trylle bort anatomiske 
«skavanker». Ulempen med målsøm er at det blir dyrt i et høykostland som Norge.  Prisene har 
steget mens det har vært nedgang i antall bedrifter, og i dag er det nærmest en luksus å få en dress 
sydd etter mål. Derfor blir det antakelig mer arbeid med tilpasninger og reparasjoner av klær enn 
tilvirkning av nye plagg for dagens skreddere. Kundene er hovedsakelig privatpersoner. 

 
Utdanning: vg1 design og håndverk og vg2 design og tekstil. To år læretid i bedrift. 

Skoletilbud i utlandet:  

Tillskärarakademin i Göteborg tilbyr 3-årig skredderutdanning (dame og 
herre) http://www.tillskararakademin.se/utbildningar/skraddare-herr-dam-och-klanning-3-ar/ 

I Uddevalla er det 3-årig 
skredderutdanning http://www.uddevalla.se/barnutbildning/uddevallavuxenutbildning/utbildningar/
yrkeshogskoleutbildning/skraddare.4.1e48de94135d10491f73c9a.html 

2-årig skredderutdanning i 
København http://scandinaviantailoring.com/i.dtta/academy/uddannelse/index.htm 

Læreplan: http://www.udir.no/kl06/HSK3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1 

Filmsnutt: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=966&redirect_from_tibet=true 
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HÅNDBOKBINDERFAGET 

Historikk: Bokbinderfaget i Norge startet på 1500-tallet, selv om det også ble bundet inn bøker her i 
middelalderen (kirkens domene). De tidligste bokbinderne var også bokhandlere og reiste ofte rundt 
med sine boklader. Rundt 1800 ble det vanligere med rene bokhandlere og bokbinding gikk over til å 
bli et rent håndverk. I 1835 var det 10 bokbindermestere i Kristiania. Bokbinderfaget har 
gjennomgått en radikal teknologisk endring, men håndbokbinderfaget er stort sett det samme som 
for hundre år siden. Håndbokbinderfaget ble skilt ut fra bokbinderfaget som eget lærefag fra 2002.  

Nye lærekontrakter 1996-2014: 8 nye kontrakter (var tidligere del av bokbinderfaget). 
Opplæringskontoret for visuell kommunikasjon i Oslo har bidratt faglig i flere tilfeller. 

På lista over verneverdige fag fra: 2003 (håndverksfag med færre enn fem nye kontrakter årlig). 

Dagens utøvere: Det er bare en håndfull håndbokbinderier på landsbasis. I tillegg arbeider noen 
håndbokbindere i biblioteker og arkiver. Totalt kan det være 20-30 yrkesutøvere. Nordic Bookbinding 
er et nordisk samarbeidstiltak om en bokbinderutstilling som holdes hvert fjerde 
år http://www.nordicbookbinding.dk/nordicbookbinding-2013 

Bedriftseksempler: Julius ørenberg Bokbinderi http://www.bokbinderi.net/om/ og Bøthuns 
bokverksted http://www.bokverkstedet.no/ 

Yrkesutøvelse: Håndbokbinderen binder inn enkeltbøker eller små opplag av bøker. Innbinding av 
protokoller, tidsskrifter, minnebøker og kunstbøker er andre arbeidseksempler. Det er både 
innbinding av helt nye bøker og reparasjoner og restaurering av gamle og kanskje verdifulle bøker.  I 
arbeidet brukes materialer som skinn, tekstil, papp, papir, klebestoffer og metaller til forgylling. Et 
bokbind består av mange detaljer, hvorav mange ikke er synlige når man står med en ferdig bok i 
hånda. Digital teknikk har gjort det enklere å skrive ut bilder og tekst som kan bindes sammen i små 
opplag. Håndhefting skjer ved sammensying i en heftelade, slik det har vært gjort i flere hundre år. 
Håndbokbinderen lager også mapper, esker, kassetter, menyer, adressepermer o.l. I tillegg til 
innbinding og forgyllede titler, kan håndbokbindere marmorere papir til omslag e.a. Teknikken 
innebærer at farger flyter ut i en tyktflytende veske som papiret legges i. Kunder er privatpersoner, 
lag og foreninger, bedrifter og offentlige instanser. 

Likhetstrekk med andre yrker: Salmaker, møbeltapetserer og forgyller. 

Utdanning: vg1 design og håndverk. Tre år læretid i bedrift. 

Skoletilbud i utlandet:  

Sverige, Leksand folkhögskola 2 år http://www.leksand.fhsk.se/bokbinderi 

Læreplan: http://www.udir.no/kl06/HBB3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1 

Filmsnutt: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=543&redirect_from_tibet=true 
og http://www.bokverkstedet.no/#!The-Bookbinder-en-film-av-Mette-LangeNielsen/c1v1/2F409BED-
7C2F-4595-8849-3E6CB0983DE0 
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HÅNDVEVERFAGET 

Historikk: Sammenfletting av ulike fibre ved hjelp av forskjellige vevmetoder og -redskaper har vært 
brukt fra de tidligste tider. I kalde strøk som Skandinavia, Tyskland og England har det vært brukt 
mest saueull til spinning og veving av tøy, men også fibre av nesler, lin, hamp og etter hvert bomull 
har vært brukt. På 1600-tallet kom flatveven i bruk for fullt og med den industrielle revolusjon i 
England på slutten av 1700-tallet kom maskinell veving. Etableringen av egne håndverksfag innen 
tekstilområdet innebar (for en periode) mannsdominans innen fag som veving og strikking. Det ble 
etablert mange veverier i Norge utover på 1800-tallet og veving som husflid (hjemmearbeid) avtok. 
Tidligere foregikk nesten all tøyproduksjon i hjemmene. I dag skjer veving i stor grad industrielt, men 
det er fortsatt behov for manuell veving for spesielle produkter. Veving som husflidsaktivitet har stått 
sterkt. Tekstilkunstnere og -designere bruker også vevde stoffer. Innføring i veving har nesten blitt 
helt borte i grunnskolen og det har blitt færre vevkurs i regi av studieforbund. Dette har også 
påvirket materialtilgangen negativt. Håndveverfaget ble godkjent som lærefag i 1997.  

På lista over verneverdige fag fra: 2003 (håndverksfag med mindre enn fem nye kontrakter årlig). 

Nye lærekontrakter 1996-2014: 7 nye kontrakter (28 svenneprøver).  

Dagens utøvere: Det finnes rundt 50 små bedrifter på landsbasis med vev som hel- eller 
delbeskjeftigelse. Bare unntaksvis er det snakk om mer enn en person. Liten nyrekruttering betyr høy 
gjennomsnittsalder i faget. Innføring i vev er helt borte i offentlig skole. 

Bedriftseksempler: Skyttel Vev http://www.skyttelvev.no/bjorg_hustad.htm og 
Stellaria http://www.atelierstellaria.no/ 

Yrkesutøvelse: Håndvevere produserer interiørtekstiler som tepper, pledd, duker, puter, løpere og 
gardiner. Sjal, skjerf og bekledningsstoffer er andre produkteksempler. De kan også veve bunads- og 
møbelstoffer som spesialbestillinger eller som et nisjeprodukt som industrielle veverier ikke finner 
lønnsomhet i. Kirketekstiler og utsmykningsarbeider er andre spesialiteter. Håndverkeren vever både 
tradisjonsbaserte og nyskapende produkter på manuell vevstol. Databaserte vevstoler er tatt i bruk 
av noen få vevere. Hvis eldre tekstiler skal rekonstrueres, må håndveveren analysere originalstoffet 
slik at det nye tekstilet skal bli så likt det opprinnelige som mulig. Håndveveren kan arbeide i eget 
verksted eller være ansatt i mindre bedrifter som veverier, gallerier, butikker eller museer. De fleste 
som utdanner seg som håndvever etablerer sin egen arbeidsplass. Kunder er privatpersoner, andre 
tekstilvirksomheter som bunadstilvirkere eller møbeltapetserere og offentlige kunder som 
kommuner, kirker og museer o.l. Noen utøvere har både direkte salg og salg til grossister. Flere 
håndvevere benytter nettbutikk i sin vareomsetning. 

 
Utdanning: vg 1 design og håndverk og vg2 design og tekstil. To år læretid i bedrift. 

Norges Husflidslag i samarbeid med Studieforbundet Kultur og Tradisjon arranger en kursrekke i 
veving http://www.husflid.no/opplaering/vevopplaeringa/vevopplaeringa 

Skoletilbud i utlandet: I Sverige finnes flere folkehøgskoler som har tekstil og vev som tilbud. Et par 
av de mest kjente for håndveving: 

Sätergläntan http://www.saterglantan.se/lasar.php?visa=32 (inntil tre år) og 
Bäckedals  http://www.backedal.se/kurs/l%C3%A5nga-kurser/textil-kl%C3%A4der 

Høgskole: HV i Stockholm http://www.hvskola.se/ 

http://www.skyttelvev.no/bjorg_hustad.htm
http://www.atelierstellaria.no/
http://www.husflid.no/opplaering/vevopplaeringa/vevopplaeringa
http://www.saterglantan.se/lasar.php?visa=32
http://www.backedal.se/kurs/l%C3%A5nga-kurser/textil-kl%C3%A4der
http://www.hvskola.se/
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KERAMIKERFAGET 

Historikk: Pottemakervirksomhet er regnet som et av de aller eldste håndverkene. I Tsjekkia er det 
funnet en brent keramikkskulptur, «Venus», som er antatt 27000 år gammel. Det finnes lite 
dokumentasjon om norske pottemakere før rundt 1700. Det fantes teglovner fra 1200-tallet og 
brukskeramikk fra middelalderen finnes i stort monn, men det kan være at mye av denne keramikken 
stammer fra utlandet. Med hanseatene i Bergen ble det innført mye tysk keramikk, men også engelsk 
og hollandsk keramikk ble importert. Utbredelsen av pottemakeriene hang sammen med 
forekomster av passende leire. Noen av potteriene var nærmest fabrikker med mange ansatte som 
utførte spesialiserte arbeidsoppgaver. I byene var det faglærte pottemakere, men det fantes også 
mange pottemakere på bygdene fra slutten på 1700-tallet. I 1860 var det fire mestere med 
borgerskap og tre svenner i Christiania, mens det var seks mestere og 13 svenner i Trondheim. 
Trønderkeramikk er et begrep innen norsk keramikk. Fra slutten på 1600-tallet kom flere utenlandske 
pottemakere til Trondheim og startet verksteder. Sandnes var et annet hovedområde for faget. Faget 
ble godkjent som lærefag i 1997. 

Nye lærekontrakter 1996-2014: 25 nye kontrakter.  

På lista over verneverdige fag fra: 2003 (lite håndverksfag med færre enn fem nye kontrakter årlig). 

Dagens utøvere: Over 200 keramikerbedrifter er registrert i Brønnøysund. De aller fleste er 
enkeltpersons firmaer. Tittelen keramiker omfatter både autodidakte, faglærte og 
høyskoleutdannede innen kunst- og håndverk. Faget skiftet navn fra pottemaker til keramiker i 2002. 
Det er i dag få igjen av de tradisjonelle potteriene med produksjon av dreide bruksvarer i serier. En 
del keramikere er med i foreningen Norske Keramikere http://norskekeramikere.no/produktgalleri-
medlemmer/ 

Bedriftseksempler: Potteriet Røros http://potteriet-roros.no/no/ og Embla 
Keramikk http://anneudnes.no/Anne_Udnes_keramikk/Velkommen.html 

Yrkesutøvelse: En keramiker utformer og lager bruks- og kunstgjenstander i keramiske materialer 
som leirgods-, steingods- og porselensleire. Alt som framstilles av brent leire kalles keramikk. 
Tradisjonelt har pottemakeren brukt leire fra nærområdet, men i dag er det ingen som bruker 
egenprodusert norsk leire. Det viktigste arbeidsredskapet for keramikeren er dreieskiven. For å 
kunne lage mange like bruksgjenstander er gode dreieferdigheter viktig. Andre teknikker som brukes 
er pølseteknikk, relieff og støping. Etter tørking kan produktene dekoreres, brennes og glaseres. En 
viktig dekoreringsmetode gjennom flere hundre år har vært utført med et horn fylt med 
oppslammet, hvit eller farget pipeleire. Tradisjonelt var fat og krukker hovedprodukter, men 
keramikere lager i dag alle slags gjenstander til pryd og nytte. Kurs for amatører er også en 
inntektskilde for mange keramikere. Kundene er som regel privatpersoner, men butikker, lag og 
foreninger og bedrifter kan også være bestillere. Noen keramikere er kunstnere og lever bl.a. av 
offentlige utsmykningsoppdrag. Mange selger direkte fra eget verksted og noen selger gjennom 
gallerier. 

