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SAMMANFATTNING
I det här arbetet undersöker vi hur uppmätningar, dokumentation och 
tillverkning kan vara en väg till djupare förståelse för hantverk. 

Dokumentations- och uppmätningsfasen fick oss att förstå hur en snickare 
för länge sedan kan ha resonerat i val av material, konstruktion och 
tillverkningssätt samt formgivning. Tillverkningsritningen ökade vår 
förståelse för en möbels konstruktion och uppbyggnad. 

Tillverkningsfasen gav oss en förståelse för varför man valt att lösa en 
uppgift på ett sätt och inte ett annat. För oss har arbetet betytt att vi har 
utvecklats som möbelsnickare men vi har även haft ambitionen att kunna 
förmedla den här kunskapen vidare till någon annan, att inspirera och 
väcka intresse för möbelsnickaryrket. 

Att kunna ge gemeneman en inblick i den komplexa process det är att 
tillverka högkvalitativa möbler och samtidigt kunna se och uppskatta 
värdet i de föremål som redan existerar kring dom. Vi fann att de 
medier som mest effektivt övertygar åskådaren om en möbels
komplicerade tillverkning och kvalitet är film i kombination med text. 
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ABSTRACT
In this work we investigate how measuring, documentation and 
manufacturing can be a way of getting a deeper understanding of the 
craftsmanship. 

The documentation- and measuring phase leads us to a better under-
standing of how a carpenter could have reasoned, a long time ago, in 
choosing material, way of construction and manufacturing as well as 
design. The production drawing increased our understanding of a
furnitures construction and how it’s parts are put together. 
 
The manufacturing phase made us understand why he/she had chosen to 
solve a task in one way and not in another. It gives us the possibility to 
develop as cabinetmakers as well as being able to communicate our 
knowledge, inspire and attract interest for the cabinetmaker trade. 

To be able to give the common people insight in to the complex process 
of creating high quality furniture and at the same time, being able to 
appreciate the value in the items that already exists around them, we 
found that the most effective media to convince the observer of a
furniture’s complex manufacturing is film in combination with text.
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   FÖRORD
Vi vill i det här arbetet belysa möbelsnickaryrkets värdefulla kompetens 
och samtidigt erbjuda verktyg som bidrar till en djupare förståelse av 
möbler och ting på ett sätt som de förtjänar, att inspirera till att ta sig tid 
och bekanta sig med de alster som omger oss. Detta arbete väcker 
många tankar och frågor, alla går inte att besvara men vi har i alla fall 
försökt lyfta dom. Vi har tagit oss friheten att spekulera kring olika 
funderingar och insikter genom arbetet. 

Att värna om relationen till en möbel genom ökad förståelse för 
konstruktion och materialval kommer inte bara ge den ett mervärde som 
produkt utan också stimulera det praktiska intellektet genom att rikta 
betraktarens intresse mot den ofta komplicerade tillverkningsprocessen. 

Vi hoppas att detta examensarbete även ska kunna leda till diskussioner 
om hållbarhet och mervärde som i sin tur kanske kan inspirera gemene 
man att analysera och uppskatta gott hantverk i sin omgivning.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund 

Med intryck från kursen, Möbelsnickeri III (TCM022), där man mäter upp 
en befintlig sittmöbel och därefter producerar den insåg vi att det fanns 
mycket mer än ett ritningsunderlag att hämta. På köpet vann vi insikter om 
de val som den uppmätta stolens snickare måste ha ställts inför. 
Vi konstaterade också att uppmätningen gav oss mer när vi var två hjärnor 
som arbetade kring möbeln. Trots att vi är skolade tillsammans under två 
år kom vi ändå med olika tankar vid dokumentations- och 
uppmätningsprocessen tack vare våra olika bakgrunder. 

Under kursen Kunskapsproduktion (TCM041) läste vi bland annat om 
Thomas Temptes arbete med den egyptiska stol som han rekonstruerade 
efter en djupanalys utifrån fotografier. Vi anade att Thomas hade tänkt i 
liknande banor vid sitt arbete och det har inspirerat oss i vårt eget 
examensarbete, framförallt hans sätt att analysera en möbel och ta
reda på vad en produkt kan innehålla av tyst kunskap. Vi är medvetna om 
att tyst kunskap är ett omdebatterad begrepp men vi använder ändå ordet 
här i arbetet som en synonym till handlingsburen kunskap.

Vi fick mäta upp ytterligare möbler i kursen Möbelhistoriska Arketyper 
(TCM012). Under detta arbete med en stol från innan industrialiseringens 
genomslag insåg vi hur mycket kunskap som finns inbakad i denna 
historiska möbel. Dessa tre kurser utgör bakrunden för det examensarbete 
vi nu presenterar. 

1.2 Mål, syfte och frågeställning

Målet med vårt examensarbete är att genom uppmätning och reproduktion 
ta vara på den kunskap som finns inbyggd i de produkter som vi väljer att 
dokumentera, vi hoppas också genom detta arbete öka förståelsen hos 
människor med mindre förkunskap om möbelsnickaryrket. 

Varje forskningsuppgift har en bakgrund, ett mål och syfte, en eller fler 
frågeställningar samt ett empiriskt material, källor och undersöknings-
resultat, ur vilka slutsatser kan dras. Så är även vårt examensarbete 
uppbyggt. 
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Genom att synliggöra mervärdet hos en produkt och den komplexa 
process som ligger bakom hoppas vi kunna öka respekten för ett 
traditionellt hantverk och på sikt möbelsnickaryrkets status.

Vi önskar att på lång sikt utveckla ett uttrycksmedel för att lättare 
kommunicera hantverk på ett sätt som förstås utanför en verkstadsmiljö. 
Genom denna kommunikation bidrar man till att förmedla större förståelse 
för vad gott hantverk kostar och för vad som ger en möbel hållbarhet och 
kvalitet.

Vi hoppas också kunna inspirera gemene man att uppskatta hantverket i 
sin omgivning och på så sätt öka affektionsvärdet på sina föremål.

Vårt arbete har således kretsat kring följande frågeställningar:
På vilket sätt kan uppmätning, dokumentation och rekonstruktion vara en 
väg till kunskap och förståelse av tillverkningsprocesser? Hur kan vi 
genom arbetet kommunicera den komplexitet i de arbetsuppgifter som 
finns i möbelsnickarens yrke på ett sätt som väcker intresse hos en publik 
utan djupare insikt? 

1.3 Källor, metoder och tillvägagångssätt

Vi har genom dokumentation och uppmätningar av utvalda objekt skapat 
ett tydligt underlag till tillverkningsritningar. Därefter har vi tillverkat dessa 
produkter.  

1.3.1 Källor 

Föremålen, både de som varit förebilder och de vi tillverkat som repliker, 
är vårt främsta källmaterial och informanter. Ett par av möblerna har ingått 
i tidigare kurser under vår utbildning medan andra är valda för att ge 
maximal utdelning i vårt examensarbete.
Ytterligare information har förvärvats genom dialog med lärare, 
möbelsnickare och andra kunniga inom området. 
Dessutom har vi sökt fakta via litteratur och internet som kan användas för 
att addera ytterligare substans i vårt arbete. 
Arbetet har även dokumenterats i både foto, film och text. 
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1.3.2 Dokumentations- och uppmätningsprocess

Under arbetet med dokumentation och uppmätning av en befintlig möbel, 
utvinner man så mycket information som möjligt genom att analysera 
objektets mått, materialval och sammansättningar. Vid arbete med 
museiföremål är det viktigt att inte orsaka något slitage eller skada på 
objektet, därför är försiktighet nödvändigt. Efter en väl genomförd 
uppmätning är tanken att man ska ha tillräckligt med information för att 
kunna göra ett ritningsunderlag för rekonstruktion av möbeln.

Som ett led i arbetet utvecklade vi en egen checklista över punkter 
som bör analyseras under uppmätningens tillfälle rörande konstruktion, 
sammansättningar, bearbetning, materialval och taktila detaljer. Dessa 
punkter hjälpte oss sedan att tolka möbeln på ett sätt som var nödvändigt 
för att kunna färdigställa en rekonstruktion

Vi har i ett fall använt oss av en så kallad “uppmätningsbox” där man kan 
placera en möbel för att lättare kunna analysera och ta ut vissa mått. 
Uppmätningsboxens väggar är täckta av ett rutnät som förtydligar möbelns 
former och gör det lättare för användaren att kunna se vissa detaljer. 
I övriga fall är det samma princip som nyttjas då kan man använda sig av 
en vägg eller annan rät yta att utgå ifrån.

Vi har använt oss av olika verktyg för att på ett smidigt sätt kunna välja det 
lämpligaste för ändamålet och ta ut de mått som behövdes. 
De verktyg som vi använt oss av är :

• Stållinjaler i olika längder
• Skjutmått 
• Talmeter 
• Vinkelhake
• Smygvinkel
• Profilmätare
• Maskeringstejp
• Kartong/papper
• Blyertspennor
• Kamera 
• Uppmätningsbox 
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1.3.3 Ritningsprocess

Efter att uppmätningen är gjord behövs en ritning som underlag för
tillverkningen. Vi började med att rita upp möbeln i SolidWorks, ett 
3D-modelleringsprogram, och utifrån de mått vi tagit under uppmätningen 
kunde vi skapa en modell av objektet i 3D. Med 3D-modellen som 
utgångspunkt kunde vi sedan föra över dess linjer till Autocad, ett program 
vi huvudsakligen använder för att göra ritningar i 2D. Här förädlade vi
linjerna och gjorde en layout till vår ritning. 

Vad man även får med sig när man ritar i SolidWorks är möjligheten att 
skapa en rendering av objektet vi ritat upp. Renderingar kan göras så 
realistiska att de kan användas som presentationsmaterial där de kan 
placeras i olika miljöer.

Inför tillverkningen av de produkter som vi hade valt ut att fördjupa oss i 
har vi sammanställt kapnotor. Kapnotor är dokument med de väsentliga 
mått av möbelns komponenter i fråga som är tänkta att följa under proces-
sen. Utifrån dessa kapnotor har vi kunnat beräkna materialåtgång för att 
göra produktionen möjlig. 

Vi har dessutom formulerat en kortfattad arbetsplanering till varje produkt 
där vi antecknat de olika stegen i varje produktion. Denna fungerade 
som en plan för oss att hålla oss till under arbetet i verkstaden och det
underlättade även vårt samarbete eftersom vi kunde arbeta så effektivt 
och smidigt som möjligt. 
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1.3.4 Tillverkningsprocess  

Vi har valt att utgå ifrån en välutrustad maskinpark som finns tillgänglig 
under vår arbetsperiod av examensarbetet. Vi kommer använda oss av 
tekniker som vi själva har lärt oss under studietiden. Teknikerna kommer 
vara anpassade efter moderna maskiner där vi fokuserar på att efterlikna 
produkternas utseende på bästa möjliga sätt.

1.3.5 Enkätundersökning 

För vårt andra mål med examensarbetet, det vill säga att hitta sätt att 
kommunicera hantverk, valde vi att använda oss av en enkät. Vi skapade 
en text med bilder och illustrationer som beskrev ett arbetsförlopp och till 
det gjorde vi en film. Därefter fick 10 stycken testpersoner svara på vilket 
eller vilka medier som var mest betydelsefulla för tydligheten.
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1.4 Avgränsningar 

Tillverkningen av replikerna har i mesta möjliga mån skett på ett sätt som 
liknar tillverkningsprocessen för den uppmätta möbeln. 
Däremot är detta examensarbete ingen historisk analys av verktyg, ingen 
så kallad autentiskt processuell rekonstruktion så som Thomas Tempte 
arbetar och vi har därför inte för avsikt att konsekvent använda samma 
sorts verktyg som exempelvis 1700-talets allmogesnickare. 

