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Sammanfattning  

Examensarbetet är en beskrivande rapport om tillverkningsprocessen av ett gesällprov. 

Rapportens syfte är att beakta olika konstruktioner och hur de förvärvade kunskaperna 

används för att utföra en slutprodukt, i det här fallet ett gesällprov. Rapporten försöker svara 

på vilka faktorer som varit mest avgörande för ett lyckat resultat.  

Tyngdpunkten i arbetet ligger i att beskriva tillverkningsprocessen. Rapporten beskriver 

resonemanget kring valet av en möbel. Den presenterar olika träslag och hur de kan påverka 

möbelns uttryck. Vidare berättar rapporten om olika alternativ på skivmaterial att använda 

som blindträ. Uttag och hantering av faner och massivträ förklaras. Rapporten visar även olika 

konstruktioner och sammansättningar. 

I den avslutande delen presenteras resultatet av tillverkningen och granskarnas betygssättning. 

Ett resonemang förs angående vilka faktorer, så som erfarenheter, förvärvade kunskaper, 

noggrannhet etc. som påverkat resultatet. Slutligen beskrivs olika svårigheter och vad som 

skulle kunna göras annorlunda. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Abstract  

This examination paper is a describing report of the manufacturing process of an examination 

to become a journeyman. The purpose of the report is to consider different kinds of 

constructions and how the acquired knowledge been used to make a final product. The report 

tries to answer which element has been most settling for a successful result. 

The main event in the report is to describe the manufacturing process. The account describes 

the arguments about choices of piece of furniture. It presents various kinds of wood, and how 

they affect the expressions of the cabinet. It tells also about different alternative of boards for 

facing. It describes how to handle and shortlist veneer and massive wood. Onward it shows 

different kinds of constructions and assemblies. 

In the ending part the results of the manufacturing process and the result of the inspectors 

marking is presented. A reasoning about which factors, such as experiences, acquired 

knowledge, precision etcetera is being held. Finally, different difficulties are being described, 

and which parts that could have been made differently. 



Innehållsförteckning  

1. Inledning     1  

1.1 Bakgrund     1 

1.2 Syfte     1 

1.3 Frågeställning    1 

1.4 Metod     1 

1.5 Avgränsningar    2 

1.6 Utgångspunkt    2 

2. Förberedelser     3 

2.1 Förutsättningar    3 

2.2 Val av möbel    4 

2.2.1 Val av träslag    5 

2.3 Ritning     6 

3. Tillverkningsprocessen    7 

3.1 Blindträ     7 

3.1.1 Tillverkning av lamellskiva   7 

3.2 Ytfaner      8 

3.2.1 Fanering    9 

3.3 Benställning    10 

3.4 Fackramar     12 

3.5 Stommen     13 

3.5.1 Sammanfogningar    13 

3.5.2 Beslagning    13 

3.5.3 Limning av stomme   14 

3.6 Lådor     15 

3.6.1 Sinkning    16 

3.6.2 Gradning    17 

3.6.3 Limning av lådor    17 

3.7 Luckor och beslagning   18 

3.8 Slutbearbetning    18 

3.8.1 Ytbehandling    19 

4. Resultat      20 

4.1 Granskning     20 

4.2 Diskussion     20 

4.3 Vidare forskning    22 



Referenser      23 

Bilagor  

Bilaga 1 Ritning     24 

Bilaga 2 Ritningsgranskningsprotokoll  25 

Bilaga 3 Granskningsprotokoll 1   26 

Bilaga 4 Granskningsprotokoll 2   27 

Bilaga 5 Arbetsplanering    28 

Bildförteckning 

Bild 1. Skåp Björkhagen    4 

Bild 2. Skrivbord Widemar    5 

Bild 3. Tangentiellt och radiellt snitt   5 

Bild 4. Diagonalfanerad lamellskiva   8 

Bild 5. Schema på parkettläggning   8 

Bild 6. Årsringar på benen    10 

Bild 7. Fixtur till långhålsborrmaskinen  10 

Bild 8. Fixtur till långhålsborrmaskinen  11 

Bild 9. Fräsmall till ben    11 

Bild 10. Fixtur till planhyvel   11 

Bild 11. Sågning av slits    12 

Bild 12. Fräsning av tapp    12 

Bild 13. Inslipade pinngångjärn   13 

Bild 14. Limning av rygg    14 

Bild 15. Fransk låda    15 

Bild 16. Dansk låda    15 

Bild 17. Nk-botten    15 

Bild 18. Öppen sinkning    16 

Bild 19. Pågående sinkning   16 

Bild 20. Gradning    17 

Bild 21. Limning av låda    17 

Bild 22. Kontroll av glipor     18 

Bild 23. Färdigt resultat    19 

  

 

 

 



 

 

1 

 

1 Inledning 

Detta examensarbete är en beskrivning av tillverkningsprocessen av ett gesällprov. 

Gesällprovet har tillverkats i kurs TMTR 88 på möbelsnickeriprogrammet vid Carl Malmsten 

Centrum för Träteknik och Design, Linköpings Universitet. Kurs TMTR 88 är en 

tillämpningskurs i fanermöbelteknik. Ett gesällprov i möbelsnickaryrket innefattar alla 

moment som krävs för att bli godkänd i kurs TMTR 88. 

 

1.1 Bakgrund  

Att utföra ett gesällprov är ett mycket stort och omfattande arbete, ett examensarbete i sig 

självt, där förvärvade kunskaper används för att utföra en slutprodukt. Därför väljer jag att 

beskriva tillverkningsprocessen i ord och bild av mitt gesällprov som examensrapport. 

Rapporten går igenom ritning, val och hantering av material, och konstruktioner samt 

sammanfogningar.  

Traditionellt sett är det ofta praktmöbler, och framför allt skåp, som utförs som gesällprov, 

sett ur ett 50-årigt perspektiv. Anledningen till att det ofta är skåp som tillverkas, är att alla de 

moment som krävs för att bli godkänd finns naturligt i ett skåp. De obligatoriska momenten 

för ett gesällprov är först ritning som ska godkännas, granskas och bedömas (bilaga 1 och 2). 

Därefter tappning, fanerfogar, handsinkning, dörr/klaff, låda, lås, gångjärn och lamellskiva. 

Underarbete och ytbehandling är också obligatoriska moment som bedöms (bilaga 3).  

 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att beskriva tillverkningsprocessen av gesällmöbeln. Olika 

konstruktioner kommer att tas i beaktande. Även undersöka vilken betydelse de tidigare 

kurserna under utbildningen har haft för slutresultatet. 

Syftet med gesällprovet är att tillverka en möbel inom tilldelad tid med bästa möjliga resultat. 

 

1.3 Frågeställning 

Vilka faktorer har varit mest avgörande för ett lyckat resultat? 

 

1.4 Metod 

Metoden är att handgripligen utöva och praktisera erfarenheterna som inredningssnickare och 

kunskaperna från utbildningen. Omsätta teori till praktik. Dokumentera processen genom att 

fotografera och föra dagbok. Vidare sattes tre ledord upp för att hjälpa till att hålla fokus; 

exakt, distinkt och beslutsamt.  
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1.5 Avgränsningar 

Inga vetenskapliga hållfasthetsprov har utförts, i varken konstruktioner, sammansättningar 

eller material. Rapporten beskriver endast processen och olika alternativ på sammansättningar 

och konstruktioner. Inte alla tänkbara, utan några av de mest vanligt förekommande. Val av 

träslag har skett subjektivt utifrån författarens tycke och omdöme. 

1.6 Utgångspunkt 

De egna erfarenheterna och bakgrunden är av stor betydelse för val av möbel och det slutliga 

resultatet. Det påverkar val och beslut som fattas innan och under själva processen.  

Som 36 åring påbörjades utbildningen vid Carl Malmsten CTD. På gymnasiet lästes 

trätekniskt program och ett påbyggnadsår till möbel- och inredningssnickare. Yrkesmässig 

bakgrund är inredningssnickare i sammanlagt ca 6 år på tre olika snickerier. Därefter har 

författaren arbetat i ca 7 år i produktion inom metallindustrin. Inget med trä att göra men av 

vikt när det gäller tidsplanering och att vara effektiv. 
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2. Förberedelser  

2.1 Förutsättningar       

Under utbildningen har olika kurser i träteknik studerats. De har haft avgörande betydelse av 

varierad grad för tillverkningen av gesällprovet och dess resultat.  