Likhetstrekk med andre yrker: Gipsmaker og glasshåndverker. 

Utdanning: vg1 design og håndverk. Tre år læretid i bedrift. 

Folkehøgskoler med keramikk finnes flere steder i landet. 

Skoletilbud i utlandet:  

Sverige, høyskole keramisk form og produksjon 2 år http://www.formakademin.se/ 

http://norskekeramikere.no/produktgalleri-medlemmer/
http://norskekeramikere.no/produktgalleri-medlemmer/
http://potteriet-roros.no/no/
http://anneudnes.no/Anne_Udnes_keramikk/Velkommen.html
http://www.formakademin.se/


Kort omtale av små håndverksfag 
 

Norsk handverksinstitutt v/ Inger Smedsrud, jan. 2015 
 

Danmark, 3-årig høyskole på Bornholm https://kadk.dk/vaerksted/glas-og-keramik-bornholm 

 

Læreplan: http://www.udir.no/kl06/KER3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1 

 

Filmsnutt: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=549 
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KOSTYMESYERFAGET 

Historikk: Arbeid med kostymer har utviklet seg sammen med teatervirksomhet. De første 
profesjonelle teatrene i Norge kom på midten av 1800-tallet. Selv om det antakelig var medarbeidere 
med ansvar for kostymer for 100-150 år siden også, så har det nok vært en lang periode før et eget 
fag innen området ble aktuelt. Med flere kulturinstitusjoner og økt profesjonalisering innen teater, 
opera, film, fjernsyn, dans mv., har det blitt større behov for spesialkompetanse innen kostymer og 
kostymesyerfaget. Faget er imidlertid av nyere dato. Kostymesyerfaget ble lærefag i 1996. 

Nye lærekontrakter 1996-2014: 52 nye kontrakter. Antall lærekontrakter har en sammenheng med 
statlige bevilgninger til institusjonene/lærebedriftene. 

På lista over verneverdige fag fra: 1996 (håndverksfag med mindre enn fem nye kontrakter årlig). 

Dagens utøvere: Mange kostymesyere er ansatt ved ulike teater-, film- og fjernsynsinstitusjoner. I 
tillegg er det en del som arbeider med kostymer på freelance basis. Det er også en del firmaer med 
kostymesyere som selger tjenester og produkter innen faget. Det er sannsynligvis over 100 
kostymesyere som arbeider med kostymesøm i større eller mindre grad. I tillegg til drøyt 75 avlagte 
svenneprøver i Norge, er det en god del som har tatt utdannelse i utlandet. 

Bedriftseksempler: Den Norske Opera http://operaen.no/Om-DNOB/Proverommet/ og Chic 
Modellsøm http://www.maskot.no/ og Trøndelag Teater http://trondelag-teater.no/telefon-og-
adresser/ 

Yrkesutøvelse: Arbeidsområdet for en kostymesyer er bredt. Det kan omfatte ulik bearbeiding av 
stoff, mønsterkonstruksjon, tilskjæring, modellering og ulike sømteknikker. Kostymet skal være en 
støtte i skuespillerens rolletolkning og kostymesyeren må ha innsikt i mote- og drakthistorie. Da det 
kan være behov for raske skift og bevegelige kostymer, må håndverkeren ta hensyn til praktiske 
løsninger og fleksibilitet. Utøveren må også ha kunnskap om undertøy, korsetter, hatter, sko, vesker 
mm. Selv om det ofte er kostymedesignere som planlegger og tegner kostymer, bør håndverkeren 
være kreativ for å finne gode løsninger og riktig utseende. Kundene er først og fremst 
kulturinstitusjoner, men ansatte kostymesyere arbeider mest for egne arbeidsgivere. 
Arbeidsteknikkene som brukes er internasjonale. I dag er det i stor grad kulturinstitusjonene som 
ivaretar kompetanse innen flere sømfag her i landet. 

Likhetstrekk med andre yrker: Bunadstilvirker, kjole- og draktsyer, herreskredder og modist.    

Utdanning: vg1 design og håndverk og vg2 design og tekstil. To år i lærebedrift. 

Skoletilbud i utlandet:  

Sverige, Tillskärarakademin i Göteborg, 2 
år http://www.tillskararakademin.se/utbildningar/teaterkostymhistoriska-drakter/ 

Storbritannia: Flere college 

Læreplan: http://www.udir.no/kl06/KST3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1 

Filmsnutt om faget: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=968 

http://operaen.no/Om-DNOB/Proverommet/
http://www.maskot.no/
http://trondelag-teater.no/telefon-og-adresser/
http://trondelag-teater.no/telefon-og-adresser/
http://www.tillskararakademin.se/utbildningar/teaterkostymhistoriska-drakter/
http://www.udir.no/kl06/KST3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=968


Kort omtale av små håndverksfag 
 

Norsk handverksinstitutt v/ Inger Smedsrud, jan. 2015 
 

KURVMAKERFAGET 

Historikk: Faglærte kurvmakere (mest tyske) slo seg ned i norske byer på 1800-tallet. Disse 
fagfolkene kom fra et laugssystem og hadde en solid fagopplæring. Det ble produsert kurver av ulikt 
slag, men også mye møbler i pil, peddig, bambus og senere rotting, ofte i bedrifter med mange 
ansatte svenner. I en lang periode var barnevogner en stor kurvmakerartikkel. Kurvmakerne som 
etablerte virksomheter i byene, brukte andre materialer og laget andre produkter enn korgmakerne i 
bygdene som laget kurver som husflid eller attåtnæring. Verkstedene importerte i stor grad pil, 
spanskrør og manilla fra utlandet. Rundt år 1900 var det flere «kurvmøbelfabrikker» med mange 
ansatte (opptil 100 svenner). I 1930 var det 340 kurvmakere her i landet i følge folketellingen. Økt 
konkurranse fra billig import fra Østblokkland og Asia utover på 1900-tallet, førte til nedleggelser av 
bedrifter og nesten ingen nyrekruttering. Siste lærling ved kurvmakeravdelingen ved Blindeskolen i 
Oslo avla svenneprøve i 1995. Kurvmakerfaget ble godkjent lærefag i 1955. 

På lista over verneverdige fag fra: 1996. 

Nye lærekontrakter 1997-2014: 5 (herav Kulturringen 4 kontrakter), alle voksne kvinner. I 2015 er 
det kommet med en mannlig lærling. 

Dagens utøvere: Seks bedrifter som lever av faget, samt et par faglærte kurvmakere som tar noen 
oppdrag. En del blinde og svaksynte selger litt gjennom utsalg i Oslo. I tillegg noen møbelverksteder 
som også tar reparasjoner av seter flettet i sjøgress og rotting. 

Bedriftseksempler: Skovstuen Pil http://www.skovstuenpil.no/, Pil i 
hjertet http://www.pilihjertet.no/ og Klara Pil http://www.klarapil.no/ 

Fagutøvelse: Dagens kurvmakere fletter mest kurver med bark i ulike farger, og lager ikke møbler 
som tidligere var viktigste produksjon. Kurvene som lages er stort sett unika-produkter og kan i noen 
grad kanskje betegnes som brukskunst. Kursvirksomhet, bl.a. for husflidslag og hagelag, har blitt en 
vesentlig inntektskilde. I tillegg er det flere som dyrker og importer pil for videresalg. Levende hegn 
av pil («grønne gjerder») og restaurering av møbler er andre arbeidseksempler. Dagens kurvmakere 
er en del av et nordisk og internasjonalt nettverk av profesjonelle og amatørutøvere innen 
kurvfletting.  

Utdanning: vg 1 design og håndverk og tre år i lærebedrift. 

Skoletilbud i utlandet: 

3-årig kurvmakerskole videregående nivå i 
Tyskland: http://www.flechtwerkgestalter.de/flechtwerkgestalter-schule.html  

Kurvmakerskole videregående nivå i Frankrike http://www.france-voyage.com/tourism/basket-
making-fayl-billot-1870.htm 

Andre opplæringstilbud: Norsk og danske kurvmakere tilbyr årlig korte kurs rundt om i Norge.  

Læreplan: http://www.udir.no/kl06/KRV3-01/Hele/?read=1 

Filmsnutt: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=969&redirect_from_tibet=true 

http://www.skovstuenpil.no/
http://www.pilihjertet.no/
http://www.klarapil.no/
http://www.flechtwerkgestalter.de/flechtwerkgestalter-schule.html
http://www.france-voyage.com/tourism/basket-making-fayl-billot-1870.htm
http://www.france-voyage.com/tourism/basket-making-fayl-billot-1870.htm
http://www.udir.no/kl06/KRV3-01/Hele/?read=1
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=969&redirect_from_tibet=true


Kort omtale av små håndverksfag 
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MASKØR- OG PARYKKMAKERFAGET 

Historikk: Parykkmakerfaget har sitt opphav i europeisk overklassemote, særlig i barokken i Frankrike 
på 1600-tallet, og kom rundt 1700 til Norge. I Bergen var det 68 nye mestere i faget i perioden 1697-
1800 og i Christiania var det i 1730 15 mestere. Løshår gjorde det mulig å forme overdådige frisyrer. 
Parykker var dyre. De fineste ble laget av menneskehår, men dyrehår ble brukt til billigere varianter. 
De fleste parykker ble bleket eller farget. Parykkmakerne ble en tallrik yrkesgruppe. I en lang periode 
var det bare menn som brukte parykker. Kvinner brukte løshår for å gi frisyren ekstra fylde og høyde. 
På 1800-tallet ble det etter hvert vanligere at eldre kvinner som hadde mistet sitt eget hår brukte 
parykk. Denne parykktypen hadde i motsetning til tidligere som oppgave å illudere naturlig hår for å 
skjule at personen hadde mistet sitt eget. Det er fortsatt bruk for parykker både til 
medisinsk/kosmetisk bruk og i teatersammenheng. Sminke har gjennom mange tusen år blitt brukt 
for å manipulere individers utseende. Masker var brukt allerede i greske og romerske 
teaterforestillinger for å fortelle publikum hva slags rollefigurer som ble presentert. Faget er utvidet 
til også å omfatte maskering og ble godkjent som lærefag i 1975. 

Nye lærekontrakter 1996-2014: 22 nye kontrakter.  

På lista over verneverdige fag fra: 1996. 

Dagens utøvere: De aller fleste maskør- og parykkmakere arbeider i kulturinstitusjoner som teatre, 
opera, tv eller film. Noen få driver eget firma og tar frilansoppdrag.  

Bedriftseksempler: Stylist Lillian T. Greni http://www.lillisverden.no/innhold/105/ og Den Norske 
Opera http://operaen.no/Lar-mer/Om-Den-Norske-Opera-Ballett/ 

Yrkesutøvelse: Maskør- og parykkmakeren lager og reparerer parykker, skjegg, barter, øyebryn, 
sminker og lager ulike maskeringer for å underbygge rollen eller karakteren som skal framstilles. For 
å lage en parykk må flere tusen hår knyttes til en tyllbunn. Knytteteknikkene og verktøyet som brukes 
ligner på det som ble brukt for 200 år siden. Parykker klippes og friseres før den er ferdig til bruk. 
Utøveren må kunne mye om hår, herunder klipping, farging og frisering, samt sminke. Påkledning, 
frisyre og sminke inngår i en helhet og yrkesutøveren bør ha kunnskaper om stilhistorie. Maskør- og 
parykkmakere har ofte frisørutdanning før de får læreplass i dette faget. For maskering kan det tas 
avstøpning av kroppsdeler som neser, haker, armer mv for videre modellering og utforming.  Under 
forestillinger er maskør- og parykkmakeren bl.a. med på å maskere og sette parykker på aktørene. De 
som arbeider i dette yrket må påregne mye kvelds- og helgearbeid. Oppdragsgivere er først og fremst 
innen teater og film. 

Likhetstrekk med andre yrker: Frisør og kostymesyer. 

Utdanning: vg1 design og håndverk. Tre år læretid i bedrift. 

Skoletilbud i utlandet:  

Sverige, Folkeuniversitetet 1 år maskørskole http://www.folkuniversitetet.se/Skolor/Estetiska-
skolor/maskorskolan/Utbildningen/ 

Sverige, høyskole Stockholm Dramatiska Högskola, 3 
år http://www.stdh.se/utbildningar/utbildningar-grundniva-a-o/mask-perukdesign 

Læreplan: http://www.udir.no/kl06/MPM3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1 

Filmsnutt: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=546 

http://www.lillisverden.no/innhold/105/
http://operaen.no/Lar-mer/Om-Den-Norske-Opera-Ballett/
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http://www.stdh.se/utbildningar/utbildningar-grundniva-a-o/mask-perukdesign
http://www.udir.no/kl06/MPM3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=546
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MODELLBYGGERFAGET 

Historikk: Bruk av metallstøping går flere tusen år tilbake i tid. Teknologien for å utvinne jernmalm og 
foredle malmen til jern, ble innført til Norge fra Tyskland på slutten av 1500-tallet. Det var også 
tidligere støpt ulike gjenstander i jern og andre metaller. På 1600-tallet ble det satt i gang produksjon 
av støpejernsovner her i landet. Treskjærere og andre modellformere tilvirket støpemodellene i tre. 
Faget ble godkjent som lærefag i 1953. 

