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SAMMANFATTNING 

Var, när, hur och vad jag kom fram till. 

Utifrån egna erfarenheter från olika uppgifter under min treåriga 

utbildning och utifrån de ytterligare trevare jag gjort inom ramen för mitt 

examensarbete, så har jag undersökt lötade ringars tekniska, estetiska 

och berättande möjligheter. 

Med olika hållbarhetstester är styrkan prövad och med ett antal 

varierade dekorativa bearbetningar inom lötningstekniken är de 

estetiska möjligheterna synliggjord. 

 

ABSTRACT 

Where, when, how and what conclusion I came to. 

By my experiences from different assignments during my three-year 

education and by further attempts I’ve done within the frame of my 

bachelor thesis, I have examined the segmented rings technical, aesthetic 

and narrative wherewithal.  

With various durability tests are strength tested and with a number of 

varied decorative processing within the technique of segmented joining 

structure is the aesthetic possibilities made visible.  
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FÖRORD 

 

Examensarbetet markerar för mig avslutningen på en tre år lång resa. 

En inre såväl som yttre färd, fylld av nya kunskaper inom  

möbelsnickeri, formgivning och självkännedom.  

Många av dessa kunskaper berörs av naturliga skäl inte i denna uppsats. 

Men några hållplatser längs studievägen har jag ändå funnit värdefulla 

att stanna till på, och det är de möbler jag tillverkat, där en eller flera 

välvda partier ingått, element som bestått av sammanfogningar i 

lötningsteknik.  

Under examensarbetets gång har jag dels samlat ihop och präntat ned de 

kunskaper jag förvärvat praktiskt inom lötningstekniken, samtidigt som 

jag försökt hitta uppgifter i böcker och på internet som behandlar detta 

ämne. Det har varit ganska tunnsått med skriven information, och jag 

har ibland glidit in på långa, visserligen intressanta sidospår, som t.ex. 

ett helt, nu borttaget kapitel om hjulets historia, med nerslag bl.a. i 

Mesopotamien, Egypten och nordiska hällristningar från brons- och 

järnålder. Ett sökande i återvändsgränder som ibland gett mig känslan 

av att jag metaforiskt snubblar runt i kung Minos labyrint, med tjuren på 

Knossos lurande bak knuten. Men utflykterna i antikens värld har i 

själva verket haft en stor betydelse för examensarbetets riktning.  

Vilket läsaren av denna rapport senare kommer att förstå. 

Och så här i sluttampen känns det inte långsökt att likna mitt skrivande 

vid ett maratonlopp, där jag likt de atenska soldaterna efter slaget vid 

Marathon bildligt för glatta livet springer de 42 kilometerna för att nå 

Aten, eller examen, före persernas fartyg och med detta nå en tillfällig 

vägs ände på min resa.  

En resväg som likt historiens cirklar och de lötade ringarna utgår från 

centrum men går i vågor och därför har jag låtit textsjoken göra likaså. 

 

Med önskan om en berikande läsning  

Olle 
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INLEDNING 

 

Lötning som tema för ett examensarbete i möbelsnickeri skulle kunna bli 

hur stort som helst. Det är därför angeläget att till en början ge 

bakgrund, mål och syftesdefinationer och något om avgränsningar 

1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMIDENTIFIERING 

En av de första kurserna på snickeriutbildningen var att välja ut en 

produktionsskiss på ett litet fanerat bord ur Malmstensarkivet, ritat av 

Carl Malmsten och med ritprogrammet AutoCad omsätta skissen till en 

konstruktionsritning samt tillverka bordet. 

Jag valde ett bord med namnet Ölandsblomman. Mest för att det var det 

vackraste jag kunde hitta, men också mycket för att lära mig hur en gör 

för att tillverka något runt enligt konstens alla regler. 

 
Bildkollage 1 

Det blev till slut ett vackert bord med flera djup. Där en av 

tillverkningsprocessens stora fascinationer handlade om sargens lötning. 

Hur det rationellt går till att tillverka något runt, starkt och 

formbeständigt i trä utan skiktlimning eller basning, med tekniken att i 

en ring ”mura” kilformade segment, lötar, i minst tre lager. Vanligtvis 

syns inte tekniken då den i regel faneras över. 

Jag tog med mig denna teknik in i tredje årets kurs Avancerad möbel, en 

möbel som sedermera utvecklades till mitt gesällprov.  
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I gesällmöbeln, en golvlampa med namnet Vägen genom A, använde jag 

mig utav inte mindre än elva lötade ringar i olika storlekar. 

 
Bildkollage 2 

För det är ju det, tjusningen med att kunna forma trä efter tankens 

krumsprång med hjälp av händernas taktila arbete, som lyfter och 

underhåller snickerihantverkets utveckling. 

Och det var här någonstans som examensarbetets innehåll föddes.  

Jag ville ta reda på mer om lötningars möjligheter och begränsningar, gå 

djupare med att undersöka lötningstekniken för tillverkning av ringar i trä. 
o Vilka olika varianter att löta på finns? 

o Till vad används i huvudsak lötningar och varför? 
o Hur stark och hållbar är en lötad fog? 

o Vilka mer eller mindre effektiva hjälpmedel och  

maskiner finns för att åstadkomma lötningar? 
o På vilka beprövade och obeprövade sätt kan visuella effekter skapas? 

o Vilka olika teknikkombinationer för att visualisera berättelser och budskap 

finns?  
o Hur långt kan kombinationerna dras  

utan att flyta ihop till en smältdegel? 
o Kan jag tillföra något? 

Utifrån alla dessa frågor kunde jag utforma en frågeställning, ett mål och 

ett syfte. 
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1.2  FRÅGESTÄLLNING, MÅL OCH SYFTE 
 

På vilket sätt kan lötningar berika finsnickeriets estetiska uttryck? 

Genom att på olika sätt, styrkemässigt, estetiskt och innehållsmässigt 

framhäva lötning, en ofta dold konstruktion, medelst undersökningar av 

sammansättningars hållbarhet och trämaterials förflyttningar, 

blandningar, distanseringar, riktningar och spårningar, ta fram ett antal 

exempel på extravaganta lötade ringar 

Att förhöja och öppna upp för flera sätt att använda sig av mönstrade 

lötade detaljer inom finsnickeriets värld 

1.3  KÄLLOR OCH METOD 

Undersökningen har utgått från mina egna erfarenheter under mina tre 

års utbildning i möbelsnickeri. Jag har sökt inspiration och kunskap i 

historien där jag fått perspektiv på mitt eget skapande. Därefter har jag 

hållbarhetstestat en rad olika alternativa förslag och slutligen byggt 

mina exempel och fyllt dessa med ett mönstrat och berättande innehåll. 

1.4  AVGRÄNSNINGAR 

I material avgränsar jag hållbarhetstesterna till träslaget furu p.g.a. dess 

relativa mjukhet, i förlängningen så kan en tänka sig att hårdare träslag 

bara håller bättre.  

Även att hållbarhetstesterna i sig görs med enkla medel och maskiner, 

där resultaten blir mera som indikationer än exakta siffror. 

Antalet träslag i de dekorativa ringarna är begränsade till tre stycken, 

björk, körsbär och valnöt 

Jag avgränsar även antalet dekorativa ringar till fem stycken, där jag 

istället petar in två eller flera mönstervariabler i varje ring. 
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2. LÖTNING – DEFINITION, HISTORIK OCH 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

 
Lötningen som teknik ger möjligheter till kurvaturer och former som är 

svåra att åstadkomma på andra sätt. 

2.1 VAD ÄR EN LÖT? 

En löt är ett med fibrerna på längden kilformat träsegment, som 
sammanfogade med andra lötar bildar en kurvatur där fiberriktningen 

följer den runda formen. 

