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Hvad er det? Det er en hængselvrider. Jeg
bruger den til at rette rådhusets gamle,
skæve døre op med. Værktøjet er fladt og
har et hul i hver af enderne på henholds-
vis 17 og 22 millimeter med en slids i
midten, så den kan gå helt ned i bunden
omkring hængslerne i de to størrelser.
Det gør, at man kan bukke hele hængslet
opad. 

Skal dørene af først? Ved de lidt mindre
døre tager jeg dørene af og retter hængs-
lerne et efter et. De tungeste døre er vi to
om. Vi har otte yderdøre, og de største
vejer vel mellem 70 og 100 kg. De er op til
to meter høje og mindst en meter i bred-
den og har hver op til fire hængsler. Det er
nemmest at rette dem op, mens døren
sidder på hængslerne. 

Hvordan rammer du rigtigt? Vi retter
efter øjemål. Til tider rammer vi med det
samme. Men et øjemål kan godt drille lidt.
Så må vi til at finjustere. Det er især de
meget gamle og slidte hængsler, der kan
drille meget. 
De kan også risikere at flække i hunnen,
hvor hannen (noten) går i. Så må vi købe
et nyt hængsel og sætte det i. 

Kan den bruges til alle hængsler? Ikke
til de små hængsler. De almindelige døre
indenfor passer den ikke til. Der bruger vi
typisk en svensknøgle eller en tang. H
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det virker

Vi har haft hæng-
selvrideren på 
rådhuset i alle 
mine tretten år og
sikkert også meget
længere, fortæller
Richard Pedersen
om sit lille praktiske
stykke værktøj.

[cv]
Richard Pedersen er rådhusbetjent
på Hirtshals rådhus i Vendsyssel. 

[bag om ordet]
Hængselvrider en lokal beteg-
nelse fra Vendsyssel, hvor Richard
Pedersen kommer fra, ellers kaldes
den også en hængselbukker,
hængselbrækker, hængselretter
eller hængselbøjer.

kilde: Wikipedia

Fra 20 kroner
En hængselvrider kan købes hos
byggemarkeder og isenkræmmere.
Den findes i forskellige kvaliteter og
koster fra 20 til 300 kroner.

Sådan retter man en dør op

Når rådhusets døre hænger, retter Richard Pedersen
dem op med hængselvrideren.

Hver månd viser et FOA-
medlem et arbejdsredskab,
som fungerer godt. 
Fordi det sparer tid, giver 
et kvalitetsløft eller løser 
et problem.

dit værktøj
Har du et stykke værktøj,
du gerne vil vise til de 
øvrige medlemmer i 
teknik/service-sektoren,
så lad os endelig høre.
Send en mail til 
redaktionen@foa.dk.
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