Nye lærekontrakter 1996-2014: 28 nye kontrakter.  

På lista over verneverdige fag fra: 2003 (lite håndverksfag med færre enn fem nye kontrakter årlig). 

Dagens utøvere: Det kan i alt være 10-15 bedrifter med utøvende modellbyggere. De som lager 
modeller av hus, landskaper o.a. kaller seg også modellbyggere eller modellsnekkere, så ulike registre 
omfatter flere yrkesområder. Det er flere støperier som har egne modellverksteder. I tillegg finnes 
det noen små modellverksteder som selger sine tjenester hovedsakelig til bedrifter. Norges 
Støperitekniske Forening har ca. 30 medlemsbedrifter, men det er ikke ansatt modellbyggere i alle 
disse bedriftene.  

Bedriftseksempler: Furnes Jernstøperi http://www.furnes-as.no/Om-Furnes/Om-FURNES og Molstad 
modell & form http://molstad.no/ 

Yrkesutøvelse: Modellbyggere lager modeller til industrien, typisk støperier. Med utgangspunkt i 
tegninger lager modellbyggeren en støpemodell av det som skal produseres. Denne modellen utgjør 
avtrykket i sandformen som siden fylles med f.eks. støpejern. Det kan variere fra bittesmå til store og 
sammensatte modeller. Hvis det skal være hulrom i produktet, må utøveren lage kjernekasse som 
tilsvarer hulrommet. Vedlikehold og ombygging av modeller og kjernekasser inngår også i 
arbeidsoppgavene. I arbeidet brukes verktøymaskiner til dreiing, fresing og boring, også CNC-
maskiner. Mye av arbeidet som før ble gjort for hånd kan nå gjøres med datastyrte maskiner. 
Tidligere var det vanlig at modeller ble laget i tre, men plast eller metaller er vanlig i dag. Tidligere 
yrkesbetegnelse var modellsnekker. Kundene er stort sett bedrifter som kjøper 
modellbyggerarbeider. 
 
 
Likhetstrekk med andre yrker: Verktøymaker, gjørtler, treskjærer og møbelsnekker. 

Utdanning: vg1 TIP eller vg1 elektrofag og vg2 industriteknologi. To år læretid i bedrift. 

Skoletilbud i utlandet:  

Sverige, Skandinaviska Gjuteriskolan, yrkeshøyskole 
Jønköping http://www.utbildningssidan.se/utbildning/design-och-tillverkning-gjutna-komponenter-40-ky-
poang-skandinaviska-gjuteriskolan 

Læreplan: http://www.udir.no/kl06/MOB3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1 
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MODISTFAGET 

Historikk: Hattemakere omtales ikke i Norge før etter år 1500, men det ble innført stråhatter rundt 
år 1300. Hattemakerne laget mye filthatter, men etter hvert også silkehatter og grunnformer i filt og 
strå til modistene. I Christiania var det hattemakerlaug fra 1739, men det var aldri mange 
hattemakere. Mennenes hatter ble erstattet med andre hodeplagg og fra 1960-tallet ble det 
moderne å gå barhodet. Modister og hattemakere er egentlig to ulike yrker med tilvirkning av hhv 
damehatter og herrehatter, men er nært beslektet. Modist betyr egentlig en som arbeider med 
mote. May Aubert har vært viktig for faget i Norge. Hun utdannet seg til modist bl.a. i Paris og Berlin 
og etablerte hatteatelier i Oslo i 1933. Hun ble regnet som landets ledende modist. Modistfaget ble 
godkjent som lærefag i 1955.  

 

Nye lærekontrakter 1996-2014: 10 nye kontrakter.  

På lista over verneverdige fag fra: 1996. 

Dagens utøvere: Ved Den Norske Opera er det ansatt et lite antall modister. Det er noen faglærte 
modister som driver eget verksted og hatteutsalg. I tillegg er det etter hvert en del hattedesignere, 
filtmakere o.a. som lager hatter, har utstillinger og selger hatter. Foreningen Norske Modister og 
Hattedesignere er en interesseforening som bl.a. årlig arrangerer Hattens Dag i Oslo (foreningen har 
15 medlemmer).  

Bedriftseksempler: Åse Strand http://www.modist.net/index.html og Mona 
Strand http://www.hattemona.no/mona-strand.html 

Yrkesutøvelse: En modist formgir, utvikler, reparerer og produserer hatter (mest damehatter) og 
tilbehør. Modisten arbeider ikke bare med hatter, slik hattemakerne tidligere gjorde, men lager 
hårpynt, brudeslør, turbaner mm. Etter at hatten i mange år har vært ute av motebildet, er det i dag 
flere kvinner og menn som bruker hatt. En hatts funksjon kan være å gi beskyttelse mot været, men 
velges i dag helst for å komplettere et antrekk eller fremheve personligheten. Modisten lager 
individuelt tilpassede hatter i ønsket utseende i materiale som filt, stoff, pels og strå. Det meste av 
arbeidet utføres for hånd, med mye håndsøm og hatten formes for hånd. Kundene er mest kvinner.  

 
Likhetstrekk med andre yrker: Maskør- og parykkmaker og kostymesyer. 

Utdanning: vg1 design og håndverk og vg2 design og tekstil. To år læretid i bedrift. 

Skoletilbud i utlandet:  

Sverige, høyskole i Gøteborg, 2 år http://www.tillskararakademin.se/utbildningar/modistutbildningen/ 

Storbritannia: Kurs i Worcestershire http://www.themillineryschool.co.uk/index.htm 

  

Læreplan: http://www.udir.no/kl06/MOD3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1 

Filmsnutt: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=970 
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MØBELTAPETSERERFAGET 

Historikk: Møbeltapetsererfaget slik vi kjenner det i dag henger sammen med bruken av stoppede 
møbler. Før det ble spesialhåndverkere innen møbeltapetsering, var det salmakere som kunne utføre 
arbeid også med interiører. Først på begynnelsen av 1900-tallet kom egne laug for salmakerfaget og 
møbeltapetsererfaget. Stoppede møbler ble vanlige i Norge på 1800-tallet. På slutten av 1800-tallet 
var borgerskapets stuer fylt med polstrede plysjmøbler med possement, tunge gardiner og 
gulvtepper (klunketiden). Også vegger kunne trekkes med tekstiler. Med fabrikkframstilte 
boligtekstiler til overkommelige priser ble det vanligere med stoppede møbler og dermed behov for 
møbeltapetserere. Fra midten av 1800-tallet ble det tatt i bruk fjærer av ståltråd for å få til 
bekvemme møbler å sitte på. På 1900-tallet ble det også vanlig at møbelfabrikker ansatte egne 
tapetserere. Etter hvert som skumgummi og andre nye materialer ble tatt i bruk, ble framstillingen 
gjerne forenklet og oppdelt i spesialiserte arbeidsoppgaver. Det var ikke lenger viktig å lage møbler 
med lang holdbarhet og møbeltapetserere fikk sin nisje i små verksteder som kunne ta seg av 
spesialoppdragene. Industritapetsererfaget ble skilt ut som eget lærefag i 1986. 
Møbeltapetsererfaget ble godkjent som lærefag i 1957.   

Nye lærekontrakter 1996-2014: 135 nye kontrakter.  

På lista over verneverdige fag fra: 2012 (lite håndverksfag med færre enn fem nye kontrakter årlig). 

Dagens utøvere: De fleste bedriftene innen møbeltapetsering er små. Det er svært vanskelig å si hvor 
mange bedrifter og yrkesutøvere som finnes på området. Utøvere i dette yrket spenner fra selvlærte 
til mestere. I alt kan det være rundt 150 virksomheter innen feltet på landsbasis. 

Bedriftseksempler: H. Bergmanns Møbelverksted http://www.bergmannsmobler.no/ og Walløe & 
Nilsen http://www.walloe.no/index.php/component/content/article/2-uncategorised/56-
mobeltapetsering-private-2 

Yrkesutøvelse: Møbeltapetsereren arbeider først og fremst med å stoppe og trekke møbler i stoff 
eller skinn. Det kan dreie seg om alt fra enkle stoppede stoler til sofaer. I dag er det mest renovering 
og restaurering av eldre møbler. Utøveren bygger opp bæreunderlag av fjærer og stopp, trekker på 
valgt stoff og setter kanskje på pyntebånd eller nagler. Til forskjell fra industritapetserere bruker 
håndverkeren i stor grad håndverktøy og naturmaterialer som krøllhår, alfagress og tekstiler i 
naturfibre. Symaskin og stiftepistol kan også benyttes. Det blir brukt vatt og skumplast i en del 
sammenhenger. Søm av gardiner, puter og løse trekk kan også være arbeidsoppgaver 
møbeltapetserere kan ta på seg. Kundene er først og fremst privatpersoner som ønsker å gi sine 
møbler nytt liv, men det er også innslag av oppdrag fra ulike bedrifter som hoteller, museer og andre 
institusjoner. 

Likhetstrekk med andre yrker: Salmaker. 

Utdanning: vg1 design og håndverk og vg2 design og tekstil. To år læretid i bedrift. 

Skoletilbud i utlandet:  

Sverige, Tibro http://www.folkuniversitetet.se/Skolor/Hantverksskolor/Tibro-
hantverkscentrum/Yrken/Tapetsering/ 

Stenebyskolan, høyskole 1-2 år http://steneby.se/portfolio/tapetserare/ 

Carl Malmsten, høyskole 3 år https://www.iei.liu.se/malmstens/mobeltapetsering?l=sv 

http://www.bergmannsmobler.no/
http://www.walloe.no/index.php/component/content/article/2-uncategorised/56-mobeltapetsering-private-2
http://www.walloe.no/index.php/component/content/article/2-uncategorised/56-mobeltapetsering-private-2
http://www.folkuniversitetet.se/Skolor/Hantverksskolor/Tibro-hantverkscentrum/Yrken/Tapetsering/
http://www.folkuniversitetet.se/Skolor/Hantverksskolor/Tibro-hantverkscentrum/Yrken/Tapetsering/
http://steneby.se/portfolio/tapetserare/
https://www.iei.liu.se/malmstens/mobeltapetsering?l=sv


Kort omtale av små håndverksfag 
 

Norsk handverksinstitutt v/ Inger Smedsrud, februar 2015 
 

 

Læreplan: http://www.udir.no/kl06/MTF3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1 

Filmsnutt: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=547 

 

 

 

 

 

 

http://www.udir.no/kl06/MTF3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1
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Kort omtale av små håndverksfag 
 

Norsk handverksinstitutt v/ Inger Smedsrud, februar 2015 
 

NAUTISK INSTRUMENTMAKERFAGET 

Historikk: Utviklingen av hjelpemidler innen navigasjon har skjedd over lang tid. I Kina ble det før vår 
tidsregning brukt magnetisk stein til å vise sør-retning. Også i nordisk litteratur fra vikingtiden er 
magnetstein nevnt. Oppfinnelsen av skipskompasset tidfestes ofte til ca. år 1300, da vindrosen ble 
montert sammen med kompassnålen. Inntil det ble vanlig med elektronisk navigering (GPS), ble det 
brukt sekstant og kompass for å navigere til sjøs. For å ha full nytte av disse hjelpemidlene, må man 
også ha en svært nøyaktig klokke – et kronometer. Nautisk instrumentmakerfag i Norge ble en 
realitet med etableringen av J. C. Krohn Nautisk & optisk instrumentmaker i Bergen 1865. Her ble det 
tilvirket nautiske hjelpemidler som kompasser, sekstanter, logger mv. og optiske produkter som 
kikkerter, barometre og mikroskoper. Det kom etter hvert flere bedrifter innen faget. Kundene var 
f.eks. skipsverksteder og hvalfangerselskap. Instrumentmakerbedriftene produserte også 
oseanografiske instrumenter for bruk til havforskning og i sjøforsvaret. Den siste bedriften som 
produserte kompasser i Norge var Bergen Nautik som ble etablert i 1919 og lagt ned på slutten av 
1990-tallet. På dette tidspunktet var elektronisk navigasjon med GPS-systemer og radar vanlig. 
Magnetkompass om bord er ofte beholdt som sikkerhet ved strømbrudd. Nautisk 
instrumentmakerfaget ble godkjent som lærefag i 1956. 