Lötningstekniken i sig är en konstruktion som när lötarna ”muras”, d.v.s. 
fogas samman i överlappande lager, det bildar en formstark uppbyggnad, 
som till skillnad från basnings- eller skiktlimningstekniken inte har en i 

grunden inbyggd spänning. En spänning som över tid kan visa sig om 
inte konstruktionen i sig själv bildar en sluten form, som en ring, eller på 

annat sätt ges stadga med hjälp av t.ex. mothåll eller omslutning. 

2.2 GENOM HISTORIEN 
 

När började lötningen som teknik användas i möbelsammanhang, eller 
för den delen i andra konstruktionskontexter? 

Det har varit svårt att identifiera någon exakt tidpunkt.  
1750- och 60-talens rokokobyråar har kurvor där blindträt under faneret 

byggts upp på ett sätt som skulle kunna beskrivas som lötning. 
 

 
Bildkollage 3 

Runda sarger på bord dyker upp i Sverige under den gustavianska 
epoken i mindre sybord och liknande från senare hälften av 1700-talet. 
Innan dess är bordssargerna antingen fyrkantiga under den rundade 

skivan eller mer snidade och utsirade. 

 
Bildkollage 4 

Ett tidigt exempel är detta 

brickbord tillskrivet Gottlieb 

Iwersson (Snickarmästare i 

Stockholm 1778-1813) med 

en oval silverbricka av Arvid 

Floberg 1786. 
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Ofta har tekniken använts i t.ex. hjulkonstruktioner,  

där från navet utstickande ekrar möter en ytterring bestående av lötar. 

Troligen har hjul tillverkats på det sättet från åtminstone järnåldern, och 

troligen tidigare. 

 
Bildkollage 5 

Varje löt förbinder i det här fallet två ekrar.  

Vanligt var att lötarna omslöts av en yttre smidd hjulring i järn. Men det 

finns även exempel på hur smalare lötar täcker skarvarna omlott på 

sidorna, som låsning och hållbarare anordning, precis som lötar till en 

rund bordssarg. 

Båtars rattar, ångbåtars skovelhjul, vattenhjul till smedjor och 

skvaltkvarnar, är några andra områden där lötningar har använts genom 

historien 

 
Bildkollage 6  

Bilderna föreställer 

fräsning och 

sammanfogning av 

lötar och ekrar för 

droskkärra på 

okänd ort.  

Och är donerade 

till Tekniska 

Museet av Svenska 

slöjdföreningen 

”En fartygsratt 

från ett okänt 

fartyg” 

Bild och text från 

Vänermuseet 



 10  

 

 
Bildkollage 7 

I medeltida kyrkvalv kan valvbågar i trä ibland vara skarvade på ett sätt 

som kan beskrivas som lötning. Lötningar i det fallet har även tolkats 

som ”en form av spännkloss” för att ”spänna upp konstruktionen” 1 

 
Bildkollage 8 

I s.k. Lunettfönster, alltså halvmåneformade fönster, är lötningstekniken 

det gängse förfaringsättet. 

 
Bildkollage 9 

  

                                                   
1 Ur - Södra Råda projektet - Förundersökning VI – treklövervalvets konstruktion Anna 

Blomberg, Ann Catherine Bonnier, Robert Carlsson Version 070206 

http://craftlab.gu.se/digitalAssets/1336/1336352_forundersokning-6.pdf 

Detta hopplock av vattenhjul är: 

o En ritning till smedja i 

Marieholm. 

o Ett upplag av lötar till smedja 

i Skinnskatteberg. 

o Ett färdigt vattenhjul till 

Kungsgårdens smedja i 

Söderhamn. 

Med skråade 

lötar i 

Tensta 

kyrkas 

treklövervalv 

I vindsgavlar och kupor 

kan en ibland få se 

fönster som liksom  
tittar tillbaka 

http://craftlab.gu.se/digitalAssets/1336/1336352_forundersokning-6.pdf
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2.3 LÖTNINGEN IDAG 

 

Stolar, soffor och fåtöljer är möbler som kan innehålla många runda 

former där lötning med fördel kan användas konstruktivt eller 

dekorativt. 

Kopp- eller ryggstycken är ett sådant exempel. 

 
Bildkollage 10 

Även böjda armstöd, runda stolsitsar med sargkonstruktion eller massiv 

tjock sits och är lämpliga att tillverka med lötningsteknik. 

Lötningstekniken är nu liksom tidigare i möbelhistorien som allra 

vanligast använd i bordsarger. I examensarbetets avslutande del ger jag 

några exempel på hur den skulle kunna användas och utvecklas. 

 

Bildkollage 11 

 

 

 

  

Jerry 

Hellströmstolar  

och  

Ernst Billgrens 
fåtölj Von Törne 

Och jag säger bara rullstolar. 

Detta är en japansk trästol  

med lötade hjul, som två 

hantverkselever från 

Leksands Gymnasium 

fotograferat under en 
studieresa i Japan 2015 
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3. TILLVERKNINGSMETODER 
 

Lötning är en avancerad teknik. Vare sig det gäller handverktyg eller 

maskinpark så krävs möjligheter till uppkapning, hyvling, gersågning, 

planing, limning och putsning. 

För att beskriva lötningens principer använder jag mig av två 

handbokstexter. 

Texterna ger läsaren den grund som är nödvändig för att tydligare förstå 

min egen vidareutveckling av metoden. Efter den inledande 

presentationen fortsätter jag med alltmer avancerade byggen, utgående 

från mina egna erfarenheter. 

 

3.1 HUR ATT LÖTA EN RING? 

 

Enligt Hantverkets bok 

”När det gäller böjningar av cirkelrund eller oval form, såsom sargar till 

runda bord, ovala spegelramar o. dyl., utföras de genom utsågning av 

mindre segment, s.k. lötar, varigenom fiberriktningen åtminstone 

tillnärmelsevis kommer att följa båglinjen. Genom att uttaga dessa lötar 

av tunna bräder och limma dem på varandra så att de bilda flera ringar, 

uppbyggda med lötarnas ändfogar placerade i sicksack, erhåller man 

samtidigt en stark förbindning. Om t.ex. en rund bordssarg av 8 cm:s 

bredd skall utföras är det lämpligt att uttaga lötarna ur 1´´ trä och först 

uthyvla träet till 2 cm:s tjocklek, innan utsågning sker. För att spara trä 

hoplimmas avkapade bitar till en bred fog som planhyvlas och tandas, 

varpå de svängda lötarna påritas >>i varandra>>. Lötarna utsågas c:a 5 

mm bredare på yttersidan, så att renskärning av sargen kan ske i 

bandsåg efter hoplimningen. Efter renskärningen avjämnas den böjda 

sargen med rasp eller bukthyvel. För att lötarnas ändfogar ej skola 

>>torka upp>> så att de blir synliga genom faner eller lackering, limmas 

en 3-4 mm tjock pålimning som samtidigt böjes runt omkring sargen och 

spetsas ihop i ändarna.” 2 

 

  

                                                   
2 Red. Blomberg, Milopæus, Jesperson, Snickeri, Hantverkets Bok 

Lindfors bokförlag, 1934, Stockholm 
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Enligt Teknos, (lilla röda) Industrins handbok 

”En del möbelfabriker tillverkar själva sina svängda sargar genom 

lötning.  

Träfogar i bredder motsvarande ett visst antal löt framställs. Fogarna 

justeras i längd och bredd. Därefter delas dessa.  

Delningen sker i centrumstyrd mall. De raka fogkanterna 

sammanlimmas och man har nu samma format på allt material. 

Träfogarna sammanfogas flera i höjd för att kontursågningen skall gå 

snabbare. Sammanfogningen kan ske genom spikning, limstrykning av 

kanter med griplim eller genom tejpning med kraftig plasttejp. De 

hopsatta blocken utsågas i den centrumstyrda mallen Efter att sargarna 

har sammanlimmats av lötar kan renfräsning av ut- och insidor ske i 

fräsmaskin alt. Karusellfräs eller yttersidor rensågas i bandsåg efter 

centrumstyrning och insidor renfräsas i fräsmaskin efter anhåll.” 3 

Egna byggen 

 

Med handböckernas beskrivningar i ryggen fortsätter jag nu med mina 

egna erfarenheter av hur jag gått tillväga när jag har gjort mina 

lötningar.  

