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DELING RAPPORT  
Attimækrakken  

Innledning 
 

I Edøy Kirke på Smøla, finnes det to 
fasinerende objekter. To små krakker 
som brukes til å sette kister oppå, under 
begravelser. Krakkene ble reddet fra 
brannen i 1887 og er laget av to brødre. 
De er sirlig dekorert og har risset inn 
årstallet 1754. Prinsippet er enkelt; en 
topp, to sidestykker og fire bein. Samme 
prinsipp for benker fantes det mange av 
på Smøla i gamle dager. I dag er de  
gjerne erstattet av parkbenker med 
fastmontert  bord og sittefunksjon.  

Vi  ønsket å lære bort det enkle prinsippet en klassisk benk er bygget på - og 
stimulere ungdom til å lage benker og krakker selv.  

Uttrykket «Attimæ» betyr det samme som «sammen med meg». Når vi var barn løp vi til 
nabovenner, banket på døra og når de åpnet spurte vi; «vill du værra attimæ?» 

Ser vi oss rundt, finner vi benker og krakker over alt i alle farger, fasonger og størrelser, med 
to, tre eller fire bein. Krakken er det første møbel vi bruker aktivt. Den er liten nok til å løftes 
og passe stor til å stå på, for å nå vasken. Den brukes i fjøset, står langs husveggen, på 
kjøkkenet og i fine slott. Den gjør kanskje ikke så mye av seg, men er det mest allsidige 
møbel vi kan tenke oss. 
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Benker og krakker er også et sosialt lim. I solveggen, utenfor butikken eller i parken. 
Kommer det uventede gjester, trekkes krakken frem så alle får plass rundt bordet. Den 
erstatter et lite bord og avlaster gjerne når det er trangt.  

Krakken er med oss som en del av interiøret og fås i utallige varianter. Fra de fineste 
forseggjorte, til de mest primitive. De er industrialiserte og fås kjøpt på Ikea. Benker er en av 
de viktigste virkemiddel for å skape trivsel i utemiljø, i parker, i byer og på fiskevær.  

Benker og krakker kan bygges med de enkleste redskaper og materialer. Alt kan 
brukes av restplank fra byggeplasser, drivved og edlere tre fra utrangerte møbler.  En benk 
eller krakk kan dekoreres på utallige måter; skjæres, males, inngraveres, trekkes, limes 
eller bare være som den er.  Alle benker og krakker kan få et personlig preg og uttrykk. 

På fiskeværet Veiholmen som består av bare holmer og skjær ytterst i havgapet, har 
tre som materiale hatt en spesielt høy verdi. Alt som finnes av tremateriale på øya har blitt 
fraktet hit fra første bosetning på 1600-tallet. En del materiale tilkom øya etter havari og 
skipsvrak som fløt på land. Fortsatt står et naust og en låve ved museum Sanden som er 
bygget av skipsvrak. Skips-naglene står fortsatt igjen i treverket.  

Annet tilfang av treverk var Russer-stokker. Dette var tømmerstokker som ble mistet 
fra russiske fraktskip på vei til Europa. Stokkene var veldig store og ettertraktet. Etter en 
storm kunne man erverve stokkene ved å merke dem med sine initialer. Bærelag hentet 
stokkene og fordelte de til eierne rundt på øya. Fortsatt blir gammelt og brukt tremateriale 
tatt godt vare på og stablet under hus, i naust og på loft, for kanskje senere å komme til 
nytte. 

Kort sammendrag 
Prosjektet ble gjennomført i løpet av uke 38 og 39. Selve arbeidsøkten ved Smøla  

 Barne og Ungdomsskole pågikk over fire dager, fra 25.-28. September.  

41 elever fra 7. og 8. klasse deltok.  

37 unike benker og krakker ble produsert. 

Utstilling av krakkene ble avholdt i forbindelse med den offisielle åpningen, med  
 inviterte gjester deriblant byggherre, arkitekter, ordførere og involverte partnere 

Benker og krakker ble plassert rundt på skolen både inne og ute og skolen ønsker at 
 benkene skal være på skolen permanent.  