Vi ämnar inte att redogöra för hela tillverkningsprocessen från plank till 
ytbehandling utan väljer ut intressanta delar som synliggör mervärdet hos 
den aktuella produkten och den komplexa process som kan ligga bakom 
den.

Detta är ingen undersökning av form, design och estetik. Fokus ligger på 
konstruktion och materialval när vi väljer de objekt som ska dokumenteras. 
Detaljer som sniderier, dekor och tapetseringsarbete är inte något vi lägger 
någon större fokus på då vi har valt att fördjupa oss i det område där vi 
känner att vår expertis finns.
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2. Dokumentation, 
uppmätning, ritning och 
tillverkning

Figur 2. Dokumentation

Vi har valt att mäta upp tre stycken möbler från innan industrialiseringens 
intåg och tre stycken möbler efter, då vi tror att det finns ett mervärde i att 
granska och jämföra hantverk, konstruktion och materialval ur dessa olika 
perspektiv. Vi tycker det är intressant att se om det finns stora skillnader i 
utförandet och hur de senare tillverkade möblerna har påverkats av 
serietillverkning och modernare maskiner/verktyg. 
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Vi har valt två stycken pallar, två stolar och två bord. 
Dessa möbler innehåller kunskap i form av olika konstruktioner, material 
och uppbyggnader som vi finner intressanta och värdefulla att utforska. De 
har sinsemellan likheter i konstruktion, sammanfogningar som förenar dem 
och som gör just dessa möber så tacksamma att jämföra ur de synvinklar 
vi valt i detta arbete.   

Figur 3. Detaljbild ritning
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2.1  CH35

Den mest avancerade bland de möbler som vi valt att fördjupa oss i är 
Hans J Wegners stol CH35. Den ritades runt 1960 för tillverkning hos Carl 
Hansen men tillverkades inte under så många år vilket har resulterat i att 
man inte stöter på den så ofta.

Stolen bär många likheter med andra möbler ritade av Wegner och 
man kan med ett tränat öga enkelt se att den härstammar från den 
legendariske möbelformgivaren och möbelsnickaren. Förutom syskonet 
CH34 som bär många likheter så finns det paralleller att dra till Wegners 
kanske mest kända sittmöbel, The Chair eller U-stolen. 

Wegners sätt att använda rundade detaljer som svarvade ben, 
rundningar på sargar och stag och andra mjuka former, skapar eleganta 
möbler som känns väl bearbetade och genomtänkta. Det finns massor av 
vackra detaljer på stolen CH35 och de snickeritekniska utmaningarna 
lockar en möbelsnickares nyfikenhet.

Stolen mättes upp under kursen TCM022. Vi har utgått från ett exemplar 
vi lånat från Jacksons Design som handlar med designmöbler från hela 
världen. 

Figur 4. Wegner bland några av hans möbler
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2.1.1 Dokumentation och uppmätning

På grund av stolens komplexitet behövde vi använda oss av en 
uppmätningsbox. (se Fig. 5).

Vi mätte upp del för del på stolen och skrev ner viktiga mått på olika 
skisser över stolsdelarna för att göra det så tydligt som möjligt. Genom att 
vara grundlig och tydlig i arbetet med dokumentationen av uppmätningen 
underlättar man ritningsprocessen i ett senare skede.

Vi använde tejp för att markera ut olika positioner på delarna där vi tog ut 
mått (se Fig. 6). Tejpen fungerade då som skydd mot verktygsspår från 
våra mätverktyg. Exemplaret vi dokumenterade hade en svartmålad yta 
vilket visade sig vara ömtålig och känslig mot repor och skavningar.

För att mäta upp formen på koppstycket(ryggöverstycket) byggde vi upp 
ett plan så  att koppstycket hamnade parallellt med golvet vilket 
underlättade uppmätningen(se Fig. 7). Vi använde oss av en profilmätare 
och utgick från ytan som vi skapat av skivmaterial och sedan tog vi 
systematiskt ut profilformerna en och en och ritade av dem på ett separat 
dokument. 

Faktorer som vi blev uppmärksamma på under uppmätningsprocessen 
handlade om konstruktion, sammansättningar, bearbetning, materialval 
och taktila detaljer. Detta var information som blev förtydligat under 
uppmätningsprocessen och som skapade en ny bild av objektet.

Benen smalnar av i bägge riktningar och skapar en cigarrliknande form. 
Stolen har också en “svävande” sits i kryssfaner med en skålad form som 
fäster mellan fram - och baksarg. 

Under uppmätningsprocessen lade vi märke till stolens vackert svängda 
koppstycke som i en elegant fog möter karmarna som likt benen är cigarr-
formade med en lätt konvex ovansida som tagits hand om och rundats lätt 
för att ge brukaren en behaglig yta att vila underarmarna på. Stor hänsyn 
har lagts på alla ytor som möter människokroppen, det förkommer inte 
några vassa kanter som kan orsaka skavande eller annat obehag. 
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Figur 5. Orginalstolen i uppmätningsbox



19

Figur 6. Markerade mätpunkter

Figur 7. Uppmätning profiler koppstycke
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2.1.2 Tillverkningsritning

Figur 8. Rendering CH35

Figur 9. T.h. Tillverkningsritning CH35

Dokument med profilformerna kunde vi scanna in och rita av i 
Illustrator som är ett illustrationsprogram. Därifrån kunde vi sedan 
infoga dem i SolidWorks som är ett 3D-modelleringsprogram för att 
sammankoppla profilerna med varandra och på så vis få ut en den
böljande formen i 3D.

Under ritningsprocessen blev vi mer uppmärksamma på de olika profilerna 
i stolens ryggbricka och tack vare att vi fick studera dessa på så nära håll 
under en relativt intensiv period blev vi mycket insatta i stolens detaljer. 
Detta var en fördel inför tillverkningen eftersom vi lärde känna och förstå 
stolens former.
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2.1.3 Tillverkning

Genom lite eftersökningar på internet kunde vi bekräfta att originalstolen 
troligtvis var tillverkad i ek, ask eller teak, vilket resulterade i att vi förhöll 
oss till dessa när vi själva valde träslag till våra repliker. 

Runda möten

För att kunna foga ihop sargar och koppstycke med ben respektive 
karmar/armledare är det nödvändigt att ändytan, där sarg möter ben, har 
samma radie som benet för att uppnå ett tätt möte mellan dessa. Vi löste 
detta genom att bygga en mall till svarven där vi spände upp ett runt ämne 
med putspapper kring med samma diameter som stolsbenet, och genom 
att hitta centrum på detta ämne kunde vi putsa in mötet mellan sarg och 
ben för en tät och omfamnande fog (se Fig. 11). Mötet mellan koppstycke 
och armledare var något mer avancerat då mötet mellan dessa var koniskt 
format. För att mötet skulle bli bra var vi tvungna att hitta rätt position på 
de ämnen vi putsade in fogen mot. En annan komplikation var att då det 
lätt brände på grund av den höga friktionen när vi putsade ändträet, var 
det nödvändigt för oss att kyla ner ämnena under inputsningen med 
tryckluft (Se Fig. 12).  

Industriellt så fräser man troligen fram radierna på dessa fogar, en metod 
som går betydligt snabbare. Anledningen till att vi valde att putsa dessa 
möten var dels för att undvika kostnaden vid köp av specialverktyg till 
fräsen men även för att tidsskillnaden inte hade varit särskilt stor då vi 
bara gjorde en stol.

Figur 10. Sarger delvis bearbetade
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Figur 11. Inputsning sarg

Figur 12. Inputsning koppstycke
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Skulptering 

Tillverkningen av koppstycket resulterade i en hel del spillmaterial, där vi 
från utgångsämnet sågade bort mer än hälften av materialet innan vi börjat 
skulptera (Se Fig. 13). När grovsågningen var gjord ritade vi ut linjer på 
ämnet efter de profiler vi tagit med från uppmätningen. Dessa fungerade 
som guidelinjer när vi började skulptera fram formerna. Vi arbetade främst 
med spånhyvel, men vissa ställen var något snäva så vi fick använda oss 
av raspar och filar (se Fig. 14 & 15). Arbetet var relativt tidskrävande och vi 
fick lägga mycket fokus på att vara konsekventa i vårt arbete. För att få en 
symmetrisk form då träets fiberriktningar inte tillät att vi skar hela vägen 
längst ämnet, fick vi notera antal drag och riktningen vi höll med spån-
hyveln på varje sida för att sedan göra på samma vis på den motsatta till 
önskat utseende var uppnått. 

På den tiden när stolen producerades utfördes detta moment 
förmodligen på ett snarlikt vis, en hel del handarbete från ett grovt utsågat 
ämne. Idag kan man anta att former som dessa i större produktion körs 
i en fleraxlig fräs där man kan avverka till ett i stort sätt färdifgt utseende 
och på så vis minimera tiden det tar för möbelsnickaren att skulptera fram 
formen.

Figur 13. Grovsågning koppstycke
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Figur 14. Skupteringsarbete med spånhyvel

Figur 15. Bearbetning med rasp
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2.1.4 Sammanfattande insikter och 
funderingar

Under uppmätningen och dokumentationen uppmärksammade vi att 
stolens estetiska värden förtydligades för oss. Tack vare mötet med 
möbeln blev vissa snickeritekniska detaljer förtydligade. 

Under tillverkningsprocessen upptäckte vi att på grund av stolens 
komplexa uppbyggnad var vi tvungna att ha alla komponenter
färdigbearbetade för att se om vinklar och fogar stämde efter ritningen. 
Detta gjorde att vi inte förän i slutet av processen kunde undersöka om 
alla möten blev korrekta.  

En fundering till vi slogs av vid tillverkningen av stolen var frågan om var 
brytpunkten går för att det ska löna sig att köpa in specialverktyg för ett 
visst moment. Hur många produkter behövs produceras för att man ska 
tjäna på ett inköp av ett dyrt verktyg? Vårt sätt att putsa fram möten 
mellan sarger och ben fungerar i mindre produktioner och kortsiktigt vid 
tillverkning av enstaka produkter, vilket blir det billigare alternativet.   

En stols komfort kräver att alla vinklar i konstruktionen stämmer och 
minsta förändring påverkar inte bara det estetiska uttrycket utan även 
konstruktionens hållbarhet. Detta kräver största noggrannhet i varje 
moment, hamnar ett tapphål någon millimeter fel eller ur centrum på ett 
ställe i benet påverkar det hela konstruktionen och resulterar i otäta fogar. 

En stol utsätts för stora påfrestningar och kräver därför att man anpassar 
fogar efter ändamålet. Ett exempel var koppstycket som genom sin 
form inte tillät särskilt mycket limyta för sin funktion, vilket resulterat i att 
limningar har släppt på grund av stora påfrestningar. Detta är något vi 
sett på liknande stolstyper. Vi valde att använda oss av runda lösa tappar 
i olika längder för att maximera limytorna och göra fogen så hållbar som 
möjligt. 
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Vidare vill vi understryka hur viktigt materialval är när det kommer till 
möbler och kanske framförallt stolar. Både ur ett hållbarhetsperspektiv 
men också för det estetiska uttrycket, hur man väljer att ta ut virket kan 
göra enorm skillnad för det slutgiltiga utseendet. Det kräver stor omsorg 
och kunskap om materialet där man genom att läsa av en plankas 
årsringar och ändträ förstår hur den ser ut och kommer bete sig efter 
bearbetning. Tack vare att vi lärt oss förstå dessa samband kan vi genom 
uttagning av materialet komponera möbeln efter hur vi vill att den ska se 
ut. 