 
Nye lærekontrakter 1996-2014: 0 nye kontrakter.  

På lista over verneverdige fag fra: 1996. 

Dagens utøvere: Det finnes ingen bedrifter igjen som produserer nautiske instrumenter, men noen 
faglærte er fortsatt yrkesaktive. Sekretariatet for små og verneverdige fag har ikke funnet noen 
bedrift som kan være lærebedrift i faget.  

Bedriftseksempler: Ukjent. 

Yrkesutøvelse: En nautisk instrumentmaker reparerer og produserer nautiske og oseanografiske 
instrumenter som brukes til navigasjon, prøvetaking og målinger under vann. Kontroll, reparasjoner 
og kalibrering av magnetiske kompasser har vært vanlige arbeidsoppgaver i yrket. Arbeid med 
instrumentene kan kreve både mekaniske og elektrofaglige ferdigheter.   

 

Likhetstrekk med andre yrker: Optroniker og urmaker. 

Utdanning: vg1 design og håndverk eller vg1 TIP eller vg1 elektrofag og vg2 ur- og instrumentamker. 
To år læretid i bedrift. 

Skoletilbud i utlandet:  

Læreplan: http://www.udir.no/kl06/NAU3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1 

Filmsnutt: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=972 

 

 

 

http://www.udir.no/kl06/NAU3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=972


Kort omtale av små håndverksfag 
 

Norsk handverksinstitutt v/ Inger Smedsrud, februar 2015 
 

OPTRONIKERFAGET 

Historikk: Geodetiske og optiske instrumenter har vært brukt i flere hundre år for oppmåling av 
landområder og til astronomiske observasjoner. Kunnskap om hvordan lys forplantes og jordens 
størrelse og form lå til grunn for tilvirkning av ulike måleinstrumenter som kikkerter, mikroskop og 
lasere.  I 1764 ble det konstruert en siktekikkert med avstandsmerker. De første teodolittene (kikkert 
som kan dreies horisontalt og vertikalt) kom på begynnelsen av 1900-tallet. På 1940-tallet kom 
instrumenter som målte avstand ved hjelp av utsendt lys og i 1952 tilsvarende basert på mikrobølger. 
Avstandsmålere basert på infrarød laserstråle kom i 1970. Senere har det kommer elektroniske 
avstandsmålere som er mindre og lettere. I 1945 ble brilleoptikk skilt ut som eget fag. 

Dagens situasjon:  

Fagområdet er under stadig utvikling og i dag brukes moderne navigasjonsteknologi, laserteknologi, 
fiberoptikk, CCD og CMOS kamera sensorer mv. 

 
Nye lærekontrakter 1996-2014: 2 nye kontrakter.  

På lista over verneverdige fag fra: 1996. 

Dagens utøvere: Det er i dag en del forhandlere av ulike måleinstrumenter som også har 
serviceverksted for produkter de selger. En håndfull bedrifter? De fleste av de faglærte optronikere 
som er i arbeid har tatt instrumentmakerutdanning gjennom Forsvaret. Arbeidsplasser for utøverne 
er forsvaret, oljesektoren, bedrifter innen optisk utstyr og landmåling. 

Bedriftseksempler: Vinghøg http://www.vinghog.com/vinghog/products/electro-optics/ og 
Blinken http://www.blinken.no/service.htm 

Yrkesutøvelse: Moderne teknologi har tatt over for det tidligere håndverket ved produksjon av 
måleulikeinstrumenter. Faget har utviklet seg i takt med den teknologiske utviklingen. I dag omfatter 
faget instrumenter for observasjon, navigasjon og overvåkning. I tillegg omfatter faget teknologi 
innenfor siktemidler og ildledningssystemer for våpen/våpensystemer. Deriblant forskjellig 
kamerateknologi innenfor dag og natt kapasitet, samt lysforsterkningsutrustning for benyttelse dag 
og natt med forskjellige optiske linser som objektiver. Optronikere driver først og fremst med 
feilsøking, reparasjon, montering og videreutvikling av optronisk utrustning. Utøveren arbeider både 
med optikk, mekanikk og elektronikk. Typiske kunder er bl.a. forsvaret, politiet og 
sikkerhetsmyndigheter, helsesektoren, offshore industri og bygge- og anleggsbransjen. 

Likhetstrekk med andre yrker: Nautisk instrumentmaker, urmaker og børsemaker. 

Utdanning: vg1 design og håndverk eller vg1 TIP eller vg1 elektrofag og vg2 ur- og instrumentmaker. 
To år læretid i bedrift. 

Skoletilbud i utlandet:  

Tyskland, Ilmenau, bachelor https://studieren.de/studienprofil.0.optronik-tu-ilmenau.221.413.6552.html 
m.fl. 

Læreplan: http://www.udir.no/kl06/OPT3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1 

Filmsnutt: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=973&redirect_from_tibet=true 

http://www.vinghog.com/vinghog/products/electro-optics/
http://www.blinken.no/service.htm
https://studieren.de/studienprofil.0.optronik-tu-ilmenau.221.413.6552.html
http://www.udir.no/kl06/OPT3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=973&redirect_from_tibet=true


Kort omtale av små håndverksfag 
 

Norsk handverksinstitutt v/ Inger Smedsrud, februar 2015 
 

ORGELBYGGERFAGET 
Historikk: Orgelbygging har historie svært langt tilbake i tid, men til Norge kom det ikke orgler før i 
middelalderen. På første halvdel av 1700-tallet bygde dansken Lambert D. Karsten flere store orgler i 
Norge og på 1800-tallet var August Nielsen regnet som den fremste orgelbygger her i landet. Det 
finnes noen få gamle orgler bevart i Norge, i Røros kirke, Kongsberg kirke og i Nidarosdomen. Andre 
steder er det bevart opprinnelige fasader, mens instrumentet for øvrig er skiftet ut. På 1800-tallet ble 
det bygd mange kirker i Norge og orgelbyggingen fikk også stort omfang. Orgelbyggerfaget ble 
godkjent som lærefag i 1991.  
 
Nye lærekontrakter 1996-2014: 21 nye kontrakter.  
 
På lista over verneverdige fag fra: 1996. 
 
Dagens utøvere: Det er en håndfull orgelbyggervirksomheter her i landet, men bare et par som er 
store nok til å bygge nye og store orgler. Det er fem medlemsbedrifter i Forening for norske 
orgelbyggere. 
 
Bedriftseksempler: Ryde og Berg Orgelbyggeri AS www.ryde-berg.no og Br. Torkildsen Orgelbyggeri 
AS www.brtorkildsen.no. 
 
Yrkesutøvelse: Orgelbyggere er håndverkere som bygger, reparerer, restaurerer og vedlikeholder 
orgler. De fleste orgler finnes i kirker, noen også i konsertsaler, skoler og private hjem. 
Orgelbyggerfaget er et omfattende yrke med muligheter for å spesialisere seg innen mange 
fagområder: Arkitektur, konstruksjon/tegning, tre- og metallarbeid, data/elektronikk, 
overflatebehandling og utforming av klang (intonasjon). Et nytt orgel designes og konstrueres. Det er 
viktig at det tilpasses rommets arkitektur og akustikk. Alle orgelets vesentlige deler og funksjoner 
tegnes. Orgelet bygges opp i verkstedet, demonteres i store moduler for frakt, og monteres og 
intoneres i det lokalet det skal brukes. Orgelbygging omfatter arbeid i mange stilretninger, fra 
renessanse, barokk og romantikk til modernisme og nyskaping.  
 
Et orgel består av mange deler som bygges og settes sammen til et ferdig instrument:  Orgelhus, 
belger, vindlader, spillebord, mekanikk i tre- og metall, piper i tre og metall, samt ornamenter. 
De største orglene kan ha flere tusen piper, fra 12 mm tonelengde til over 10 meter. De viktigste 
delene i et orgel er orgelhus, belger, vindlader, traktur, registratur, spillebord og pipeverk. Luft blåses 
inn i belgene ved hjelp av en elektrisk vifte. Organisten trekker ut et eller flere registertrekk for å 
velge hvilke stemmer som skal benyttes. Når en tangent trykkes ned, åpnes en ventil i vindladen for å 
slippe luft inn i den aktuelle pipen. Pipene er laget i forskjellige treslag eller av en metallegering av 
tinn og bly. 
 
Likhetstrekk med andre yrker: Møbelsnekker. 
 
Utdanning: vg1 design og håndverk eller vg1 bygg og anleggsteknikk eller TIP og vg2 design og 
trearbeid. Tre år læretid i bedrift. 
 
 
Skoletilbud i utlandet:  
 
Læreplan: http://www.udir.no/kl06/ORG3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1 
 
Filmsnutt: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=974  
 

http://www.ryde-berg.no/
http://www.brtorkildsen.no/
http://www.udir.no/kl06/ORG3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=974


Kort omtale av små håndverksfag 
 

Norsk handverksinstitutt v/ Inger Smedsrud, februar 2015 
 

 
Tilleggsopplysninger:  
 
Andelen norskbygde nye orgler har vært synkende. Dette skyldes primært de norske anbudsreglene, 
som åpner for konkurranse fra lavkostland. Andre europeiske land har gitt orgelinnkjøp særordninger 
bl.a. for å bevare egen orgelkultur og egne håndverkstradisjoner. Det betyr i praksis at Norge åpner 
sitt hjemmemarked for «hele verden», mens norske orgelbyggerier i svært liten grad blir invitert til å 
delta i utenlandske anbudskonkurranser. 
 
 



Kort omtale av små håndverksfag 
 

Norsk handverksinstitutt v/ Inger Smedsrud, jan. 2015 
 

REPSLAGERFAGET 

Historikk: Repslagerfaget er knyttet til sjøfart. Behovet for tauvirke har alltid eksistert og økte med 
fiskeriets og handelsflåtens vekst. Lenge før repslagning ble etablert som et håndverksyrke, ble det 
drevet som husflid av bønder og fiskere. På 1800 tallet var behovet for repslager stort i Norge. En 
reperbane krever ofte mye plass. Det er lengden på banen som bestemmer hvor lange tau som kan 
lages. Hamp var den viktigste vekstfiberen som ble brukt til tau. Ved århundreskiftet 1900 ble det 
også importert tropiske fibre som jute, manilla, sisal og indisk hamp. Det nordiske repslageriet hadde 
tilknytning til det tysk-baltiske kulturområdet. Bearbeidingen av hamp besto i å bråke for å få vekk 
avfallet og hekle (gre) hampen før spinning av garnet. Bruk av kunstfibre startet på 1950-tallet. 
Tauverksindustrien utkonkurrerte repslageriene, men noen få håndverksbaserte virksomheter 
fortsatte utover på 1900-tallet. I industrivirksomhetene ble det ansatt ufaglærte kvinner for å holde 
arbeidslønningene lave. I 1959 var det 79 repslagere ved SSBs telling (industri og håndverk). 
Repslagerfaget ble godkjent som lærefag i 2011. 

På lista over verneverdige fag fra: 2012 (med forbehold om godkjent læreplan). 

Nye lærekontrakter 1996-2014: 1 ny kontrakt etter at faget ble godkjent og 3 som forsøk tidligere.  

Dagens utøvere: Eneste reperbane i drift er en del av Fartøyvernsenteret i Norheimsund. Her jobber 
det nå to repslagere. 

Bedriftseksempler: Hardanger Fartøyvernsenter http://www.fartoyvern.no/hardanger-
fartoeyvernsenter/norsk/handverk-og-produkt/reipslaging.aspx 

Yrkesutøvelse: Repslagning skjer på en reperbane. Repslageren spinner fibre til garn ved å gå 
baklengs bort fra et roterende drev. Hele tiden fores garnet som er spunnet med nye fibre. Garnet 
holdes hele tiden stramt med en hånd og repslageren må passe på at det blir snodd jevnt. Et 
varierende antall garn tvinnes sammen til en kordel. Det er antall garn i kordelen som bestemmer 
ferdig dimensjon på tauet. Tre eller fire kordeler slås så sammen til et tau. Tauverk impregneres for å 
få lengre levetid. Repslageren kan også utføre arbeid med løpende og stående rigg til  båter og 
fartøyer. Kundene er båt- og fartøyeiere, privatpersoner, museer m.fl. 
 
Likheter med andre fag: Seilmaker. 
 
Utdanning: vg 1 design og håndverk. Tre år læretid i bedrift. 