Som standard har jag använt mig av minst tre ringars överlappande 

lager.  

 

Varje ringlager är uppdelad på tolv segment eller lötar. De kan ju 

naturligtvis delas upp i fler eller färre lötar. Att mina ringar gjorts i just 

tolv bitar hör mest ihop med första gången jag lötade.  

I produktionsskissen till bordet Ölandsblomma av Carl Malmsten, 

skapade den angivna längden på lötarna en uppdelning på tolv i varje 

ringlager. Vilket jag tycker bildar ett ganska bra inbördes avvägt 

förhållande. 

  

                                                   
3 Red. Cronborg, Landberg, Ternstedt, Tekno´s Träindustrins handbok,  

Teknografiska Institutet, 1950, Stockholm. 
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Om en ritar upp en cirkel och delar in den i tolv tårtbitar så blir 

gradantalet från mitten 30o, 60o, 90o, 120o o.s.v. Om en sen drar linjer 

rakt mellan varje tårtbit så blir det i vinkel 75o. Varje löt ska alltså sågas 

i 15o vinkel 

 

Nästa steg blir att räkna ut bredd, längd och höjd på våra lötar. Bredden 

måste tas till så att ringen kan fräsas rund utan att material saknas, 

varken på ut- eller insida. Lötlängden kan räknas ut med ringens 

omkrets delat på tolv eller mätas fram på en ritning från ytterkant till 

ytterkant på en enskild löt. För total materiallängd, räkna lötlängden 

gånger tolv, gånger tre. 

Ska det vara en synlig lötning så bör ju därtill ringlagren i slutänden 

vara lika höga. Då är det bra att lägga på några extra millimeter som 

justermån inför planutjämningen av varje ringlager. Det översta och 

understa lagret torde dessutom vara ytterligare lite högre inför 

planputsningen av den sammanlagda ringen. 

När mängd, längd och dimensioner på virket som behövs är uträknat. 

  

Så kan tillverkningsprocessen ta sin början.  

Den går att göra på flera sätt varav denna är en metod. 

Finast blir det naturligtvis med genomtänkt uttagning, där virket är 

jämnt i strukturen och ådringen löper likadant i alla bitar. 

Sedan följer kapning i längder, klyvning, rikthyvlning,  

planhyvlning och gerad uppkapning i färdigmått. 

30 75 
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Bildkollage 12 

Därnäst blir det till att foga ihop lötarna. Först ska det läggas en 

fuktspärr av limvatten på lötarnas ändträsidor som när det torkar bildar 

ett tilltäppande lager. För att förhindra limmet att sticka iväg in i trät 

när de stumlimmas mot varandra. 

 
Bildkollage 13 

Lötarna fogas samman så exakt som möjligt, först två och två, sedan fyra 

och två fram till sex sammanfogade lötar eller halva ringar. Nu, innan 

sammansättning av hela ringar, kan det behövas en inputsning av 

kortsidorna på halvringarna, så att de möter varandra utan att glipa. 

  
Bildkollage 14 

Därefter sker en planutjämning i bredbandsputsen. 

 
Bildkollage 15 
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Limningen av ringlagren bör ske med jämnt tryck runt hela ringen. Det 

är viktigt att inte använda för få tvingar, då glipor lätt uppstår.  

I regel överlappar lötarna sin halva bredd, förskjutet i murningen. 

Lättast är det att se ovanifrån när den understa och översta ringarnas 

”taggar” ligger lodrätt över varandra. 

 
Bildkollage 16 

Nu är det dags att fräsa fram allt det runda. Den lötade ringen monteras 

på en skiva med ett centrumhål för möjlighet till rotering runt en 

centrumtapp i maskinbearbetning och tillhörande jiggar 

Med koll på ytterdiametern jämnas utsidan till i bordsfräsen, efter 

dimension och innerdiameter skapas sedan en fals på ringens insida med 

hjälp av sinkmaskinen, så att bordsfräsen i nästa steg kan 

kopieringsfräsa resten av insidan efter falsen. 

 
Bildkollage 17 

Sedan är den lötade ringen klar för vidare bearbetning.  

Exempel på 

lagom  

med tvingar 

kontra  

lite för lite 
tvingar 
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3.2 EXEMPEL PÅ MER AVANCERADE LÖTNINGAR 

 

I min gesällmöbel använde jag en del lötningar som i sina 

bearbetningsmoment sticker ut lite extra. 

 
Bildkollage 18 

De tunna lötade ringarna till kronan, bara tio mm i bredd och höjd, 

frästes ut i sinkmaskinen. Eftersom det inte kunde vara några skruvhål i 

ringarna så skruvades de fast i lötningen utanför den slutliga ringens 

radie i en skiva med ett centrerat rotationshål. Genom att skruva 

underifrån lite mindre än två tredjedelar upp i lötningen så kunde jag 

fräsa av lite mindre än en tredjedel över skruvarna. Resten av utsidorna 

och insidorna kunde fräsas hela vägen ner. De bortskruvade ringarna 

sågades fria och fräsdes jämna, kopierandes den översta tredjedelen med 

ett kullagerförsett stål i den underbordsmonterade överhandsfräsen. 

 
Bildkollage 19 

Ringarna i kronan skulle fällas in i fyrkantsramar och geras ihop så att 

det blir en två mm träspalt mellan ytterkanterna på ramverket och 

ringarnas ytterdiameter. Det gick till så fiffigt att fyrkantsramarna var 

hyvlade till tjockare gods, låt säga 20x20 mm.  

Ramarna skruvades underifrån och i ytterkant fast i en kvadratisk 

rotationskiva med centrerat hål. Med sinkmaskinen frästes runda spår 

10 mm djupa och breda, 8 mm in från ramarnas innerkant så att 

ringarna precis passade att fällas in.  
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Bildkollage 20 

Därefter gerades sidorna med två mm ramgods kvar och fogades ihop 

med varandra så att alla sidor och ringar gav stöd åt varandra. 

Kronan skulle ju även innehålla ett fyrdimensionellt A, där den fjärde 

dimensionen är upplysande. 

 
Bildkollage 21 

Först fyra ben med ett fräst spår för ljuslist och ett snett halvtihalvt 

ursågat jack, för att möta den lötade mittenringen. 

 
Bildkollage 22 

Med ringen limmad på en centrumhålsförsedd skiva och med 

sinkmaskinens drivhus, chuck och frässtål snedställt i rätt vinkel 

roterades med emfas en fas både på in- och utsidan av ringen. 
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Bildkollage 23 

Sedan skulle ringen loss förstås. En jigg där centrumhålet återanvändes 

över justersågen sågade ner till de sista millimetrarna som togs förhand. 

Och så vidare till bredbandputs för rätt höjd och jämnhet. 

 
Bildkollage 24 

På bilden syns en invändig falsfräsning för ljuslisten. Samt en snedställd 

urtavla att vrida runt ringen i, till de fyra fixerande klockslag där, inför 

mötena med benen, halvtihalvt jack sågades ur. 

 
Bildkollage 25 

En stödjande fyrsidig obelisk med krenelerat krön och midja hjälpte till 

att fixera ben och gördel på sina rätta platser 
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Bildkollage 26 

En lötad lucka i kronans botten skulle det ju vara. Först ett runt hål att 

fälla in luckans ram i. Ramen gjordes fyrsidig in mot luckan med fasade 

insidor och cirkelrund i yttern. Luckan gjordes tvärtom cirkelrund inuti 

och har fyra fasade sidor i yttern. 

 
Bildkollage 27 

Här var den stora utmaningen att borra och fräsa fingergreppsöppning, 

magnetfästen och gångjärn. 
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Jag behövde ett lötat lådförstycke, men gjorde fyra. 