Det planlegges en utstilling på Galleri Samvirke og rundt på fiskeværet Veiholmen i    
 løpet av 2018. 
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Forarbeid 

Forberedende møte: Etter møte med skolens to rektorer og lærere i formingsfag, ble 
vi enige om at prosjektet skulle inngå i skolens egen plan for undervisning i kunst og 
håndverksfaget. Det ble bestemt at syvende og åttende klasse skulle få delta. De jobbet for 
tiden med tema gjenbruk og prosjektet passet derfor godt inn i undervisningsplanen. Det ble 
avsatt to hele dager til hver av klassene. Til sammen fire dager. Vår vurdering var at hvis vi 
skulle komme raskt til resultater, var det viktig at mest mulig ble tilrettelagt på forhånd.  

Innhenting av materiale: Vi hadde på forhånd orientert oss hvor vi kunne finne 
materiale og fikk avtalt med eiere for å komme å hente det vi så oss mål på. Firmaet 
«Brødrene Sætran» håndterer all avfall for Smøla kommune. Her fikk vi frie tøyler til å 
plukke det vi trengte. Den dagen vi var tilstede, kom det inn en kontainer med en mengde 
brukbart treverk som besto eksempelvis av en gammel kiste fra 1800 tallet, gamle bord, 
stoler, skap og senger. Flere av møblene hadde dekor og finurlige detaljer. Sætran selv var 
meget hjelpsom med kranløft for at vi skulle komme til. Fire fulle paller ble kjørt videre til 
«Bygger`n» for å kappes til hendige lengder.  

Tilpasning hos Bygger`n: Vi fikk bruke maskiner og sager i to dager for å rense 
materiale for spikre og skruer og å kappe det til i riktig lengder og dimensjoner. Eksempelvis 
ble den gamle kisten demontert, dekor ble fjernet og samlet i egen kasse. Prinsippet i 
tilpasningen var å finne riktige lengder som passet sammen, kappe det til med topp, 
sidestykker og bein. Bein kunne være av to biter eller settes sammen av fire stykker. Vi var 
trofast mot prinsippet. Materiale som passet sammen ble teipet i bunter og lagt på paller. 
Pallene ble fraktet til skolen og satt utenfor snekkerverkstedet på skolen. Ut over materialet 
som allerede var tilpasset, hadde vi nok reservemateriale som kunne benyttes fritt.  
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Fargepalett: Av erfaring vet vi at barn og unge som får fritt spillerom med farge-
tuber i primærfargene rødt, blått grønt og gult, - blander farger vilt slik at resultatet gjerne 
kan bli noe grumsete. Vi ønsket å ta opp igjen fargepaletten som har vært brukt i 
generasjoner på fiskeværet Veiholmen, både ute og inne. Typiske farger var mintgrønn, 
kremgul, brannbil-rød, støvete rosa og lyseblått. I dag er de fleste husa malt hvite, så det 
oppleves som viktig å holde vedlike bevisstheten om nettopp paletten.Fargetonene fungerte 
både harmonisk og lekent mot marmor-grus og de ulike husa i mellom. Vi hadde 10 liter 
maling ferdig i hver nyanse nettopp for å sikre helheten. 

Det ga plass til at barna kunne leke med flere farger på samme benk.
Introduksjon 

Elevene introduseres oppgaven: Første dag i første time ble alle elevene i klassen 
samlet i fysikkrommet. Her hadde vi med oss eksempler på krakker og benker hentet fra hus 
på Veiholmen. Fra Edøy Kirke kom kirketjener Judy Ragnes og snakket om krakkene fra Edøy 
Kirke. Hun hadde  fått tillatelse fra riksantikvaren å ta med seg en av krakkene for å vise den 
frem. Å se en krakk laget av en gutt på deres alder for 260 år siden var en liten tankevekker 
for elevene. Elevene fikk også presentert bilder av ulike krakker og benker som var bygd i 
samme klassiske prinsipp, opp gjennom historien. Her ble det også forklart hva som skal til 
for at en krakk skal bli stødig og stabil. Hvorfor man lager hull på toppen, splitter trestykket 
til bein slik at det blir fire møtepunkter mot bakken i stedet for to.   

 

Prosjekt Deling - Samvirke SA Heidi Rognskog, Mona Eckhoff



DELING Attimækrakk, Smøla, Oktober 2017

Barna lærte både om handtverk, og å bruke redskaper og maskiner. De lærte å arbeide i 
liten og stor skala og tenke helhet. Det var viktig å være løsningsorientert.  Ingenting er feil 
og alt kan brukes, ble et mantra. Hvis man ikke traff med skruen, var det bare å drille den ut 
igjen og prøve på nytt, helt til du traff godt nok. Hull og feil ga krakkene personlighet og løftet 
heller inntrykket av spontanitet og lekenhet. Det var fint at det var synlig at krakken har hatt 
et tidligere liv som sengegavl eller hus. 