 TMTR83, tillverkades ett soffbord som Carl Malmsten ritat. I den kursen ingick 

fanerhantering med parkettläggning, fräsmallar och lådkonstruktioner. Vidare 

undervisades det om limmer och transparanta ytbehandlingar.  

 TMTS05, var formgivning och tillverkning av en möbel i massivträ. Där ingick 

framtagning och hantering av massivträ med tanke på årsringar och radiella och 

tangentiella snitt. Konstruktioner för massivträ med hänsyn för träets rörelse, 

fräsmallar, beslagning och lådkonstruktioner samt lucka alternativt klaff.  

 TMTR85 var uppmätning och tillverkning av en stol. Sittkonstruktioner med 

konstruktionstekniska och estetiska krav. Träval ur tekniska och estetiska aspekter. 

 Sista kursen innan gesällprovet var ”förgesällen”, TMTR86, en fortsättningskurs i 

fanermöbelteknik. Ytterligare träning i avancerad fanerhantering och lådor samt 

beslagning etc., samt att självständigt planera och tidsplanera sin tillverkning. 

En annan aspekt och förutsättning som påverkar resultatet är tillgången till maskiner och 

verktyg etc. Skolans maskinpark består i: 

 Rikthyvel 

 Planhyvel 

 Justersåg 

 Klyvsåg 

 Bandsåg 

 Bordsfräs 

 Sinkmaskin 

 Långbandputs 

 Vertikalputs 

 Långhålsborr 

 Pelarborr 

 Gerklipp 

 Fanerpress 

Vidare finns handmaskiner så som handöverfräs, kantlisthyvel och lamellfräs. Varje elev har 

ett eget verktygsskåp att förfoga över innehållande stämjärn, hyvlar, mejslar etc. Inför 

gesällprovet investerade snickaren själv i rejäla och pålitliga mätverktyg; stålskalor och 

anslagsvinklar. 
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2.2 Val av möbel 

Som gesällprov finns det möjlighet att formge och tillverka en egen möbel eller att välja en 

möbel som någon annan formgivare har designat. Kursen innan gesällprovet är en 

formgivningskurs (TMTR67). Där finns förmånen att själv designa sin gesällmöbel. Många 

tar tillfället i akt och gör detta. I ett tidigt skede fattades ett beslut att inte formge en egen 

möbel, utan att tillverka en möbel som någon känd designer har formgivit. Målet var att göra 

en klassisk möbel, ett skåp på ben med intressant parkettläggning. En möbel som är en 

utmaning att tillverka. Ett eventuellt värde för möbeln är också en intressant aspekt.  

Med detta som bakgrund gjordes ett val av vilken 

möbel som ska tillverkas. Möbelns huvudfunktion 

skulle vara förvaring, främst kunna förvara 

dokument och pärmar. En möbel att använda i det 

kommande företaget. Valet lutade mest åt en 

Malmstensmöbel. Ett besök gjordes på 

Dieselverkstaden i Nacka, där Stiftelsen Siv & 

Carl Malmstens minne har sitt arkiv med Carls ca 

20 000 ritningar. Det var svårt att välja bland det 

stora utbudet. Skåp Björkhagen (bild 1) föll i 

smaken. Det är ett vackert skåp med svängda 

luckor och sidor. Skåpet har både parkettläggning 

och en sparsmakad och elegant intarsia. Dock är 

Björkhagen en tämligen komplicerad möbel och 

tar lång tid att tillverka. Tidsaspekten något som 

måste tas hänsyn till. Skåpet Västervik föll också i 

smaken, det har några likheter med Björkhagen. 

Storleken och parkettläggningen påminner något 

om varandra men Västervik har raka, strama 

former. Valet föll på Västervikskåpet. Carl 

Malmsten ritade skåpet åt Västerviks yrkesskola 1943. Skåpet skulle fungera som 

servringsskåp. Västervik är en ståtlig möbel som är lite utöver det vanliga. Västervik har även 

intarsia på luckorna i form av blomrankor, som valdes bort pga. tidsskäl. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Skåp Björkhagen. 
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2.2.1 Val av träslag   

Val av träslag var ingen självklarhet. Enligt originalritningen tillverkades skåpet i 

Hondurasmahogny. Skåpet har en parkettläggning där materialets struktur och ådring har stor 

betydelse för möbelns uttryck. Valet stod mellan amerikansk körsbär, amerikansk valnöt och 

björk alternativt lönn. Möbeln som utfördes som förgesäll, skrivbordet Widemar (bild 2), 

tillverkades i körsbär. En tanke var 

att möblerna skulle stå tillsammans 

på det kommande kontoret i det 

kommande företaget. Därför var 

körsbär ett aktuellt träslag, men 

valdes bort pga. att i kurs TMTR 

83 tillverkades ett soffbord, också 

det i körsbär. Amerikansk körsbär 

är ett relativt hårt, tätvuxet och 

bandporigt träslag med en rödbrun 

färgton. Märgstrålar syns mest i 

radiella snitt (bild 3) (Dahlgren m 

fl., 1999). 

Ett annat aktuellt träslag var valnöt. 

Den finns som europeisk och amerikansk. Valnötsveden är relativt grovporig, jämnt spridda, 

men tydligt större i vårveden. Valnöten är gråbrun till brun i färgen, amerikansk valnöt är 

mörkare brun och jämnare i färgen, med något grövre porer. Årsringarna är relativt tydliga 

(Boutelje och Rydell, 1986). Det borde ge möbeln ett tydligt uttryck.  

Vidare funderads det på ljusa träslag, så som björk eller lönn. Det skulle ge skåpet ett lätt, 

nordiskt uttryck som vore spännande. Björk är ströporigt och årsringarna är svagt synliga. 

Märgstrålarna är knappt synliga på radiella ytor. 

Veden är gulvit till svagt gulbrun.  

Lönnen är vårt ljusaste träslag; vit till gulvit. 

Veden är ströporig, hård och medeltung. 

Årsringarna är svagt synliga. I radiella snitt är 

märgstrålarna tydliga och speglande (Dahlgren 

m fl., 1999) 

Valet föll på amerikansk valnöt utvändigt och 

lönn invändigt. Med åder och lister i lönn 

kontrasterar det effektfullt mot det mörka i 

valnöten. Ofta ses möbler i mörka träslag som 

exklusiva. Särskilt när möbeln har ljust träslag 

invändigt (Johansson, 2006).  

Bild 2: Skrivbord Widemar. 

Bild 3: Bilden visar tangentiellt och radiellt snitt.  
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2.3 Ritning 

När en möbel väl är utvald som gesällprov, görs först en ritning på möbeln (bilaga 1) i skala 

1:1 på en A0:a (pappersstorlek). Här finns valet att rita för hand med tusch eller att rita i ett 

CAD program. I detta fall användes autoCAD 2006. Därefter skrivs en detaljerad 

arbetsplanering (bilaga 4) på hela arbetsgången och en tidsbedömning/tidsuppskattning görs 

på varje moment. Ritning och arbetsplanering skickas sedan till Sveriges Hantverksråd för 

granskning och beräkning av tidsåtgång av två olika granskare. Bedömningspunkter på 

ritningen är layout, tydlighet och ritteknik. 

 Layout: här bedöms disponering på ritningen, hur vyer, snitt och förklarande text är 

placerade. Att måttsättning och snitt är tydliga och entydiga.  

 Tydlighet: att all information finns med för att kunna tillverka möbeln.  

 Ritteknik: här bedöms konsekvens av linjetjocklekar, att rätt typ av linjer har använts 

etc. 

När det gäller tidsberäkningen så ligger gesällens egen arbetsplanering som grund. Andra 

faktorer är skolans förutsättningar vad det gäller antal studenter, maskinutrustning och hur det 

sett ut tidigare när studenter gjort gesällprov. Även möbelns utformning och konstruktion 

påverkar tidberäkningen (Burman, 2008). 
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3 Tillverkningsprocessen 

Tillverkningen börjar med att grovkapa och grovklyva allt massivträ och lägga det luftigt med 

strölister emellan. Detta för att materialet ska acklimatiseras och torka ordentligt, det 

minimerar risken att virket inte ska slå sig (bli krokigt) när det är i färdigmått (Mattson, 

2004). Uppkapning av virke är ett mycket viktigt och avgörande moment. Hänsyn till 

årsringar, färg och rakvuxenhet måste tas. Oftast strävar man efter att årsringarna ska ligga i 

45 grader (Brag, 2004). Redan i detta skede avgörs till viss del hur möbelns uttryck kommer 

att bli.   

