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– Å være snekker er et 
allsidig og skapende yrke, 
hvor ingen dag er lik. Du 
ser resultater, men må ha 
praktiske egenskaper og i 
tillegg kunne bruke hodet.
Kari Dæhlen
kd@hadeland.net l 61 31 31 21

TINGELSTAD: – Derfor må du ikke kutte 
ut teorien om du går på tømreren. Slik er 
ikke virkeligheten, sier Erik Raknerud.

De fagene får du god bruk for som snek-
ker.

– Vi er ute etter ungdommer som liker 
å arbeide, og ikke er avhengige av å bruke 
kalkulator for å dele 130 på to, sier en er-
faren snekker.

Han vet hva han prater om, med 25 år 
bak seg i yrket. De siste årene som selv-
stendig næringsdrivende.

For to år siden startet han eget firma, 
Hans-Erik Bygg AS, sammen med læreren 
sin på yrkesskolen, Hans Dehlimarken. De 
er tilknyttet Mesterhus-kjeden, som gir ad-
gang til å bruke tegninger og kataloger for 
nybygg.

– Vi har to ansatte og to lærlinger i til-
legg til oss selv, der han har ansvar for 
byggesøknadene og jeg for regnskap 
og lønninger i tillegg til at vi begge sne-
krer.

– Vil du bli snekker, så ta skolen på 
alvor. Vi ser det godt når vi tar inn lær-
linger om hvem som viser ekte interesse. 
Vi får lært deg en masse, men ikke glød. 
Den må du stå for selv, i tillegg til gange-
tabellen. Den store, smiler Raknerud, som 

roser de unge. De som står på og løser de 
oppgaver de får tildelt.

Begynte med legoklosser
Selv begynte han med legoklosser, og vok-
ste så å si opp i farens snekkerverksted. 
Ivar Raknerud 
laget ferdighus.

– For bier. Du 
verden så mange 
boliger han pro-
duserte, og jeg 
var med fra jeg 
var ti-tolv år. Da 
fikk jeg min før-
ste lønnsslipp. Jeg var glad i å arbeide, og 
likte å se resultatet av det jeg gjorde.

– Det å være snekker er allsidig. Spe-
sielt når du er i et lite firma hvor ingen 
dag er lik. Du må være glad i å arbeide, 
være ute, og ta en del selvstendige valg. 
Er det kaldt en dag, da oppdager du at 
de fine dagene er desto finere. I Norge 
har vi flest fine dager, sier Raknerud. 

Han er glad for at han ikke er i et stort 
firma og må skru gips og bære plater, 
gjerne hele uken igjennom. Å jobbe i et 
stort kontra et lite firma, er to forskjellige 
arbeidsplasser.

Ikke skulk gym
Nybygg er 60 til 70 prosent av det arbeidet 
firmaet utfører. Det resterende spenner fra 
å bygge vinreoler til låvebygg. 

– For å si det enkelt; vi tar på oss alt innen 
tre og grunnmur. Selv om tidene ikke er av 
de beste, får en snekker på bygda alltid ar-
beidsoppgaver. Det gjelder å tenke kvalitet, 
arbeidsmiljølov, hva som kreves for å sette 
opp stillaser og bruk av verneutstyr. For 

den som ønsker å bli lærling hos oss, hand-
ler det også mye om å prøve og feile. Det er 
den eneste måten å lære på. Ta ansvar. Du 
lærer ikke av at noen står over deg. Ikke alt 
kan du lese deg til heller, uansett tegninger, 
det viktigste er motivasjon. Og at du møter 

opp om morgenen. 
Det teller langt mer 
enn karakterene. Jeg 
skulle kanskje ikke si 
det, men det er sjelden 
vi leser vitnemålene. 
Vi leser lærlingen iste-
den, sier Raknerud, og 
fortsetter:

– Så ikke skulk gymmen. Du skal ikke 
være en atlet, men kunne jobbe en åtte ti-
mers dag. Ikke hopp over engelsken hel-
ler. Vi lever i et internasjonalt samfunn, 
med mange utenlandske arbeidere.

Anbud
En snekker må kunne sette seg ned og 
regne ut et anbud overfor byggherren.

– Nybygg er greit. Rehabilitering er 
vanskeligere, med tanke på råteskader og 
andre skader som kan dukke opp under-
veis, sier Raknerud. 

Han har nettopp avsluttet et husbygg i 
Mohagen, det er nesten bare opprydding 
på tomta som står igjen.

– Vi har ikke mulighet for å gi pris på 
alt, og anbefaler innimellom timepris. 
Spesielt der hvor byggherren selv gjør 
en god del. Men noen vil ha totalpris, og 
får det.

Snekkeren smiler. Han er rett og slett 
glad i jobben sin, og har ikke tapt mer 
enn kanskje i underkant av 10.000 kro-
ner på folk som ikke har gjort opp for seg 
siden han startet opp i 1991. Det kan han 

godt leve med. Det er lett å feilregne i en 
slik bransje. 

– Mange brenner seg på at de ikke tar seg 
tid til å skrive regninger. Slikt kan det bli tap 
av. Det er i tillegg viktig å kjenne folk en job-
ber for, og ha gode underleverandører. Det 
er gjennom hva vi presterer på byggplassen 
vi får jobbene videre. I tillegg til at vi selvsagt 
sjekker referanser, ber om bankgarantier og 
sørger for at det foreligger en betalingsplan.

Rimelig verktøy
I 1968 da faren, Ivar, investerte i et sagblad 
kostet dette nærmere 1.000 kroner. I dag 
koster det samme bladet halvparten. 

– Det forteller at verktøyprisen har gått 
ned så mye at selv en selvbygger har råd 
til sitt eget verksted, smiler snekkeren. 

Han holder seg i form ved hardt arbeid, og 
kan se tilbake på en ungdomskarriere som 
mellomdistanseløper, med en pers på 800 
meter på 1.53.1 og på 1500 meter, 3.51.5.

Hvor mange løpemeter med panel han har 
spikret, vet han derimot ikke. Det han imid-
lertid understreker er at belastningsskader, 
det gir et allsidig snekkeryrke ikke.

 fAkTA
Navn: Erik Raknerud
Alder: 44 år
Fra: Tingelstad
Yrke: Snekker
Utdanning: To års yrkesskole, to år 
som lærling før svennebrev, to år på 
teknisk fagskole, Oslo, husbyggerlinje 
og to måneder ved NTH, bygg.
Lønnsnivå: Middels
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Hver fredag vil Hadeland bli med noen på jobben.  
Vi vil presentere yrker. Helt alminnelige yrker,  

ganske uvanlige jobber, heltidsjobber, deltidsjobber,  
lett arbeid, hardt arbeid – men ikke svart arbeid!  

I dag slår vi et slag for snekkeren.

Vi er ute etter ungdommer 
som liker å arbeide, og 
som ikke må bruke kalku-
lator for å dele 130 på to.

Yrke: Snekker■

Der ingen dag er lik

Går ALDrI AV moTEN: Fortsatt er hammeren med som et uunn-
værlig redskap.

GLAD I JoBBEN: – Etter 25 år i faget er jeg 
like glad i jobben min.

SPIKErPISToLEN: Den er et redskap som letter hverdagen be-
traktelig.
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PRAKTISK OG MÅLRETTET: – Jeg kan trygt anbefale ungdom å bli snekker. Det gjelder både å bruke praktiske egenskaper og hodet. Så kutt ikke ut teorien, råder Erik Raknerud.