Snekring: Neste steg var å ta elevene med til sløydsalen. Her hadde vi ferdig tilpasset 
materiale og en modell som skulle skrus sammen for å vise prinsippet i praksis. Allerede 
etter første skrue meldte elever seg for å prøve selv. De fikk introduksjon i hvordan en 
skrutrekker virket og hvilke torx og bits passet til hvilken type skruer. Vi valgte å ikke bruke 
spiker og hammer, men sørget for å ha nok oppladede skrutrekkere og mange nok bits og 
torx. Vi fikk lånt ekstra utstyr fra Bygger`n og vi fikk en mengde skruer i ulike dimensjoner 
gratis. Utfordringen for elevene var å finne riktig lengde på skruene i forhold til materialet og 
å finne riktig bits og torx til skrutrekkeren.  

Vi oppfordret elevene til å jobbe sammen i grupper. De valgte selv hvem de ville jobbe 
sammen med og det ble til at tre og fire kom i samme gruppe. De hjalp hverandre med å 
måle, holde fast og å skru sammen benkene. 

Siden vi allerede hadde kappet opp materialer i riktig lengde var oppgavene til 
elevene å finne ut av hvordan delene skulle skrus sammen på best mulig måte. Hva er topp, 
hva er sidestykke og hva kan brukes som bein? Hvordan få benken eller krakken stødig?  

Materialet vi hadde kappet på forhånd hadde ikke profiler eller utskjæringer. Elevene 
kunne selv vurdere om de ville lage morsomme variasjoner på sidestykker og avslutninger. 
De fikk lov til å bruke kapp-gjærsag og stikksag med en voksen tilstede. Videre var det 
kasser med ekstra tremateriale og dekordetaljer som de kunne plukke fra og bruke, ut over 
det de allerede hadde til rådighet. Her fikk de «personifisere» sine benker og krakker med 
artige påfunn  

Pussing og maling: Når de første benkene var ferdig, fikk de pusse benkene og 
forberede for maling. Benkene ble tatt med til malersalen. Her fikk de instruksjon i hvordan 
man laserer tre med svamp. De fikk instruksjon i hvordan man patinerer og lar materialets 
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uttrykk og stil komme frem heller enn å dekke til.  At ting ser gammelt og slitt ut har en 
sjarm og er mer interessant å se på.  

Mange ble ferdige med sin benk ganske raskt. Da kunne de hente nytt materiale som 
ikke var tilpasset i lengde og dimensjon. Nye ideer dukket opp og de ønsket nå å utfordre 
prinsippene. De måtte ta stilling til hva som var hensiktsmessig å bruke i forhold til 
dimensjoner og hva de måtte kappe til for å få en hendig krakk eller benk. En av elevene 
bestemte å lage en krakk av selve pallen materialet var lagret på. Han ville lage noe fra 
bunnen, - noe som ingen andre hadde tenkt på. Alt kan brukes sa han - og ville ikke forlate 
arbeidet i storefri.. 

Ord  

Ord om attimæ, benk og krakk: På slutten av andre dag, opplevde alle å ha et ferdig 
produkt som de var fornøyd med. Nå var tiden for oppsummering kommet. Vi samlet igjen 
alle elevene og ba de uttrykke med ord på A4 ark hva de tenkte i forhold til ordet attimæ, 
benk og krakk. For oss ble dette en interessant oppsummering. Her er ordene fra to av 
elevene:  

«Sidestykker, topp, bein, skrua, drill, bore, tre, sage, pusse, byggemateriale, gjenbruk, 
maling, tenkning, design, stol, benk, venner, gammel, ny, jobbe med venner, grupper, 
moro, krangling, samarbeid.» 

«Attimæ, Mintgrønn, krakk,  benker, sidestykke, drill, pussing, snekre, spikre, 
skrue, stol, pynt, båtfarger, materiale, rygg, gamle naust-farger, hammer, sag, 
grupper, samarbeid, teip, gammelt materiale, planker, tre-pynt, detaljer, gamle klær, 
maling, pensler, svamper, bord, papir, pastellfarger.» 