Figur 16. Färdig replika CH35
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Stegstolen var förmodligen den vanligaste stolstypen i Sverige under 
1700-talet (Falck, Per, 2008, s.80), typen har även tillverkats med karmar 
men detta exemplar saknar sådana. Möbeltypen härstammar förmodligen 
från Medelhavsområdet och kan ha införts i Spanien redan under 1500-ta-
let. Det finns exempel på stegstolar hos alla samhällsklasser i Europa.

Detta exemplar från 1820-talet är förmodligen tillverkad av en människa 
i allmogemiljö under vinterhalvåret när det inte var så mycket jobb ute på 
fälten. Stolen tillhör Nordiska Museet samlingar och det var genom dem vi 
fick möjlighet att bekanta oss med denna möbel under kursen 
Möbelhistoriska Arketyper. 

2.2 Stegstol

Figur 17. Detaljbild sits 
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2.2.1 Dokumentation och uppmätning

Det första vi noterade var att stolens samtliga delar, bortsett från rygg-
slåarna, enbart bestod av svarvade ämnen. Frambenen och bakbenen 
smalnade av från de översta stagen ner mot golvet och bakbenen 
smalnade även av uppåt. Benen på stolen var tillverkade i bok medan 
ryggslåar och stag var tillverkade i björk. 

Två stag närmast golvet hade försvunnit under årens gång och där hade 
det förstärkts med fyrkantiga stag som spikats i benen.Stolen var byggd 
helt utan lim, och för att ändå skapa en hållbar konstruktion hade man låst 
samtliga stag och översta ryggslån med antingen dymlingar eller kilar som 
håller dessa på plats.

På bakbenen går den översta ryggslån helt genom benet och även det 
översta staget mellan bakbenen är genomgående och kilat. Då denna 
del av stolen belastats mycket fungerade detta som en extra förstärkning. 
Man kan också tänka sig att i en tillverkningsprocess där alla ryggslåar är 
lika stora har hantverkaren helt enkelt gjort tapphålen för dessa lika djupa 
i hela bakbenet men som konsekvens av avsmalningen blir den översta 
genomgående. 

Stolen var bredare mellan frambenen i jämförelse med bakbenen för att 
göra den stabilare och mer komfortabel att sitta på och samtidigt ansluter 
det till ett stilistiskt mode med trapetsoida sitsar. 

Estetiskt klarnade mycket under uppmätningsprocessen, vi kunde ana en 
konstnärlig ådra hos tillverkaren av stolen där hen hade utsmyckat den 
med dels en liten knopp längst upp på bakbenen, som kan ha agerat 
hängare. Hen hade också vid svarvningen gjort små dekorativa märken, 
på centrum av stagen och på ändarna av både bak och framben. 

Då detta inte var en särskilt stabil konstruktion så hade sitsen en viktig roll. 
Den kuvertflätade halmen höll ihop stolen och minskade påfrestningarna 
på sammansättningarna. På denna stol som utsatts för tidens tand har 
halmen blivit ordentligt sliten och gått av på sina ställen.
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Figur 18. Uppmätning stegstol bild 1
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Figur 19. Uppmätning stegstol bild 2

Figur 20. Uppmätning stegstol bild 3
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2.2.2 Tillverkningsritning

Figur 21. Rendering stegstol

Figur 22. T.h. Tillverkningsritning stegstol

Under ritningsprocessen uppmärksammades konstruktionens genialitet 
ytterligare med låsande dymlingar och kilar. Konstruktionens enkelhet är 
dess styrka vilket framkom tydlig i detta stadie. Att förstå en möbel och 
dess sammansättningar bättre gör inte bara tillverkningen lättare och mer 
effektiv utan också roligare att utföra.
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Rundfräsning av ben och stag

För att göra ben och stag runda byggde vi mallar där man genom att 
ha arbetat fram halva profilen av dessa på ett skivmaterial sätter klossar 
borrade med rätt avstånd till centrum för runda tappar.
Motsvarande borrning görs därefter i centrum på det ämnet man vill fräsa 
runt.

Vi satte ett frässtål med kullager undertill i bordsfräsen och spände upp 
ämnet i mallen. När kullagret gick mot skivmaterialet kopierades den profil 
man arbetat fram över till ämnet som satt i mallen. Genom att 
systematiskt rotera ämnet en aning i mallen efter varje körning över 
frässtålet skapade man en rund form (se Fig. 23). Då denna metoden 
lämnade verktygmärken i form av små fasetter längst med hela ämnet 
behövde vi spänna upp det i svarven för att putsa det jämnt (se Fig. 24). 
Under putsningen passade vi även på att på fri hand med svarvastål göra 
de knoppar och utsmycknadsspår som fanns på ben och stag.

Man kan tänka sig att på den tiden stolen gjordes så svarvades samtliga 
komponenter på fri hand med svarvstål, högst troligt på en fotdriven svarv. 
Gör man runda ben idag, beroende på i vilken utsträckning, kan man göra 
allt mellan att på fri hand svarva fram formen, rundfräsning eller om man 
har en större produktion välja att kopierfräsa fram ämnet. Fräser man bara 
raka rundstavar utan profil så kan man införskaffa ett frässtål anpassat för 
önskad radie.

2.2.3 Tillverkning

På grund av att vi inte hade tillgång till någon bok när vi skulle tillverka 
stolen gjorde vi hela möbeln i björk som fanns att tillgå på skolan. 
Vi försökte i den mån materialet tillät ha så rakvuxna ämnen som möjligt 
med långa starka fibrer.
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Figur 23. Ämne i mall vid rundfräsning

Figur 24. Puts i svarv
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Dymlingar och kilar 

När samtliga komponenter var färdigbearbetade monterade vi stolen och 
höll ihop konstruktionen med tvingar. Med ett kontrollerat djup borrade vi in 
genom ben och stag på nästan samtliga möten, och allt eftersom vi 
borrade slog vi in dymlingar i hålen för att delarna skulle hållas på plats 
(Se Fig. 25). Det översta staget mellan bakbenen skulle låsas med kilar, 
och för att kunna göra detta sågade vi in i stagets ändar för att göra plats 
åt kilen. Vi tillverkade därefter en kil i samma bredd som hålet diameter 
men något längre och tjockare än spåret vi sågat i staget. På så vis 
expanderades staget i tapphålet och låstes på plats mellan bakbenen 
(se Fig. 26), utstickande delar av kilarna kapades jämna med staget. 

På äldre tillverkade fönster hittar man många gånger dymlingar som 
låser de ofta slitsade hörnen på fönsterbågen. Detta är något som 
möjliggör renovering av fönstret, eftersom man på ett relativt enkelt och 
effektivt sätt kan slå ut dymlingen och ta bort den delen som behöver 
lagas eller bytas ut helt på grund av slitage. Därefter kan man montera 
ihop fönsterbågen igen genom att slå i en ny dymling. 

Tack vare att man inte använder lim för att låsa en fog möjliggör man att 
fogen kan öppnas upp och återförslutas igen utan att delarna tar skada, 
vilket i sin tur leder till att en produkt kan få en längre livslängd. 
Idag används dymlingar ofta i kombination med lim för att låsa eller 
förstärka en sammansättning, och många gånger har dymlingen lika 
mycket ett estetiskt värde som ett konstruktionsmässigt.

Flätningen av sitsen gjordes av Charlotta Ekholm, inriktningsansvarig på 
möbelkonserveringsprogrammet och Ela Dudzina, tredjeårs student på 
samma program. Kuvertflätningen av halm stabiliserade upp stolen och 
gjorde den sittbar. 
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Figur 25. Genomgående ryggbricka låst med dymling

Figur 26. Dubbelkilning av en trapetsoid kista. En något mer 
avancerad teknik än den vi använde oss av.
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2.2.4 Sammanfattande insikter och 
funderingar

Tillverkningen av stegstolen krävde en genomtänkt arbetsplan. Vissa
moment, som kistorna för ryggbrickorna i bakbenen, föredrog vi att göra 
innan rundfräsning av benen då dessa tapphål behövde huggas raka för 
hand. Det är väsentligt mycket enklare om man har ett fyrkantigt ämne att 
arbeta mot. Det är svårt att sia i hur dåtidens snickare gjorde men då det 
är komplicerat att hugga en kista rak i ett runt ämne talar det för att det 
gjordes innan ämnet bearbetades runt. 

Precis som på CH35 krävdes det stor omsorg vid borrning för stag för att 
allt skulle passa i slutändan. Den här konstruktionen var dock inte lika 
stabil då hela staget gick in i benet utan någon nacke som vilade mot 
benet. Det gör det en uns mer förlåtande vid montering. 
Millimeterprecision var ändå nödvändigt för att inte bygga in spänningar i 
stolen.  

Monteringen av stolen var relativt smidigt då vi genom att fixera 
sammansättningarna med tvingar, kunde borra och slå in dymlingar allt 
eftersom. När samtliga möten var låsta med dymlingar och kilar var stolen 
ändå inte helt stabil, den krävde att sitsen flätades för att verkligen
stabiliseras upp.
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Figur 27. Färdig replika Stegstol
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2.3  Taburett

Denna eleganta pall är formgiven av inredningsarkitekten och möbel-
formgivaren Hans Johansson. Han ingick i HI-gruppen vars syfte var att 
värna om hantverkskunnandet och föremålens kvalitet. H stod för 
hantverksmästare och I för inredningsarkitekter. HI-gruppen stod för ett 
flertal omtalade utställningar och taburetten utfördes för en av deras 
tidigare utställningar 1961. En av Hans Johanssons idéer var att 
taburetten skulle kunna serieproduceras och levereras i  ett platt paket. 

“Idén var att skapa en möbel som var monteringsbar utan beslag, skruvar 
eller verktyg. Lösningen blev en konstruktion av parvis identiskt lika, mot 
varandra kopplade ramar, med sitsen inspänd mellan sargarna för slutlig 
låsning” (Svenska stolar, 2014,sid 215)

Vi har utgått från ett exemplar i skolans ägo för att göra uppmätningen 
på Taburett. Detta är en lätt, stabil och resurssnål möbel som är en typisk 
representant för Hans Johanssons idéer.

Figur 28. Detaljbild taburett
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2.3.1 Dokumentation och uppmätning

Pallen består av två identiska gavlar med rundstav i ovan - och underkant. 
Sargerna består av ett ramverk som genom ett urtag fästs i gavlarna. 
Sitsens placering mellan sargerna, med en trätapp i varje ände av en 
mittlist passar i sargens hål och låser konstruktionen. Ytterligare två lister 
är fästa under sitsen för att hålla den på plats. Tillsammans skapar delarna 
stabilitet i möbeln.

Pallen är tillverkad i päron med en sits klädd i naturfärgad linneväv med en 
liten keder i skinn.

I ramverket som utgör sargarna förutsätter vi att en fast massiv tapp är det 
som använts. I gavlarna tror vi på grund av de tunna dimensionerna och 
det formade mötet mot rundstaven att lösa tappar har använts.

Med fast tapp menar vi att tappen har frästs ut ur samma stycke som den 
del den sitter i. Detta resulterar in en stark och tålig sammansättning.

Med lös tapp menar vi att tappen tillförts efter längdjustering och alltså är 
en lös del som senare satts dit. En vanlig “lös tapp” är centrumtappen som 
används genom att man först borrar hål i de bägge arbetsstyckena som 
man vill foga ihop och sedan tillför en c-tapp som sammanfogar de bägge 
delarna.

Sitsen är en formpressad, skiktlimmad skiva där fanerens fiberriktning 
följer pallen i djupled.
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Figur 29. Uppmätning taburett bild 1
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Figur 30. Uppmätning taburett bild 2

Figur 31. Uppmätning taburett bild 3
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2.3.2 Tillverkningsritning

Figur 32. Rendering Taburett

Figur 33. T.h. Tillverkningsritning Taburett

Konstruktionen kan se enkel ut men den är raffinerad, det krävs hög 
precision för att få bitarna att passa och skapa den stabilitet som pallen 
faktiskt har. 

