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Leiv Røsok 

Med tre til  
fingerspissane

I ein verkstad, i ein kjellar, i eit hus i sunnmørs-
bygda Stranda sit det ein kar og gjer heil ved om 
til småbitar. Det var først då han vart pensjonist 
at Leiv hadde tid til å drive med «pirkearbeid» på 
verkstaden. Før det var han bygningssnekkar, med 
eiga bedrift og full kalender. Etter at staten vart 
hovudarbeidsgivar er bordkledning og bjelkar bytta 
ut med bittesmå trebitar i ein teknikk som liknar til 
forveksling på intarsia-arbeid.

intarsia-variant
– Men det er ikkje heilt det same. Ekte intarsia 
har mønster berre på eine sida, forklarar Leiv. På 
arbeida hans er mønsteret heilt gjennomgåande, 

slik at begge sidene av arbeidet får likt mønster. 
Medan intarsia-arbeid ofte kan ha motiv som 
landskap eller blomar, har Leiv sine esker og 
skrin geometriske figurar. Trekantar, rombar og 
parallellogram blir til intrikate mønster, etter 
kvart som bitane kjem på plass. Kvart treslag 
har sin farge. Det skapar djupne og liv i flata. Den 
optiske illusjonen viser oss berg og dalar, eller 
flettemønster, der det er flatt tre.
 – Inspirasjonen kan eg få både frå interiør og 
arkitektur, fortel han. Mønsteret i skrinet vi studerer 
kjem frå eit mosaikkgolv i eit slott i Tyskland.

Tre har vore materialet til Leiv Røsok 
(87) i ein mannsalder. Pensjonist-
tilværet brukar han i verkstaden, der 
han legg små puslespelbitar av ulike 
treslag.

TEKST og FoTo: HELEnE HEnRIKSEn Leiv Røsok (87) frå Stranda på Sunnmøre.
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Produkta til Leiv Røsok er lettselde, og han slepp å sitje med stort lager. Her er eit lite utval av varene 
han har for tida.
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sjølvlært
Den spesielle teknikken har Leiv Røsok lært seg 
sjølv. Det var mykje prøving og feiling før han 
perfek sjonerte arbeidet. Ein inngåande kjennskap til 
tre og eigenskapen til ulike treslag var uunnværleg 
i prosessen. no har han veggen full av former for 
saging av små trebitar, ein for kvar variant. Teak, 
bøk, ask eller surna bjørk gjer at bitane får ulik farge.
 – I somme produkt kan eg bruke opp til 10-12 
ulike treslag, fortel han. 

produktutvikling
Etter 20 år på verkstaden har ikkje Leiv noko tal på 
kor mange skrin, ølbrikker eller strikkepinneetui han 
har laga. Men han veit kva for ein det er kjekkast å 
lage.
 – Den første. Det artigaste er eigentleg å ten-
kje ut nye produkt, prøve seg fram og utforske. 
Masseproduksjon er ikkje like kjekt, innrømmer han. 
Men verkstaden er stadig flittig besøkt. no er det 
skrin til bunadssølvet som står for tur. Kundane 
ventar, og då må det produserast. Kanskje er det 
gåver til vårens konfirmantar?
 – Eg har meg tre økter i verkstaden kvar einaste 

Småbitane blir skorne ut på sag, malen sørgjer for 
at kvar bit blir lik den neste.

Tre bitar blir til ein trekant. Delane må pressast 
saman mot malen medan dei tørkar.

Fingerferdigheit, tolmodigheit og materialkunnskap 
er avgjerande ingrediensar i denne hobbyen.

Først etter 54 små trekantar har Leiv nok til ei side 
på skrinet.
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Leiv Røsok trivs i eige selskap på verkstaden, der han brukar fem-seks timar kvar dag.
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dag, til saman fem-seks timar. Men laurdag og 
søndag held eg helg, seier pensjonisten. Men 
timane «på arbeid» er alt anna enn eit ork.
 – Det er jo her eg kosar meg! Folk har kommen-
tert at eg tar meg altfor lite betalt for varene mine. 
Men hobbyen gir meg ein mykje større verdi enn 
pengane eg tener på den, fortel Leiv. Produkta 
sine sel han i husflidslaget sin butikk på Stranda, 
ein butikk på Harøya og eit turistutsal i Luster, i 
tillegg til den årlege messa. Varene sel seg sjølv, 
så marknadsføringsbudsjett trengs ikkje. Lageret 
er heller ikkje stort, så det er tydelig at varene er 
populære.