 

Skoletilbud i utlandet:  

Læreplan: http://www.udir.no/kl06/REP3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1 

Filmsnutt: https://www.youtube.com/watch?v=2M5mo2I2c0Q&feature=related 

  

  

http://www.fartoyvern.no/hardanger-fartoeyvernsenter/norsk/handverk-og-produkt/reipslaging.aspx
http://www.fartoyvern.no/hardanger-fartoeyvernsenter/norsk/handverk-og-produkt/reipslaging.aspx
http://www.udir.no/kl06/REP3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1
https://www.youtube.com/watch?v=2M5mo2I2c0Q&feature=related


Kort omtale av små håndverksfag 
 

Norsk handverksinstitutt v/ Inger Smedsrud, jan. 2015 
 

SALMAKERFAGET 

Historikk: Historisk var tilvirkning av saler viktigste oppgave for denne gruppen håndverkere. De 
tidlige salene var i stor grad utført i treverk, men ble etter hvert laget lettere. Lær og skinn ble 
viktigere materialer i tilvirkningen enn tre. Saler for kvinner var laget for at de skulle sitte med beina 
på en side av hesteryggen. I middelalderen var det flere yrkesgrupper som arbeidet med lær og de 
ulike arbeidsområdene var uklare. Reimskjæreren laget hesteseler. De to håndverkene ble slått 
sammen og salmakeren lagde da både saler og seletøy. I tillegg kunne salmakeren lage kalesjer til 
vogner og innredninger i finere vogner (tapetsering). I likhet med flere andre håndverk var det tyske 
håndverksmestere som dominerte i fagets barndom på 1600-tallet. Bygdehåndverkeren var 
omreisende salmaker. Fra 1920-tallet ble hester erstattet med traktorer, biler og busser og 
etterspørselen etter hestesalmakerens tradisjonelle produkter minket. Salmakerfaget ble godkjent 
lærefag i 1957.  

På lista over verneverdige fag fra: 1996 

Nye lærekontrakter 1996-2014: 23 nye kontrakter. 

Dagens utøvere: Det er rundt 40 virksomheter som i større eller mindre grad arbeider med 
salmakeri. Av disse er en håndfull verksteder med faglærte som arbeider med hesteutstyr og i tillegg 
tilsvarende innen bilsalmakeri. Det er ingen som er faglært innen retningen portefølje. En del 
salmakere er ansatt i større bedrifter som arbeider med buss-, lastebil-, trikke-, tog- og flyinteriører. 
Det er altså et stort innslag av ikke-faglærte utøvere som kaller seg salmakere. En del av disse har 
gått på kurs i salmakerarbeid, oftest ved Norsk hestesenter på Starum.  

Bedriftseksempler: Fannrem Salmakerverksted http://salmakerverkstedet.no/ og bilsalmaker Arild 
Broberg http://salmaker.com/ 

Yrkesutøvelse: Seletøymakeren reparerer, syr grimer og annet hesteutstyr, stopper om og tilpasser 
saler. Saler kjøpes fra fabrikker, men må gjerne tilpasses hest og rytter. Det er også vanlig at 
salmakere selger utstyr til hest og rytter fra verkstedet eller tilhørende butikk. Bilsalmakeren 
arbeider med interiører i biler, busser, tog, båter eller fly.  Videre lages bl.a. kabrioleter til biler og 
saler til motorsykler. Stopping og trekking av seter og annet innredningsarbeid gjøres både i nye 
kjøretøyer og ved restaurering av veteranbiler. Salmakerne bruker mye skinn og lær, men andre 
stoffer, også syntetiske brukes. Det brukes både maskinsøm og håndsøm. Faget har tre retninger: 
hest, bil og portefølje (reiseeffekter), men det er bare de to første arbeidsområdene som har utøvere 
og lærlinger i dag. 

Likheter med andre fag: Møbeltapetserer. 
 
Utdanning: vg1 design og håndverk og vg2 design og tekstil. To år læretid i bedrift. 

Kurs ved Norsk hestesenter, Starum http://issuu.com/karihustad/docs/nhs_kurskatalog_2015/0 

Skoletilbud i utlandet:  

Yrkeshøgskole i Sverige: Tärnsjö http://www.sadelmakeriskolan.com/text2_98.html (privat, inntil tre år) 

Yrkesskole i Mainburg, Tyskland: http://www.berufsschule-mainburg.de/ 

 

http://salmakerverkstedet.no/
http://salmaker.com/
http://issuu.com/karihustad/docs/nhs_kurskatalog_2015/0
http://www.sadelmakeriskolan.com/text2_98.html
http://www.berufsschule-mainburg.de/


Kort omtale av små håndverksfag 
 

Norsk handverksinstitutt v/ Inger Smedsrud, jan. 2015 
 

Læreplan: http://www.udir.no/kl06/SAL3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1 

Filmsnutt: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=550&redirect_from_tibet=true 

  

  

 

http://www.udir.no/kl06/SAL3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=550&redirect_from_tibet=true


Kort omtale av små håndverksfag 
 

Norsk handverksinstitutt v/ Inger Smedsrud, jan. 2015 
 

SEILMAKERFAGET 

Historikk: Seilmakerfaget henger sammen med omfanget av sjøfart. I vikingtiden ble det brukt seil 
laget av ull, seinere var seil i lin, hamp og bomull brukt. Seilmakerfaget sto sterkest i Bergen, hvor det 
fantes flere mestere på 1700-tallet. Det var ikke noe seilmakerlaug i Norge, men i København ble det 
i 1741 opprettet et Seil-, Flagg- og Kompassmakerlaug. Her var det først fem års læretid for 
seilmakere og deretter kompassmakeri i tre år. Den første som tok borgerbrev i Christiania med 
denne fagbakgrunnen gjorde det i 1766. I Norge ble det på 1800-tallet bygd opp en stor handelsflåte 
med seilskip, og det ble derfor etterspørsel etter seilmakere. På mange større skip var seilmakere 
med som mannskap for å reparere og supplere seil. Overgang til motordrift reduserte selvsagt 
behovet for seilmakere. I 1920 var det registrert 240 seilmakere i SSBs telling og 157 i 1946. Etter at 
seilfartøyene ble borte ble produksjonen rettet inn mot mindre seil til privateide seilbåter. Nye 
riggløsninger og seilmaterialer har endret seg svært mye de siste 100 årene. Bermudarigg og 
kunstmaterialer som polyester, spectra, carbon, mylar og kevlar har nærmest revolusjonert seiling og 
fag. Seilmakerfaget ble godkjent lærefag i 1975.  

På lista over verneverdige fag fra: 1996 

Nye lærekontrakter 1996-2014: 34 nye kontrakter (få kontrakter etter årtusenskiftet). 

Dagens utøvere: Det er kanskje 20 virksomheter som i større eller mindre grad arbeider med 
seilmakerarbeid.  Anslagsvis 10 av disse har faglærte i bedriften.  

Bedriftseksempler: Lyngør Seilmakerverksted http://www.lyngorseil.no/ og With 
Marine http://www.withmarine.no/vaare-tjenester/seilmakeriet 

Yrkesutøvelse: Seil formes ved at materialstykker skjæres og settes sammen etter aerodynamiske 
prinsipper. Lett vekt gjør at seil blir enklere å håndtere. Andre ønskede egenskaper for seil er 
formbestandighet og tetthet. Det er mange forskjellige materialer og framstillingsmåter å velge 
mellom når det skal kjøpes nye seil.  I dag konstrueres og produseres seil ved hjelp av avanserte 
datasystemer som brukes til design, plotting og skjæring. De fleste seilmakere har inngått et 
samarbeid med en internasjonal kjede innen faget og får seil produsert i land med lave 
lønnskostnader. Vedlikehold, tilpasning og reparasjoner av seil har blitt en viktig del av yrket, 
likeledes rådgiving og salg av seil. Noen få utøvere har spesialisert seg på veteranskip og båter, og 
bruker i denne forbindelse tradisjonelle håndverksteknikker, selv om materialene ofte ikke er i 
naturfibre. Erfaring med seiling er ofte innfallsporten til yrket og gir viktig praktisk innsikt for 
utøvelsen som seilmaker. En del seilloft legger stor vekt på regattaseiling og konsentrerer seg om seil 
til dette formålet. Andre bruker sine sy- og sveisemaskiner til allroundvirksomhet til alle slags 
oppdrag. Det kan være å tilpasse markiser, sy canvasklær eller reparere parasoller. Seilmakere lager 
også målsydde trekk, presenninger og kalesjer for en lang rekke ulike bruksområder. Kundene er 
stort sett privatpersoner, men også bedrifter og museer som eier veteranbåter. 

Likheter med andre fag: Møbeltapetserer. 

Utdanning: vg1 design og håndverk og vg2 design og tekstil. To år læretid i bedrift. 

Skoletilbud i utlandet:  

England, kursuke http://www.boatbuildingacademy.com/sail-making/ 

Orknøyene, kurs? http://www.boatbuildingacademy.com/sail-making/ 

http://www.lyngorseil.no/
http://www.withmarine.no/vaare-tjenester/seilmakeriet
http://www.boatbuildingacademy.com/sail-making/
http://www.boatbuildingacademy.com/sail-making/
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Moderne seilproduksjon, her North Sails: 

https://www.youtube.com/watch?v=R8D1bcsL3EM 
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SKOMAKERFAGET 

Historikk: Skomakerfaget er blant de eldste håndverksfagene i Norge og yrkesgruppen var blant de 
første som ble organisert i laug (på 1200-tallet i Bergen). Ved siden av faglærte skomakere i byene, 
ble det laget og reparert sko av håndverkere på bygdene, samt som husflid. Den gang tok utøveren 
alle arbeidsoppgaver fra garving av skinn til ferdigsydde sko og støvler. Skomakerne var relativt 
velstående fram til begynnelsen av 1600-tallet, men mistet fortjeneste da garvere ble en egen 
yrkesgruppe. Etter hvert ble skomaker et lavstatusyrke, men var bl.a. et levebrød for mange med 
ulike funksjonshemninger. Etter at laugsvesenet ble oppløst på annen halvdel av 1800-tallet, ble det 
dannet egne skomakerforeninger i byene, og i 1908 ble Norges Skomakermesterforbund stiftet. 
Skofabrikker ble etablert på slutten av 1800-tallet og etter hvert som folk gikk over til å kjøpe 
industrielt tilvirkede sko, gikk skomakeryrket mer over til skoreparasjoner. I SSBs telling fra 1950 var 
det i alt 4620 skomakere, mens det i 1980 var drøyt 300 yrkesaktive skomakere. Skomakerfaget ble 
godkjent lærefag i 1953. 

På lista over verneverdige fag fra: 1996 

Nye lærekontrakter 1996-2014: 21 nye kontrakter. 

Dagens utøvere: Litt avhengig av hva som defineres som skomaker, kan antall skomakerbedrifter 
anslås til 150. Nesten alle virksomhetene består av en eller to personer og det er mange som ikke har 
fagutdanning i skomakerfaget. 

Bedriftseksempler: Aalberg Skoservice https://www.facebook.com/pages/Aalberg-
Skoservice/322178154464823?sk=photos_stream&ref=page_internal og Jan P. 
Myhre http://www.facebook.com/jpmyhre1 

Yrkesutøvelse: Det aller meste av sko blir i dag laget i skofabrikker, de fleste utenfor landets grenser. 
Skomakeren reparerer og vedlikeholder skotøy. Noen skomakere designer og lager nye sko, men 
dette er en nisjeproduksjon i høykostlandet Norge. Mange tilpasser også ortopedisk fottøy for 
kunder. En god del utdannede skomakere har fått arbeid i ortopediske bedrifter, spesialisert seg og 
mange har blitt ortopediteknikere. Skomakeren bruker både håndverktøy og maskiner i arbeidet. 
Håndverkeren bør beherske tradisjonelle teknikker, selv om mye av arbeidet blir utført ved hjelp av 
slipe-, frese- og pussemaskiner. Skifting av såler og hælflikker, utblokking, samt søm på overlær er 
typiske arbeidsoppgaver. I tillegg til skoreparasjoner, kan skomakere reparere for eksempel vesker, 
sekker, belter og skinnklær. Det er vanlig at de som tilbyr skoservice også filer nøkler, tar på seg ulike 
sømoppgaver e.a. Kundene er privatpersoner og i noen grad ortopediske verksteder. 

Likheter med andre fag: Salmaker og buntmaker. 

Utdanning: vg1 design og håndverk og vg2 design og tekstil. To år læretid i bedrift. 