 
Bildkollage 28 

Lådförstycket skulle vara välvd på utsidan, men bitvis rak på insidan 

med utrymme för ett infällt lås. Den lötade ringen, sin vana trogen, 

fastgjord på en skiva med centrerat hål, placerades i sin tur på en fast 

underlagsskiva med uppstickande centrumtapp i sinkmaskinen. 

Först fräste jag de raka partierna. Med hjälp av fixerande centrumtappar 

nerpassade i skivan under, kunde ringen succesivt vridas och i varje nytt 

läge hållas på sin rätta plats. Därefter frästes de välvda partierna, och 

där avgjordes längden på fräsningen av en på sidan utstickande 

centrumtapp, som mötte inpassade stopp för att inte gå för långt och 

inkräkta på det raka. 

Eftersom frässtålet inte nådde hela vägen ner så krävdes nerputsning på 

en roterande cylinderputs och kopierfräsning med en 

underbordsmonterad överhandsfräs den sista biten. 

  
Bildkollage 29 

Genom itusågning skapades fyra möjliga alternativ. Jag utförde också 

låsbeslagsfräsning. sedan tillkom bara handsinkning, fanering och 

inpassning så var lådförstycket snart i hamn. 
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En sista lötningsbearbetning vill jag visa innan jag ger mig i kast med 

själva examensarbetet. 

 
Bildkollage 30 

Det handlar om fixering av den lötade ringen, för bearbetning på 

ovansidan, som här, där lådöppningen togs ut. Fixturen var konvext 

formad efter ringens innerradie för att uppnå maximal stadga. 

 
Bildkollage 31 

För bearbetning av ringens insida användes en konkavt formad fixtur 

anpassad efter ringens ytterradie. 

 
Bildkollage 32  

En fixtur som 

illustreras 

tydligare på den 

här bilden från 

tillverkningen av 

bordet 

Ölandsblomman. 

En vändbar mall 

som passar in- 

såväl som utsida. 
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4. UNDERSÖKNING OCH UTVECKLING 

 

Som ett led i utforskandet av lötningstekniken har jag dels gjort vissa 

hållbarhetstester av lötade tredjedelsringar i furu, med tre olika 

överlappningsbredd: 1/2, 1/3 och 1/5. 

Dels experimenterat med olika visuellt effektuerade lötningar i hela 

ringar. För att slutligen lyfta ett dramatiserande och berättande 

perspektiv som laddat färger, former och mönster med dramatiserat 

innehåll. 

4.1 HÅLLBARHETEN 

 

Styrketesterna gjordes för att på något sätt få en indikation på 

konstruktionens hållbarhet som sådan, men också för att få en 

uppfattning om hållbarheten minskas nämnvärt med förskjutna 

överlappningar där skarvarna närmar sig varandra. 

Testmaterialet tillverkades med en radie, höjd och tjocklek som jag 

tänker är en relativt vanlig storlek inom möbelsnickeriet, som till en 

mindre bordssarg, ett välvt koppstycke eller skåp. 

Med trycktest utifrån, applicerbart på t.ex. armstöd eller hjul, uppifrån 

för t.ex. bordssarger och i vridmoment för t.ex. rygg- och koppstycken 

 
Bildkollage 33 

Jag valde att utföra testerna på träslaget furu p.g.a. dess relativa 

mjukhet, med tanken att det som furan klarar, klarar även, och mer 

därtill, de hårdare träslagen. 
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Trycktesterna utfördes på lötningarna med de tre olika 

överlappningsbredderna och med press från olika ledder. Tryckmaskinen 

jag använde mig av var en hydraulisk press med en grov skala som fanns 

tillgänglig på skolan. Vridmomentmätningarna utfördes på en egenbyggd 

anordning i centimeterskala, aktiverad med muskelkraft. 

 
Bildkollage 34 

De tre olika överlappningarna. Först halvt om halvt, där skarven ligger i 

mitten i förhållande till segmenten under och ovanför. Sedan en tredjedel, 

där skarven ligger överlappandes med en tredjedel av segmentens längd 

och slutligen en femtedels överlappning. 

På bilden är skarvarna ifyllda för tydligare förståelse 

 
Bildkollage 35 

Att försöka se hur nära intilliggande skarvar det går att lägga sig, och 

ändå behålla någon slags styrka var frestande. Men jag stod emot. 

Undersökningens fokus siktar mer in sig på, om styrkan skiljer sig i 

någon större utsträckning inom mina tre utvalda indelningar.  

Det är ju mycket som spelar roll för hur väl de olika bitarna hålls 

samman, t.ex. mängden lim, om eller vilken blandning på limvatten som 

använts, hartsmängd i virket, fiberriktningar eller tid och styrka i 

pressningen. Men jag har försökt behandla alla lötningar jämlikt. 
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FÖRSTA STYRKEPROVET 

Först ut var halvt överlappad lötning med press mot båge utifrån.  

Trycktestet slutade med en smäll där träbitar flög i luften efter närmare 

1,75 tons tryck. 

 
Bildkollage 36 

Samma böjform testades med tredjedels och femtedels överlappning som 

klarade runt 1 ton respektive runt 0,5 ton 

 
Bildkollage 37 

Jag gjorde även ett test på en limfog med motsvarande dimensioner och 

med halv överlappning. För att kunna få en uppfattning om hur mycket 

styrka välvningen ger. 

 
Bildkollage 38 

Den klarade runt 0,25 ton, alltså i runda slängar 1,5 ton mindre än den 

välvda. 

 

Press utifrån 

Överlappning Välvd lötning Rak limfog 

1/2 2,0 ton 0,25 ton 

1/3 1,0 ton  

1/5 0,5 ton  
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ANDRA STYRKEPROVET 

Test nummer två blev att kolla hållbarhet med press uppifrån dvs. med 

sargen stående. Men för att få bra kontrollerbart tryck i min hydrauliska 

press så kunde jag inte lägga in välvda lötningar utan fick nöja mig med 

raka limfogar. 

 
Bildkollage 39 

Resultatet var slående likt i alla testerna, oavsett om limfogarna var 

sammansatta med 1/2, 1/3, eller 1/5-dels överlappning 

Med små variationer enligt min trubbiga skala.  

Men upp till 0,2 ton hann jag ändå läsa av innan de bröts. 

 
Bildkollage 40 

Många av lötningarnas brottytor gick delvis i limskarvarna. Jag tolkar 

det som att det helt enkelt är där som sammansättningen är som svagast. 

I vissa fall misstänker jag att fogen kanske var extra svag beroende på 

för lite lim i limvattnet vid ändträspärrningen, eller mängden harts i 

virket. 

 

Press uppifrån 

Överlappning Rak limfog 

1/2 0,2 ton 

1/3 0,2 ton 

1/5 0,2 ton 
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TREDJE STYRKEPROVET 

Om det nu var svårt att tänka sig en jigg för att mäta de välvda 

lötningarna för tryck uppifrån i den hydrauliska pressen, så var det hart 

när omöjligt att föreställa sig en jigg som klarade att kontrollerbart mäta 

ett vridmoment. I alla fall utan att till den hydrauliska pressens stativ 

svetsa en större stödjande anordning. 

Jag byggde istället en egen måttstock av en europall, ett skruvstäd, en 

skiva med gradangivelser och en lång tving som hävarm. 

Även här användes de olika överlappningsbredderna 1/2, 1/3 och 1/5. 

 
Bildkollage 41 

Med min anordning stressade jag lötningarna till brott dels i 

ytterändarna och dels i mitten för att se om det var någon skillnad på 

hållbarheten. 

 
Bildkollage 42 

Till att börja med så fick jag ta i ganska så rejält för att bryta sönder 

lötningarna. De höll för långtgående påfrestningar i sidled.  

