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Når man skal i gang med et nytt prosjekt og kanskje vil 
bygge en modell det ikke fins byggesett til melder straks 
spørsmålet om materialer seg. De fleste vil da besøke 
hobbyforretningen og i mange tilfeller vil behovet kunne 
tilfredsstilles der. 

Imidlertid vil man ofte få et billigere og ikke minst bedre 
resultat ved å se litt rundt seg. 

I motsetning til mange andre ting vokser trematerialer 
faktisk på trær, og vi er slett ikke nødt til å dra utenlands 
hver gang vi trenger en flis. Norske tresorter finnes i over-
flod, i hvert fall her på Østlandet, og svært mange egner 
seg utmerket til vårt formål. 

KRAV TIL TREVERKET 

De viktigste krav til modellmaterialer er: 

• Utseende - Lite årringer og tegninger, jevn farge 
(spiller mindre rolle om detaljen skal males).  

• Bearbeidelse - Hardt / løst. 

• Overflatefinish - Avhengig av hardhet. 

• Styrke - Motstand mot splitting, evne til bøying. 

• Stabilitet - Liten tendens til å vri seg ved fuktig-
hetsendringer. 

 
De forskjellige deler på en modell stiller ulike krav. På 
smådetaljer bør styrken og hardheten være høy, om de er 
tunge å bearbeide spiller liten rolle her, mens større ting 
som for eksempel et smørbrødskrog bør lages av lettbear-
beidet tre. 

EGNEDE TRESORTER 

Av hensyn til det første punktet ovenfor er de fleste nåle-
trær, bortsett fra tettvokst furu og i noen få tilfelle gran, 
lite brukbare. Vi bør i stedet finne våre emner blant løv-
trærne, og av de vanligste er bl.a. følgende brukbare: 

Bjørk Hvit farge, middels hardt men likevel lett-
bearbeidet. Ved polering får den lett en 
meget pen overflate. Meget sterk, ble tidli-
gere brukt til sleder og annen redskap. Et 
meget bra materiale til de fleste ting innen 
modellbygging - er du i tvil, så bruk bjørk! 

Lind Svært mykt og lettbearbeidet, gulhvit farge, 
og godt bøyelig. På grunn av mykheten 
meget utsatt for merker og riper. Etter tør-
king relativt stabilt. 

Osp Nesten hvitt, mykt og lettbearbeidet. Ble i 
gamle dager mye brukt til modellseilbåt-
skrog. 

Or Lett gulrødt, litt hardere enn osp. Ble brukt 
til mange ting, også møbler, behagelig å 
arbeide med. 

Selje Er mest betraktet som ugras, men har mu-
ligheter. Brunrød farge, samme hardhet som 
or omtrent. Ble tidligere brukt til laggede 
kar og gjerdestolper, da den står godt mot 
råte. 

Kastanje Hvit farge, litt hardere enn or. Kan være 
svært vridd i voksteren, og bør derfor bru-
kes til mindre ting. 

Lønn Gråhvit farge med svake tegninger som ofte 
gir meget pene mønstre, også i modellstør-
relse, men kan ofte ha for meget av det 
gode. Hardere enn bjørk, og tyngre å bear-
beide. 

Pære Lysegrått med brun kjerne. Et ypperlig 
materiale til modeller, de såkalte Navy 
Board-modeller i England er vanligvis byg-
get av pæretre. Tett, fin ved, sprekker lite 
og fin å bøye. Litt hardere enn bjørk. 

Eple Meget hardt, lyst brunhvitt med brun kjer-
ne. Kjerneveden kan brukes til å illudere 
mahogni. Tungt å bearbeide, men meget 
velegnet til små detaljer, som f.eks. blokker 
og jomfruer. 

Furu Et meget godt egnet treslag til master og 
rundholter, også til mange andre ting hvis 
det er tettvokst. Husk at også årringene skal 
være i skala, det er meget sjelden vi i virke-
ligheten ser dekksplank med bare to årring-
er i. Hvis den males har årringene lett for å 
skinne igjennom etter noen år. Meget beha-
gelig å arbeide med. 

Gran Kan brukes til master og rundholter hvis 
det er tettvokst nok, men furu har penere 
farge. For både gran og furu gjelder det at 
meget tettvokst ved kan finnes i de laveste 
grenene, men de er vanskelig å finne rette. I 
likhet med furu slår den seg meget lite. 

Kristtorn Helt hvit, meget hard og homogen ved. Et 
meget fint materiale til vårt bruk, men 
vanskelig å få tak i — den er fredet. 
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Enda er det mange andre brukbare sorter og jeg anbefaler 
dere å finne ut flere selv. Blant annet er flere sorter pryd-
busker interessante. 

HVILKEN TRESORT SKAL BRUKES HVOR? 

Og hva skal vi så velge av alt dette når vi skal sette i gang? 
Jeg setter opp følgende forslag: 

Smørbrødskrog Or, osp, furu. Bjørk og lind kan 
også brukes, men det første er litt 
tungt å spikke ut, og det andre 
kommer garantert til å få mange 
ekstra hakk og søkk før vi er ferdi-
ge med modellen. 