PLUS-skolen (privat) vg2 og vg3 http://www.plus-skolen.no/skomaker/ 

Skoletilbud i utlandet:  

Utbildning Nord http://www.utbnord.se/sv/vara-utbildningar/1--yrkesutbildning/3--skomakare 

Læreplan: http://www.udir.no/kl06/SKO3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1 

Filmsnutt:  http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=975&redirect_from_tibet=true 

https://www.facebook.com/pages/Aalberg-Skoservice/322178154464823?sk=photos_stream&ref=page_internal
https://www.facebook.com/pages/Aalberg-Skoservice/322178154464823?sk=photos_stream&ref=page_internal
http://www.facebook.com/jpmyhre1
http://www.plus-skolen.no/skomaker/
http://www.utbnord.se/sv/vara-utbildningar/1--yrkesutbildning/3--skomakare
http://www.udir.no/kl06/SKO3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=975&redirect_from_tibet=true


Kort omtale av små håndverksfag 
 

Norsk handverksinstitutt v/ Inger Smedsrud, jan. 2015 
 

  

 



Kort omtale av små håndverksfag 
 

Norsk handverksinstitutt v/ Inger Smedsrud, jan. 2015 
 

SMEDFAGET 

Historikk: Smedens historie i Norge henger sammen med utvinning av jernmalm. Fra jernalderen ble 
det utvunnet myrmalm og i løpet av middelalderen ble det utvunnet bergmalm.  Smeden var viktig i 
prosessen med å få bearbeidet slaggrikt jern til smibart produkt. Når masovner ble tatt i bruk i 
jernframstillingen, økte produksjonen og antall smeder. Fram til midten av 1800-tallet var det ikke 
vanlig med smier med heltidssysselsatte smeder som levde av kundebestillinger. De fleste gårder 
hadde egen smie og bygdesmeder kom til gårdene og smidde og reparerte gardsredskap. Han måtte 
da ha hjelp av en oppslager. Smedfaget var tidligere oppdelt i flere faggrupper. I 1682 var det 
mesterprøver for grovsmeder, kleinsmeder, kunstsmeder, ljåsmeder, børsemakere, sporemakere, 
knivsmeder, naglesmeder, «lille uhrmagere» og «grov uhrmagere». Seinere har også beslagsmed og 
skipssmed vært egne fag. I Bergen og Christiania var det ca. 20 medlemmer i smedlauget rundt år 
1700. I løpet av 1800-tallet ble det bygd ut mange industrivirksomheter og mekaniske verksteder. I 
1920 var det nesten 7000 smeder i SSBs telling, mens antallet i 1980 var drøyt 750. Smedfaget ble 
godkjent lærefag i 1957. 

På lista over verneverdige fag fra: 1996 

Nye lærekontrakter 1996-2014: 55 nye kontrakter.  

Dagens utøvere: Industrismiene er stort sett borte, så vi er tilbake til små verksteder. I dag kan det 
være rundt 30 smier rundt om i landet. Med få unntak er det snakk om en smed i disse bedriftene. 

Bedriftseksempler: Verksmia Jan Remøe  www.verksmia.no/ og Frank Smed 
http://www.franksmed.no/ 

Yrkesutøvelse: De som driver små smier må som regel være allsidige og ta på seg ulike oppgaver for 
å kunne leve av smedyrket. Noen smeder spesialiserer seg som kunstsmed, eggsmed eller 
bygningssmed. Rehabilitering og restaurering gir også oppdrag til smedene. Smedene kjenner ulike 
ståltyper og arbeider med forskjellige teknikker og metoder som smiing, sveising, herding og filing. 
Noen kombinerer smiing med sveising eller mekanisk arbeid. Det er bare fantasien som setter 
grenser for hva smeden kan lage, men produkter som lafteverktøy, kniver, låser, beslag og lysestaker 
er typiske. Kundene er privatpersoner, bedrifter og offentlige instanser. 

Norsk smedforening er et nettverk for smeder og andre med interesse for faget. 

Likhetstrekk med andre yrker: Filigransølvsmed, sølvsmed, gullsmed, børsemaker og urmaker. 

Utdanning: vg 1 design og håndverk eller vg1 TIP og vg2 smed. To år læretid i bedrift. 

I dag er det bare en privat skole, Håndverksskolen på Hjerleid som har vg 2 smed. Fra høsten 2015 vil 
det forsøkes å få i gang vg2 smed i Odda (landslinje). 

Skoletilbud i utlandet:  

Folkehøgskole: Västerbergs folkhögskola 
http://www.studentum.se/Traesloejd_och_Smide_95121.htm (innføring) 

Høgskole:  

Sverige, Sätergläntan inntil tre år http://sätergläntan.se/lasar.php?visa=166 

Sverige, Järnakademien Ångermanland http://jarnakademien.se/smidesutbildning/ 

http://www.verksmia.no/
http://www.franksmed.no/
http://www.studentum.se/Traesloejd_och_Smide_95121.htm
http://s%C3%A4tergl%C3%A4ntan.se/lasar.php?visa=166
http://jarnakademien.se/smidesutbildning/
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England: Herefordshire College http://www.hlcollege.ac.uk/College/rural_crafts.html 

Læreplan: http://www.udir.no/kl06/SME3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1 

Filmsnutt: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=552&redirect_from_tibet=true 
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STORURMAKERFAGET 

Historikk: Det astronomiske uret fra 1400-tallet i domkirken i Lund i Sør-Sverige regnes som Nordens 
eldste ur. Det eldste tårnuret i Norge som fortsatt er i bruk er et engelsk ur fra 1718 i Oslo domkirke. 
Urmakerfaget ble skilt ut fra kleinsmedfaget. Første bevilling som urmaker i hovedstaden fikk Peter 
Nøttestad fra Stange i 1734. På bygdene fantes det klokkemakere fra midten av 1700-tallet til slutten 
av 1800-tallet. De lagde hele urverket selv (smidde, støpte og dreide), men kunne få en snekker til å 
lage klokkekassen. Urmakerne holdt vanligvis til i byene og var faglærte. Sverre Dahls Storurmakeri 
ble nedlagt i 2012 etter 102 års virksomhet. Dahls konstruerte og leverte en rekke urverk til kirker og 
rådhus over hele landet (f.eks. Oslo Børs og Akershus Slott) og eksporterte også mange tårnur. 
Bedriften har restaurert urverk i Oslo og Stavanger domkirker, Oslo Rådhus, Bygdøy Kongsgård og 
Akershus Slott. Godkjenning av storurmakerfaget i 1997 var knyttet til denne spesialiserte bedriften.   

Nye lærekontrakter 1996-2014: 1 nye kontrakt (2-3 avlagte svenneprøver). 

På lista over verneverdige fag fra: 2003 (håndverksfag med færre enn fem nye kontrakter årlig). 

Dagens utøvere: Det er i dag mindre enn en håndfull virksomheter som driver som storurmakere. 
Flere av disse har et forholdsvis ferskt svennebrev. Det er antakelig få som har utstyr og kunnskaper 
til å ta på seg restaurering eller reparasjonsoppdrag på mekaniske og elektriske store ur som tårnur. 
Når det gjelder veggur og gulvur er det langt flere som tar reparasjonsoppgaver. 

Bedriftseksempler: Storurmaker Jon Ø. Dahl http://io.no/info/dahl-jon-oyvind-storurmaker-1542868 
og Erik M. Mørk Klokkemakeri http://www.180.no/firmavis/22099920100001.htm  

Yrkesutøvelse: En storurmaker vedlikeholder alle slags store ur, men har spesialisert seg på 
vedlikehold og restaurering av tårnur og kirkeur. Også veggur og gulvur inngår i arbeidsområdet. 
Vedlikehold består typisk i rensing og smøring av urverket. Reparasjoner av store ur kan bety at det 
må lages nye deler eller reparere eksisterende. Fresing av tannhjul og drivverk og dreiing av 
akslinger, valser og tapper er eksempler på arbeidsoppgaver. Når det er behov for demontering av ur 
som sitter høyt over bakken må håndverkeren også planlegge nedtaking på en sikker måte.    

Likhetstrekk med andre yrker: Urmaker, børsemaker, finmekaniker og optroniker. 

Utdanning: vg1 design og håndverk eller vg1 TIP eller vg1 elektrofag og vg2 urmaker. To år læretid i 
bedrift. 

Urmakerorganisasjonene mener at storurmakeri er en spesialkompetanse urmakere kan tilegne seg 
etter svennebrev i urmakerfaget. 

Skoletilbud i utlandet:  

Læreplan: http://www.udir.no/kl06/STU3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1 

Filmsnutt: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=553 
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STRIKKEHÅNDVERKERFAGET 

Historikk: Det er usikkert når strikkingen spredte seg fra Midt-Østen til Europa, men malerier viser at 
strikking var kjent her på 1400-tallet. Det første strikkelauget ble stiftet i Paris i 1527. Laugene var 
mannsdominerte. I likhet med vevere, var det menn som var faglærte strikkere. På 1500-tallet ble 
det også vanlig med strikking til eget bruk og til en viss grad som hjemmeindustri. Engelskmannen 
William Lee oppfant strikkemaskinen i 1589 (strømpestrikking). Moderne strikkeindustri arbeider i 
stor grad etter samme prinsipper.  Strikking var etablert som yrkesvei i Norge på 1600-tallet. På 
1800-tallet var egne mønstervariasjoner utviklet i ulike geografiske områder. Da det kom 
strikkeoppskrifter i dameblader og strikkebøker, ble strikking av ulike plagg svært utbredt. En del 
eldre mønstre har holdt seg lenge. Plagg som Selbuvotter, Setesdalkofte og islender har vært strikket 
i samme mønster i over hundre år. Strikkehåndverkerfaget ble godkjent lærefag i 1997. 

På lista over verneverdige fag fra: 2003 (håndverksfag med mindre enn fem nye kontrakter årlig). 

Nye lærekontrakter 1996-2014: 6 nye kontrakter (og bare to kontrakter siste ti år, begge gjennom 
Kulturringen).  

Dagens utøvere: Det er anslagsvis et par hundre bedrifter som har strikking som hel- eller delvis 
beskjeftigelse. Mange arbeider med flere tekstilteknikker og de aller fleste er enkeltpersonforetak.  

Bedriftseksempler: Selbu Husflid http://www.selbuhusflid.no/ og Kværnhuset Strikk og 
Flilsespikk http://kvarnhuset.no/index.php 

Yrkesutøvelse: En strikkehåndverker strikker først og fremst klær; ytterplagg, kofter, gensere, kjoler, 
skjerf, luer og votter. I arbeidet benyttes vanligvis strikkemaskin, men noe håndstrikking kan også 
inngå. Noen virksomheter kombinerer strikkeproduksjon med salg av garn, strikkemaskiner e.a. En 
del bedrifter har satset mye på design, og noen har lyktes godt, på tross av dyre produkter. 
Designerne og strikkeentusiastene Arne & Carlos har skapt blest med sine julekuler, strikkedokker, 
tøfler og strikkebøker. Strikking som industri, trikotasjeindustri, finnes i dag hovedsakelig på 
Vestlandet med noen få, men tradisjonsrike bedrifter. Strikkeinteressen går litt i bølger, men i 
perioder er det stor interesse for kurs og bøker. I dag er det igjen stor interesse for strikking, men 
generelt må det være enkle oppskrifter, fordi de fleste yngre har begrensede ferdigheter i 
strikkekunsten. Strikkebedriftenes kunder er i hovedsak privatpersoner. 

Utdanning: vg 1 design og håndverk og vg2 design og tekstil. To år læretid i bedrift. 

Høyskolen i Telemark, kreativ maskinstrikking I og 
II  http://www.hit.no/nor/HiT/Soeker/Studietilbud/Folkemusikk-og-tradisjonskunst/Kreativ-
maskinstrikking-1 

Skoletilbud i utlandet:  

Sverige, Sätergläntan inntil tre år http://sätergläntan.se/lasar.php?visa=166 

HV i Stockholm http://www.hvskola.se/utbildningar/textilhantverkstickning-basar/ (grunnleggende 
ett år) 

Læreplan: http://www.udir.no/kl06/STR3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1 

Filmsnutt: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=976&redirect_from_tibet=true 
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SØLVSMEDFAGET 

Historikk: Sølv- og gullarbeider har en tradisjon langt tilbake i tid. I Norge har det etter kongelig 
påbud vært stemplingsbestemmelser for sølvvarer siden 1314. Stemplingen av sølv skulle sikre 
kvalitet og godt håndverk. Bergen var gjennom flere hundre år landets senter for produksjon av varer 
i sølv og gull. Bergen Gullsmedlaug ble stiftet i 1568 og var en del av et internasjonalt 
håndverksfellesskap. I Oslo ble det første gullsmedlauget antakelig dannet i 1604. I laugstiden fra 
midten av 1500-tallet til midten av 1800-tallet var det med unntak av de siste tiårene påbudt med 
svennevandring. Dette sikret impulser utenfra. Utenlandske gullsmedsvenner fikk også borgerskap i 
Norge. Det var forbudt å lage sølvvarer på bygdene, men det fantes likevel bondesølvsmeder. På 
slutten av 1800-tallet ble det etablert flere store og mer industripregede sølvvarefabrikker. 
Betegnelsen korpussølvsmed stammer fra det latinske ordet for kropp. Hule gjenstander eller korpus 
lages ved at sølvet hamres ut til ønsket form eller at metalldeler loddes sammen. Gull- og 
sølvsmedfagene har i perioder vært mer spesialisert enn i dag. Innen sølvsmedfaget har 
hammerarbeider, sølvtrykker, siselør, sølvemaljør og korpusmontør vært egne fag. Disse fagene ble 
tatt ut av tilbudsstrukturen ved Reform 94 og sølvsmedfaget ble etablert som et nytt fag med innhold 
fra hammerarbeider og korpusmontør. Sølvsmedfaget ble eget lærefag i 1995. 