Det som kan läsas ut ur tabellen nedan, är att ju mindre skarvarna 

överlappade varandra, desto mindre höll de för. D.v.s. att 

lötsammansättningar med 1/5 överlappning, som klarade 210 höll sämre 

än de med 1/3 och 1/2 del, som klarade 260 och 280 cm. Och att 
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vridmomenten i ytteränden på de välvda lötningarna krackelerade 

tidigare än i mitten som gick att dra längre. 

Välvd lötning 

Överlappning Vridmoment ytter Vridmoment mitten 

1/2 280 430 

1/3 260 340 

1/5 210 260 

 

Även med denna anordning gjordes en jämförelse på rak limfog.  

 
Bildkollage 43 

Men här var skillnaderna mellan de olika överlappningarna inte lika 

markanta, eller nästan försumbara för ögonvittnet.  

Rak limfog 

Överlappning Vridmoment ytter 

1/2 340 

1/3 310 

1/5 270 

 

Till skillnad från de välvda lötningarna så bröts de raka lötningarna lite 

varstans på arbetsstycket, vilket omöjliggjorde ett andra bryttest på 

mitten.   
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4.2 ESTETIKEN 

 

Med testerna av de dekorativt berikade ringarna sökte jag något mer.  

Jag ville se vad som händer med uttänkta mönster när de tillämpas i 

lötningstekniken. Vilka effekter kan uppnås och hur? Vilka 

mönstertekniker är mer eller mindre passande att blanda ihop?  

Lötning används ju vanligtvis som en dold konstruktion i möbler och 

byggnationer där olika runda eller bågformade delar ingår.  

Formstabil i sitt murade mönster, i blindträ av kanske mindre nogräknat 

virke, ofta överfanerat eller på annat sätt skymd.  

Men tänk om en istället för att dölja, skulle framhäva lötningens 

karakteristiska omlottfraserade och mångfasetterade mönstervärld? 

 

I det kommande stycket av examensarbetet använder jag mig av ett antal 

bearbetningstekniker för att skapa dekorativa mönster i några lötade 

ringar. 

Jag har använt mig av kulörer och valörer i tre olika träslag. Björken den 

ljusa, körsbäret det röda och valnöten den mörka, enskilda eller i 

kombinationer, fiberriktningar, lötlängder, förskjutningar, itusågningar, 

hoplimningar, nivåskillnader, frästa och borrade former med iläggningar 

och mellanrum. Allt för att uppnå tydliga visuella effekter 

För att undersöka de estetiska tänkbarheterna så effektivt som möjligt, 

har jag strävat efter att få in så många mönsterbildande variationer som 

det varit rimligt på en begränsad mängd material och tidsrymd.  

Samt har i regel kombinerat minst två eller tre tekniker i varje lötad 

ring.  

 
Bildkollage 44 

Att välja just de här mönstringarna bland det nästan oändliga antalet 

kombinationer som kan göras, var inte det lättaste. Jag har nedan 

beskrivit några särpräglade alternativ – och jag har valt att göra det 

genom att ge de abstrakta mönstren ett associativt berättande innehåll   
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4.3 DRAMATIKEN 

 

När jag skulle beskriva former och uttryck hos mina skapelser, slog det 

mig att de på många sätt påminner om den grekiska antikens arkitektur, 

mönster, färgspektrum och dramatiska äventyrsvärld. Nödvändigheten 

att kunna beskriva mina mönster verbalt fick mig att tänka vidare på det 

innehållsmässiga budskapet som en dekorationsteknik eller 

färgkombination kan förmedla. 

 

För att ta vara på det en aning, så ger jag härmed mina lötade ringar 

namn som jag på något sätt förknippar med denna tid och rum. 

De olika formförsöken vävs samman till en berättelse som ger 

sammanhang och mening. Om än som retroaktiv efterkonstruktion.  

  

”AMFITEATERN”  

Från grekiskan amphi ”runt om” och theatron ”skådeplats” 

 
Bildkollage 45 

”Amfiteatern” är uppbyggd av tre olika träslag, där stegen kliver på 

varandra med en tredjedels överlappning.    

För att accentuera det diagonala så genomborrade jag och 

rundstavsilimmade varje löt i stigande grad med tre fyllda hål, två 

mindre på var sida om ett större. Där björkrundstavarnas ändträ 

skiftande bryter av i kulör beroende på värdbitens träslag. Att räkna ut 

placeringarna var lite knepigt men görligt. 
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Bildkollage 46 

 

Nästa steg blev fogningen av lötarna till halv- och helringar i ordningen 

björk, körsbär, valnöt, björk, körsbär, valnöt o.s.v.  

För att kunna styra och hålla fast den lötade ringen vid rundfräsning, så 

görs understa ringen fast, så exakt centrerat det går i en kvadratisk 

platta, med ett borrat centrumhål.  

 
Bildkollage 47 

Jag grovsågade nära runt den tolvkantiga ringen för att underlätta 

fräsningsarbetet. 

 
Bildkollage 48 

Sedan limmades ringlagren ihop överlappandes en tredjedel i förhållande 

till varandra, så att ett trappmönster i de olika träslagen uppstår. 
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Vid fräsningen av utsidan kommer centrumhålet till sin rätt då plattan 

snurras mot kuttern i bordsfräsen, inflyttad någon millimeter i taget med 

hjälp av en elegant ställbar jigg. 

Insidan kunde fräsas i sin helhet i sinkmaskinen eftersom den totala 

höjden på ringarna är lägre än längden på det största pinnfrässtålet. 

Därmed besparades ett tidsödande moment i bordsfräsen. 

 
Bildkollage 49 

Eller kanske ska ringen heta ”Krepidoma” som är en underbyggnad till 

ett antikt tempel, vanligen bestående av tre trappsteg som omsluter hela 

byggnaden. Passande som ett försteg till kommande ring. 

 

”PARTHENON” 

Från toppen av Akropolisklippan  

blickar detta tempel av dekorativ lötning ned. 

 

 
Bildkollage 50 

I ”Parthenon” ville jag se vad som händer med randighet i lötad form. 

Och resultatet blev något av ett horror vacui (skräck för tomrum). 
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Genom att limma ihop tunna skikt av de olika träslagen skapades ränder 

både vertikalt och horisontellt. Vertikalt genom den runda avfräsningen 

och horisontellt med ringen sedd under eller uppifrån. Det horisontella 

förstärktes av de i varje löt urfrästa spåren, tillräckligt djupa för att tre 

olika skikt ska framträda. 

 
Bildkollage 51 

Jag ville att lötarna skulle ha sina urfrästa spår både på utsidan och 

insidan av ringen. Det löste jag genom att göra en jigg där bitarnas 

gerade sidor låstes fast och kunde vändas ömsom uppåt ömsom nedåt. 

Men det visade sig vara knivigt och tidskrävande att få ut de helt 

inkilade lötarna. Men efter ett par hål och en kloss med matchande 

utstickande rundstavar gick det lätt att trycka ut de färdigfrästa bitarna. 

 
Bildkollage 52 

Härnäst medföljande skiktlimning samt ytter- och innerfräsning. 

 
Bildkollage 53 

 

Även om Parthenon kännetecknas av sin doriska tempelarkitektur i 

kolonn och kannelyr så tycker jag mig kunna urskilja en viss jonisk 

uppmjukning i kapitälen. 

En annan, förmodad jonisk koloss, Homeros (flera joniska platser har 

gjort anspråk på att vara Homeros ursprungsort). Styr mig vidare med 

sitt hjälteepos Iliaden. Får jag stolt presentera:  
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”TROJA” 

Som den tungt befästa staden med sin, utan list, helt ointagliga lötade 

ringmur. 

 

 
Bildkollage 54 

Med ”Troja” ville jag få fram en återkommande rutighet med hjälp av de 

olika träslagen. Grundsegmenten är i björk, där insidan och utsidan på 

den översta och understa ringen har en fyrkantsstaviläggning av å ena 

sidan körsbär och å den andra av valnöt.  