Något vi under ritningsprocessen uppmärksammade var hur små 
marginaler vi hade att arbeta med då en pall som denna krävde en näst 
intill perfekt passform för att fungera. I ritningsprogrammet kunde vi även 
undersöka och bestämma vilka dimensioner på tappar som verkade 
lämpligast för ändamålet.
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Formpressad sits

Med formpressad sits menar vi att man limmar ihop flera lager av tunna 
fanerblad till önskad tjocklek mot en mall med önskad form. I detta fall en 
välvd form.

Vi byggde en mall med rätt diameter för den färdiga formen. Då den skulle 
användas i en vakuumsäck rundade vi kanterna på mallen för att skydda 
säckens plast. Undertill på mallen skruvade vi fast en profil av sitsen 
i planvy som vi senare använde oss av vid utfräsning av formen. 

Därefter förberedde vi faneret och eftersom arkens bredd inte räckte till för 
att täcka hela ytan på sitsen fick vi foga ihop dessa till önskad bredd. 
När det var dags att limma applicerade vi polyuretanlim på de nu större 
arken (se Fig. 34). Limtypen härdar med vatten(se Bilaga 3, s.109) och 
därför sprayade vi dem limmade ytorna försiktigt innan vi placerade arken 
på varandra. Därefter skruvade vi fast dem på mallen för att de inte skulle 
dras isär när vi satte press med vakuumsäcken. När limmet väl härdat tog 
vi ut mallen med vår nu välvda och skiktlimmade skiva på och fräste sedan 
ut sitsens form efter profilmallen på undersidan (se Fig. 35). Därefter hade 
vi en välvd sits med rätt form. 

Detta sätt att formpressa tunna fanerark mot en formad mall i en 
vakuumsäck är ett relativt effektivt sätt att forma trä på, när man ser till 
mindre produktioner. När pallen var i produktion användes säkerligen en 
mer rationell teknik som möjliggjorde att flera sitsar kunde limmas och 
produceras samtidigt. 

2.3.3 Tillverkning

Då vi inte kunde få tag på massiv päron i hög kvalitet valde vi istället att 
arbeta i bok, eftersom exemplar av pallen även kan förekomma det 
träslaget.
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Figur 34. Limmet appliceras på fanerarken

Figur 35. Fräsning av sits 
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Konstruktion/materialval

Pallen Taburett består som tidigare nämnt av en konstruktion av ramar 
som går att koppla ihop med varandra och med hjälp av sitsen låsas på 
plats. Detta är en delvis limfri konstruktion som ger användaren möjlighet 
att plocka isär pallen när detta behov finns, exempelvis vid förvaring, flytt 
eller platsbrist (se Fig. 36). Denna konstruktion har en trevlig funktion som 
kräver sin noggrannhet och precision under tillverkningen. En förutsättning 
för att alla delar ska fungera väl tillsammans är att testa sig fram under 
processen gång och finjustera mallar så att varje del håller precis de mått 
vi vill ha. 

En konstruktion som upprepade gånger ska plockas isär och ihop får inte 
vara för trög eftersom det kan resultera i skador i samband med övervåld, 
den får heller inte vara för lös eftersom det skulle resultera i en instabil 
möbel. Återigen kommer det typiskt svenska uttrycket “lagom” till sin 
rätt i det här fallet. Det handlar om att hitta en passform som är just precis 
lagom för att skapa en slitstark och stabil möbel med lång hållbarhet. 

Fogarna på Taburett är högst synliga och dessutom mobila vilket 
medförde att vi var tvungna att vara ytterst noggranna i både materialval 
och tillverkningsprocess för att skapa en möbel av hög kvalitet (se Fig. 37). 

Genom att tillverka alla delarna efter varandra i följd kunde vi anpassa 
mallarna efter de redan befintliga komponenterna. Detta var ett måste 
eftersom vi genomförde den så kallade “noll-serien”, vilket är den första 
serien av produkter man tillverkar för att kunna optimera processen och 
förbättra mallar så att alla delarna i en produkt går att tillverka samtidigt på 
ett effektivt sätt. På så sätt kan man försäkra sig om att alla delar kommer 
att passa ihop i slutändan. 

Materialvalet för samtliga delar av pallen var grundläggande för hela 
konstruktionens uppbyggnad. Med väl valda delar där risken för svällning 
och krympning minimeras och synkroniseras för att funktionen av
konstruktionen ska fungera så bra som möjligt skapar man en stabil och 
långvarigt funktionell möbel. Materialvalet påverkar också det estetiska 
uttrycket och har även det en mycket viktig roll.
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Figur 37. Passning testas

Figur 36. Pallen nedmonterad
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2.3.4 Sammanfattande insikter och 
funderingar

Taburett är en pall som är formgiven för att passa en industriell tillverkning 
och det märktes tydligt då vi själva gjorde en uppmätning och valde att 
göra på liknande sätt under vår egen tillverkning. Pallens uppbyggnad 
berättar en del om hur man började resonera på 60-talet och som 
fortfarande märks av än idag, med platta paket, massproducering och 
flexibla möbler. 

Taburett är en möbel med ett koncept av flexibilitet men även stabilitet. 
Till det yttre ser den relativt enkel ut, vilket inte stämmer med verkligheten. 
Det är en möbel som kräver avancerade tekniker och kunskaper 
inom snickeritekniska lösningar. Hela tillverkningsprocessen bestod av 
många moment som både var svåra och tidkrävande. Med det sagt så är 
detta en möbel som är genialisk i sin funktion med utmanande 
snickeritekniska detaljer och ett estetiskt tilltalande yttre.
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Figur 38. Färdig Replika Taburett
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2.4 Pinnpall, Nordiska museet/Skansen Inv nr. 88162

Vi valde att mäta upp en pall från en av Skansens stugmiljöer daterat 
från slutet av 1800-talet. Pallen med inventarienummer 88162 står placerad 
i ett av husen på Finngården och tack vare kontakter från skolan fick vi 
möjlighet att mäta upp denna pall i konservatorsverkstaden på Skansen. 
Denna lilla pall med benämningen “ravstol” har en bågformad sits med en 
liten öppning i mitten och tre genomgående ben. Det är en behändig pall i 
en klassisk pinnkonstruktion men formgivaren och tillverkaren är dessvärre 
okända.

Vi fick även tillgång till information om pallen via Skansens egna databaser 
där ett arkiv finns med objektsbeskrivningar av deras föremål. Även detta 
tack vare den engagerade personalen på konserverarverkstaden. 
Utifrån dessa dokument kunde vi ta reda på att pallen härstammade 
från Värmland och samlades in år 1899 till Nordiska museets samling på 
Skansen. Information om vem som formgivit och tillverkat pallen fanns inte 
dokumenterat men den såldes till museet av en A. Andersson.

Figur 39. Detaljbild. Möte ben - sits
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2.4.1 Dokumentation och uppmätning

Under dokumentationen kunde vi fastställa att sitsen på pallen utgörs av 
en naturligt vresvuxen bit björk. Troligen har pallens gestaltning styrts av 
formen på den naturligt svängda sitsen och det är den man en gång har 
utgått ifrån.

Den främre delen av sitsen består av en del i furu som har försänkts ner 
på sitsens främre insida. Furudelen har sedan låsts på plats med hjälp av 
dymlingar. En del av den främre furudelen på sitsen hade gått sönder 
och ytan där brottet hade skett var kraftigt slitet och nästintill helt rundat. 
Detta indikerade att pallen har används och slitits under en lång tid efter 
skadan. På sitsens undersida löper en fas både på utsidan och insidan, 
den på utsidan är betydligt kraftigare.

Några detaljer som blev tydliga för oss under dokumentationen var att 
pallens ben troligtvis är i gran då återkommande små kvistar i ytan på 
benen talade för det. Även benen precis som sitsen kändes naturligt 
utformade med vissa små bearbetade förändringar. Benen är 
genomgående i sitsen med två stycken kilar åt vardera håll som låser 
tappen i kistan. Något som var anmärkningsvärt var att tapparna är 
kvadratiska och benen runda. Detta bedömde vi kan ha haft med 
verktygstillgången att göra, då det troligtvis var lättare att såga och hugga 
med stämjärn än att försöka skära ut runda hål för hand, möjligen hade 
tillverkaren till pallen ingen borr i passande storlek att tillgå, och löste 
problemet på bästa möjliga sätt. 

Vi iakttog att placeringen av de tre benen är två ben fram och ett ben bak 
vilket kan ha varit betydande för att bakbenet är kortare i längd, troligen 
på grund av slitage. Detta är något som är vanligt för just bakben både på 
stolar och pallar då man ofta drar ut möbeln ifrån ett bord genom att 
påfresta den bakre delen av konstruktionen. 

Efter uppmätningsprocessen kunde vi fastställa att trots att pallens 
utseende är baserat på en redan befintlig form genom sitsen så fanns det 
tydliga bevis på att tillverkaren lagt ner tid på både en hållbar konstruktion 
och ett estetiskt tilltalande yttre.
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Figur 40. Uppmätning pinnpall bild 1
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Figur 41. Uppmätning pinnpall bild 2

Figur 42. Uppmätning pinnpall bild 3
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2.4.2 Tillverkningsritning

Figur 43. Rendering pinnpall

Figur 44. T.h. Tillverkningsritning pinpall

Under ritningprocessen kunde vi räkna ut och fastställa de olika vinklarna i 
konstruktionen och kunde på ett enkelt sätt anteckna dessa inför 
tillverkningen. Vi valde dessutom att frångå det faktum att sitsen var en 
naturligt vresvuxen form och valde istället att tillverka formen 
maskinmässigt. Detta var också något vi kunde räkna ut under 
ritningsstadiet. Arbetet i ritningsprogrammen är mycket konkret vilket 
tydliggör många detaljer som i sin tur gör det lättare att förstå möbelns 
helhet.
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Rundfräsning av ben

För att göra benen på pallen runda använde vi samma teknik som för 
stegstolen där vi byggde mallar av skivmaterial som vi kunde spänna fast 
ämnena i och sedan fräste vi benen runda i bordsfräsen genom att rotera 
dem systematiskt efter varje körning (Se Fig. 45).  

Dock skilde sig pallens ben från stolen då dessa hade en kvadratisk tapp 
med nacke högst upp (Se Fig. 46). Detta innebar att vi utformade tappen 
först innan vi bearbetade ämnet runt. Vi började med att såga fram den 
kvadratiska tappen och därefter skar vi nacken för hand för att se till att 
benen hamnade i rätt vinkel i tapphålen, då benen skulle luta en aning 
utåt. Sedan fräste vi benen runda på likande sätt som på stegstolen och 
därefter putsade vi bort de små fasetteringarna som frässtålet lämnat kvar 
på benen i svarven. Då den kvadratiska tappen var mindre än det runda 
benet i överkant behövde vi inte oroa oss för att förändra formen på den 
under fräs- eller putsmomentet.  

Dåtidens snickare hade säkerligen gjort hela rundningsmomentet i
svarven. Vi tror även att hen hade valt att göra tappen kvadratisk innan 
för att underlätta bearbetningen. Det är nämligen lättare att arbeta med ett 
kantigt ämne och dessutom säkrare.

2.4.3 Tillverkning

Vi försökte komma så nära orginalpallen som möjligt i materialvalet, 
benen gjorde vi dock i furu istället för gran som vi tror att det är på 
originalet. Sitsen tillverkades i björk.
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Figur 45. Ben monterat i mall för fräsning

Figur 46. Kvadratisk tapp i ändan av pallben
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Kilar

Benen som är runda nertill men fyrkantiga där dom går upp och genom 
sitsen är kilade från ovansidan. En smart och nödvändig lösning i denna 
limfria konstruktion.  