3.1 Blindträ 

Med blindträ menas det skivmaterial som faneret limmas upp på. Skivmaterial att använda till 

blindträ kan vara:  

 Spånskivor 

 Träfiberskivor 

 Kryssfaner 

 Lamellskivor 

Spånskivan består av sammanpressat spån av furu eller gran, björk förekommer också. 

Förhållandena är 90 % spån och 10 % lim. Vanligtvis har skivan grova spån i mittskiktet och 

finare spån i ytskikten. Spånskivan är billig, tung och skör i kanterna. Svårt att få starka 

sammanfogningar.  

Träfiberskivor tillverkas av sönderdelat trä. Board (Masonite), tretex (porös board) och MDF 

(Medium Density Fiberboard) hör till kategorin träfiberskivor. MDF är enda alternativet till 

blindträ av träfiberskivorna. MDF är formstabil och tung. Skivan är homogen och kanterna 

kan profilfräsas utan att kantlistas. 

Kryssfaner består av ojämnt antal faner som limmas i 90 grader mot varandra. Den finns i 

tjocklekar från 0,6 mm till 40 mm och i flera olika träslag. Kryssfanerskivan är stark och lätt.  

Lamellskivor är uppbyggda av trästavar som faneras på båda sidor med fiberriktningen i 90 

grader mot stavarna. Genom sin uppbyggnad behåller lamellskivan träets egenskaper vad 

gäller sammansättningsmetoder. Lamellskivan har hög böjhållfasthet och är formstabil. Den 

är tämligen lätt i jämförelse med MDF- och spånskivor, dock relativt dyr (Dahlgren m fl., 

1999). 

3.1.1 Tillverkning av lamellskiva 

Lamellskiva är det mest lämpliga skivmaterial till blindträ pga. dess positiva egenskaper. 

Samtidigt är egentillverkad lamellskiva ett av de obligatoriska momenten i gesällprovet. 

Vanligast är, som i detta fall, furu i lamellstavarna. I kurs TMTR 83 lärdes det ut att det är 

viktigt att ha stående årsringar på lamellstavarna med tanke på träets rörelse. Stavarna ska 

vara smalare i förhållande till tjockleken. Vidare ska lamellstavarna inte limmas till en limfog, 

utan de tejpas ihop i ändarna för att hålla ihop vid spärrfanering. Det är för att varje stav ska 

kunna röra sig individuellt med luftfuktigheten utan att alla följer med. Detta förfarande 

skapar en stabilare skiva. I en hel limfog blir den sammanlagda rörelsen större (Brag, 2004).  
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Därefter limmas faner på var sida med fiberriktningen i 90 grader mot lamellerna för att 

spärra rörelsen i möjligaste mån, s.k. spärrfaner. Tre mm tjockt abachifaner används i detta 

fall till spärrfaner.  

De skivor som ska ha parkettläggning, 

faner i olika riktningar, måste 

diagonalfaneras d.v.s. faneras med 

fiberriktningen i 45 grader mot 

spärrfanerets fiberriktning. Detta görs för 

att delar av ytfaner och spärrfaner inte ska 

komma att ligga i samma riktning, det 

skulle kunna riskera att ytfaneret spricker 

(Paulsson, 1943). Diagonalfanering 

hindrar även att skivan kan slå sig om 

faneren på bägge sidor inte har samma 

riktning (Brag, 2004). 

I detta läge är det dags att limma på 

kantlister på de skivor som har överfanerad 

kantlist. Det är viktigt att kantlisterna har stående årsringar och är raka, så att kanterna blir så 

randiga som möjligt. Kantlisterna görs bredare än skivans tjocklek. Överskjutande fräses eller 

hyvlas bort (bild 4).  

Alla skivor förvaras luftigt så att de inte slår sig.  

3.2 Ytfaner 

Luckor, lådförstycken och 

sidor har parkettläggning på 

Västervik. Parkettläggning 

innebär fanerbitar i olika 

riktingar med raka kanter mot 

varandra. Inte att förväxlas 

med intarsia. Att göra en 

parkettläggning kräver 

planering. Hela tiden tas 

hänsyn till fanerets mönster 

och mönsterpassning. En 

hjälp är att rita upp ett 

schema. Karin Linde, 

kurskamrat, delade med sig 

av ett bra system som visas i 

bild 5. 

 

Bild 4: Diagonalfanerad lamellskiva som är kantlistad och 
överskjutande hyvlas bort. 

Bild 5: Schema över parkettläggningen. Alla ytor är märkta och numrerade. 
Faneren märks upp på samma sätt. 
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Alla fanerblad numreras konsekvent på samma sida i samma ände genom bunten, så att går att 

hålla reda på vad som är ovansida (Brag, 2004). Buntar som sågas fram tejpas och hålls ihop, 

märks upp och numreras så att det går att härleda till vart i bunten de är tagna. 

Därefter är det dags att foga samman alla fanerbitar. Man utgår från centrum och arbetar utåt. 

Fanerens kanter fräses raka i en fräsmall, skärs med en särskild fanerkniv, eller hyvlas raka. I 

detta fall skars de flesta med fanerkniv. De långa faneren till rygg och blad (toppskiva) 

spändes fast mellan två brädor med tvingar. Ena kanten hyvlades i rikthyveln, den andra i 

planhyveln. Då blir faneren exakt parallella.  

Foga ihop faner till fanersjok kan göras på olika sätt. Dels kan de sys i en speciell symaskin 

för faner. Tråden går i ett zick-zackmönster över faneren och smälts fast. Fördelen är att 

ingenting behöver tas bort efter fanering. Nackdelen är att tråden kan synas igenom faneret 

efter putsning och ytbehandling. Denna metod är mest för industriell produktion. Dels kan de 

tejpas samman med en särskild fanertejp. Tejpen blöts först och klistret aktiveras, som på 

kuvert t ex. Fördelen är att tejpen kan sitta kvar vid fanering. Nackdelen är att fanertejpen är 

stum och fogarna kan bli otäta samt att tejpen måste slipas bort eller blötas upp igen och 

skrapas bort. Slutligen finns maskeringstejptekniken. Metoden introducerades i kurs TMTR 

83. Faneren tejpas ihop med maskeringstejp, och limmas i fogen. Då maskeringstejpen är 

elastisk finns möjligheten att sträcka på tejpen vid applicering så att det blir press i fogen.  Då 

blir fogen helt tät. Denna metod har använts uteslutande.  

3.2.1 Fanering  

Fanersjoken bör limmas upp på skivmaterial snarast möjligt för att undvika att faneren 

spricker eller går sönder av annan orsak. Annars måste de förvaras mellan två skivor. När 

mönsterpassningen är avgörande, som i detta fall, limmas små styrklossar fast på faneren, så 

att faneren inte kan glida snett vid limning. Som vid all limning kräver det planering vid 

fanering. Överskjutande faner frästes bort med handöverfräs med ett kantfrässtål med 

kullager.  
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3.3 Benställning 

Benställningen tillverkas helt i massivt trä. Virkesvalet är viktigt här. Benens alla fyra sidor är 

synliga. Som bilden intill (bild 6) visar är virket till benen utvalt som om det vore taget ur 

stockens fyra” hörn”. Detta för att benen ska ha så lika färg som möjligt.  

 I benställningen, mellan ben och sarg, 

finns det obligatoriska momentet med 

tappförband. I kurs TMTR 85 gicks det 

igenom olika tappförband. Alternativen i 

det här fallet är tappförband med fast 

heltapp, lös heltapp och centrumtappar. 

Fast heltapp betyder att en tapp har frästs 

fram i sargämnet och ett motsvarande hål 

har tagits ur i benämnet. Detta ger en 

mycket stark sammansättning, men det 

kan vara svårt att få tappskuldrorna helt i 

liv med varandra, med otäta fogar som 

följd. 

Lös heltapp innebär att tapphål fräses ur i både sarg och ben och sammanfogas med en lös 

tapp. Principen är lika som sammanfogningen med fast heltapp. Vinsten med konstruktionen 

lös heltapp är att fogytan (änden) på sargen sågas och är därmed helt plan. Det ger en helt tät 

fog. Den lösa heltappen limmas i sargen först. Om tapp och sarg är av samma träslag och har 

samma fiberriktning blir det som ett homogent stycke, jämförbart med fast heltapp (Brag 

2005). Sammanfogning med lös heltapp är enklare att få exakt och är även den mycket stark. 