 
Bildkollage 55 

Genom att vända virkeslängderna vid gersågningen fick jag fram en 

varannaneffekt. 

 
Bildkollage 56 

I mittenringen är lötarna i grunden kortare, men med tre påskarvade 

kilar av samma teknik som de andra två ringarna så kommer de upp i 

samma längd. 
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Bildkollage 57 

Nya mönster framträder i det runda när allt kantigt slipas bort. 

Mellanrum uppstår vilket förhöjer det avancerade intrycket. 

 
Bildkollage 58 

Arbetet forsar fram likt de trirem-galärer som snabbt närmar sig Trojas 

kust, med rykten om en stor krigare. 

 

”PELIDEN AKILLES” 

Med en kjol av kantiga gördelplåtar, och mönstret av en utdragen 

meanderbård på sin hjälmkam och runda sköld, släpar Akilles, den 

besegrade prins Hektor av Troja runt stadens murar i dammet efter sin 

stridsvagn. 

 

 
Bildkollage 59 

Med ”Peliden Akilles” skapas intrycket av att lötningarna ligger i 

integrerade nivåer. Vilket de hade gjort, om inte en kantig löpande 

dekorlist limmats i. Men vi delar upp hur det tekniskt är tillverkat i flera 

steg, för att se hur det kan göras. 

Bilder från 

Trojas 

murar i film 

och på 
”riktigt” 
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Bildkollage 60 

Efter uppkapning så fräste jag i sinkmaskinen ur raka spår, tillräckligt 

breda för att med fem millimeter överlappa varandra när ringlagren 

ligger halvt förskjutet över varandra. I valnötssegmenten som bildar 

översta och understa ringlagret frästes bara ena sidan, medan jag i 

mittenlagrets segment fräste ur spår på både över- och undersidan. 

 
Bildkollage 61 

I spåren limmades på tvärs lite högre björklister.  

För effektiviteten skull ska de förstås limmas i längder. 

 
Bildkollage 62 

Lötlängorna putsades jämna i bredbandsputsen  

och sågades isär på bandsågen. 

 
Bildkollage 63 

Varefter lötarna stumlimmades likt så många gånger förr. 

  

En limning med 

viss likhet i de 

grekiska 
galärerna trirem. 
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Innan fräsningens fröjder tog sin början. 

 
Bildkollage 64 

Det antika eposet Iliaden tar, liksom slaget om Troja slut, tillslut, efter 

tio år, när belägrarna tänkte ut krigslisten med den trojanska hästen. 

Grekerna lämnar en gigantisk, ihålig trähäst, fylld med krigare under 

ledning av Odysseus, på stranden och låtsas ge sig av. Trojanerna drar 

triumfatoriskt in skulpturen i staden, firar stort och somnar segerrusiga. 

Troja intas men i striden dör Akilles av en pil i hälen. I en tvekamp om 

Akilles rustning, med Ajax den större, vinner Odysseus, övertar 

rustningen och äventyret rullar så vidare in i Homeros eposuppföljare 

Odysséen. 

 

”CYKLOPEN” 

I ett av Odysséens äventyr, under den långa hemfärden från Troja blir 

Odysseus och besättningen fångar hos cykloperna på ön Youra. Men 

Odysseus lyckas med konststycket att peta ut cyklopen Polyfemos enda 

öga och lämna ön seglandes in i framtiden och historien. 

 

  
Bildkollage 65 

Om det i ”Peliden Akilles” skapades ett chimärt intryck av att 

lötningarna låg i integrerade nivåer, så är det precis vad de gör i 

”Cyklopen”. Här ersattes Akilles björkiläggningar av just ingenting. Så 

att ringlagren föll in i varandra.  
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Efter ett visst inre överläggande behölls samma bredd på lötarnas 

urfräsning, så att det bildades hålrum i konstruktionen där björken i 

”Peliden Akilles” överlappade varandra. Ett bra tillfälle att dyka ner i 

luftfickornas spatiala mellanrum istället för att bara stångas med 

homogent slutna ringar. 

 
Bildkollage 66 

Till hjälp att fixera ringlagren i limningen och vidhålla jämnstora 

mellanrum laget runt, använde jag centrumtappar som distanser.  

Det höll eventuella glidningar i schack och de var lätta att dra ut. 

 
Bildkollage 67 

Och så drogs den sista lötade ringen runt i bords- och sinkfräs 

 
Bildkollage 68 

Med en sinnebild från det fria Kulturhuset Cyklopen i Högdalen i 

Stockholm etsande sig fast på näthinnan, så lämnar jag vidare 

stafettpinnen till examensarbetets nästa avdelning. 



 39  

5. AVSLUTNING 

Det är nu dags att ställa samman resultat och reflektera över dem. Att 

utvärdera mina erfarenheter av lötningens tekniska och estetiska 

möjligheter samt dess användning för utveckling i nya skapelser. 

5.1 SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT 

 

HUR VAR DET MED HÅLLBARHETEN? 

Hållbarhetstesterna vad det gäller furulötningens motståndskraft,  

med yttre påverkan uppifrån, sidofrån och i vridmoment, visade 

lötningen som hållbar för det mesta i möbelsammanhang.  

Allra starkast är lötningen med press mot båge utifrån, och med halvt 

överlappade lötar.  

 
Bildkollage 69 

Där låg trycket på 1,75 ton innan bågen splittrades. Det kan ju vara 

förståeligt då den runda formen och lötarnas skråade ytor hjälper till att 

fördela trycket. En väl beprövad byggnadskonstruktion vid murning, när 

valv ska slås. 

Det är en form som kan användas t.ex. i ett välvt fönster eller hjulen till 

en tungt lastad serveringsvagn.  

Med sammansättningen i rak led ståendes på högkant klarade lötningen 

runt 0,2 ton innan den knäcktes. 

 
Bildkollage 70 

En sådan lötning kan fungera i t.ex. en bordssarg 
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I vridmomentet där trycket mot lötningen ligger diagonalt in mot mitten 

klarade lötningen närmare 300 innan den gav sig. 

 

 
Bildkollage 71 

 

Sådan lötning kan vara bra att testa för t.ex. ryggstöd eller koppstycken.  

Sammantaget tycker jag att mina tester visar att lötningstekniken gott 

och väl klarar den tyngd och påfrestning vi i vardagen lägger på och 

utsätter våra möbler för.  

För vi ska komma ihåg att lötningen många gånger bara är en 

komponent i möbelkonstruktionen. Och att det i praktiken är sällan som 

vi placerar flera hundra kilo på en punkt av helheten. 

DE ESTETISKA MÖJLIGHETERNA DÅ? 

Genom att förskjuta, sätta samman, blanda, distansera, rikta och spåra 

lötarna har jag visat ett antal exempel på lötade ringar med olika 

estetiska effekter och berättande innehåll. 

De estetiska testerna påvisade, att med de dekorativa inlägg, pålägg eller 

utlägg jag använt, i separata lötar såväl som i hela ringar. Att det mycket 

väl går att använda sig av och vidareutveckla detta experimenterande för 

att framhäva lötade mönster. Och därigenom forma och berika det 

estetiska uttrycket inom finsnickeriet.  
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Bildkollage 72 

”Amfiteatern” visade att det genom en förskjuten överlappningsbredd på 

lötarna gick relativt enkelt att åstadkomma ett spännande repetitivt 

mönster i färg- och formnyanser. Den blev en slags grundpalett jag kunde 

kliva vidare upp och ner i. Den visade mig också att den ljusa björken blir 

så pass mörk när den vänder ändträt till, att den blir som synligast mot 

sig själv. 

När jag var klar med allt så upptäckte jag att det översta ringlagret 

limmats uppochned, vilket delvis spegelvänt stegmönstret.  

Och för att koppla tillbaks till det antika så känns ringen som en typisk 

pyrrhusseger. En hel ring, där björken fullföljer sin trappa men körsbär 

och valnöt korsar varandra. Och som fältherren Pyrrhus ska ha uttryckt 

det efter slaget vid Asculum, ”En sådan seger till och jag är förlorad”. 