Det är nödvändigt att ägna tanke åt hur man placerar kilarna i både ben 
och konstruktion för att inte klyva de ämnen man vill kila. Kilarna ska ligga 
kors-fibers, både i ben och sits. I den ledden är båda ämnena starkare och 
gör att man kan slå i kilarna med rejäl kraft.    

Vi började med att borra hål i tapparna där vi önskade att kilen skulle sluta, 
detta för att undvika brott i materialet när vi slog i kilarna. Sedan sågade vi 
med bandsåg in till dessa hål och skapade på så vis en bana för våra kilar 
att färdas i (Se Fig. 47).  

Kilarna tillverkade vi för hand, vi gjorde dom längre än kildjupet vi sågat för 
att kunna slå dom hela vägen ner utan att skada sitsen.  

Vid monteringen av benen i sitsen höll vi benen på plats medan vi slog i 
kilarna (Se Fig. 48). I början tog vi det lugnt för att benet inte skulle komma 
ur position men när vi kände att det kilat fast lite och benet stod rätt kunde 
vi enkelt slå i kilarna till önskat djup. Både ben och kilar lät vi sticka ut 
strax ovanför sitsen så att vi sedan kunde kapa dem jämna med sittytan.  

Kilar användes flitigt förr, ofta i syfte att hålla ihop en limfri konstruktion. 
Idag används kilar på vissa håll i möbeltillverkningen, ofta för att förstärka 
konstruktioner men kilen kan även fungera som en del av formgivningen 
där den redogör för en ärlig konstruktion samtidigt som den kan ha ett 
estetiskt tilltalande uttryck.  
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Figur 47. Snitt för kil sågas i tapp

Figur 48. Kilar slås i och låser benen på plats
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2.4.4 Sammanfattande insikter och 
funderingar

Vi utförde sitsen i en teknik som kallas lötning, en metod som vi använde 
för att ersätta originalpallens vresvuxna sits med. Vi finner inte någon 
relevans i att närmare kommentera detta i arbetet. 

Pinnpallen, som kanske såg enkel och ganska primitiv ut vid första anblick 
erbjöd en relativt komplex och tidskrävande process. 

Detaljen att benen var runda med fyrkantiga tappar komplicerade arbetet 
lite då det krävde av oss att göra momenten i en bestämd ordning för att 
alla bitar skulle gå att bearbeta till önskat resultat. Det blev även en hel del 
handarbete när vi högg ut de vinklade kistorna med stämjärn. 

Det är svårt att inte få en ökad respekt för allmogesnickarens arbete och 
uppfinningsrikedom. Vi kan gissa att pallen är tillverkad med en begränsad 
verktygtillgång, vilket exempelvis resulterat i de fyrkantiga tapparna på 
benen där borr i rätt dimension kanske inte fanns tillgängligt. 
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Figur 49. Färdig replika pinnpall
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2.5 Pirkka Coffee Table

Detta soffbord är formgivet av finländske Ilmari Tapiovaara och ingår i 
kollektionen “Pirkka” som producerades mellan 1955-1962, delar ur 
Pirkka serien tillverkas idag av Artek, däribland bänk, stol och matbord. 
Det är ett elegant soffbord med runda ben, stag och en tvådelad bordskiva 
där fyra stycken runda tappar håller skivorna på en bestämd distans från 
varandra. 

På undersidan av bordskivan finns en stämpel som förtydligar vem som 
står för formgivningen och var den är producerad. Bordet är tillverkat i 
Finland på möbelfabriken Laukaan Puu OY.

Under denna uppmätning har vi utgått från ett exemplar som tillhör 
Jacksons Design.

Figur 50. Detaljbild från uppmätning
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2.5.1 Dokumentation och uppmätning

Vi mätte upp möbeln och bekräftade att underredet består av svartmålad 
björk och bordskivan, som är uppdelad i två stycken limfogar gjorda i furu. 

Man kunde tydligt se att omsorg hade lagts på hur ovansidan av 
bordskivan skulle se ut då man kunde hitta många ojämnheter som 
kvistar och sprickor på undersidan av bordsskivan. Det märks med andra 
ord att man har tänkt på att försöka dölja oönskade skavanker i träet och 
fokuserat på att de synliga ytorna skulle vara jämna och enhetliga.

Bordsskivan består som tidigare nämnt av två stycken limfogar där 
omtanke lagts på att jämnt fördela tjockleken på lamellerna i fogen 
på ett omsorgsfullt sätt. Lamellerna i limfogen är dessutom tagna ur en 
planka radiellt så att årsringarna tillåter en rak fiberriktning för att undvika 
ett “blaskigt” utseende. 

Med “blask” menar vi motsatsen till en rak fiberriktning, där ytan blir livlig 
med mycket rörelse i form av årsringar som bildar oregelbundna linjer. 
För att undvika “blask” bör man ta hänsyn till hur man tar ut träbitar ur en 
planka. Om man tar ur bitar där årsringarna ligger i 45 grader i ändträet får 
man en lamell med minimalt blask (Se Fig. 53).

Några taktila detaljer som vi upptäckte under uppmätningen var att bords-
skivans båda halvor har en 6 mm rundning kring alla kanter, vilket ger ett 
mjukt och behagligt intryck. Avsaknaden av  skarpa hörn gör att bordet 
känns användarvänlig för både vuxna och barn. 

Vi tror även att ändarna på de små stagen som går in i bordskivan är 
komprimerade för att passa in i de borrade hålen. Detta grundar vi 
på att ändarna har en räfflad yta som fortsatte runt hela änden. Vi har 
noterat detta och kommer att ta med oss den informationen vidare in i 
tillverkningen och använda detta och liknande information som tips på 
vägen för att underlätta tillverkningsprocessen. Vår förhoppning är att 
slippa göra denna justering genom att vara noggranna vid inpassningen 
av stagen.
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Vi noterade att bordets konstruktion är en pinnkonstruktion vilket bygger 
på att ben och stag fäster direkt i bordsskivan. Detta innebär i sin tur att 
bordsskivan måste vara så pass tjock att den klarar av att hålla ihop 
konstruktionen med dom påfrestningar som den utsätts för.

Något vi också funderade kring är att bordet är serieproducerat och
detaljer som kanske kan avslöja detta. Vi tolkade urvalet av material och 
placeringen av detta som att man inte haft resurser till att välja trä som höll 
önskad jämnhet på både ovansidan och undersidan. Undersidan hade en 
hel del kvist i ytan och ovansidan hade även den små områden där man 
kunde se spår av kvist.

Figur 51. Uppmätning Pirkka 1
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Figur 52. Uppmätning Pirkka 2

Figur 53. Förklaring av årsringar. Illustration till höger visar en 
blaskig ovansida.  
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2.5.2 Tillverkningsritning

Figur 54. Rendering Pirkka

Figur 55. T.h. Tillverkningsritning Pirkka

Likt pinnpallen var även denna möbel rik på olika vinklar som enkelt kunde 
räknas ut under ritningsstadiet. Då både ben och stag på det här bordet 
stod åt olika håll och allt skulle passas in i bordsskivan var det viktigt att få 
ut exakt rätt mått och vinklar vilket ritningsprogrammet underlättade. Även 
formerna på benen och stagen var viktiga att återge korrekt och detta 
arbete ökade vår förståelse för formerna vilket hjälpte oss att konstruera 
lämpliga mallar.
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Pinnkonstruktion

Vid tillverkningen av bordet handlade mycket om konstruktionen av ben-
ställningens möte med bordsskivan. Pinnkonstruktioner är vi vana att se i 
stolar, där de oftast bygger kring en sits med tillräckligt tjockt gods för att 
intappning av ben och ryggstöd ska kunna nå så pass djupt att 
konstruktionen blir stabil och hållbar. Detta är lättare sagt än gjort och vi 
och många med oss har nog varit i kontakt med en pinnstol som börjar 
släppa i fogarna.  

På Pirkkabordet var det till skillnad från pinnstolar, som även kan ha en 
rygg i samma konstruktion, endast benställning att ta hänsyn till. Det vi 
eftersträvade var att få så mycket limyta som möjligt i samtliga fogar. 
För att få ut maximal limyta var det nödvändigt att hitta en balans där det 
borrade hålet är så djupt som möjligt utan att ta bort för mycket material 
och på så vis kompromissa kvaliteten. Man vill inte ha för lite gods kvar 
i bordsskivan så benet kan gå igenom vid montering av möbeln. När vi 
bestämt de borrdjup vi tyckte var lämpligt för konstruktionen kunde vi 
räkna ut längderna på benen och stagen. I pinnkonstruktioner där ben och 
stag möts i flera olika vinklar är det viktigt att längden på ämnena stämmer 
överens med det djup man borrat för fogen. Stämmer inte detta blir 
konsekvensen att vinklarna inte heller stämmer och möbeln tappar både i 
kvalitet som sin funktion och tänkta estetiska uttryck, på en stol har varje 
grad stor betydelse för sittkomforten.  

Sättet bordet är konstruerat på möjliggjorde det för oss att borra 
samtliga möten i ben och stag innan vi fräste dom runda. Detta gjorde 
jobbet enklare för oss då det är komplicerat att borra i ett runt ämne. 
Efter rundfräsningen putsade vi in dom sista tiondels millimetrarna för 
att få en passande tajthet i fogen. När benställningen var färdig var det 
dags för bordsskivan att borras. Vi valde att inte foga samman den två-
delade skivan innan borrningen för benen då den hade blivit för tung och 
otymplig för den typ av mall vi tillverkat. 

2.5.3 Tillverkning

Detta bord tillverkades helt enligt orginalet med ben i björk och bordsskiva 
i furu. Stor omsorg lades i valet av material.



71

Vid det här momentet krävs noga utmätningar då varje liten tiondels milli-
meter påverkar vinklarna och i sin tur avståndet mellan fogarna. Först när 
alla dessa moment var klara kunde vi testmontera för att se så allt stämde.  

Pinnkonstruktioner i olika utföranden är flitigt använda både förr och idag. 
I princip behöver man bara en kniv för att karva ett hål och sedan forma ett 
ämne för att passa där i, resultatet av detta är att man kan hitta pinnmöbler 
från långt tillbaka i tiden och i många olika samhällsgrupper med 
varierande finess. 

Idag kan vi se många exempel på moderna möbler i pinnkonstruktion. 
En av dom mest kända här i Sverige är förmodligen Carl Malmstens 
Lilla Åland, den ikoniska pinnstolen som nu för tiden tillverkas på fabrik i 
Smålandsstenar, tillverkningen är i stor utsträckning datoriserad där fler-
axliga robotar gör det möjligt att borra de komplicerade vinklarna utan att 
människan ens behöver röra vid ämnet.  

Figur 56. Ytbehandling av benställning innan limning
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2.5.4 Sammanfattande insikter och 
funderingar

Vad det mesta handlade om under tillverkningen av den här möbeln var 
relationen mellan alla komponenter, inget utrymme lämnades för misstag 
eller slarv. Problematiken som dök upp var att vi var tvugna att ha alla 
delar tillgängliga för att ha möjlighet att testa om vi gjort rätt, för även om 
ett stag passade i sitt hål betydde det nödvändigtvis inte att det skulle 
passa när alla delar var på plats.  

Materialåtgången i bordsskivan med alla sina smala lameller blev 
relativt stor och medförde också ett ganska tidskrävande moment 
där plank sågades upp för att sedan limmas ihop igen, resultatet blev 
väldigt vackert och skivorna höll sig helt formstabila under tillverkningen. 
Vi fick vara försiktiga vid hanteringen av skivorna under tillverkningen. 
Furu är relativt mjukt och således tryckkänsligt, vilket blev en utmaning i 
verkstadsmiljö där många studenter rör sig. 

