


De Kou

vuur heeft degene nodig die binnenkomt en  
koude knieën heeft.

– Hávamál (Het lied van de Hoge), oude noorse 
mythologische gedichten
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er bestaat niets vergelijkbaars: naar het bos gaan waar de sneeuw nog 
in vlekken rond de bomen ligt, in de ijle, koude lentelucht. de natuur is 

overdadig op zoveel manieren, maar het werk van de houthakker wordt 
altijd beloond, je plukt gegarandeerd de vruchten van de arbeid.
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Het was het verschil tussen bevroren zijn en warm zijn. Het 
verschil tussen erts en ijzer, tussen rauw vlees en een steak. In de 
winter was het het verschil tussen leven en dood. dat was wat 
hout voor de eerste noren betekende. 



brandstof verzamelen was een van 
de kerntaken, en de overweging was 

eenvoudig: een klein beetje, en je zou 
bevriezen, te weinig, en je zou doodgaan.



vanwege de jaarlijkse groeicyclus van 
bomen is de winter of lente de beste 

tijd om ze te kappen, ruim voordat de 
bladeren uitbotten. 
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he t BoS

Houthakken is geweldig werk, en iets dat mensen samen 
kunnen doen. er is maar weinig werk waarbij de resultaten zo 

snel zichtbaar worden nadat de inspanningen zijn verricht.
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he t 
GeReeDSChaP



Hard werken creëert herinneringen, herinneringen die 
gegrift staan in ons gereedschap. elke kras op de zaag, 
de bijl en de houtgrijpers dienen als aandenken aan de 

met zweet doordrenkte dagen in het bos. 

he t 
GeReeDSChaP
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veel houthakkers ontwikkelen een 
speciale band met het weinige, eenvoudige 

gereedschap dat ze hebben, en de aangekoekte 
laag van hars, tijd en veelvuldig gebruik die aan 

dit gereedschap is gaan zitten.

dit gereedschap, met de sporen van een 
leven getekend door zware arbeid, wordt 

uiteindelijk monumentaal voor de eigenaar.
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Hakbijlen zijn er in verschillende vormen en groottes. verbind de bijl aan het merk: 

vIPuKIrves • Øyo • weTTerlIngs • gränsfors • fIsKars • HulTafors • Øyo

Kun je raden in welk land ze gemaakt zijn?

a b C

d e f g

oplossing op p.64
21



we zijn onze bijlen veel verschuldigd. 
een uitstekende bijl is het waard je naam 

in te kerven. In tegenstelling tot een 
kettingzaag kan een bijl niet slijten, hij 

kan alleen vernield worden. 
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na een werkdag moet een bijl op een droge plek bewaard worden bij 
een gelijkmatige temperatuur. de beste manier om de staat van het 

blad goed te houden is door met een vlakke vijl de oneffenheden weg 
te halen, om het vervolgens met een wetsteen met water te scherpen.

Hang je bijlen aan de 
gereedschapsmuur.



Houtgrijpers, combican, snoeimes, 
reserveketting, eHbo-kit... 

een rol wc-papier zal, als altijd, 
vaak je dag redden.

e e n H o u TH a K K e r s ru g Z a K
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