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Trearbeiderne
på Skauen
– som egentlig
jobber med IKT
I en nesten tom, nær hundre år gammel, låve
på Skauen gård, i ytterkant av Gjervågskauen
på Tjøme, står to topputviklere innen IKT.
Rundt seg har de alt det utstyr en finsnekker
kunne ønske seg. Og litt til. Baard Lindberg og
Henrik Sitter bruker all ledig tid på låven.

Sven Otto Rømcke
red@oyene.no

U

tgangspunktet i 2018 var at de to ville dyrke
hobbyen sin.
Baard Lindberg fra Grimestad liker å jobbe
med tre og skape ting i trevirke. Henrik Sitter
ble interessert i snekring da han bygde huset sitt oppe i
lia bak Maries vei på Holtane. Nå tester han ut ideer
sammen med snekkerkollega Baard.
Det finnes en god og familiær grunn til at de to IKTsnekkerne leier lokaler på Skauen gård. Henrik Sitter er
samboer med Lene Ottesen. Hun er søsteren til Renate
Ottesen, som eier og driver gården. Da ble terskelen
lav.
Så nå deler de to treentusiastene hus med villsauene
fra Færder Får, som har vinteropplag på Skauen.

Lager Kentucky stick chair
Øyenes utsendte kan ikke mye om maskinene som
skal til for å lage ting i tre. Det virker likevel som om
alle aktuelle maskiner er i verkstedet på låven. Og de
to bekrefter det gjerne.
– Her har vi utstyr til å lage det meste.
– Men hva lager dere, og hva skal dere lage?
– Det begynte som hobby i starten. Nå har vi begynt å
produsere produkter for salg. Da er det nesten bare
fantasien som begrenser mulighetene, sier Henrik.
Han forteller at de begynte med enklere ting, som
skjærefjøler, serveringsbrett og lysestaker.
Nå har de avansert til hagemøbler.
For ikke å snakke om at de har utviklet sin egen variant av det som kalles en Kentucky stick chair. Den er
det mange som vil ha, og nå har de funnet en underleverandør som leverer puter til stolen. Den skal være
overraskende god å sitte i.

Nytt produkt hver 14. dag
Henrik sier målet er å finne en balanse mellom en form
for masseproduksjon og å finne nye produkter.
– Vi setter oss ned en gang iblant for å finne på noe
nytt. Vi prøver å finne et nytt produkt hver fjortende
dag. Samtidig kommer det enkeltoppdrag fra bekjente
og nær familie. Da går det mye i utemøbler og interiørprodukter.
Henrik bygget baderomsmøbler til huset sitt. Og
Baard snekret skrivebord til sin datter.
Det skrivebordet er det største som er laget i låven til
nå. Her ligger det en begrensing. Låvedører er som
kjent brede, men det gjelder ikke for dørene inne i låven. Derfor blir alt over to meter en umulighet.
– Det er fint at vi ikke har dårlig tid. Vi kan teste ut
markedet og se hva det vil ha, sier Henrik.
Han har fortid fra et av de store finansfirmaene i Oslo
og vet å se etter lønnsomheten. Dessuten har begge
faste stillinger, og har ikke tenkt å slutte med det på
lenge.
Henrik Sitter er systemutvikler og programmerer og
arbeider hos Trainor i Tønsberg. Det er et selskap som
utvikler og gjennomfører nettbaserte HMS-kurs for
medarbeidere, særlig innen elektro.
Baard er IKT-rådgiver/arkitekt ved Sykehuset i
Vestfold. Han har tidligere hatt tilsvarende jobber
andre steder i helsevesenet. I tillegg har han flere
norgesmesterskap i bueskyting. Det lover godt for
ønsket de to har om å treffe blinken med sine treprodukter.