Sammanfogning med centrumtapp har också ett möte med sågad och hyvlad yta. Det 

besvärliga med denna sammanfogning är att få hålen exakt mitt för varandra när det inte finns 

tillgång till en centrumtappmaskin. I övrigt skulle styrkan i en sådan konstruktion vara 

fullgod, om än inte riktigt lika stark. 

I detta fall valdes konstruktionen med lös 

heltapp. Tapphålen frästes ur i 

långhålsborrmaskinen. En enkel fixtur (mall) 

tillverkades, och alla hål i ben och sarg kunde 

fräsas i en och samma inställning. Två lister 

med centrumtappar som styrning skruvades 

fast i en MDFskiva som anhåll. Ett sargstycke 

fick precis plats emellan listerna (bild 7). 

Tapphålet centrerades och tapphål frästes i alla 

sarger.  

 

 

Bild 6: Bilden visar benens årsringar. 

Bild 7: Fixtur till långhålsborren. Anhållslisterna har 
genomgående centrumtappar. Då kan de tas bort och sättas 
tillbaks på exakt samma ställe igen. 
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Därefter togs ena anhållslisten bort, beroende 

på om det var höger eller vänster som skulle 

fräsas, och hål i ben kunde fräsas (bild 8). Det 

gick fort att ställa in maskinen och det gick fort 

att fräsa. Resultatet blev exakt. 

 

 

 

 

 

Skåpets ben har en konisk form. Med en enkel 

fräsmall frästes formen fram. En MDF- skiva 

med en rak kant och stoppklossar i längdled 

som håller benet i rätt läge. Mallen har även 

stoppklossar i djupled som styr hur mycket som 

ska avverkas. Dessa klossar förses med fördel 

med ställskruvar som underlättar justering. 

Benämnet hålls fast med snabbspännare (bild 

9).  

 

Det hade varit möjligt att göra en fixtur till 

planhyveln för att åstadkomma den koniska 

formen (bild 10). Möjligtvis hade det varit mer 

rationellt, men inte samma kontroll över 

avverkningen. 

 

 

Benställningen har en profillist som löper runt sargen på båda kortsidor och framsidan. Då 

listen är tunn och bred (8 x 54 mm) och har en profil, är det bäst att fräsa profilen ur ett 

tjockare ämne och sedan klyvsåga listen till rätt tjocklek.  

Efter detta är det dags för putsning och limning. Om det är möjligt så är det bäst att dela upp 

limningen i flera etapper. I detta fall limmades ben med sidosargerna först och därefter 

limmades gavlarna med fram- och baksargerna. Hela tiden kontrollas att fogarna blir täta och 

allt blir i vinkel. Sist limmades profillisten på benställningen. Hela benställningen putsades 

noggrant, till kornstorlek 800, och ytbehandlades med oljevax.     

Bild 9: Fräsning av benens koniska form 

Bild 10: En fixtur till planhyveln för att åstadkomma konisk 
form. 

Bild 8: Här har ena anhållslisten tagits bort, och benets 
tapphål fräses, fortfarande i samma maskininställning.  
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3.4 Fackramar 

Fackram är en del av möbelns konstruktion. Den avdelar och bildar fack, utrymme, för låda. 

Den kan också fungera som botten i en möbel, i bemärkelsen att den håller ihop 

konstruktionen, men fortfarande med syfte att en låda ska vila och glida på den. 

Konstruktionen användes i både kurs TMTR 83 och TMTR 86.  

Fackramen slitsas ihop i hörnen. Slitsning 

är ett av de obligatoriska momenten i ett 

gesällprov och ett mycket starkt förband. 

Slitsning består av tapp och slits. En 

slitsning kan vara tre- eller femdelad. 

Ibland ännu fler. I det här fallet gör 

fackramens tjocklek att det blir en tredelad 

slits. Tappens tjocklek bör vara en 

tredjedel av tappämnets tjocklek. Det är 

bäst att börja med att fräsa slitsen. I detta 

fall gjordes det i justersågen. En stor och 

stadig träklots, med en fals där slitsstycket 

passar in, hjälper till och styr. Ett snitt 

sågas och sedan vänds biten och ett till 

snitt sågas (bild 11).  

Då blir slitsen helt centrerad. Tappen 

fräses med fördel i bordsfräsen. Först 

fräses tappstycket på ena sidan, biten 

vänds och fräses sedan på andra sidan.  

Tappen blir då helt centrerad. Samma 

stadiga klots används även här som stöd 

och styrning. Vinsten med detta 

förfarande, jämfört med att ställa in fräsen 

och fräsa tappen i ett svep med frässtål 

både över och under, eller att försöka 

centrera ett slitsstål i bordsfräsen, är att 

det går snabbt att ställa in maskinerna och 

resultatet blir exakt (bild 12).                                                                                                                    

Då lådan ska glida på fackramen och båda delar är i samma träslag blidas en friktion. Om två 

glidytor är av två olika träslag blir det mindre friktion och nötningen minskar (Brag, 2005). 

Därför frästes det falser i fackramen och slitlister i ask limmades dit. Ask är ett hårt och segt 

material och därför lämpligt som slitlist. Slitlist är den list lådan glider (sliter) på.  

 

 

Bild 11: Sågning av slits. 

Bild 12: Fräsning av tapp. 
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3.5 Stommen 

Stommen består av över- och undersidor, blad, mellanbotten, mellanväggar och fackramar. 

Alla delar med synlig kantlist limmades och frästes eller hyvlades plant. Profiler frästes på 

blad och mellanbotten, fals för rygg frästes i sidor och blad. Dessa frästes i bordsfräsen med 

matarverk där det var möjligt. Det ger jämnare matning och gör det möjligt att fräsa med 

medmatning. Medmatning innebär att trästycket som ska fräsas matas genom maskinen i 

samma riktning som fräsverktyget snurrar. Det i princip eliminerar risken för urslag. 

I skåpets undre sidor (låddelen) och mellanväggar frästes det ur och limmades i styrlister, 

även dessa i ask. Detta för att lådorna inte ska nöta mot skåpsidans och mellanväggarnas 

insidesfaner. 

3.5.1 Sammanfogningar  

Därefter var det dags för sammanfogningar. I en konstruktion som denna finns fler alternativ. 

Centrumtappar, not och fjäder, kexning bl.a. Alla tre olika förband ger tillräcklig styrka. 

Centrumtappar är som tidigare sagt, svårt att få exakt utan centrumtappmaskin. Att använda 

lamellfräsmaskin och fräsa för kex kändes som en genväg. Valet föll på not och 

fjäderkonstruktionen. Notspår frästes i sinkmaskinen i samtliga delar. Fjäder mellan sidor och 

blad och mellanbotten gjordes av kryssfaner. Det blir ett mycket starkt förband. Som fjäder 

mellan fackramar användes massiv lönn med fiberriktningen på tvären. 

3.5.2 Beslagning 

Beslagen beställdes från en liten finmekanikerverkstad. Där tillverkades dem utifrån 

snickarens ritning. De blev tillverkade med stor precision. Nyckel beställdes från Åfors 

Möbler med Carl Malmstens signum. 

Luckorna kommer att hängas med 

pinngångjärn. De är anonyma och 

eleganta. Urtag för gångjärnen frästes i 

blad och mellanbotten innan limning, i 

sinkmaskinen. Gångjärnen skruvades fast 

och skruvskallarna filades ner. Det är 

viktigt att använda spårskruv och att 

spåren är i linje med gångjärnet (bild 13). 

Det ger ett professionellt och exklusivt 

uttryck. Detta förfarande lärdes ut i 

TMTS 05. 

 

Hål för hyllbärare borrades i övre sidor och mellanvägg i pelarborren. En skoning av mässing 

limmades i hålen. Dessa gjordes av mässingsrör som kapades i lämplig längd. Urtag för 

hyllbärare i hyllplanen frästes i sinkmaskinen. Därefter frästes profil på hyllornas framkant.  

Bild 13: Pinngångjärn som är fastskruvat och inslipat. 
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3.5.3 Limning av stomme 

Alla fanerade delar putsades i långbandsputsen med kornstorlek 180. Därefter putsades allt för 

hand till korn 400. Mässingskoningen för hyllbärarna fasades med en försänkare. Insidorna 

ytbehandlades innan limning. Två lager med oljevax applicerades. 

