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LETTE Å LAGE: Skiltmaker Ola 
Riise har laget skilt i over 18 år 
og syns han har en fin jobb. 

TURENTUSIAST:  OLA RIISE

For Ola Riise er det beste med å være på tur, å oppdage et skilt han 
selv har laget. I over 18 år har han vært med på å utforme turskiltene 
som viser vei i skogen og på fjellet.  
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Skiltmakeren

– Hvor mange turskilt har du vært med på 
å lage?
– Jeg har mistet helt tellingen, men det er 
mange, mange tusen. I løpet av en arbeids-
uke kan vi lage 200 skilt, men da er alle her 
på tre- og skiltavdelingen med på prosessen. 
Bare i 2016 produserte vi 32 500 små og sto-
re skilt og andre treprodukter i vår avdeling. 

– Er det vanskelig å lage skilt?
– Det er lett som bare det. 

– Hvilke oppgaver i produksjonen er dine?
– Ingen av oss har egne oppgaver. Vi er et 
bra team som samarbeider og bytter på. Og 
husk at vi lager ikke bare turskilt, men er 
spesialister i trekors som midlertidige grav-
markeringer, postkasseskilt og tavler også. 

– Hva liker du best å gjøre?
– Alt sammen. Fra saging og fresing til gra-
vering av maskiner og maling av bokstavene. 
Det er alltid morsomt å lage skilt til områder 
jeg kjenner selv og der jeg har vært på tur. 

– Hvilke områder er det?
– Jeg har hytte i Ringebu. Der går vi mye på 
tur. Skilt med navn i Rondane og Venabygd 
er spesielt morsomt å finne. Men i fjor var 
jeg på ski i Jotunheimen, på ekspedisjon med 
Himmeljegerne, og nå ser jeg etter navn fra 
det området også. 

– Hva, ekspedisjon? Kan du fortelle om det?
– Bestevennen min Mads var med Himmel-
jegerne på tur i Yukon i Canada. Da de skulle 
på ekspedisjon i Jotunheimen søkte jeg om å 
få bli med, og fikk lov. Tenk det. Fem døgn i 
telt midt på vinteren. Vi måtte kjøre ski på vei 
ned fra fjellet. Det var skikkelig fint. 

– For et eventyr! Hva er fritidsinteressene 
dine ellers?
– Svømming, fotball, løping, ski, staking og 
tur. Jeg har vært med på Special Olympics 
flere ganger, i svømming. I tillegg har jeg del-
tatt i mange andre konkurranser. Vet du hvor 
mange medaljer jeg har?

–Tja – 20 kanskje?
– Jeg har over 225 stykker. Det er mange. 

– Hva ser du etter når du er på tur?
– Jeg ser etter mine egne skilt, de som er mer-
ket Asker Produkter. Da tenker jeg, det har jeg 
laget. Og da blir jeg glad. 

– Hender det at du blir lei av å male og gra-
vere turskiltene?
– Tvert i mot. Jeg blir aldri lei. Målet mitt er 
å lage en million skilt før jeg er ferdig med å 
jobbe her. Jeg liker jobben veldig godt, og det 
er så fint å vite at det vi gjør kan glede mange 
andre mennesker som liker å gå tur.  

ALDER: 40 år
HVA: Skiltmaker hos Asker Produkter
HVORFOR: I hele Norge har det de siste årene blitt satset på å merke turstier og løyper 
bedre og aldri har så mange nordmenn vært på tur og fulgt riktig plasserte skilt. 
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TURTIPS 
FRA OLA

1. 
Gled deg over  
skiltene som  

viser vei

2.

Se på naturen

3.

Se etter blomster  
og plukk gjerne  
med en bukett  

hjem