 
Bildkollage 73 

”Parthenon” visade att det går att trycka in mycket på liten yta. Men att 

det lätt blir för mycket av det goda.  

Jag skattar att det med färre och längre lötar i ringen så hade fler 

vertikala schatteringar framträtt. Även de frästa fördjupningarna hade 

framträtt på ett elegantare sätt om frässtålet varit spetsigt istället för 

rundat och lötarna varit antingen längre, spåren varit djupare på mitten 

eller varit jämnt grundare. Då borde ett mera ellipsformat mönster 

uppstått.  

”Amfiteatern”  

”Parthenon”  
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Bildkollage 74 

”Troja” visade hur en kombination av lötlängder och mellanläggskilar 
kan användas. Fängslande att se hur insidan gentemot utsidan skapade 
ett motvalsmönster, där den i lötarna limmade fyrkantsstaven av valnöt 

eller körsbär frästs bort i mitten, kontra ytterändarna.  
En enkel och stilig ring som tål många ytterligare variationer. 

 
Bildkollage 75 

”Peliden Akilles” visade hur optiska mönster som lurar ögat kan 
användas. Vad hör ihop med vad? Känslan av olika stora lötar och ringar 

infinner sig lätt. En spännande teknik med det ”löpande” bandet av 
ändträ som uppstår. Jag skulle vilja se hur den framträder i en lötad ring 

helt i ett och samma träslag. 
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”Cyklopen” visade på en helt ny nivå. Att löta lagerintegrerat, där 
mittenlagret tunnas ut och bjuder in de övriga lagren, öppnade upp för 

många nya sammansättnings- och mönsteridéer. Går den 
mönstertekniken t.ex. att utveckla i trappstegsform där de tunna 

nivåerna skiftar i höjd?  
Att sedan jobba med luftfickor i själva lötningskonstruktionen, där varje 

ringlager ändå är en intakt sammansättning av lötar höjde ribban 
ytterligare. Att bygga upp mönster med håligheter, gluggar och 

genomsiktlighet i lötningssammanhang är ännu ett fält att kartlägga. 
Fylla det spatiala mellanrummet med skönhet. 

”Troja”  

”Peliden 

Akilles” 

”Cyklopen”  
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5.2 TILLVERKNINGSALTERNATIV OCH UTVECKLING 

 

Vad finns det för alternativ utöver de jag undersökt? 

Sågning och handhyvling av ämnesvirke är gjort sedan länge. 

Olika jiggar och mallar för att såga lötarnas vinklar rationellt har jag sett 

och prövat, både för justersågar, bandsågar och handsågar,  

liksom att forma lötarnas välvning innan sammanfogning, och  

”mura” sig fram i större former och volymer för att sedan putsa slätt. 

Istället för bordfräsning går det att grovsåga sig runt och putsa utsidan 

på för hand, med slipmaskin eller vertikalputs efter mall eller på känsla. 

Och om det finns tillgång till en roterande cylinderputs går det alltid att 

likaledes putsa insidan.  

En portabel putspapperklädd skiva istället för en bredbandsputs kan 

fungera nog så effektivt för planutjämningen.  

 
Bildkollage 77 

Inom svarvningstekniken förekommer mycket experimenterande med 

lötar eller på olika sätt sammansatta segmenterade klossar. På 

internetsidan youtube finns det ett stort antal hemmasvarvare, 

framförallt från USA, som lägger ut filmer och bilder på sina många 

gånger fantastiska alster. I skålar, vaser och allt vad mer som svarvas 

tillkommer ytterligare nivåer med mönsterbildning då rundningen även 

kan skråas, bli inåtvälvt eller bukigt. 

 
Bildkollage 78 
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Bildkollage 79 

I en uppgift skapade en grupp studenter vid CMFS, med inspiration från 

Josef Franks möbelformspråk ett brickbord där lötningstekniken 

användes för att åstadkomma en rund skål som samtidigt utgjorde sarg 

och underlag för en lös bordsskiva. Ett bra exempel på hur lötningens 

mönster och valörskiftningar dekorativt kan lyfta en möbel. 

En begränsning med den svarvade lötningen är, förutom storlek, att det 

bara går att svarva runt. Lötningstekniken i sig har ingen sådan 

begränsning. Med hjälp av den går det att bygga S-formade sarger eller 

bygga vidare i annan riktning efterhand. Då är tekniken med relativt 

färdigfrästa lötar att föredra, det minskar behovet av efterbearbetning för 

att få det jämnt. 

Så skulle t.ex. en slingrande soffa kunna byggas med dekorativt 

bearbetade lötar. 

 
Bildkollage 80 

  

Exempel  

på 

svarvning  

i ett av 

Josef  

Frank 

inspirerat 

brickbord  
 

Antonio 

Gaudís 

vågade 

soffa i 

Parc 

Güell 
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I funderingarna runt utvecklingen av lötningstekniken inom finsnickeri, 

tekniskt, funktionellt och visuellt så ser jag många möjligheter. 

Ramar till speglar och tavlor, receptionsdiskar i svängda former eller 

fronter till U-formade domarbord eller konferensbord, sänggavlar, 

bokhyllor, talarstolar, byråar, stationsbänkar, hörnskåp och andra runda 

skåp. Eller varför inte i golvlampor?  

Alla möjliga möbler med inbyggda eller utbyggda rundade former skulle 

till viss del kunna bestå av lötningar.  

Långt ifrån alltid är lötning det tekniskt och funktionellt bästa eller 

enklaste konstruktionsalternativet.  

Men om vi adderar formgivningsperspektivet, slutar se lötar som delar i 

en dold konstruktion och istället framhäver lötningens karaktäristiska 

mönsterelegans så stärker detta motivationen. 

 

5.3 REFLEKTION ÖVER RESULTAT – HINDER OCH FRAMTIDSUTSIKTER 

 

Akilleshälen eller det svåra med repetitiva dekormönster i 

lötningstekniken är att få mönstermåtten exakt lika runt om hela ringen. 

Det finns så många moment där bara den allra minsta glidningen kan 

skapa oscillerat ökande förskjutningar, eller öka logaritmiskt med 

dubblingar.  

Vid framställningen av skiktlimmade eller på annat sätt sammansatta 

lötar, så kan skillnader byggas in eller uppstå bl.a. i fräs- hyvlings-eller 

sågmoment, där bågnader i trät eller darrningar på handen skapar 

ojämlikheter. 

I stumlimningen glider gärna lötarna framåt, bakåt, uppåt, neråt eller 

diagonalt. Även osynliga tiondelar kommer i slutet fram i kombinationer 

med annan rörelse. 

Det visar sig inte minst i inputsningen av ringhalva mot ringhalva eller i 

planutjämningen av ringlagren. 

Och sen de stora fallgroparna, placeringen i förhållande till styrplattans 

centrumhål och ringarnas inbördes positionering i sammanlimningen. 

Även bearbetningen mot träts fiberriktning i ena änden av varje löt kan 

vid otur eller oförsiktighet leda till mindre eller större urslag. 

Tekniskt finns alltså alltjämt hinder att övervinna. Men i längden tror 

jag vi skulle ha mycket att vinna. 

Alternativa tillvägagångssätt och utvecklingsmöjligheter har vi redan 

berört.  

En annan av lötningsteknikens stora fördelar eller vinster, även för en i 

slutänden synlig lötning, är att lötarna kan tas ifrån andrahandsvirke, 

trä som kanske har kvistar eller andra skönhetsfläckar.  
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Eftersom materialet efterhand kapas upp i korta bitar så går det att 

anpassa kapningen och sortera bort det som inte passar sig. Tekniken är 

alltså materialsnål. Ska lötningen ändå faneras över så går det ju att 

vara än mer materialsnål.  