Limning är alltid en kritisk och definitiv punkt. Därför delades limning av skåpstommen upp i 

etapper. Först torrlimmades allt. Det vill säga att alla delar monterades och spändes ihop med 

tvingar för att se att allt stämmer och passar. Första limningen var blad och mellanbotten med 

de övre sidorna. Vinkeln kontrollerades. Därefter limmades mellanväggen dit.  

I den undre skåpdelen ska lådorna löpa. Det 

betyder att sidor och mellanväggar måste 

vara exakt parallella, annars är det i princip 

omöjligt att få bra passning och gång på 

lådorna (Paulsson, 1943). MDF- skivor 

sågades i rätt mått som distanser. Limningen 

började med att fackramarna limmades med 

undre sidorna. MDF- skivor satt med som 

distanser i höjdled för parallellitetens skull. 

Därefter limmades de undre mellanväggarna 

dit, även här med MDF- distanser för 

parallellitet i sidled.  

De två skåpdelarna limmades sedan med 

varandra. De passade perfekt ihop. Sist 

limmades ryggen i skåpet. Den var den mest 

komplicerade limningen, svårt att få press 

överallt. Tre personer hjälptes åt med 

limningen. Med konvexa spännbitar gick det att få 

press över mellanväggar och mellanbotten (bild 14).    

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 14: Limning av rygg. 
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3.6 Lådor 

Möbeln har fyra lådor. Det brukliga är att använda lönn i lådsidor och lådbakstycken samt 

lådbotten. Även så i detta fall. Det finns olika konstruktionsalternativ på lådor.  

Franska lådor (bild 15), där har lådorna hela lådsidor. Ofta 

har de spår urfrästa som lådbotten är inskjuten i. Lådan 

glider på sidornas undersida och lådsidorna styr i sidled. I 

vissa fall limmas lister på lådbottens undersida som bildar 

en bredare glidyta. En sådan konstruktion är svår att 

finjustera. På grund av att hela lådsidan styr i sidled, måste 

hela ytan slipas eller hyvlas vid finjustering. 

 

 

 

Danska lådor (bild 16) har liksom franska styrande 

lådsidor. Lådsidans innervägg har en vinkel och en radie 

mot lådbotten. Det blir som en mjuk övergång mellan sidor 

och botten. Sida och glidlist blir som ett stycke. Detta är en 

exklusiv variant som gör sig bäst på låga lådor.  

 

 

 

Vidare finns lådor med Nk- botten (bild 17). Nordiska 

Kompaniet introducerade konstruktionen, som består 

av två glidlister som lådbotten limmad i. Denna 

konstruktion valdes till Västervik.  Om botten är av 

massivträ sitter glidlister och botten ihop med not och 

notspår, limmad endast i främre änden så att lådbotten 

har möjlighet att krympa och svälla med 

luftfuktigheten. Om lådbotten är fanerad, som i detta 

fall, är konstruktionen så, att glidlisterna har en fals 

och botten är limmad i falsen. Det här är en mycket 

praktisk metod som gör det möjligt att passa in 

lådbotten innan hela lådkonstruktionen är hoplimmad. Lådbotten bör ha trög passning, den 

slutliga inpassningen och justeringen sker när hela lådan är limmad. I denna konstruktion är 

det enklare att passa in lådan än i ovanstående, då endast glidlisten styr i sidled.  

Bild 15: Fransk låda med extra list 
som glidlist. 

Bild 16: Dansk låda. 

Bild 17: Nk- botten med fanerad lådbotten. 
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3.6.1 Sinkning  

Sinkning är en synnerligen stark lådkonstruktion. Tappens och sinkans laxstjärtsform låser 

varandra. Den har även en utseendemässig betydelse, en tät och väl proportionerad sinkning 

är mycket estetiskt tilltalande (Dahlgren m fl., 1990). Handsinkning är tämligen svårt att 

utföra och något av möbelsnickarens sigill. Genom att studera lådans sinkning på en möbel, 

kan man avgöra möbelns övriga kvalitet. Är sinkningen väl utförd är resten av möbeln väl 

snickrad (Brunne, 2004). Det finns inga absoluta regler när det gäller sinkornas indelning. Det 

är mycket upp till snickarens öga och sunda förnuft att avgöra förhållandet från fall till fall, 

beroende på lådans höjd. Tapparnas form bör inte vara för spetsig, dels för hållfastheten, dels 

för utseendets skull (Paulsson, 1943).  

Handsinkning är ett av de obligatoriska momenten 

i gesällprovet. De tre olika varianterna på sinkning 

är helförtäckt, halvförtäckt och öppen sinkning. I 

helförtäckt sinkning syns inte sinkningen alls. I 

halvförtäckt sinkning syns sinkningen endast på 

ena sidan, det är den vanligaste varianten i mötet 

mellan lådsida och lådfront. Öppen sinkning 

innebär att sinkningen syns på båda sidor (bild 18). 

Den varianten brukas oftast i mötet mellan 

exempelvis lådsida och lådbakstycke.  

Då lådornas fronter ligger utanpå sidorna och 

mellanväggarna är det inte möjligt att ha ett 

sinkningsförband där. Lådsidorna hamnar för långt 

in på lådfronterna. Alltså sinkas lådorna i bakkant. I mötet mellan lådfront och lådsida gradas 

lådan. Att sinka i bakkant är fullt tillräckligt för att vara ett godkänt moment. 

Till lådsidor och bakstycken väljs det bästa och rakaste materialet för att få en så stadig och 

formstabil låda som möjligt, som även påverkar lådans gång (Paulsson, 1943). Sidornas höjd 

hyvlas så att de går trögt in i skåpet i avsatt utrymme, med botten på plats. Sidor och 

bakstycken bör ha övermått på längden så möjligheten finns att kunna kapa bort och göra om 

sinkningen.   

Därefter är det dags för handsinkning. Ändarna 

justersågas raka och i vinkel. Med ett strykmått 

ritsas det på lådsidor och bakstyckens alla sidor. 

Måttet är sidans respektive bakstyckets tjocklek 

plus ca 1mm. Anledningen till detta är att hörnen 

skadas lätt vid sammanfogningen. Om tapparna 

och sinkorna har lite övermått på längden, så gör 

det inget om hörnen skulle skadas något. Då går 

det att putsa ner dem med utmärkt resultat.  

 

Bild 18: Öppen sinkning. 

Bild 19: Pågående handsinkning. 
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Tapparna ritas på bakstycket, lämpligen med sinkmall och spetsig penna. Tapparna sågas ut 

med japansåg och materialet emellan huggs bort med stämjärn (bild 19). Genom att hugga 

från båda sidor och mötas i mitten kan man vinkla stämjärnet lite inåt, det gör det lite enklare 

att få ett tätt möte. När tapparna är klara överförs de på sidostycket och sinkorna ritas upp. 

Samma förfarande här, såga efter linjen och hugg bort materialet mellan sinkorna. Är allt 

noggrant och exakt utfört så har en bra sinkning erhållits. Annars får man kapa bort och göra 

om.  

3.6.2 Gradning 

När sinkningen är klar och sidostyckena är justersågade i rätt 

längd, är det dags att fräsa gradningen. Gradning innebär att ett 

laxstjärtformat spår fräses i lådfronten och motsvarande gradtapp 

med samma laxstjärtform fräses i sidostycket (bild 20). 

Gradtappen ska nu passa i gradspåret. Även detta är en 

synnerligen stark konstruktion. 

Sist frästes det en hålkälsprofil på sidostyckena och alla delar 

putsades. 

 

 

 

3.6.3 Limning av lådor 

Även här delades limningen upp i 

etapper. Först limmades lådsidor med 

bakstycken. Speciella spännklossar 

sågades fram som passar mellan sinkor 

och tappar (bild 21). Dessa försågs 

med plasttejp för att inte fastna i 

limmet. Därefter limmades 

lådfronterna dit. Lådsidor och 

bakstycken putsas på utsidan så att 

sinkningen blev plan och jämn. Sist 

limmades lådbotten med själva lådan. 

 

 

 

 

 

Bild 20: Gradning.  

Bild 21: Limning av låda.  
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3.7 Luckor och beslagning 

I detta läge var luckorna ytfanerade och justersågade på höjden. En tunn kantlist i lönn 

limmades på underkanten och hyvlades jämn. Bredden på luckorna justersågades och kantlist 

i valnöt limmades på innerkanterna, där luckorna möter varandra. Överskjutande list sågades 

bort och hyvlades plant. Övriga profiler och fals för luckmötet frästes. 