Nye lærekontrakter 1996-2014: 5 nye kontrakter. 

På lista over verneverdige fag fra: 2003 (håndverksfag med færre enn fem nye kontrakter årlig). 

Dagens utøvere: Det er i dag en håndfull bedrifter som produserer sølvgjenstander som lysestaker, 
krus og bestikk. I tillegg finnes det en del kunstnere som har utdanning som sølvsmed og som lager 
unika-produkter. Siden smykkeprodusenter(gjerne filigransølvsmeder) ofte kaller seg sølvsmeder, er 
det en viss forvirring knyttet til hvilken håndverker som gjør hva. 

Bedriftseksempler: Brødrene Lohne & Theodor Olsen Sølvvareverksted http://theodorolsen.no/om-
oss/ og Th. Marthinsen Sølvvarefabrikk http://marthinsen.no/ 

Yrkesutøvelse: Sølvsmeder lager bruksting og pyntesaker i sølv. I arbeidet brukes ulike teknikker for å 
forme gjenstandene. Starten på et korpusarbeid er en sølvplate som først fordypes med en hammer, 
deretter trekkes sidene opp. Sidene må ofte foldes, drives sammen og bearbeides med 
planérhammer for å få ønsket form. Fra midten av 1800-tallet har trykkbenker blitt brukt for å forme 
sølvplaten ved at den presses mot en fastsatt modell. Metallstanser brukes også for å forme 
sølvgjenstander eller deler, mens mindre deler som føtter til en kanne kan støpes. De fleste 
sølvsmedene er ansatt i en sølvvarebedrift som produserer ved hjelp av spesialmaskiner, men med 
mange manuelle arbeidsoperasjoner. Produktene selges først og fremst gjennom gullsmedbutikker. 

Likhetstrekk med andre yrker: Gullsmed og filigransølvsmed. 

Utdanning: vg1 design og håndverk eller vg1 TIP og vg2 design og gullsmedhåndverk. To år læretid i 
bedrift. 

Vg 2 kurs: Elvebakken Videregående Skole, Setesdal Vidaregåande Skule avd. Valle og Plus-skolen i 
Fredrikstad. 

Skoletilbud i utlandet: Sverige, høyskoleforberedende 1-2 år sølvsmed, Leksand 
folkhögskola http://www.studentum.se/Metallformgivning_silversmide_41403.htm 

 

http://theodorolsen.no/om-oss/
http://theodorolsen.no/om-oss/
http://marthinsen.no/
http://www.studentum.se/Metallformgivning_silversmide_41403.htm


Kort omtale av små håndverksfag 
 

Norsk handverksinstitutt v/ Inger Smedsrud, jan. 2015 
 

Læreplan: http://www.udir.no/kl06/SLV3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1 

Filmsnutt: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=554 og film om Eik 
Sølvplett https://www.youtube.com/watch?v=hAAz8vBXayQ 

  

  

 

http://www.udir.no/kl06/SLV3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1
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TAKSIDERMISTFAGET 

Historikk: Preparering og konservering av skinn har vært gjort lenge før vår tidsregning og i 
Romerriket hadde rike personer samlinger av fugler og dyr. Fra midten av 1800-tallet ble utstopping 
skiftet ut med modellering av kropper ved hjelp av modellmasse i tre, treull eller leire. Opp gjennom 
tidene har det vært store endringer i konserveringsmetodene, fra balsamering med urter til ulike 
kjemikalier. Ved Zoologisk museum i Oslo har det vært preparert dyr til vitenskapelige samlinger og 
utstillinger i over hundre år. Før det ble mulig å ta utdanning i faget her i landet, var nykommere i 
faget avhengig av å få lære av noen med erfaring på området og holde seg orientert om nye metoder 
og teknikker fra utenlandske fagtidsskrifter. Faget ble godkjent som lærefag i 1990.  

Nye lærekontrakter 1996-2014: 55 nye kontrakter. 

På lista over verneverdige fag fra: 2009 (håndverksfag med færre enn fem nye kontrakter årlig). 

Dagens utøvere: I alt kan det være rundt 15 bedrifter som driver profesjonelt i faget og de fleste av 
disse er enkeltmannsforetak. Utover disse er det veldig mange som har taksidermi som deltidsjobb. I 
tillegg til næringsutøverne, er det ansatt en del taksidermister ved naturhistoriske museer og 
universiteter.  

Bedriftseksempler: Schankes Trofedesign http://schankestrofedesign.no/ og Vestnorsk Trofé-
Montasje http://www.vest-trofe.no/ 

Yrkesutøvelse: Taksidermister arbeider med «utstopping» av dyr, fugler og fisk eller annet biologisk 
materiale som skal tas vare på.  De flår og bereder skinnet, lager eller kjøper ferdig avstøpning i plast 
av skrotten (mannekeng) og trekker på skinnet. Øyne blir erstattet med plast- eller glassøyne. Flere 
teknikker kan brukes i et arbeid, f.eks. ved at et skinn trekkes over en mannekeng, mens hårløse 
deler av kroppen støpes. Preparatet plasseres gjerne på et naturlig «miljø» som en stein eller en 
skogbunn. Grunnarbeidet er svært viktig for et godt resultat og utøveren må kunne mye om dyrets 
anatomi og levemåte for å få til et naturlig uttrykk. Dyrene som gjenskapes får en kunstnerlig verdi i 
tillegg til den naturfaglige. Krypdyr og fisker ble tidligere også stoppet ut, men siden skinnet lett 
tørker og sprekker, lages det nå også naturtro avstøpninger i kunstmaterialer som også erstatter 
skinn. Arbeidene som lages kan være kommersielle produkter til dekorasjoner, trofeer for jegere 
eller de kan inngå i utstillinger, undervisning eller vitenskapelige samlinger. Både privatpersoner og 
offentlige institusjoner er kunder. Taksidermister som vil drive eget verksted må søke Direktoratet 
for naturforvaltning om offentlig autorisasjon.   

Likhetstrekk med andre yrker: Teknisk konservator, buntmaker, skinn- og pelsduodjár og maskør- og 
parykkmaker. 

Utdanning: vg1 design og håndverk. Tre år læretid i bedrift. 

(Vg2 taksidermistlinje ved Søgne videregående skole ble nedlagt i 2007?) 

Skoletilbud i utlandet:  

Læreplan: http://www.udir.no/kl06/TKS3-01/Hele/ 

Filmsnutt: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=555&redirect_from_tibet=true 

  

 

http://schankestrofedesign.no/
http://www.vest-trofe.no/
http://www.udir.no/kl06/TKS3-01/Hele/
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=555&redirect_from_tibet=true
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TREBÅTBYGGERFAGET 

Historikk: Norsk eller nordisk båtbygging har røtter tilbake til førhistorisk tid. Funnet av Halsnøybåten 
er datert til 100-300 år e.Kr. Båten har mange likhetstrekk med dagens Strandebarmer eller Oselver, 
men bordene var ikke klinket, men sydd med lindebastsnøre. Vikingskipsfunnene fra Oseberg og 
Gokstad viser et avansert håndverksnivå. Båtbygging har vært et viktig bygdehåndverk, ofte i 
kombinasjon med jordbruk eller fiske. På 1800-tallet ble kravellbygging vanlig byggemetode for 
større båter og skip. I byene var det store verft som bygget skip for forsvar og handel. Samtidig var 
det mange mindre verft i distriktene som bygde frakteskuter som jakter og skonnerter. Svært mange 
båtbyggere fortsatte enkeltvis å bygge klinkbygde småbåter. I 1980 var det i følge SSB over 700 
yrkesaktive båtbyggere. Trebåtbyggerfaget ble godkjent som lærefag så seint som i 1981. 

Nye lærekontrakter 1996-2014: 188 nye kontrakter (herav 18 med høyere tilskudd). 

På lista over verneverdige fag fra: 2011 (håndverksfag med færre enn fem nye kontrakter årlig). 

Dagens utøvere: I alt kan antall trebåtbyggerier ligge rundt 25-30 på landsbasis. Mange av disse er 
små bedrifter, men forholdsvis mange har også ansatte trebåtbyggere. De fleste faglærte 
trebåtbyggere har vært elever ved de tidligere båtbyggerskolene i Saltdal og Jondal (Nordland og 
Hordaland).  

Bedriftseksempler: Ulf Mikalsen http://ulf.no/ og Hardanger 
Fartøyvernsenter http://www.fartoyvern.no/hardanger-fartoeyvernsenter/norsk/handverk-og-
produkt/restaurering.aspx 

Yrkesutøvelse: Trebåtbyggere arbeider med ulike nye og gamle båttyper. Arbeidsområdene omfatter 
skrog, dekk, dekkshus, innredninger og rigg. Foruten klink- og kravellbygging, kan noen arbeide med 
nyere teknikker som stripplanking og kaldbaking. Siden det er få oppdrag og lav fortjeneste innen 
nybygging, har mange verfts arbeidsområder blitt vedlikeholds-, reparasjons- og restaureringsarbeid. 
Når det en gang i blant kommer bestillinger på nye større båter, f.eks. byggingen av vikingskipet 
Harald Hårfagre, er dette med på å opprettholde viktig kunnskap innen båtbygging. Norge har en 
lang kyst og ulike områder har båttyper med særegne trekk og egenskaper. Det finnes fortsatt en del 
båtbyggerier som bygger småbåter: Nordlandsbåter, spissbåter, lofotjoller, oselever, strandebarmer, 
færinger, terner, prammer, sjekter og joller. Kundene er først og fremst privatpersoner, men også 
stiftelser og museer. Det er flere virksomheter som mottar offentlig støtte for å ivareta deler av de 
norske trebåttradisjonene: Hardanger Fartøyvernsenter, Nord-norsk Fartøyvernsenter, 
Oselvarverkstaden og Båtskott Trebåtbyggeri (Museet Kystens Arv).  

Likhetstrekk med andre yrker: Tømrer og møbelsnekker. 

Utdanning: vg1 design og håndverk eller vg1 TIP eller vg1 bygg- og anleggsteknikk og vg2 
båtbyggerfag. To år læretid i bedrift. 

Privatskolen Plus-Skolen i Fredrikstad tilbyr vg2 båtbygger med vekt på 
trebåtbygging http://www.plus-skolen.no/trebarbygger/ 

Folkehøyskolen på Fosen har båtbyggerlinje http://www.fosen.fhs.no/linjer/batbygging 

Skoletilbud i utlandet:  

Sverige, Folkehøgskoler Skeppsholmen http://skeppsholmensfolkhogskola.se/batbyggarkurs/ og 
Stensund http://www.stensund.se/linje.aspx?id=5 

http://ulf.no/
http://www.fartoyvern.no/hardanger-fartoeyvernsenter/norsk/handverk-og-produkt/restaurering.aspx
http://www.fartoyvern.no/hardanger-fartoeyvernsenter/norsk/handverk-og-produkt/restaurering.aspx
http://www.plus-skolen.no/trebarbygger/
http://www.fosen.fhs.no/linjer/batbygging
http://skeppsholmensfolkhogskola.se/batbyggarkurs/
http://www.stensund.se/linje.aspx?id=5
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Læreplan: http://www.udir.no/kl06/TRB3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1 

Filmsnutt: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=556&redirect_from_tibet=true 
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TREDREIERFAGET 

Historikk: Svarvebenker er av de tidligste maskinene som ble utviklet. I mange hundre år var det bare 
mulig å bearbeide emnet mens det roterte en vei, men på 1500-tallet fantes også benker med 
kontinuerlig rotasjon. På 1600-tallet var dreiing en hobby med høy status blant fyrster og andre 
høytstående personer, særlig passigdreiing i kostbare materialer som elfenben og skilpaddeskall. I 
vår del av verden var dette mest utbredt i Sverige og Danmark. Opp gjennom tidene har dreiere vært 
spesialisert i dreiing av stoler, spinnerokker og blokker til skipsfarten (blokkmakere). På 1800-tallet 
kom kopidreiebenker som muliggjorde produksjon av like deler i store serier. Svarving av boller og fat 
var til inn på 1900-tallet en viktig tilleggsnæring for husmenn og andre som levde av flere slags 
arbeid. Dreiere var også ansatt i bedrifter som lagt paraplyer, piper, knapper, håndtak, møbeldeler, 
lamper, leketøy etc.  I 1920 var det etter SSBs telling knapt 200 tredreiere og antallet holdt seg stabilt 
til 1950. Tredreierfaget ble godkjent lærefag i 1958. 