Effekten blir ett materialsparande som inte bara är ekologiskt hållbart 

utan även ekonomiskt hållbart, förutsatt upplagan är liten.  

Estetiskt har tekniken stora möjligheter. De uttrycksfulla mönstren 

kanske skulle kunna ersätta parkettläggning på möbler.  

Jag tror att lötningstekniken kan berika och få ett större utrymme inom 

finsnickeriets värld än den hitintills haft. 
 

5.4 REFLEKTION ÖVER ARBETET 

 

"Redan de gamla grekerna..."  brukar det ju inledas med när någon 

företeelse kommer på tal som har ett äldre ursprung än vad man kanske 

tror. 

Men redan de gamla grekerna skrev långa filosofiska uppsatser med 

utläggningar och reflektioner om tingens beskaffenhet, de skrev lyriska 

och poetiska epos om platser och äventyr och de lötade med stor 

sannolikhet åtminstone vagnshjul. 

Stärkt av att inte stå ensam i kampen och med tidens samlade visdom i 

ryggen, så kommer här mina reflektioner runt vad jag åstadkommit över 

en historiskt sett relativt kort tidsrymd. 

Om arbetet med hållbarhetstesterna, kan jag säga, att det var en känsla 

av både vemod och lite förbjuden glädje att ta sönder något som en lagt 

ner tid, svett och pengar på att tillverka.  

Men ändå överskuggades nog de känslorna av ivern över att bli klar med 

dessa förebyggande moment av examensarbetet och äntligen få sätta 

tänderna i den mer sinnliga och anslående undersökningen av 

mönsterbyggande lötningar. 

 
Bildkollage 81 

Jag har haft väldigt roligt när jag gjort mina dekorativt utvecklade 

lötningar. Som, för att bygga vidare på den antika efterkonstruktionen, 

skulle kunna liknas vi de fem olympiska ringarna (ringformationen 

formgavs 1913 och användes första gången vid 1920 års olympiad i 

Anvers).  

Vad som återstår av 

de nära på olympiska 

styrkeproven. 

En kan riktigt se 

kraften rinna ut, 

Och vad de bidrog till 
att lägga grunden för. 
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Och det var med spänd förväntan som jag klev in i verkstan under 

tillverkningsdagarna. Allt prövande för att se vad som fungerade bra och 

vad som fungerade mindre bra, både visuellt och tekniskt. Men även hur 

jag skulle gå till väga för att framställa det i sinnet föreställda,  

för utformande och förädling av mallar och jiggar var en stimulerande del 

av tillverkningen.  

Men det som bär upp, som samlar ihop känslan av vind i seglen, är att 

allt till syvende och sist mynnar ut ifrån tillvaratagandet av lusten, en 

lust sprungen ur skapande och förverkligandet av hantverkskap.  

Och inte minst i det retroaktiva tillbakablickandet på processen, konsten 

att finna och väva ihop en berättande röd tråd till en historia som fyller 

formerna med meningsbärande innehåll. 

Jag har en tanke som återuppväckts och alstrats av historieförmedlandet 

hos de dekorativa ringarna, där lötningarnas färger, former och mönster 

för mig skapade associationer till andra tid och rum.  

Vad som skulle hända om jag vände på formgivningsprocessen?  

Om tillvägagången istället tog avstamp i inspirationen från ett budskap, 

en plats, sak eller berättelse. Mönster- form- och färgkombinationer 

skulle sedan framarbetas för att ge sammanhang och mening åt det 

innehållsmässiga budskapet. 

Detta var något jag gick och funderade på i examensarbetets 

inledningsfas, men som hamnade i skuggan av mina tekniska och 

estetiska undersökningar, och till viss del förträngdes. 

Jag behövde helt enkelt testa mig fram med några olika bearbetande 

tekniker i hela ringar, för att få en reellare känsla av vad som visuellt 

kan göras. 

Jag försökte, för att täcka in så många variabler av mönstertekniker jag 

kände att mina fem ringar mäktade med. Få in flera olika sätt att 

bearbeta lötarna på innan sammanfogning. Kombinationerna skapade 

mest förstärkning av, men också en del förvirring av det tänkta 

grundmönstret.  

Under tillverkningens gång och så här i efterhand har det förstås 

uppkommit mönster jag önskar att jag hade fått med.  

Mina mönsterlötningar är ju trots allt bara en bråkdel av det nästan 

oändliga antalet kombinationer som kan göras.  

Men i och med att jag har det här examensarbetet i bagaget, så förvaltar 

jag nu en större teknisk mönsterpalett, som om inte annat, åtminstone 

kan blandas sinsemellan.  

Jag får bestämt försöka ta mig tid att ringla mera i framtiden. 
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5.5 EFTERORD OCH TACK 

Jag har många att tacka för min studieresa. Alla fina klasskamrater, 

ingen nämnd, ingen glömd. Ni har gjort vardagen spännande, rolig och 

imponerande!  

Alla lärare och professorer som format utbildningen till den outsinliga 

kunskapsbägare den är.  

Extra tack till Leif Burman och Johan Knutsson för hjälp med detta 

examensarbete.  

Sist och allra innerligast vill jag tacka min käresta Sara och mina barn  

Eldar, Fride, Almar, Malte och Lærke för den tålmodighet och 

uppmuntran de visat och givit mig längs vägen. 
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Tillverkningsbilder till lötade ”Peliden Akilles”. Foto av Olle Ahlsén 

Och den ökända hästen från Troja 
http://tidningenkulturvinden.blogspot.se/2013_07_01_archive.html 

Bildkollage 65-67 

Tillverkningsbilder till lötade ”Cyklopen”. Foto av Olle Ahlsén 

Bildkollage 68 

Tillverkningsbilder till lötade ”Cyklopen”. Foto av Olle Ahlsén 

Och Kulturhuset Cyklopens emblem. 
https://cyklopen.se 

Bildkollage 69-70 

Hållbarhetstester av lötad furu. Foto av Olle Ahlsén 

Bildkollage 71 

Hållbarhetstest av lötad furu. Foto av Olle Ahlsén 

Bildkollage 72-76 

Tillverkningsbilder till dekorativt lötade ringar. Foto av Olle Ahlsén 

Bildkollage 77 

Tillverkningsbilder till gesällmöbeln. Foto av Olle Ahlsén 

Bildkollage 78 

exempel på svarvade lötade vaser och skålar 
https://se.pinterest.com/pin/312437292874653064/ 

http://www.segmentedturning.com/gallery.htm 

http://thewoodshop.tv/2012/10/ 
http://theapprenticeandthejourneyman.com/category/woodturning/segmented-

woodturning-woodturning/ 

Bildkollage 79  

Ett lötat Josef Frank inspirerat brickbord. 

Tillverkningsbilder av Olle Ahlsén  

Och utställningsfoto från lokaltidningen Lidingösidan 

http://lidingosidan.se/kultur-noje/josef-frank-utstallningen-en-explosion-av-farger/ 

Bildkollage 80 

Antonio Gaudís vågade soffa i Parc Güell 
https://meets.com/articles/en/2014/10/see-barcelona-part-2/  

Bildkollage 81 

Sönderbrutna hållbarhetstester.  

Och de fem lötade ringarna i olympisk formation. Foto av Olle Ahlsén 

Bildkollage 82 

Samlade dekorativt lötade halvringar. Foto av Olle Ahlsén 

http://tidningenkulturvinden.blogspot.se/2013_07_01_archive.html
https://cyklopen.se/
https://se.pinterest.com/pin/312437292874653064/
http://www.segmentedturning.com/gallery.htm
http://thewoodshop.tv/2012/10/
http://theapprenticeandthejourneyman.com/category/woodturning/segmented-woodturning-woodturning/
http://theapprenticeandthejourneyman.com/category/woodturning/segmented-woodturning-woodturning/
http://lidingosidan.se/kultur-noje/josef-frank-utstallningen-en-explosion-av-farger/
https://meets.com/articles/en/2014/10/see-barcelona-part-2/