Spant Pære, bjørk, eple, lønn. 

Utvendig hud Pære, furu, bjørk, selje, or. 

Dekk Pære, furu, bjørk, kristtorn. 

Detaljer (Gallionsfigurer etc.) Eple, pære, 
bjørk, kristtorn. 

Blokker og jomfruer Eple, pære, kristtorn. 

Oppbygde småbåter Eple, pære, kristtorn, bjørk. 

Kofilnagler Bambus, i større skalaer eple. Bam-
bus er også velegnet for meget små 
master og rundholt, f.eks. i flaske-
skuter. 

TRESORTER SOM BØR UNNGÅS 

Så er det noen tresorter vi bør unngå, blant dem er ask, 
eik, teak og mahogni. Dette er meget grovporede sorter, 
og det er umulig å få en skalariktig overflate. I mo-
dellstørrelse blir den altfor ujevn og tegningene i treet er 
altfor fremtredende og kraftige. Til å illudere de to siste 
bør man bruke brun kjerneved, f.eks. fra eple, eller beise 
bjørk til den ønskede farge. Til dette bruk er Herdins 
Beiser meget velegnet og lett å få tak i, dette er et pulver 
som røres ut i varmt vann. 

HVOR FÅR VI TAK I TRESORTENE? 

Først og fremst ute i naturen. I vår del av landet vokser de 
fleste av nevnte trær vilt langs jorde- og veikanter og er 
ofte betraktet som ugress. En liten prat med grunneieren 
(NB!) lar oss sikkert bringe en kubbe eller to hjem i tri-
umf med materialer til flere modeller dersom den blir 
saget riktig opp. 

Det ryddes og brennes årlig store mengder gamle eple- og 
pæretrær, både i villahager og hos fruktdyrkere. I byer er 
stadig parkvesenet ute med motorsagen, så det fins mulig-
heter for den som gidder å lete. 

Nedrivningshus er rene gullgruver. Tidligere tiders panel 
var ofte utsøkt, tettvokst furu, likedan gamle vindusram-
mer, dette er nå knusktørt og stabilt. Gamle møbler like-
så, de er ofte laget av bjørk av beste kvalitet. 

Ellers bør vi bruke øynene hver gang vi ser en bordbit. 
Mye brukbart finnes i emballasje, kassebord, avstivninger 
og lignende, jeg fant selv et par engangspaller laget av 
abaki, som er meget brukt til modellskrog. 

Ellers kan det være muligheter hos trelasthandlere. Selv i 
dag slenger det et og annet tettvokst furubord her og der, 
og noen kan også tenkes å ha litt bjørk eller or på lager. 

Til slutt : Materialene dere trenger i morgen må skaffes i 
dag! 

SPREKKING OG TØRKING 

For å kunne benytte materialene best mulig bør vi kjenne 
litt til treets voksemåte og egenskaper. 

Som vi vet vokser et tre ved å legge på stadig nye lag på 
periferien, dette medfører at barken sprekker og får et 
knudret utseende etter hvert. Ytterveden er saftfull og 
levende, mens den sentrale del, kjerneveden eldes og er 
tørrere, vanligvis er den også sterkere og mer holdbar. På 
mange tresorter — ikke alle — er det et tydelig skille 
mellom ytter- og kjerneved, idet kjernen er mørkere. 

Når treet er felt begynner straks tørkingen med tilhøren-
de krymping og sprekkdanning, først i endeveden, senere 
også langsgående sprekker som skyldes at ytterveden 
krymper mer enn den tørrere og mer stabile kjerneveden. 
Av samme grunn vil et bord som er saget av fuktige ma-
terialer slå seg, dvs. bue seg tverrveds til takrennefasong 
fordi den siden av bordet som er nærmest treets ytterside 
vil krympe mest. Sett fra enden vil årringene ha en ten-
dens til å rette seg ut. 

Hvor mye sprekker som oppstår er litt forskjellig mellom 
tresortene, lind og pære sprekker lite, eple mer f.eks. For 
å få minst mulig sprekker bør vi kløve en trekubbe i to 
halvdeler langs margen med øks eller sag, endeveden for-
segles med et papir limt på med lim eller maling, så legges 
den på et luftig sted med barken på utendørs eller i et 
kaldt rom og tørkes i kortere eller lengre tid avhengig av 
størrelsen. For kubber på 15 - 20 cm diameter og oppover 
vil dette ta fra ett til flere år, en saget planke trengte ett 
år pr. tomme sa de gamle. Vi kan etter noen måneder 
kløve halvkubbene i to eller skjære dem opp i bord som 
tas inn i et ikke for varmt rom til å begynne med. Erfaring 
vil snart vise hva som går an. 