Ytbehandlingen av benställningen var även den en utmaning, då vi ville 
ha komponenterna svarta innan vi limmade ihop möbeln, vi fick maskera 
noggrant så färgen inte skulle täcka ytorna där vi sedan skulle applicera 
lim då limmet inte biter i samma utsträckning på målade ytor som på naket 
trä.  

När vi skulle limma bordet dök det upp några mindre problem, bordet 
utformning gjorde det svårt för oss att sätta ordentlig press med tving, vi 
fick till slut använda oss av tvingar för att trycka ihop alla delar för att 
sedan ställa borden rättvänt och låta tyngdlagen göra det sista jobbet.
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Figur 57. Färdig Replika Pirkka Coffe Table
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2.6 Bockbord, Nordiska museet/Skansen Inv nr. 88466 

Detta bockbord med okänd formgivare och tillverkare är av mindre modell 
och har en bordsskiva med avrundade ändar som vilar på två gavlar som 
hålls ihop av en bom som i sin tur kilas mot gavlarna. Det är ett funktionellt 
bord med en klassisk konstruktion som har varit populärt under flera 
århundraden.

Vi valde att mäta upp ett bockbord från en av Skansens stugmiljöer 
daterat från slutet av 1800-talet. Bockbordet med inventarienummer 88466 
står precis som pinnpallen placerat i en av husen på Finngården och tack 
vare våra kontakter fick vi möjlighet att mäta upp detta bord i 
konservatorsverkstaden på Skansen. 

Vi fick även tillgång till information om bordet via Skansens egna 
databaser med objektsbeskrivningar av deras föremål. Utifrån dessa 
dokument kunde vi ta reda på att bordet härstammade från Värmland 
och samlades in år 1899 till Nordiska museets samling på Skansen. 
Information om vem som formgivit och tillverkat bordet fanns inte men 
bordet inkasserades av “tattaren” August Holm i Humsjön, Mangskog. 

Figur 58. Uppmätning i David Fuciks verkstad på Skansen
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2.6.1 Dokumentation och uppmätning

Uppmätningen gjordes i David Fuciks konservatorsverkstad på Skansen, 
detta gav oss möjlighet att bolla tankar och funderingar med honom och 
hans praktikant under arbetet. Det var till stor nytta och glädje för oss att få 
ta del av Davids sakkunnighet.  

Bordet är högst troligt tillverkat i furu. Delarna som utgör bockens gavlar 
och den tvådelade bordsskivan är uttagna ur ett stycke. Den är alltså fri 
från limfog. Detta betyder inte nödvändigtvis att de är från samma stock 
utan att man utnyttjat plankans bredd och på så vis undvikit skarvar. 
Det var troligen på grund av att lim generellt inte användes i allmoge-
snickarens verkstad. Komponenterna har ett enhetligt uttryck, kvist och 
sprickor förekommer i ytorna på hela bordet. 

Bordsskivan som tidigare nämnts består av två halvor som hålls ihop av 
två lösa centrum-tappar, gradreglar och en metallmärla i vardera ändar 
som slagits in för att hålla ihop halvorna. Ytan på bordsskivan är sliten och 
känns nästintill blästrad på vissa ställen där den mjukare vårveden skapar 
dalar i kontrast till den hårdare vinterveden. Ytan är även svart på sina 
ställen vilket ledde in oss på att tro att bordet kanske haft en ytbehandling 
av något slag som med tid nötts bort. Detta avfärdades dock efter att ha 
uppmärksammat att den svarta färgen endast finns på vissa ställen på 
bordet, framförallt i hörnorna, vilket indikerade att det snarare var fett och 
smuts efter ett flitigt användande. Det finns klammer och spikar både på 
bordsskivans undersida och ovansida och partier i ytan som kan liknas 
efter små gropar vilket tyder på att bordet har brukats flitigt under lång tid. 
Två stycken hål placerade på samma långsida av bordskivan men i varsin 
ände var en detalj som vi inte riktigt fick någon klarhet i vilken funktion de 
hade, men vi har spekulerat i att de kanske har gjort det möjligt att låsa 
fast någon slags insats eller konstruktion ovanpå för att utföra något slags 
arbete, exempelvis ett bakbord eller en vävstol. Ena hålet var igenpluggat 
med kork vilket tyder på att det försökt döljas, kanske när de inte längre 
fyllde någon funktion. 
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Gavlarna, består av tre stycken delar som sammanfogats med 
genomgående tappar som i sin tur spärrats med dymlingar. De fasta
tapparna som sitter i den kontursågade delen är tillverkad i två steg vilket 
gör att tappen får ett trapplikt utseende. Den övre och undre delen där 
tapphålen, även kallat tappkistorna, finns placerade hade genomgående 
hål. Vilket innebar att man låst fast tapparna med hjälp av dymlingar som 
löper genom både tapp och tappkista.  

Delen som håller ihop de två gavlarna kallas för bom. Bommen har 
genomgående tappar längst ut som träs genom gavlarna för att sedan 
låsas fast med hjälp av vackert formade kilar. Vi uppmärksammade under 
uppmätningen av bordet att ändarna på bommen hade rundats av för att 
underlätta monteringen av delarna genom att avlägsna en del av friktions-
risken.
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Figur 59. Uppmätning bockbord 

Figur 60. Uppmätning bockbord , detaljbild gradning
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Figur 61. Rendering bockbord

Figur 62. T.h. Tillverkningsritning bockbord 

2.6.2 Tillverkningsritning

Under ritningsprocessen kunde vi fokusera på hur de trappliknande tappar 
var utformade och fungerade. Vi kunde förstå bättre hur konstruktionen 
såg ut innuti och hur viktiga alla detaljerna var för att allt skulle bli stabilt. 
Då detta bockbord var tänkt att kunna plockas isär och byggas ihop var 
det viktigt att begripa hur alla delar skulle vara utformade för att detta 
skulle vara möjligt.
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Gradningar

Bordskivorna är inte bara sammanfogade med lösa centrum-tappar utan 
också med gradspår. Gradspåren gör inte bara att skivorna hålls samman 
mot varandra utan motverkar också att materialet kan slå sig. När stycket 
är så pass tunt i relation till sin bredd gör det att skivorna strax efter 
hyvling vill röra på sig. Detta kände allmogesnickaren till och därför valde 
han att göra dessa gradningar.  

Innan vi fräste gradspåren i bordsskivorna borrade vi för lösa centrum-
tappar i den olimmade fogen mellan bordsskivorna, tapparna fungerade 
som styrning så att skivorna låg parallellt utmed varandra vilket var till 
stor hjälp för att få gradspåren precis där vi ville ha dom. Det tror vi även 
var anledningen bakom den ursprungliga snickarens val. Med hjälp av 
tvingar och den hydrauliska bommen i sinkmaskinen pressade vi skivorna 
plana innan vi fräste gradspåret, detta var önskvärt då gradreglarna vid 
montering kommer hålla skivorna i det läget. Med båda gradspåren frästa 
var det dags att fräsa fram gradtappen i reglarna, detta gjorde vi på en 
bordsmonterad handöverfräs (Se Fig. 62) med samma frässtål som vi 
använde i sinkmaskinen, vi hittade en nivå där tapparna gick in lagom trögt 
för att det skulle vara möjligt att låta dom löpa i de långa spåren men tajt 
nog för att de skulle hålla skivorna plana och jämna med varandra. 
Den första regeln gick fint in i spåret med knackningar från en klubba 
(Se Fig. 63) medan den andra krävde att vi använde en tving för att pressa 
in den sista biten då skivorna hade slagit sig ytterligare sedan vi fräste 
gradspåret.  

Idag används gradningar ofta på möbler i massivträ, till exempel bord i
alla storlekar, skåpsdörrar eller som på Malmstens där tekniken ibland 
används för att sätta i slit- och styrlister i lådfack. Ofta är dock fogen 
dold och spåren är inte frästa rakt genom ämnet så som det är på detta 
bockbord. Dåtidens snickare använde troligen gradhyvel vid bearbetning 
av reglarna däremot är det svårare att spekulera i hur spåren för dessa 
är gjorda, sågning med gradsåg och grundhyvling skulle kunna vara en 
metod. 

2.6.3 Tillverkning

Vi valde för vår replik att arbeta i furu, vilket vi tror är träslaget i 
orginalbordet.



81

Figur 63. Gradregel fräses

Figur 64. Gradregel monteras i gradspåret på bordskivorna
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Konstruktion 

Konstruktionen på detta bockbord är sinnrik i all sin enkelhet. Det faktum 
att man kan få en stabil konstruktion av två galvar, en bordsskiva, en bom 
och två kilar där ingen av dessa egentligen kräver limningar är en 
utmaning. För även om det ser enkelt ut är det en hel del precisionsarbete 
som krävs för att konstruktionen ska bli hållbar och stadig.  

Gavlarna måste vara stabila och ordentligt grundade i en tvärslå upptill 
som möter bordsskivan och i en sula nedtill som möter golvet. Detta löste 
vi genom att göra genomgående trappstegstappar i dessa. Vi utnyttjade 
hela tappens längd men tog bort i bredd för att inte försvaga under-
respektive överliggare. När vi passat in tapparna borrade vi genomgående 
hål och pluggade dessa för att hålla ihop gavlarna.  

Tillsammans med bommen hålls gavlarna stående. När vi sedan kilade 
bommen blev konstruktionen stark och stabil. Kistan i bommens ändar 
måste ha samma lutningsgrad som kilen för att man ska uppnå 
önskat resultat, då låses bommen fast mellan gavlarna.  

När detta är på plats är det bara bordsskivan som fattas. Denna är 
som sagt fogad med både centrum-tappar, gradreglar och stålmälor. 
Gradreglarna är insatta så att dessa ligger med ett lagom avstånd 
mellan gavlarna, dom ska inte tillåta skivan att glappa i mötet med 
gavlarna men inte heller så att dom ligger på och pressar gavlarna utåt. 
Tyngden av bordsskivan var den sista biten i pusslet för att göra möbeln 
ordentligt stabil.  
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Figur 65. Bommen monteras i gavlarna

Figur 66. Bordsskivan placeras på benställningen
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2.6.4 Sammanfattande insikter och 
funderingar

Precis som i fallet med pinnpallen blev det en del handarbete på denna 
möbel. Kistor höggs raka efter maskinbearbetning, kilformade kistor höggs 
i bommen och vissa partier av gavlarnas konturer var på grund av sin 
utformning inte möjliga att fräsa fram. 

Vi kände under arbetet att vi kom i kontakt med snickarens metodik och 
smarta sätt att arbeta, vi tänkte på vilken ordning saker och ting skulle ske 
för att det skulle finnas utrymme att justera till exempel avståndet mellan 
gavlarna om gradreglarna kom för långt isär. Vi kom också i kontakt med 
snickarens estetiska och ergonomiska ambitioner där alla kanter var tydligt 
brutna och ett utsmyckande spår klädde bommen. 

Figur 67. Färdig replika bockbord bild 1
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Figur 68. Färdig replika bockbord bild 2
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3. Undersökning av 
kommunikation 

Vi hade som mål att inte bara utveckla vår egen kunskap i detta arbete 
utan också försöka hitta vägar att väcka intresse för möbelsnickeri 
hos personer utan bakgrund i yrket. Vi har under utbildningens gång 
uppmärksammat att studenter arbetat med rörlig bild i form av 
filmsekvenser som ett sätt att dokumentera arbetsprocesser på. 
Vi tyckte att detta verkade intressant och valde att själva undersöka detta 
medium.  

Vi tog en möbel från arbetet beskriven i text, bild och med film. Vi skickade 
ut denna information tillsammans med en enkät till 10 stycken personer 
för att undersöka vilket, vilka eller om alla medium krävs för att beskriva 
processen så konkret som möjligt.  

