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Kniv sag og øks er viktige verktøy.
Kniven er viktigst dernest bør du velge
sag og øks.

KNIVEN

Først vil jeg prioritere en god kniv. Denne kniven skal
brukes til alt fra og smøre brødskiver til å sløye ﬁsk.
At kniven også er lett å rengjøre er viktig. Mange tror at en
dyr kniv er det beste, men forholdet er at de kjente Mora
knivene både er billige og noe av det beste du kan få tak i til
vanlig turbruk. Knivene ﬁnnes både i rustfri variant og med
karbonstål. For de ﬂeste vil en rustfri variant være det beste.
Du kan enkelt modiﬁsere kniven ved å legge på noe snor
og bruker du en bit av en gammel sykkelslange har du også
opptenningsmateriale.

ØKSA

Mange har en forkjærlighet for øksa. En turøks må ikke
være for stor da den lett blir for tung. Normale arbeidsoppgaver med øksa er å hugge granbar, lage rajer, lage småved,
skrape is av skia, lage teltplugger (snøplugger), hugge opp
frossen ﬁsk til hundemat og annet forefallende trearbeide.
Øksa kan også brukes som en hammer hvis du jobber med
enkle byggeprosjekter i leiren.
En øks kan være farlig å jobbe med og krever respekt.
Spesielt når du er sliten og kan dette faremomentet utgjøre en ikke ubetydelig risiko. Hugger du deg i foten eller i
hånda blir dette gjerne så store skader at du må på sykehus.
Mange liker derfor en litt “sløv” øks hvor det ikke er å
lett å skade seg. En liten ﬁl hører med hvis du trenger
en skarpere øks. Fila jobber mye raskere enn et bryne.
En liten turøks vil fylle det tomrommet for småarbeide
som kniven ikke klarer. Velger du en tyngre øks er dette
bare nødvendig hvis du skal gjøre tyngre arbeider som å
hugge opp ved til vinterbålet som skal vare hele natta. Vær
oppmerksom på at mange steder er det ikke så lett å ﬁnne tørrved på vinteren og er det stor ferdsel i området vil
hugging av ved høres lang vei.

SAGA

Saga er viktigere enn du tror. Når det gjelder å skaffe seg ved
til bålet er dette den raskeste måten å gjøre det på.
En sag er heller ikke så lett å skade seg på og er nærmest
lydløs i forhold til øksa. Med en sag vil du på meget kort
tid lage deg vedkubber som holder lenge. For de ﬂeste vil
en liten sammenleggbar sag være tilstrekkelig. Et er utrolig hvor raskt det er å jobbe med en slik sag. Trenger du
en større sag anbefales en mindre type av en buesag som
du ﬁnner i de ﬂeste byggvareforretninger. Sagblader bør
beskyttes under transport, og her kan du bruke et bredt
bånd av borrelås. Du kan også demontere bladet og legge
dette inn i stormkjøkkenet ditt. En snekkersag kan også
brukes og passer ﬁnt på vinteren hvis du skal lage snøblokker. En slik sag er også lettere å transportere. En sag
holder seg skarp lenge og er billige i forhold til nytteverdi.
PRIORITERINGER
Skulle jeg måtte velge ville kniven være et førstevalg
etterfulgt av saga og til slutt øksa. Valget er ditt !

Bacho, Laplander tursag
Mora, Companion MG

Gränsfors, mini turøks