Vi samlet inn alle ordene og de «voksne»  leste alle tekstene og ordene høyt for hele 
klassen. Det ble mye latter og kommentarer.  
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Fotosession: Alle benkene og krakkene ble båret ut på skoleplassen for å bli 
avfotografert sammen med elevene . Elevene plasserte seg selv på benkene de selv hadde 
laget sammen med de andre i gruppen. De var overveldende stolte over hva de hadde laget 
og fikk kommentarer fra andre elever på skolen om hvor kult dette var.  

«Det er plass til deg å Georg!»                                « Stol på meg benken» 
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Utstilling 

Arbeidsprosessen med elevene varte fra mandag til torsdag. Fredag skulle 
den offisielle åpningen av Smøla Barne og Ungdomsskole foretas. Her var alle 
involverte i byggeprosjektet invitert. Skolen er enda så ny at preg av bruk og aktivitet 
ikke er synlig. Derfor var det beleilig at skolen hadde et godt synlig og kreativt 
prosjekt å vise til.  

Vi fikk frie tøyler når det gjaldt å plasser benkene rundt om på bygget - både 
utendørs og innendørs. Mengden benker gjorde sitt til at prosjektet ble synlig. 
Tilbakemeldingen fra de ansatte var veldig positivt. Flere lærere «tinget» på benker 
som de ønsket å ha i sine ganger utenfor klasserommet eller i garderober.  Noen 
elever ønske å ta med krakkene de hadde laget med hjem.  

Læring 

I utgangspunktet visste vi ikke hvordan prosjektet ville fungere i forhold til at 
det var mange ellever som skulle sysselsettes samtidig. Det var smart å samle 
materiale på forhånd og å lage byggesett som de kunne skru sammen med en gang. 
Mestringsfølelsen kom umiddelbart.   

Fire voksne var tilstede i klassen til en hver tid og med 19 elever fungerte godt. 
Det var på grensen trangt med 23 elever i klassen samtidig. Siden skolen var helt ny 
var ikke verkstedene innarbeidet enda men det fungerte godt nok også. Ikke alle fikk 
tilgang til benker men jobbet da på gulvet og det gikk også veldig bra. Det var fint at vi 
kunne ta i bruk flere rom ut over sløydsalen. 
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Elevene fikk utfordre seg kreativt og gå ut over de gitte rammene etter hvert. 
Når «grunnbenken» var ferdig begynte de på en kreativ prosess med påfunn som 
eksempelvis å lage ryggstøtte, omgjøre benker til dyr med hode og hale eller andre 
morsomheter. Dette var med på å løfte resultatet flere hakk. Mange ville lage flere 
krakker når den første var ferdig.  

Vi var ikke opptatt av å lære bort snekkerkunnskaper eller håndverksmessige 
ferdigheter. Hvis man ikke traff med skruen, var det bare å drille den ut igjen og 
prøve på nytt, helt til du traff godt nok. Hull og feil ga krakkene personlighet og løftet 
heller inntrykket av spontanitet og lekenhet. Det var fint at det var synlig at krakken 
har hatt et tidligere liv som sengegavl eller hus. 

En innvendig kan være at man burde ha engasjert elevene i hele prosessen, 
fra å sanke material og forberede for videre bearbeiding. Tiden vi hadde til rådighet 
ville ikke gitt rom for dette. Hadde vi hatt mere tid så ville det vært morsomt og 
inspirerende å ta med elevene rundt på skjær og holmer, under naust og hus, kjeller 
og loft for å lete materiale til prosjektet. 

Til slutt må det sies at prosjektet gikk smertefritt. Med velvillighet fra Skolen, 
hjelpen fra lærerne og lån av lokaler, verktøy, frakt og tilgang på materiale, gjorde 
sitt til at prosjektet ble vellykket.  
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Takk til:  

 Brørdrene Sætran for hjelp med materiale og veldig god service 

 Bygger`n på Smøla for lån av lokaler, truck, maskiner og lastebil 

 Smøla Barne og Ungdomsskole for all positivitet og tilrettelegging. 

  Enhetsleder Ungdomsskolen:  Marit Hopshaug Nerland  
  Enhetsleder Barneskolen: Margareth B. Holm 

 Og alle lærere for godt samarbeid:  

  Christer Reiråskag 

  Jorunn Marie Jonassen 

  Ingeborg Hestvik Dahl 

  Torleif Thomassen 

  Elin Wang 

 Og Ikke minst alle de flinke og ivrige elevene i 7. og 8. Klasse 

Hilsen  Mona Eckhoff  Sørmo  og Heidi Rognskog Mella
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