Vi ville ta reda på om film var ett bra sätt att väcka intresse för hantverk 
på och om vi kunde förmedla en känsla av kvalitet och komplexitet som 
möblerna vi tillverkade innehåller.  

Vi valde att skicka ut enkäten till personer i vår närhet som vi ansåg var 
potentiella kunder för oss som möbelsnickare. Det var personer utan 
förkunskaper inom området men med ett intresse för hantverk.

Vi utvecklade en egen enkät genom en hemsida för att lättare kunna 
ta emot svaren. Eftersom vi fick in våra svar digitalt kunde vi enkelt 
sammanställa resultatet.

För enkätfrågor se bilaga 1.
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Figur 69. Sammanställning enkät bild 1

På frågan hur betydelsefull texten var för tydligheten av innehållet 
svarade 53% av de nio personer som besvarade frågan med att välja en 
10:a vilket innebär att den var mycket betydelsefull. 
Resterande testpersoner värderade även dem texten högt vilket tyder på 
att text som medium är högst betydelsefullt vilket kändes väntat.
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Figur 70. Sammanställning enkät bild 2

På frågan om hur betydelsefulla bilderna/illustrationerna var för tydligheten 
var svaren mer spridda. Testpersonerna varierade med att värdera dessa 
mellan 4 och 10, men 30% bedömde ändå att de var så pass 
betydelsefulla att de valde en 10:a. Detta visar på att bilder och 
illustrationer kan vara viktiga när man beskriver olika moment i text, och 
det fungerar som ett stöd i förklaringen.
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Figur 71. Sammanställning enkät bild 3

På frågan hur betydelsefull filmen var för tydligheten värderade samtliga 
testpersoner otroligt högt. De två största grupperna valde 9 respektive 10 
och den kvarvarande gruppen valde att värdera 8. Detta indikerar att 
filmen gav åskådaren mycket information och var inspirerande nog att 
kolla på. Film som medium är alltså ett bra sätt att nå ut till en publik med 
hantverksintresse men som kanske saknar djupare kunskaper inom 
möbelsnickeri. 
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9
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Figur 72. Sammanställning enkät bild 4

På frågan hur tydlig processredovisningen var i sin helhet värderade 50% 
av testpersonerna 10 och andra halvan 8. Detta pekar på att alla dessa 
medier ihop utgör en bra grund för att kommunicera hantverk. 

108
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4. Avslutning
4.1 Resultat 

Redogörelse av de lärdomar och insikter vi har fått av våra undersökningar 
i deras olika stadier.

4.1.1  Dokumentation och uppmätning

Under dokumentationen och uppmätningen fick vi möjlighet att undersöka 
varje enskild möbel i syfte att ta reda på vilka sammanfogningar, 
materialval och tekniker som valts av tidigare tillverkare. Vi funderade även 
över varför dessa val var gjorda och hur vi själva kunde lösa produktionen. 
Mycket information gick att utvinna från denna process och många detaljer 
som tidigare varit okända för oss trädde fram. Att göra en uppmätning av 
en möbel gav oss möjligheten att spendera den tid som krävdes för att ta 
reda på detaljer som tidigare tillverkare lagt ner tid på och det i sin tur 
ledde till att vi kunde förstå vissa moment bättre och uppskatta möbels 
värde mer. Vi blev själva medvetna över hur mycket en av en möbels 
estetiska värde som synliggjordes under dokumentations- och uppmät-
ningsarbetet. Att utöka kunskapen om ett föremål, ökar i sin tur mervärdet 
för det. Att se och förstå att en möbel har en historia att berätta gjorde oss 
som möbelsnickare mer intresserade och nyfikna på vad vi mot bakgrund 
av våra egna erfarenheter kunde ta reda på genom att endast se med våra 
ögon och känna med våra händer. Vi insåg att med hjälp av våra sinnen 
och våra förkunskaper inom träteknik kunde vi förstå hur en snickare 
kunde ha resonerat kring olika moment i tillverkningsprocessen. 
Detta var en spännande och lärorik insikt som vi gärna vill dela med oss 
av till andra hantverksintresserade, även till de med mindre förkunskaper 
än oss själva eftersom vi insåg hur ökad kunskap om ett föremål höjer 
dess mervärde.
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4.1.2  Tillverkningsritning

Tillverkningsritningen gjordes i vart och ett av fallen först i 3D-
ritningsprogrammet SolidWorks och därefter i 2D-ritningsprogrammet 
Autocad. Under denna process fick vi tillfälle att bygga upp varje möbel 
från början på ett visuellt och pedagogiskt sätt. Detta gjorde att vi kunde 
planera för vår egen tillverkningsprocess med allt vad det innebar. Vi satte 
oss in i de aktuella måtten på alla möblernas delar och kunde med hjälp av 
ritningen skriva kapnotor för en rationell produktion. 
Att göra en tillverkningsritning ökade också vår förståelse för möblernas 
uppbyggnad och hjälpte oss kommunicera på en nivå som vi både var 
införstådda med och kände oss trygga i.

4.1.3 Tillverkning

Tillverkningens syfte var att på ett praktiskt sätt läsa av en produktion. Hur 
den fungerar och varför vissa moment ser annorlunda ut idag jämfört med 
när originalmöblerna var tillverkade. Detta var en möjlighet för oss att lära 
oss något med våra händer som verktyg, att läsa av och förstå den tysta 
kunskap som finns inbyggd i möblerna vi valt att undersöka.  

Genom de tidigare momenten med dokumentation, uppmätning och 
tillverkningsritning kunde vi ta reda på mycket information rörande 
materialval, sammansättningar och liknande, men det var först under den 
praktiska tillverkningen som vi kunde förstå dessa val fullt ut. “Learning by 
doing” är ett uttryck som används flitigt i skolans sammanhang och det är 
ett passade uttryck för vad vi själva kom fram till under tillverknings-
processen eftersom vi dessutom då lärde oss varför dessa val var 
gjorda. Att veta att man ska göra på ett visst sätt är en sak, men att förstå 
varför man ska göra på det sättet tar lärdomen till en högre nivå och ökar 
förståelsen, som i sin tur ofta medför att man minns lärdomen bättre och 
längre.

Under tillverkningen bekräftades även många av de tankar som väckts 
under dokumentationen och uppmätningen. Funderingarna kretsade kring 
varför vissa val var gjorda och hur vissa moment genomförts, något som 
klarnade när vi själva stäldes inför samma utmaningar. 
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4.1.4 Enkätundersökning  

Resultatet var relativt väntat då många tyckte filmen vi gjort var 
upplysande och bra men texten spelade den viktigaste rollen när det kom 
till tydlighet och information kring möbelns historia. Gemensamt för nästan 
samtliga testpersoner var det faktum att de var förvånade över hur mycket 
arbete det ligger bakom en möbel av hög kvalitet. 
Antalet moment och tidsgång för varje del tycktes imponera och förvåna 
testpersonerna. Detta är något som visar på att film faktiskt skildrar viktiga 
delar som annars hamnar i skuggan. Filmen bidrar till en ökad förståelse 
för yrkets svårigheter och yrkesmannen/kvinnans skickligheter. 

Tydligast tyckte testpersonerna att processredovisningen var när text och 
rörlig bild kombinerades vilket vi också förutspådde innan undersökningen. 
De två olika medierna kompletterar varandra och blir tillsammans både 
tydliga och intresseväckande. 

4.2	Reflektion

4.2.1	Reflektion	över	resultat

Genom att mäta upp en befintlig möbel och därefter reproducera den, kan 
man dels få insikt i hur tidigare produktioner kan ha sett ut, men också 
hur många olika varianter på lösningar det finns för olika moment. Efter 
genomförd process kan man utvinna information som man kan referera 
till som tyst kunskap. Kunskap som sitter i händerna hos hantverkare och 
som de genom ett specifikt sätt att snickra kan lämna spår för senare 
beskådare att läsa av längre fram. Hur en person kan ha tänkt eller använt 
en produkt kan utläsas genom att bara stryka handen över en yta som 
slitits och nötts under en lång tid av användning. Det är något som vi finner 
otroligt fascinerande och tänkvärt att ta med sig som en insikt till senare 
analyser av produkter.  

Ursprungstanken från hantverkaren är intressant att ta upp eftersom 
dennes röst sällan blir hörd, då formgivningen och personen bakom den 
ofta står i fokus i möbelhistorien. Det vi relativt omgående kunde bekräfta 
under arbetets gång var att de nyare producerade möblerna troligen
tillverkats på liknande sätt som vi själva skulle ha valt att göra det på. De 
är tillverkade industriellt med ett rationellt tankessätt bakom 
tillverkningsprocessen. Med välgjorda och optimerade mallar är det möjligt 
att tillverka många identiska exemplar som håller en hög kvalité. 
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Till skillnad från de äldre möblerna som producerats innan 
industrialiseringens genomslag och som troligtvis endast tillverkats 
styckevis. Dessa möbler visade fler tecken på handbearbetade ytor och 
sammansättningar som troligen utförts under enskilda tillfällen och inte 
efter några produktionsmallar. Pinnpallen var utformad och 
konstruerad utefter en vresvuxen bit trä som slumpartat fått sätta form till 
pallen. Detta är ett exempel på hur dåtidens snickare många gånger utgick 
från redan befintliga naturliga former, vilket är ett effektivt sätt att använda 
sina resurser på. Att ta vara på det man har och göra det bästa av det, ett 
tankesätt som inte vore helt fel att fundera kring ett extra varv i dagens 
läge med vår tids syn på slit- och slängsamhälle. Idag konsumerar vi 
alldeles för mycket för vårt eget och andras bästa och det är på 
bekostnad av vår miljö och egen hälsa. Andra särdrag som skiljer dom 
äldre föremålen från dom yngre är det faktum att alla delarna inte var 
exakt likadana eller symmetriska vilket även det tyder på att de tillverkats 
enskilt för hand utan tanke om massproduktion.  

Även fast vi inte haft samma förutsättningar som dåtidens snickare har vi 
kunnat skapa en förståelse för det ursprungliga tillverkningssättet för en 
möbel. Trots att vi har använt oss av moderna tekniker har vi reflekterat 
kring hur man förr löst samma problem som vi ställts inför. Trots helt olika 
förutsättningar når vi samma resultat som våra föregångare, vi precis som 
dem anpassar oss till våra förutsättningar.   
 
Anledningen till att vi vill att människor ska bli mer medvetna och
uppskatta sina möbler mer är att vi anser att denna konsumtionshets som 
finns i vårt samhälle är ohälsosam både för oss som människor men också 
för vår planet. Det handlar om att uppskatta och inse att man faktiskt kan 
spara både pengar och miljö på att införskaffa i en möbel av hög kvalitet 
som håller i generationer istället för att hela tiden köpa nytt och kasta det 
som slits och går sönder. En möbel av hög hantverkskvalitet är dessutom 
ofta möjlig att laga eller renovera och ser man värdet i att äga en hållbar 
möbel är det troligt att man faktiskt också lägger pengar på det. 

Efter att ha undersökt och reproducerat 6 stycken möbler i syfte att 
synliggöra den komplexa process som ligger till grund, och samtidigt ta 
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vara på den tysta kunskap som finns inbyggd i dessa möbler, har vi 
kommit till insikt med att vi endast har skrapat på ytan av dessa möbler. 
Vi har bildad oss en uppfattning över vad vi som möbelsnickare kan ta 
reda på genom att sätta oss in i val som dåtidens snickare ställdes inför. 
Genom undersökning, dokumentation och tillverkning har vi försökt att ta 
reda på vilka dessa val kunde ha varit och varför dåtidens snickare har 
gjort de val som de gjort.  