Tidkrevjande
87-åringen hentar ein «jigg» frå veggen. Den gjer 
at trebitane blir skorne i nøyaktig rett storleik, noko 
som er heilt nødvendig for eit vellukka resultat. Leiv 
arbeider til han har ei full bøtte med bitar. Så skal 
dei setjast saman. Då må han fram med ein anna 
mal. Tre småbitar i ulike treslag blir til ein trekant. 
Leiv limar, og presser bitane saman eit lite minutt til 
dei har tørka. Så er det å gjenta prosessen, til han 
har 54 små trekantar. Dei blir limte saman i rekkjer, 
tre rekkjer i høgda blir ei side til bunadsskrinet. Så 
skal alt pussast til jamn høgde, og kantane skal 
rettast av. Å påstå at hobbyen er tidkrevjande er 

Veggen full av jiggar til ulike mønster.

Greier du å bygge bokstaven H av desse bitane? I 
så fall er du flinkare enn underteikna.
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I motsetning til vanleg intarsia med mønster på eine sida, går trebitane gjennom heile arbeidet, slik at inn- 
og utside av lokket blir like.
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ingen overdrivelse.
 – Det er eit tolmodigheitsarbeid, slår Leiv fast. 
Bunadsskrinet tar ein månad å fullføre, ikkje minst 
på grunn av at det må tørke mellom kvar enkelt lim-
ing. Men Leiv legg opp arbeidet slik at han kan nytte 
«tørketida» til å gjere andre ting. 

Humoristisk snekring
når han ikkje puslar saman ulike småbitar, likar han 
å lage problem for andre. Verkstaden er full av små 
humoristiske vriompeisar, puslespel som skal set-
jast saman til ulike geometriske former til dømes. 
og her ligg ikkje fasiten i botnen av eska.
 – Det er faktisk folk som har komme på døra i 
ettertid og etterlyst løysinga, etter at dei har streva 
både lenge og vel, seier han, og testar ut journal-
isten si evne til å løyse 3D-puslespel. Etter kvart 
må handverkaren sjølv gi løysinga, i alle fall på dei 
vanskeligaste.
 Vi har nemlig med ein skarping å gjere. Leiv 
Røsok er toppidrettsutøvar, og kan skilte med ein 
sjuandeplass i nM i fjor! Idretten er sjakk, og klassa 
heiter Senior for dei over 65.
 – Det er den andre store hobbyen min. Eg spelar 
med folk frå heile verda over nettet, og om alt går 
som planlagt stiller eg i nM i år også, seier han, 

Utstyret er enkelt. I tillegg til sag- og pusseverktøy brukar Leiv tape og gummistrikk til å presse saman 
delane til bunadsskrinet medan det tørkar.

Tidkrevjande hobby. Her har Leiv sett saman tolv 
treslag til eit veggur.
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og ser fram til å tevle med dei beste i Sarpsborg 
til sommaren. Der stiller han med både dotter og 
barnebarn. 

ingen arvtakar
Sjakk-entusiasmen har han lukkast å levere vidare 
til neste generasjon. Trearbeidet er det verre med.
 – Det ligg nok ikkje for ungdom dette her. Folk 
forstår ikkje kva arbeid som ligg bak, og er ikkje vil-
lige til å legge ned nok tid. Ein må ha arbeidd med 
tre heile livet for å forstå materialet. Eg trur nok at 
denne teknikken vil døy ut med meg, slår han fast.

Ølbrikker med sitat frå Ivar Aasen er blant dei mest 
populære produkta til Leiv.

På ei hylle oppunder taket ligg ulike treslag klare til å bli fine produkt.

Dei endelege fargane i produkta kjem ikkje fram før 
siste finish med olje. 