Urtag för pinngångjärn frästes i sinkmaskinen. Urtag för låsstolpe och låskista frästes i ena 

luckan, gångluckan. Det är mycket viktigt att det blir absolut tätt när beslaget monteras. När 

det är gjort är det möjligt att mäta ut var nyckelhålet ska vara. Borrade och fräste ur för 

nyckelhålsbössning. Luckorna monteras provisoriskt i skåpet. Nu är det möjligt att märka ut 

var slutblecket ska sitta i anslagsluckan. Slutbleck är beslaget som låskolven går in i. Luckan 

tas bort och slutblecket fräses in. Samtidigt fräses urtag för kantreglar i samma lucka. 

Kantregel är spärren som håller anslagsluckan låst. Hål för kantreglarna borras i blad och 

mellanbotten. En mässingsrörstump limmades i hålet som en skoning. Skoningen slipades 

plan och fasades med en försänkare.  

Lås, slutbeck och kantreglar samt de övre pinngångjärnen skruvas fast med spårskruv. 

Skruvarna dras åt så att spåren går i samma linje som ådringen i träet. Därefter filas och 

putsas skruvskallarna så att de blir helt plana och i liv med träytan. Nyckelhålsbössningen 

limmas fast med epoxylim och slipas plan. 

3.8 Slutbearbetning 

Nu är det dags för finjusteringar, slutputsning och ytbehandling. Lådorna passades in 

noggrant precis så att de inte gick trögt. När en låda är utdragen till två tredjedelar ska det gå 

att trycka in den genom att pressa i lådfrontens ena kant. Om lådan är för glapp i sidled så 

nyper, kilar, den fast lätt. Marginalerna är små, särskilt när lådorna är bredare än de är djupa. 

Ett tunt lager paraffin på glid- och slitlister gör att lådan glider lättare. 

Gliporna runt om lådförstyckena bör vara 

jämna och lika stora. Dessa justerades med 

putshyvel och kontrollerades med bladmått. 

Pinngångjärnen var beställda med en 

distans på 0,6 millimeter. Det måttet 

avgjorde storleken på lådornas glipor (bild 

22). 

Hela skåpet putsades för hand till 

kornstorlek 800. Det är viktigt att använda 

hård klots vid putsning för hand för att få ett 

plant och distinkt resultat. Risken finns 

annars att ytorna blir något konvexa och 

kanter och hörn något rundade med oskarpa 

möten som resultat. Alla kanter bryts lika mycket, antalet slipdrag räknas, även här med hård 

slipklots. Ytan är nu mycket känslig för fläckar innan möbeln är ytbehandlad. Det är en god 

ide att använda bomullsvantar för att undvika fettfläckar från händerna. 

Bild 22: Kontroll av glipor. 
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3.8.1 Ytbehandling 

 När det gäller ytbehandling finns flera alternativ att tillgå, reaktiva och så kallade 

underhållsfria ytbehandlingar. Reaktiv innebär att ytbehandlingen går att aktivera igen och 

underhålla med spritlösning eller olja. Exempel på reaktiva ytbehandlingar är olja, vax och 

oljevax samt shellack. Lösningsbaserade sprutlacker kallas ibland för underhållsfria. De är 

underhållsfria i den bemärkelsen att de inte går att underhålla. Lacken måste mekaniskt 

avverkas och möbeln slipas om för att därefter kunna lackas om igen. De reaktiva 

ytbehandlingsalternativen kan delas in i två grupper, vätande och icke vätande. Vätande 

ytbehandlingar innebär att de tränger in i träet, de ger ett djup och lyster. Olja är ett exempel 

på vätande ytbehandling. Vax är ett exempel på icke vätande ytbehandling. Den tränger inte 

in i träet på samma sätt, och ger ett intryck av att ytan är obehandlad (Brunne, 2004). 

När en möbel är fanerad, och särskilt när den har parkettläggning, och den ska ytbehandlas 

med olja eller liknande, finns risk att oljan suger in i mer i fogarna om de inte är helt täta, med 

missfärgning som resultat. För att undvika detta kan man lägga på ett lager shellack. 

Shellacken spärrar och försluter fogarna. På den går det ypperligt att lägga på olja, oljevax 

eller vax. Det brukliga är att använda en fem procentig lösning. I detta fall användes ingen 

shellack. Snickaren litade på att fogarna var helt täta. Till ytbehandling valdes oljevax. 

Oljevax är en flytande blandning av olja och vax. Den används ofta som golvytbehandling. 

Oljevax är mycket slitstark och ger träet ett djup och en lyster samtidigt som det bildar en yta 

på träet. Om en grund med shellack hade applicerats så hade något av djupet och lystern gått 

förlorad. Möbeln ytbehandlades med tre lager oljevax. 

Läderklädda stoppklossar till lådorna limmades fast i fackramarna, lådans bakkant ska stoppa 

mot stoppklossen. Lädret gör att det blir ett mjukare ljud när lådan skjuts in. De flyttbara 

hyllplanen stattes på plats, alla beslag kontrollerades att de fungerade som de skulle och övrig 

översyn gjordes. Möbeln är klar för granskning. Äntligen. 

 

 

 

 

 
 

 

Bild 23: Västervikskåpet i färdigt skick. 
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4 Resultat  

Resultat av möbeln är ett ståtligt och vackert skåp som utstrålar exklusivitet och elegans. 

Valnötens ådring, färg och textur passar utmärkt till parkettläggningens olika riktningar. Den 

kontrasterar tydligt mot lönnen och ger skåpet en distinkt stramhet 

4.1 Granskning 

Granskningen gjordes av två oberoende snickarmästare (bilaga 3). Granskningen är en rent 

teknisk granskning. Med varsitt protokoll går de igenom möbeln punkt för punkt och sätter 

betyg i betygskala 1-5, med halva steg. Dagboken kollas för att se om tidsåtgången verkar 

rimlig. 

Ritningsgranskarna bedömde att det skulle ta 475 timmar att tillverka Västervik. 475 timmar 

plus/minus 10 % ger betyg 5. Tar det mer än 10 % över de tilldelade timmarna blir det avdrag 

i betyget. Görs möbeln snabbare än 10 % blir betyget högre. 

Västervikskåpet tog mig 360 timmar att tillverka. 25 % snabbare än den tilldelade tiden. Det 

genererade betyg 6,5 på den punkten. Båda granskarna bedömde lådorna till betyg 4,5. Alla 

andra bedömningspunkter, ett tjugotal, fick betyg 5. Genomsnittet blev 5,04. Ett betyg att vara 

mycket stolt över.  

4.2 Diskussion 

För att nå mitt främsta mål, att tillverka ett gesällprov inom tilldelad tid med bästa möjliga 

resultat, hade jag tre ledord att förhålla mig till; exakt, distinkt och beslutsamt. Att hela tiden 

ha i bakhuvudet att alla moment ska utföras exakt och distinkt med största noggrannhet utan 

att vela eller tveka, eller för den delen kompromissa, hjälpte mig att hålla hög och jämn nivå 

på snickeriet. Likaså att försöka vara konsekvent genom hela tillverkningen, lika stora glipor 

runt lådor, fanerets mönsterpassning, virkesval osv. 

Jag har pendlat 14 mil enkel väg varje dag. Det har inneburit att jag var tvungen att vara 

effektiv och fokuserad. Arbetsplaneringen har varit till enorm hjälp. Den har hjälpt mig att 

ligga flera steg före, planeringsmässigt, och att göra rätt sak i rätt tid. Den har blivit reviderad 

hela tiden under resans gång. Det är mycket svårt att i ritningsstadiet kunna förutse alla 

moment, och turordningen på dem. Mycket tid har besparats med hjälp av den. Jag har kunnat 

koncentrera mig på snickeriet när jag varit på skolan istället för att grubbla och fundera på vad 

som ska göras här näst, genom att luta mig mot planeringen. 

Valet av möbel till gesällprov var ingen självklarhet. Det hände att jag ångrade mitt val under 

processen. Västervikskåpet är ganska stort och klumpigt, vissa moment gick inte att göra på 

konventionellt sätt. Men i efterhand är jag nöjd, Västervik är ett ståtligt skåp. 

Materialet till möbeln beställdes, via telefonkontakt, utan att själv vara med och välja ut det. 