Nye lærekontrakter 1996-2014: 7 nye kontrakter (ingen nye siste 11 år). 

På lista over verneverdige fag fra: 1996 

Dagens utøvere: Det er en til to håndfuller verksteder som driver med tredreiing. Flere av disse 
kombinerer dreiing med snekring, treskjæring e.a.  Alle som driver med hånddreiing er enkeltmanns 
virksomheter.  

Bedriftseksempler: Tredreiermester Rolf Tore Riska http://riskatredreier.no/ og Killi 
Tredreiing http://www.ottatre.no/ 

Yrkesutøvelse: Tredreiere dreier produkter i tre ved hjelp av dreiebenk og ulike dreiejern. Noen 
driver kun med hånddreiing og noen utfører i tillegg automatdreiing. En av dagens bedrifter 
produserer bruksting som bl.a. kopper, kjevler og annet bakeutstyr og selger gjennom husflids- og 
museumsbutikker. De øvrige utfører svært varierende oppgaver innen faget. God materialkunnskap 
og allsidighet er nødvendig for å kunne ta mange og ulike oppdrag. Dreieren arbeider etter tegninger 
eller kopierer originale deler. Typiske oppgaver innen restaurering er å kopiere listverk, meklere, 
balustre, møbeldeler osv. Det kan være vanskelig å leve kun av dreiing, så en kombinasjon med et 
annet trefag, for eksempel møbelsnekring, er vanlig. Det er fortsatt mange hobbyutøvere innen 
tredreiing, så det er også marked for kurs for amatører. Privatpersoner og bedrifter som 
møbelsnekkere, møbeltapetserere og designere er kunder. 

I tillegg til de få som er utøvere innen tredreierfaget (frihåndsdreiere) er det en del bedrifter som 
arbeider maskinelt, og som lager f.eks. søyler for hus og hytter og flaggstenger. Disse leverer 
antakelig mest til hus- og hytteprodusenter (Aanesland Fabrikker, Kloppen Søyla m.fl. og Brødr. 
Øyehaug er størst på automatdreiing til møbler). Dette er bedrifter som ikke kan være lærebedrifter i 
faget.  

Likhetstrekk med andre yrker: Treskjærer, møbelsnekker, trebåtbygger og bøkker. 

Utdanning: vg1 design og håndverk, vg1 bygg og anleggsteknikk eller vg1 TIP og vg2 design og 
trearbeid. To år læretid i bedrift. 

Skoletilbud i utlandet:  

Læreplan: http://www.udir.no/kl06/TDR3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1 

Filmsnutt: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=977&redirect_from_tibet=true 

http://riskatredreier.no/
http://www.ottatre.no/
http://www.udir.no/kl06/TDR3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=977&redirect_from_tibet=true
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TRESKJÆRERFAGET 

Historikk: Utgravingen av vikingskipsgraver viser at det må ha vært dyktige treskjærere i vårt land 
tidligere enn år 800. Stavkirker fra år 1000 og framover viser en dragestil som holder høyt teknisk 
nivå. Akantusbarokken var neste store høydepunkt i norsk treskjæring. Prekestolen i Oslo domkirke 
fra 1699 ble et forbilde for mange utøvere på 1700-tallet og fram til i dag, ikke minst i 
Gudbrandsdalen. Ulike stilarter har dominert i ulike landsdeler. På Vestlandet har geometriske 
former vært populært, såkalt karveskurd. Dette brukes også i samisk folkekunst. 
Drageornamentikken oppfattes som en spesiell norsk stil og treskjærere som bl.a. Lars Kinsarvik 
tiltrakk seg internasjonal oppmerksomhet. Det var tidligere vanlig at møbelsnekkere og andre 
trehåndverkere også arbeidet med treskjæring. I 1920 var det registrert 159 treskjærere, i 1946 var 
antallet så høyt som 618 og i 1950 var det 355 håndverkere i yrket, hvorav 209 var selvstendige uten 
leid hjelp. Treskjærerfaget ble godkjent lærefag i 1958. 

Nye lærekontrakter 1996-2014: 29 nye kontrakter (drøyt 75 svenneprøver). 

På lista over verneverdige fag fra: 1996 (håndverksfag med mindre enn fem nye kontrakter årlig). 

Dagens utøvere: Det er om lag 20 små verksteder innen faget, men noen arbeider bare deltid i faget. 
I tillegg er det noen få ansatte treskjærere i museer og trearbeidsbedrifter. 

Bedriftseksempler: Arve Mossand http://www.skreiamobel.com/index.html og Treskjærarmeister 
Rolf Taraldset http://treskjering.no/bildegalleri/ 

Yrkesutøvelse: Treskjærere arbeider med dekor eller ornamenter i tre. Stilarter som barokk og 
rokokko har vært og er fortsatt mye brukt. I tillegg til ulike treskjærerjern, brukes vanlige 
trearbeidsmaskiner som båndsag, kontursag og fres. Det ferdige produktet er et resultat av ide og 
prosess. En dyktig treskjærer kan modellere sitt arbeid med spenst og følsomhet. God 
materialforståelse og sikker verktøy- og linjeføring er avgjørende, men estetisk sans og blikk for både 
detaljer og helhet er viktig for å få fram et eksklusivt sluttresultat. Billigst mulige produkter blir feil 
utgangspunkt for utøvelsen. Selv om man kan si at faget ikke lenger er en nødvendighet i vårt 
samfunn, er det behov for treskjærere for å ivareta det vi kaller vår kulturarv. Restaurering av 
kirkeinventar og antikviteter, kopier av arkeologiske funn og nye utsmykningsoppgaver er eksempler 
på oppgaver som trenger dyktige treskjærere. Kongestoler, speilrammer og møbler med utskjæringer 
er typiske treskjærerprodukter. Foruten de fagutdannede treskjærerne, er det mange amatører som 
har treskjæring som hobby, og kurs for amatører er en inntektskilde for treskjærere. Kundene er i 
stor grad privatpersoner eller bedrifter, men også offentlige instanser som kommuner (kirker) og 
museer. 

Likhetstrekk med andre yrker: Tredreier og møbelsnekker.  

Utdanning: vg1 design og håndverk eller vg1 TIP eller vg1 bygg- og anleggsteknikk og vg2 design og 
trearbeid. To år i lærebedrift.  

Privatskolen Handverksskolen på Dovre er eneste vg2 tilbud innen treskjæring og skolen har også 
opplæringskontor med noen lærlinger i faget. 

 

Skoletilbud i utlandet:  

http://www.skreiamobel.com/index.html
http://treskjering.no/bildegalleri/
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Tibro i Sverige (1,5 år) videregående skoles 
nivå http://www.folkuniversitetet.se/Skolor/Hantverksskolor/Tibro-
hantverkscentrum/Yrken/Trabildhuggeri/ 

Østerrike, yrkesskole http://www.berufsfachschule-berchtesgaden.de/ 

 

Læreplan: http://www.udir.no/kl06/TSK3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1  

Filmsnutt: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=557 
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URMAKERFAGET 

Historikk: Urmakerfaget ble for flere hundre år siden skilt ut fra kleinsmedfaget. Første bevilling som 
urmaker i hovedstaden fikk Peter Nøttestad fra Stange i 1734. På bygdene fantes det klokkemakere 
fra midten av 1700-tallet til slutten av 1800-tallet. De lagde hele urverket selv (smidde, støpte og 
dreide), men kunne få en snekker til å lage klokkekassen. Urmakerne holdt vanligvis til i byene og var 
faglærte.  Med utviklingen av lommeuret på 1600-tallet, ble dette et ettertraktet hjelpemiddel for 
menn. På slutten av 1700-tallet kom armbåndsuret i bruk blant overklassens kvinner i Europa. På 
slutten av 1800-tallet ble det stor import av billige amerikanske og sveitsiske ur. Først etter første 
verdenskrig ble armbåndsur allment utbredt. Med industrialiseringen fikk urmakere også tilgang på 
halvfabrikata. Mekaniske lommeur og armbåndsur ble fra 1970-tallet erstattet av billige elektroniske 
ur med både digital og analog tidsanvisning. I 1980 var det registrert i underkant av 800 urmakere 
her i landet. Urmakerfaget ble godkjent som lærefag i 1956. 

Nye lærekontrakter 1996-2014: 128 nye kontrakter (herav 19 med høyere tilskudd). 

På lista over verneverdige fag fra: 2011 (håndverksfag med færre enn fem nye kontrakter årlig). 

Dagens utøvere: Det er flere hundre utsalgssteder av ulike urverk og mange av butikkene har faglært 
urmaker. Det har blitt langt færre butikker med urmakerverksted eller rene urmakerverksteder. 
Antall verksteder i alt på landsbasis kan ligge rundt 30. Noen av disse har kompetanse innen 
restaurering av ur, noen er verksteder for kjedebutikker og i tillegg er det noen sentralverksteder 
drevet av importører av ur. Krav om kjedetilknytning kan gjøre det vanskelig for verksteder å få kjøpt 
deler til ulike klokkemerker. 

Bedriftseksempler: Marcussen Ur & Smykker http://www.marcussenur.no/verksted/ og Urmaker 
Bjerke http://www.urmaker-bjerke.no/no/service/V%C3%A5r+ekspertise.9UFRfYZ_.ips og og Mette 
Nybraaten http://klokkemakern.no/ 

Yrkesutøvelse: Urmakeriet er svært allsidig og omfatter alt fra mekaniske konstruksjoner til 
kundebehandling. Håndverkeren vedlikeholder og reparerer både små armbåndsur og vegg- og 
gulvur. Håndverket stiller svært store krav til ferdigheter og allsidighet. Hvis det mangler deler til et 
gammelt urverk, må urmakeren i visse tilfeller selv lage deler. Metoder som filing, dreiing, fresing, 
lodding, gravering og polering inngår i faget. 

Urmakerarbeid i form av service og reparasjoner på mekaniske ur har skrumpet inn, men mekaniske 
ur i høyere prisklasser har kommet tilbake de siste årene. I mange tilfeller er det bare skifte av batteri 
eller lenke kunden trenger hjelp til. De fleste kunder vil veie reparasjonskostnad opp mot pris på en 
ny klokke. Markedet for arbeid med antikke urverk har økt, men det er vanskelig å leve bare av 
restaurering av gamle ur. Det er i dag to organisasjoner i faget (Norges Urmakerforbund og 
Fagurmakerne Norge). Begge organisasjonene arbeider sammen med Urbransjens Utdanningskomité 
(som dekker hele urbransjen) om å finne en kortere utdanningsmodell for «servicemedarbeider i 
urmakerforretning» som gjerne kan inkluderes i en 3-årig urmakerutdannelse. Det har vært fremmet 
ønske om treårig utdannelse i skole pga. mangel på egnede lærebedrifter. Samarbeid med Sverige 
og/eller Danmark kan også være aktuelt. 

Likhetstrekk med andre yrker: Børsemaker, finmekaniker, gullsmed og optroniker. 

Utdanning: vg1 design og håndverk eller vg1 TIP eller vg1 elektrofag og vg2 urmaker. To år læretid i 
bedrift. 

Skoletilbud i utlandet: Sverige, Borensberg http://www.urmakarskolan.com/ 

http://www.marcussenur.no/verksted/
http://www.urmaker-bjerke.no/no/service/V%C3%A5r+ekspertise.9UFRfYZ_.ips
http://klokkemakern.no/
http://www.urmakarskolan.com/


Kort omtale av små håndverksfag 
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Danmark, Ringsted  http://www.zbc.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/produktion-og-udvikling-
(urmager)/ringsted/urmager-(den-danske-urmagerskole).aspx 

Finland, privat treårig urmakerskole http://www.kelloseppakoulu.fi/thefinnishschoolofwatchmaking/ 

 

Læreplan: http://www.udir.no/kl06/URM3-01/Hele/Komplett_visning/?print=1 

Filmsnutt: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=978 
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http://www.kelloseppakoulu.fi/thefinnishschoolofwatchmaking/
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