
Rapport om nordisk tredreiertreff i Sverige  

29. og 30. mai 2009 
 

Bakgrunn 
Norsk handverksutvikling –NHU arbeider med videreføring av tradisjonell 

håndverkskunnskap, herunder små håndverksfag i Norge. Tredreierfaget er et 
lite fag som er truet i den forstand at det er liten eller ingen rekruttering til den 
profesjonelle delen.    

 
På denne bakgrunn ønsket NHU å ta et initiativ til å få utøvere i faget fra flere 

nordiske land til å møtes, ta en vurdering av status og diskutere et mulig 
framtidig samarbeid. Det vil antakelig være nyttig å bygge opp et nettverk med 
dreiere fra flere land, nyttig både for den enkelte og for faget. Fagutøvere kan 

best peke på ønskelige tiltak, vurdere felles læreplaner/svennebrev/mesterbrev, 
faglige kurs e.a.  

 
Om turen 
Som en introduksjon til videre samtaler om status og framtid for faget ble det 

avtalt en omvisning på Skoklosters Slott (utenfor Uppsala) v/ Bengt Kylsberg 
fredag 29. mai kl.09-12.  

 

 
 
Utenfor Skokloster Slott ser vi fra venstre Rolf Tore Riska, Sören Westerlund, Åke 

Landström, Jon Arthur Rosseland, Johannes Rieber, Tore Qvarfordt, Bengt Kylsberg og 

Dag Vasli. 

 
 

Hovedsaken var selvsagt ”svarvkammaren” med et svært rikholdig utvalg av 
dreieverktøy.  
 



 
 
Johannes Rieber studerer tredreierjern. 

 
Fra Norge var vi en mindre enn planlagt pga. sykdomsfrafall og dessverre fikk vi 

ikke med noen deltakere fra Danmark på treffet.  
 
Etter en god lunsjpause ved Skoklosters cafe dro vi til Svarvkompaniet v/ Paul 

Kovacs litt sør for Stockholm. Se www.svarvkompaniet.nu Paul viste rundt i 
verkstedlokalene han deler med flere andre trearbeidere og han fortalte litt om 

sin virksomhet. Det ble diskutert hvordan man kan få til et samarbeid/fagforum. 
Her kom det fram en ide om å arbeide for en felles utstilling for å få 
oppmerksomhet rundt muligheter innen tredreiing. Det kom også innspill om et 

nærmere samarbeid med arkitekter o.a. for å fokusere på fornying.  
 

http://www.svarvkompaniet.nu/


  
 

Fra Kovacs verksted med innehaveren nr. 2 fra høyre. 

 

 
Neste dag var alle de norske på besøk hos Åke Landström utenfor Örebro. Se 

www.trasvarvning.se  Også her ble verksted og produkter vist fram.  
 

 
 
Åke Landström dreier store fat og han lærte nordmennene en metode for prisfastsetting 

basert på fatets størrelse. 

 

http://www.trasvarvning.se/


I skyggen fra epletreet ble kaffe og kake konsumert og høyttenkingen om 
fellestiltak fortsatte.  

 
 
Fagsamling 2010 

Før følget forlot svensk landsbygdidyll ble det bestemt at en langhelg i mai 2010 
skal vi prøve å få til en faglig samling i Norge hos Arne Bakke Mælen. Se 

www.kulturgalleriet.no  Som tema ble formgiving/design valgt. Fra Arnes 
verksted er det mulig å komme seg ut i skogen for å se etter emner til ulike 
produkter. Hvem som bør hentes inn som kursledere utenom tredreiere får vi 

komme tilbake til. Det samme gjelder antall kursdeltakere og muligheter for 
støtte til gjennomføringen. 

 
Fra norsk side retter vi en varm takk til alle våre svenske kontakter som stilte 

opp og bidro til en fin og minnerik tur for deltakerne. Måtte vi få til et nytt treff 
hvor vi får gitt tilsvarende tilbake. Besøkene viste oss at vi i Norge og Sverige 
(og sikkert også Danmark) har utøvere som arbeider med temmelig ulike 

områder av faget. Dette kan være utfordrende i forhold til hva som er mest 
interessant å bruke tid på ved fagsamlinger, men det er ganske sikkert noe å 

hente for de fleste. 
  
Inntil man forhåpentligvis får organisert et kontaktforum for dreierne, kan NHU 

være kontaktpunkt. Vi kan så langt vi makter følge opp forslag, videreformidle 
informasjon og bidra til å få i stand treffet neste år. Ta endelig kontakt når dere 

føler for det. Så får vi håpe på at vi klarer å få dreid til noe brukbart til utøvernes 
fordel. 
 

 
 

Med hilsen 
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