Här märktes det hur olika ens referensramar kan vara.  Jag var mycket tydlig med att virket 

ska användas till ett gesällprov och att jag förväntade mig det bästa. Ändå blev jag tvungen att 

reklamera. Efter några turer fram och tillbaks accepterades kvaliteten, men det var svårt att få 

ut bra material. Om liknande läge skulle uppstå så skulle jag absolut välja ut materialet själv. 
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Möbeln har flera olika konstruktioner och sammansättningar. I vissa lägen fanns det mer än 

ett sätt att tillgå. Exempelvis tappförbandet i benställningen. Jag valde förbandet med lös 

heltapp för att det är enkelt och går relativt snabbt att få en stark och tät sammanfogning, till 

skillnad från konstruktionen med fast heltapp, som förvisso är starkare, men tar längre tid att 

åstadkomma. Stommens sammansättning med not och fjäder valdes för att det är en stadig 

konstruktion och för att fjädern styr bra vid limning. Genom hela möbeln är jag nöjd de val 

jag har gjort. Inga kompromisser eller genvägar har gjorts gällande hållfasthet. 

Under utbildningstiden har vi haft olika kurser i träteknik. Många moment introducerades i 

TMTR 83 och fortsatte i de följande kurserna. Vartefter utbildningen pågick utvecklades både 

svårighetsnivån och noggrannheten. Alla kurser har varit viktiga för slutresultatet. De 

områden som betytt mycket är materialhantering, hur man väljer och tar ut virke och faner. 

Hur viktigt det är att vända årsringarna rätt, att få ut så randigt material som möjligt. Det är 

mycket betydande för möbelns uttryck och harmoni. Att vara konsekvent när man planerar 

och tar ut faneret. Kurs TMTR 86, kurs i fanermöbelteknik 2, har dock haft stor betydelse. Jag 

gjorde Carl Malmstens skrivbord Widemar (bild2) i den kursen. Det är en tämligen avancerad 

möbel att tillverka och var en riktig utmaning. Jag lärde mig mycket och utvecklades mycket 

som snickare. 

Vidare har den kontinuerliga träningen i noggrannhet varit av oerhörd betydelse för mig. 

Rejäla och pålitliga mätverktyg har underlättat, de har hjälpt till att kontrollera och verifiera 

alla mått och moment. När jag jobbade i produktion tidigare fanns inte tiden till sådan 

noggrannhet. Det har varit nyttigt att tränas i det, att ta den tiden och tålamodet. Jag har fått 

lära mig att inte ge mig förrän jag är nöjd. Jag har även försökt att stanna då, inte överarbeta. 

Att dra den gränsen har inte varit helt lätt alla gånger. 

Under utbildningen har vi kurskamrater och lärare gått igenom, diskuterat och tipsat varandra 

om olika tillvägagångssätt, mallar och fixturer etc. Det har varit mycket betydelsefullt och 

givande. Jag har strävat efter att jobba så rationellt som möjligt utan att riskera kvaliteten. I 

det avseendet är jag mest nöjd med fixturen till långhålsborren för fräsning av tapphål i 

benställningen. 

Det svåraste under själva processen var att ta ut materialet, och att göra lådorna. Materialet är 

så avgörande för möbelns uttryck. Man vet aldrig helt säkert hur en planka ser ut inuti när 

man sågar upp den. Benen vändes så att årsringarna hamnade som i trädstammen. Det hade 

blivit bättre om benen vändes så att årsringarna strålade ut som en stjärna, de ytor som är utåt 

skulle då vara mer randiga.  

Lådor är ju snickarens signum. Marginalerna är mycket små vid inpassningen, det handlar om 

tiondels millimetrar. Västerviks lådor är bredare än de är djupa, vilket medför att det är 

svårare att få bra gång i lådan. Vidare är sinkningen en viktig del. Enligt Brunne (2004) kan 

man avgöra en möbels kvalitet genom att studera sinkningen på en låda. En låda i skåpet var 

lite trög precis när den dras ut. Det gav ett halvt poängs avdrag. 
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De faktorer som varit mest avgörande för resultatet har varit planering, noggrannhet och att 

vara konsekvent genom hela processen samt all träning i de tidigare träkurserna, saker jag 

kommer bära med mig i framtiden. 

4.3 Vidare forskning 

Under hela tillverkningsprocessen har många frågor kommit upp och ställts på sin spets, bl. a 

blindträ. Olika varianter av blindträ att limma faneret på, har diskuterats. Det har varit svårt 

att få reda på riktiga fakta i området. Det skulle t. ex vara intressant att ta reda på hur mycket 

det påverkar om lamellerna är limmade som en limfog eller är lösa, som det har gjorts i detta 

fall. Vidare skulle det också vara intressant att mäta hållfasthet i olika konstruktioner med 

olika skivmaterial. 
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Arbetsplanering  

Gesällprov skåp Västervik, formgivning Carl Malmsten 
   
     Niklas Andersson 2006  
 

Ritning 

Arbetsplanering 

Kapnota  

Materialinköp  

Materialframtagning: 
 

• Massivt 
• Lamellträ 
• Spärrfaner 
• Kryssfaner 
• Mdf 
• Diagonalfaner  
• Ytfaner 

 

Grovkapning av massivträ: 
Var mycket uppmäksam på struktur och årsringar! Kapa och klyv i övermått. Ströa upp 
materialet. 
Körsbär:   

• Ben 
• Sarger och ”skruvlister” 
• Kantlister 

Lönn:  
• Kantlister och hörnlister 
• Fackramar 
• Lådsidor 
• Lådbakstycken 
• Glidlister 
• Lösa heltappar  

Ek alt. Ask: 
• Slit- och styrlister samt fjädermaterial  8 h  

 
 
 
   



Grovkapning av blindträ: 
Lamellämnen kapas med 100 mm i övermått på längden. Mittsprickor och vankanterna 
 klyvs bort.  

• Blad  
• Mellanbotten 
• Sidor, göres hellånga och sågas isär efter diagonalfanering 
• Luckor  
• Mellanväggar 
• Lösa hyllplan    4 h 

       
      S:a 12 h  
 

Grovkapning av spärrfaner 
• Blad och mellanbotten 
• Sidor 
• Luckor 
• Mellanväggar 
• Lösa hyllplan 
• Lådfronter     3 h 

 

Grovkapning av skivmaterial 
• Kryssfaner till lådbottnar 
• Kryssfaner till rygg    1,5 h 

 
S:a 4,5 h 

 

Malltillverkning  
• Fräsmall till benens koning   2 h 
• Mall för fräsning av tapphål i ben och sarg  3 h 
• Mallar för fräsning av tapp och slitsar till fackram 4 h 
• Mall för fräsning för pinngångjärn  2 h 
• Mall för fräsning av notspår i sinkmaskin  4 h 
• Mall för fräsning av spår för styrlister  2 h 
• Borrmall för hyllbärare   1 h 
• Mall för infräsning av låsstolpe   1 h 
• Mall för infräsning av nyckelhålsbössning  2 h 
• Mall för borrning för centrumtappar  3 h 
• Fräsmall till fanerfogning   2 h 
      S:a 26 h 
 
 
 



Lamellskivor  
 

• Rikthyvla lamellämnen   1 h 
• Planhyvla dessa till rätt tjocklek   1 h 
• Klyv lameller i rätt bredd   3 h 
 
• Fräs fogar på spärrfaner   2 h 
• Limma spärrfaner till sjok, maskeringstejptekniken    5 h 
 
• Sortera lamellerna    1 h 
• Tejpa samman lamellstavarna   1 h 
• Limma spärrfaner på lamellerna   6 h 
 
• Fräs fogar på diagonalfaner   3 h 
• Foga diagonalfaner till sjok, maskeringstejptekniken 6 h 
 
• Rensåga lamellskivorna   1 h 

 
• Diagonalfanera sidor, luckor och lådförstycken 4 h 
• Fräs bort överskjutande faner på de 
      diagonalfanerade skivorna                        1 h 
• Ställ skivorna på ”tork”   1 h 

S:a 36 h 
 
 

 

Kantlistning av lameller 
Justersågning mm. 
 