En ny metode går ut på å tørke ferskt virke i. mikrobøl-
geovnen. Man skjærer treet i passe små biter og legger 
dem i ovnen i kortere perioder, for eksempel tre til fem 
minutter, eller sammen med kaffekoppen, med kjøling 
mellom hver gang. Tørrheten kontrolleres ved veiing, når 
vekten ikke reduseres ytterligere er tørkingen ferdig. Tyk-
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kelsen bør ikke være over 2 - 3 cm. Ovnen bør kjøres på 
redusert styrke dersom treet varmes uten kaffekopp. Man 
unngår mye sprekkdannelse på denne måten. Nesten 
halvparten av vekten på ferskt tre er vann.  

Treet bør felles på sen høst eller vinter, da er det minst 
sevje i det. 

I gamle dager, og nå også forresten, lager man trau og bol-
ler ved å grovskjære dem i fersk tilstand til ca. 25-50 mm 
godstykkelse og så grave dem ned i høvelflis og glemme 
dem i minst et halvt år. Så tas de frem og finbearbeides. 
Årsaken er at de er mye lettere å bearbeide ferske, samt 
at den langsomme og jevne tørkingen i flishaugen hindrer 
sprekkdannelse. Jeg skulle tro at modellbåtskrog skulle 
kunne lages på samme måte. 

Hvordan veden kløyves på sagen er meget viktig. De bes-
te materialene fås ved såkalt kvartskjæring, her oppnår vi 
at årringene går mest mulig vinkelrett på bordene. Dette 
gir minst krymping — veden krymper mest langs årringe-
ne — og minimal vridning ved senere tørking, dessuten 
gir den treet det peneste utseende og årringene blir tettest 
mulig. 

Et par mulige måter å sage på er vist her. 

I gamle dager ble det tatt hensyn til dette, men nå til dags 
har man ikke tid til den slags. 

Har man ikke sag selv får man lete opp et snekkerverk-
sted og få delt materialene der ned til ca 10 - 20 mm tyk-
kelse. Derfra og ned går på egen modellsag, som er et helt 
nødvendig tilbehør i verkstedet. 

Der er i grunn ingen unnskyldning for å bruke dårlige 
eller upassende materialer i modeller. Som jeg har prøvd å 
vise finnes det nok av meget brukbare ting, ofte like i 
nærheten. Og siden det er samme jobben å lage en ting 
riktig som å lage den galt ser jeg ingen grunn til å unnlate 
å gjøre det. Se også artikkelen om stabilisering av trevirke 
på side II-55. 

VIDERE LESNING 

Nyttig og meget omfattende bok om norske tresorter: 
Planter og tradisjon : Floraen i levende tale og tradisjon i 
Norge 1925-1973 av Ove Arbo Høeg, Universitetsforlaget 
1974 — men du må nok på biblioteket eller et antikvariat 
for å få tak i den! 

UTENLANDSKE TRESORTER 

Selv om artikkelen er viet norske tresorter vil jeg også ta 
med en liten omtale av de materialene vi ofte ser omtalt i 
utenlandsk litteratur, og som man ofte kan lure på hva er 
for noe. Jeg tar med det latinske slektsnavnet der dette er 
kjent for meg, da dette er eneste måten å være sikker på 
at man har riktig betegnelse. For eksempel vil en ameri-
kaner her i landet kalle en gran for pine, spruce eller 
whitewood, alt etter hvor han kommer fra i USA. Det er 
også en del forskjell mellom USA og England i betegnel-
sene, mange av trærne vokser bare på et av stedene. 

De latinske navnene er bare slektsbetegnelsen, under den-
ne er det mange variasjoner. Her i landet heter bjørke-
slekten Betula, mens hengebjørk heter Betula Rucosa og 
dunbjørk Betula Pubescens. 

Holly (Ilex) Kristtorn. 
Boxwood (Buxus) Buksbom vokser her i lan-

det bare som en busk men blir trær 
i varmere strøk. Har en tendens til å 
vri seg og limer nokså dårlig slik at 
modellen kan sprekke opp med 
tiden. Likevel meget populært mo-
dellmateriale.  

Obeche Abaki. 
Lancewood (Oxandra) Populært trevirke fra 

Vestindia.  
Degame (Oxandra) Samme familie. 
Asta (Oxandra) Samme familie, USA-

betegnelse. 
Limewood (Oxandra) Samme familie. 
Maple (Acer) Lønn. 
Ahorn (Acer) Lønn, kalles Sycamore i Eng-

land.  
Sycamore (Platanus) Ligner lønn, USA-

betegnelse.  
Buttonwood (Platanus) Ligner lønn, USA-

betegnelse — samme tresort. 
Hawthorn Hagtorn, blir meget rosende omtalt i 

litteraturen. Jeg har ikke prøvet den, 
men det skal jeg, for den vokser. vilt 
i Hurum. 

Cedar  (Thuja) Nåletre, ingen tilsvarende 
her. USA-betegnelse.  

Lignum Vitae  (Guaiacum) Pokkenholt. Hardt, 
tungt og fullt av olje. 

 

UNNGÅ Å BRUKE DISSE, DETTE  
ER SÅKALT ”FLASKVED” 