Mötet med de äldre föremålen har givit en mer nyanserad bild av
möbelhistorien, då mycket av möbelns historia har gått att utläsa i 
patinan. Det har varit otroligt spännande att undersöka möbler som genom 
gamla verktygsmärken, skador och slitage kunnat berätta en historia om 
hur människor levt och brukat föremålet. Att dessutom ha kunnat ta 
dokumentationen ett steg längre och sätta sig in i dåtidens snickares val 
under tillverkningen har varit intressant och lärorikt. Vi med våra kunskaper 
inom möbelsnickeri har kunnat utläsa tankar och funderingar som dåtidens 
snickare måste ha ställts inför och många gånger har vi känt att vi själva 
troligen skulle ha löst många problem på liknande sätt. Dock kanske med 
annorlunda verktyg eller tekniker då dessa utvecklats under tidens gång.  
 

4.2.2	Reflektion	kring	arbetet

Fördelarna med att lösa uppgiften tillsammans har varit många. Med våra 
olika bakgrunder till hantverket har vi inte bara fått en större bredd i 
arbetet utan det har även givits utrymme för att djupare dyka ner i ämnet 
och lösa uppgiften på ett kvalificerat sätt. Vi har kunnat ta lärdom av 
varandras kunskaper på vår gemensamma resa mot målet och dessutom 
haft roligt tillsammans vilket har förgyllt tillvaron. Praktiskt sett har vi 
kunnat effektivisera olika moment i tillverkningsprocessen av möblerna 
vilket har underlättat både fysiskt och tidsmässigt. 
Sedan tidigare samarbeten visste vi att vi kompletterar varandra bra vilket 
har visat sig ännu en gång att stämma. Dessutom har det varit nästan 
avgörande att vara två i processen att filma de moment vi gått igenom i 
snickeriprocesserna, både tidsmässigt och kvalitetsmässigt. 
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Enkäten med tillhörande text och film hade ett syfte för oss att ta reda på 
om vårt sätt att kommunicera med rörlig bild var att föredra när det kom 
till att väcka ett intresse och förmedla innebörden med hantverk. Vi ville ta 
reda på vilket medium av text, bild och film som tydligast förmedlade det vi 
ville berätta om. Vi valde att fråga ett antal personer som alla var 
potentiella framtida kunder åt oss. Det var personer med ett intresse för 
hantverk men som saknade grundläggande kunskaper inom 
möbelsnickeri. Enkäten saknar förutom bredd i antal frågade personer 
också elementet berättande och/eller möjligheten att ställa frågor. 
Att personligen möta en person och kommunicera ansikte mot ansikte har 
som sagt sina fördelar vilket vi gick miste om i denna typ av enkätform.  

Det är inte lätt att sätta ord på allt vi lärt oss under de olika projekten det 
här arbetet har erbjudit. Vi har växt snickeritekniskt genom att tolka det 
våra framlidna kollegor berättar genom sitt hantverk. Trots att vi många 
gånger använt oss av modernare tillverkningsmetoder än hur förlagor-
na var gjorda så fick vi känslan av att få vara allmogesnickare under ett 
par dagar. Insikten att bockbordet från Skansen och Hans Johanssons 
pall må ha minst hundra år mellan sig men på vissa plan ha ett släktskap 
ändå är intressant i allra högsta grad. Vi tycker oss både intellektuellt och 
känslomässigt kommit mycket nära de hantverkare vars arbeten vi tolkat.
 
Trots noggranna uppmätningar och dokumentationer är det inte alltid 
solklart hur möbelsnickaren gått till väga, vi har fått spekulera och 
diskutera med varandra och ibland bollat tankar med våra klasskamrater 
då vi inte i något fall haft tillgång till möbelsnickaren som gjort just de 
möbler vi arbetat med. Det hade kunnat ge ett mervärde och ytterligare 
en dimension till arbetat att producera en möbel där hantverkaren finns
tillgänglig, då hade man kunnat följa upp med diskussioner kring 
materialval, fogar och arbetsupplägg eller vilka frågor som nu dyker upp 
under processen.  

Det har hjälpt att vara två i det här projektet för även om vi har liknande 
utbildningar sedan innan står man på olika värdegrunder och kommer med 
andra ingångar och lösningar på problem. Hade någon av oss bytts ut 
hade förmodligen arbetssätt och resultat skilt sig något. 
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Enkätundersökningen som vi genomfört går att diskutera huruvida antal 
testpersoner kan ha påverkat resultatet. Hade vi haft fler testpersoner med 
olika erfarenhet av hantverk hade vi kunnat få en mer nyanserad bild av 
vad flera personer tycker och skapat oss en trovärdigare uppfattning.  

Det hade varit intressant att arbeta vidare med film som medium för att 
kommunicera hantverk. Tillsammans med text är film ett effektivt sätt att 
berätta om våra processer som hantverkare och också en utmärkt väg att 
höja attraktionsvärdet på de produkter vi tillverkar, en slags storytelling i 
hantverk helt enkelt.  

Dock finns det både för- och nackdelar med film. Det är som tidigare 
nämnt ett fantastiskt sätt att förmedla information på och berätta om en 
process. Det är möjligt att väcka intresse hos människor och inspirera, 
men nackdelarna är att det är tidskrävande. Det tar tid och det krävs en 
kamerautrustning för att filma olika moment i en process och därefter är 
man tvungen att lägga ner ytterligare tid på att sålla bland filerna och 
redigera filmen. Med andra ord så krävs det att man har både tid, möjlighet 
och intresse för att klara av att dokumentera med hjälp av film.

4.3 Slutord

Efter genomfört examensarbete har vi breddat vårt kunskapsfält inom vårt 
eget yrkesval. Vi har blivit införstådda i vad det innebär att göra 
medvetna val. Att förstå hur vi väljer och varför, när det kommer till olika 
tekniker, sammansättningar och materialval inom snickeri.   

Något vi uppmärksammat under arbetets gång är värdet av möbel-
snickarens val. En tänkande hantverkare som genom sina medvetna val 
har en stor påverkan även över estetiken i det slutgiltiga resultatet, i detta 
fall möbeln. 

Betydelsen av att ansvarsfullt och medvetet ta ut rätt material och
konstruktion för rätt ändamål är bland det viktigaste vi har lärt oss under 
utbildningens gång på Carl Malmsten Furniture Studies. 

Vi har hittat ett sätt att kommunicera hantverk, till en publik som saknar 
förkunskaper inom området. Det handlar om att väcka ett intresse och 
inspirera genom bland annat rörlig bild. 
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Figurförteckning

Är inte annat angivet är källan till bilderna oss själva.  
  
FIgur 1. Framsida.  
Figur 2. Dokumentation 
Figur 3. Detaljbild ritning 
Figur 4. Wegner bland några av hans möbler 
Källa: https://dvic4s0y3qk6b.cloudfront.net/theline/2014/07/30/large_ED_
CH_v.46_FLAGCHAIR_designerchairs.jpg  (Hämtad 2016-07-11) 
Figur 5. Orginalstolen i uppmätningsbox 
Figur 6. Markerade mätpunkter 
Figur 7. Uppmätning profiler koppstycke 
Figur 8. Rendering CH35 
Figur 9. Tillverkningsritning CH35 
Figur 10. Sarger delvis bearbetade 
Figur 11. Inputsning sarg 
Figur 12. Inputsning koppstycke 
Figur 13. Grovsågning koppstycke 
Figur 14. Skupteringsarbete med spånhyvel 
Figur 15. Bearbetning med rasp 
Figur 16. Färdig replika CH35 
Figur 17. Detaljbild sits  
Figur 18. Uppmätning stegstol bild 1
Figur 19. Uppmätning stegstol bild 2 
Figur 20. Uppmätning stegstol bild 3 
Figur 21. Rendering stegstol 
Figur 22. Tillverkningsritning stegstol 
Figur 23. Ämne i mall vid rundfräsning 
Figur 24. Puts i svarv 
Figur 25. Genomgående ryggbricka låst med dymling 
Figur 26. Dubbelkilning av en trapetsoid kista. En något mer avancerad 
teknik än den vi använde oss av. 
Källa: Scott, Ernest, Stora snickarboken, Ica, Västerås, 1990 (s. 97) 
Figur 27. Färdig replika Stegstol 
Figur 28. Detaljbild taburett 
Figur 29. Uppmätning taburett bild 1 
Figur 30. Uppmätning taburett bild 2 
Figur 31. Uppmätning taburett bild 3 
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Figur 32. Rendering Taburett 
Figur 33. Tillverkningsritning Taburett 
Figur 34. Limmet appliceras på fanerarken 
Figur 35. Fräsning av sits  
Figur 36. Pallen nedmonterad 
Figur 37. Passning testas
Figur 38. Färdig Replika Taburett 
Figur 39. Detaljbild. Möte ben - sits 
Figur 40. Uppmätning pinnpall bild 1 
Figur 41. Uppmätning pinnpall bild 2 
Figur 42. Uppmätning pinnpall bild 3 
Figur 43. Rendering pinnpall 
Figur 44. Tillverkningsritning pinnpall 
Figur 45. Ben monterat i mall för fräsning 
Figur 46. Kvadratisk tapp i ändan av pallben 
Figur 47. Snitt för kil sågas i tapp 
Figur 48. Kilar slås i och låser benen på plats 
Figur 49. Färdig replika pinnpall 
Figur 50. Detaljbild från uppmätning 
Figur 51. Uppmätning Pirkka bild 1 
Figur 52. Uppmätning Pirkka bild 2 
Figur 53. Förklaring av årsringar. Illustration till höger visar en blaskig 
ovansida.   
Figur 54. Rendering Pirkka 
Figur 55. Tillverkningsritning Pirkka 
Figur 56. Ytbehandling av benställning innan limning 
Figur 57. Färdig Replika Pirkka Coffe Table 
Figur 58. Uppmätning i David Fuciks verkstad på Skansen 
Figur 59. Uppmätning bockbord  
Figur 60. Uppmätning bockbord, detaljbild gradning 
Figur 61. Rendering bockbord 
Figur 62. Tillverkningsritning bockbord  
Figur 63. Gradregel fräses 
Figur 64. Gradregel monteras i gradspåret på bordskivorna 
Figur 65. Bommen monteras i gavlarna 
Figur 66. Bordsskivan placeras på benställningen 
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Figur 67. Färdig replika bockbord bild 1 
Figur 68. Färdig replika bockbord bild 2 
Figur 69. Sammanställning enkät 1 
Figur 70. Sammanställning enkät 2 
Figur 71. Sammanställning enkät 3 
Figur 72. Sammanställning enkät 4
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Bilaga 1. 

Enkätfrågor:

I enkäten betyder 10 = mycket betydelsefull/tydlig, 1 = inte alls 
betydelsefull/tydlig

1. Hur betydelsefull var texten för tydligheten? 1-10
2. Hur betydelsefull var bilderna/illustrationerna för tydligheten? 1-10
3. Hur betydelsefull var filmen för tydligheten? 1-10
4. Hur tydlig tycker du att processredovisningen i sin helhet har varit? 1-10
5. Vilket media har varit mest upplysande?
6. Vad blev du mest förvånad/mest imponerad av?
7. Övriga kommentarer? 

EnkätFilm:

https://youtu.be/7KroDJHPcbg (hämtad 2016-08-27)

Bilagor
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Enkättext:
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Bilaga 2.

Film från arbetet:

https://youtu.be/MfmVbH_-9OQ

Den här filmen visar utvalda delar av arbetsprocesserna vi gått igenom 
under det här examensarbetet. Det är ett komplement till den skriftliga 
rapporten då den avser att kunna vända sig till personer utan djupare 
insikt i möbelsnickaryrket. Filmen beskriver tillverkningsprocesserna i en 
modernt utrustad maskinpark och är alltså inte en autentisk procesuell 
rekonstruktion för att beskriva dåtidens hantverk. 
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Bilaga 3.