Hunder etter edelt treverk
Når de to har bestemt seg for å arbeide med tre som råvare, er det fordi de liker materialet. Dessuten er de
opptatt av miljøaspektet. De gjenbruker gjerne treverk, som mahognilister. Nå har de nettopp, via Baards
svoger Kai, fått tak i en del mahogni i en gammel skip-

MODERNE PINNESTOL: En Kentucky stick chair,
modell Skauen, er blitt bestselger hos IKT-folkene i
Foto: Privat
snekkerverkstedet på Skauen.
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SAGER OVERALT: Baard Lindberg (t.v.) og Henrik Sitter med en sag foran seg og en sag bak seg. Den avanserte sagen som var underlag for Øyenes PC, står i rommet ved siden av.


perbolig som ble revet på Knarberg.
Dessuten vil de ha kortreiste trær som er
hugget i nabolaget. Det er mye av det. Da rykker de to ut. Tømmerstokker er ofte store, og
da er det lang vei til lysestaken eller serveringsbrettet. Det er ikke noe problem for Lindberg og Sitter. Oppe i skogen bak låven har de sitt
eget sagbruk. Det ble bygget i fjor og er av den
moderne typen. Mens du før dyttet tømmerstokken mot sagen, er det nå sagen som dyttes
langs tømmerstokken.
Der de to snakker muntert og entusiastisk i
munnen på hverandre, aner Øyene konturen av
en lokal merkevare. Her er det gjenbruk og naturbaserte råvarer. De er hentet inn lokalt, bearbeidet og produsert lokalt. Snekkervennene ser
for seg et lokalt marked. Både fastboende og
hytteeiere.
Mange hytteeiere har ikke så lyst på ting de får
på Bohus eller Ikea. De har grei kjøpekraft og
kan tenkes å ha deler av interiøret produsert lokalt, med lokale råvarer og av lokale håndverkere. Det setter Baard Lindberg og Henrik Sitter sin
ære i å levere.

Konkurrerer med kalveforet
Øyenes mann sitter med PC-en sin på skjæreplaten til noe som ser ut som en avansert elektrisk
stikksag. For alt han vet, kan den være elektronisk også. Han skjønner fortsatt ikke helt hvordan de to IKT-folkene har havnet her.
– Det er ganske gøy det her, sier Henrik Sitter
stillferdig. Og dermed er det meste sagt.
Og så legger han til at det er blitt et møtepunkt
for de to, hvor de kan skru fra hverandre ting og
se hvordan de er laget. Kanskje kan de to konstruere en bedre variant.

FOTO: Sven Otto Rømcke

Baard Lindberg har en begrunnelse til.
– Som IKT-folk er vi ofte inne i prosjekter det
tar lang tid å ferdigstille. Det er fint å lage ting
der du ser resultatet med én gang.
På et annet område tenker han og kollegaen
langsiktig. De har allerede planlagt vekst. Nå
kjemper de om mer plass der svigerinne Renate
oppbevarer kalveforet. Litt lenger inn i fremtiden kan det begynne å minne om industriproduksjon. Selvsagt med lokal forankring. Metallarbeider kan det bli etter hvert. Baard Lindberg
er sveiser og prøver nå ut et trebord med jernunderstell.

Kanskje salgsmesse på tunet?
Egentlig har salget så langt gått strykende. Det
er nesten venteliste. De to ønsker likevel litt mer
liv rundt seg. Så nå går de med planer om en
salgsmesse på tunet når rammebetingelsene i
samfunnet tillater det.
Der ser de for seg salg fra andre lokale småprodusenter som Færder Får, Gorm Seljeseth med
grønnsaker, kanskje litt tekstil, antikviteter og
kunst. Det er da et knippe med kunstnere borte i
Dalen?
Vi holdt på å glemme det. De to IKT-ekspertene produserer vedfyrte badestamper. Det er
en kjempestor tønne som rommer to, tre tusen liter vann. På en god dag, etter pandemien, har den plass til rundt fire til seks personer. Ideen til badestampen kom fra Baards to
svogere som også har vært med å bygge de tre
første. I låven på Skauen vil man gjerne ha slike ønsker.
De har noe felles med Pippi Langstrømpe.
«Det har vi ikke laget før, så det får vi sikkert til».

Lyst på nytt, lekkert gulv?
Ta kontakt for tilbud i dag: & 986 11 598
Vestfold gulvsliperi utfører restaurering, sliping
og totalbehandling av alle typer tregulv og parkett.
Vi utfører også arbeid på andre områder som for eksempel
trapper, benkeplater og dørterskler.

vestfold.gulvsliperi@gmail.com | www.vestfoldgulvsliperi.no