● Fräs fals i bladets framkant   1 h 
● Justersåga längden på mellanbotten  0,5 h 
● Justersåga bredden på sidorna   0.5 h 
● Justersåga lådfronter i rätt mått   1 h 
● Justersåga hyllplan i rätt längd och övermått på djupet 1 h 

 
● Justersåga även kryssfaner till ryggen med något övermått 0.5 h 

 
 

S:a 4.5 h 
 
 
 
 
 



Kantlistning  
 

• Tag ut ämnen till kantlister, tänk på årsringarna!! 
o Rikta 
o Plana  
o Klyv 
o Plana igen  
o Klipp 45 grader på lister till mellanbotten,  

  den främre i exakt längd                        4 h 
● Limma list i fals på blad   1 h  
● Sidor kantlistas på långsidorna   1 h 
● Mellanbotten kantlistas på framkant först  1 h 
● Renhyvla listen     1 h 
● Limma de andra två listerna på mellanbotten  1 h 
● Mellanväggar kantlistas i framkant  1 h 
● Hyllplan kantlistas på tre sidor   4 h 
● Luckor kantlistas på en sida och en kant  2 h 
● Lådförstycken kantlistas på över- och undersida och en kant 2 h 
● Lådbottnar kantlistas i bakkant   1 h 
● Rygg kantlistas på alla fyra sidor   2 h 
● Fräs alt hyvla ner kantlisterna   5 h 
● Såga bort överskjutande lister   1 h 
● Såga isär sidorna så att det finns två övre- och två  

undersidor    1 h  
S:a 28 h 
 

Fanerhantering 
 

● Räkna ut och märk på hur allt faner ska tas fram ut fanerbunten.  
Tänk på att mönstret ska följa varann på sidor och luckor, och 
 att parkettläggningen stämmer. Var mycket noggrann i detta  
moment! Ha en tydlig struktur på uppmärkningen och för 
 anteckningar.    6 h 
 

● Såga isär buntar och håll dem ihoptejpade och uppmärkta 3 h 
●  
● Börja med de ytor som inte har parkettläggning; blad, 

 mellanbotten, mellanväggar, lösa hyllplan, sidornas 
insidor och lådbottnar samt rygg. Fräs fogarna, både  
körsbär- och lönnfaner, lämna de yttre så att det finns  
plats för styrkolssar. Håll hela tiden isär buntarna så att 
 inget blandas ihop.     8 h 
  

● Foglimma faner till fanersjok   16 h 
      S:a 33 h 
 



Parkettläggning: 
Sidornas utsida och bägge sidor på luckorna samt fådförstyckena. 
  

● Planera parkettläggning noga.    4 h 
● Börja från centrum och fräs de fogar som går att fräsa,  

de långa mittbitarna. Foglimma dem  8 h 
●  Arbeta sedan utåt.  De korta fanerbitarna skäres 

med fanerkniv. Foglimma vart efter.  16 h 
 

● limma stryrklossar på alla fanersjok  2 h 
      S:a 30 h 

Ytfanering  
● Limma ytfaner på samtliga skivor: 

✔ blad och mellanbotten 
✔ samtliga sidor 
✔ mellanväggar 
✔ lösa hyllplan 
✔ luckor 
✔ lådförstycken 
✔ lådbottnar 
✔ rygg    6 h 

 
Fräs bort överskjutande faner med handöverfräs.  2 h  
 

● Fanera ytterkanterna på luckor och ytterkanterna 
på lådförstycken     2 h 

      S:a 10 h 

Justersågning  
• Formatsåga alla skivor i rätta mått  3 h 

S:a 3 h 

Synliga kantlister 
De skivor som ska ha synliga kantlister; 

• Blad,   4 sidor 
• Mellanväggar,  framkant  
• De övre sidorna, underkant 
• Lösa hyllplan framkant 
• Luckor,  underkant och en sida (mot mitten) 
• Lådförstycken ,  kanten mot mitten  4 h 

 
• Limma kantlister på samtliga kanter  4 h 
• Hyvla bort överskjutande   2 h 

S:a 10 h 
 
 
 
 



Falsfräsnig  
• Fräs fals i blad på framkant och sidor för lönnlist 1 h 
• Fräs fals i sidor i bakkant för lönnlist  0,5 h 
•  Fräs fals i luckor i ytterkant för lönnlist  0,5 h 
• Fräs fals i lådförstycke i ytterkant för lönnlist  0,5 h 

 
 Limma i lönnlister    2 h 
 Hyvla rent och jämnt samt såga bort  

överskjutande list   2 h 
 

• Fräs fals för sidor, lucka och lådförstycken i blad och 
mellanbotten    1 h 

• Fräs fals för rygg i blad, sidor   1 h 
• Stäm ur i hörnen i bladet för rygg  2 h 

Ställ skivorna luftigt och så att de inte slår sig  0,5 h  
      S:a 11 h 

 

Fackramar  
Tag fram massiva ämnen till: 

 ramdelar i lönn   0,5 h 
 slitlister i ek alt ask   0,5 h 

• Rikthyvla alla delar   1 h 
• Limma material till de mittre tvärstyckena  0,5 h 
• Planhyvla slitsstycken i övermått   0,5 h 
• Fräs fals i slitsstycken för slitlist, de yttre delarna i 

bordsfräsen, de mittre i sinkmaskinen   2 h 
• Limma i slitlist    2 h 
• Hyvla alla delar i rätt tjocklek   1 h 
• Hyvla mittdelarna i rätt bredd   0,5 h 
• Hyvla resterande delar 2 mm övermått på bredd 0,5 h 

 
• Justersåga längden på samtliga delar 2 mm övermått 1 h 

 
• Såga slits i lilla justersågen   1 h 
• Fräs tapp i bordsfräsen   2 h 
• Fräs `tapp´ i sinkmaskinen   2 h 
• Nacka tapparna    1 h 

 
• Putsa alla innerkanter   1 h 
• Torrlimma    1 h 
• Limma    2 h 

 
• Formatsåga  fackramarna i exakt mått  1 h 

 
• Putsa fackramar    3 h 
 

S:a 24 h 



Sammanfogningar  
Borra för centrumtapp; 

• Sidor     2 h 
• Blad      2 h 
• Mellanbotten    2 h 
 

 
Fräs notspår i sinkmaskin ; 

• Mellanväggar    1 h 
• Fackramar    2 h 
• Sidor     2 h 
• Blad      1 h 
• Mellanbotten    1 h 

S:a 13 h 
 

Styrlister  
• Fräs spår i sidor för styrlister i sinkmaskin  2 h 
• Skär ut skarpa hörn i framkant   2 h 
• Fräs spår för styrlister i mellanväggar i bordsfräsen 1 h 
• Hyvla fram styrlister i ek alt ask   1 h 

S:a 6 h 
 

Hyllor  
• Borra för hyllbärare i sidor och mellanvägg  3 h 
• Kapa mässingrör för hyllbärarskoning  1,5 h 
• Limma i rör med fisklim   2 h 

 
 

• Fräs ur i lösa hyllplan för hyllbärare  2 h 
• Fräs profil på hyllornas framkant   2 h 

S:a 10,5 h 

Profiler  
• Fräs profil på   

 Blad    1 h 
 Mellanbotten   1 h 

S:a 2 h 

Gångjärn  
• Fräs ur i blad och mellanbotten för pinngångjärn 2 h 
• Passa in och stäm ur för pinngångjärn  2 h 
• Skruva fast pinngångjärn   1 h 
• Fila in/ner pinngångjärn i blad och mellanbotten 5 h 

S:a 10 h 



Putsning  
• Putsa alla invändiga delar på stommen, inklusive rygg, 
      till korn 400    6 h 
• Fasa mässingskoningen   1 h 
• Putsa stommens utvändiga delar till korn 180  4 h 
• Putsa styrlister    1 h 

S:a 12 h 

Limning av stomme 
Invändig ytbehandling 
 

• Kontrollera att övre sidor, blad och mellanbotten samt rygg 
 är redo för ytbehandling   1 h  

• Maskera limytor    0.5 h 
• Stryk med shellack    1 h 
• Putsa med fint slippapper   1 h 
• Ytbehandla med oljevax   2 h 

 
• Hyvla fram pressbitar   0,5 h 
• Torrlimma sidor med blad och mellanbotten  1 h 
• Limma sidor med blad och mellanbotten  2 h 
• Ta bort limrester   0,5 h 
• Limma in fjäder i mellanvägg   0,5 h 
• Limma in mellanvägg   1 h 
• Ta bort limrester   0,5 h 

      S:a 11,5 h 
 
       

Underdel  
• Limma i styrlister    2 h 
• Skär rent från lim    0.5 h 
• Planhyvla mellanväggar så att styrlister bli exakt i liv  

med mellanväggar    0,5 h  
 
• Limma in fjäder i fackramar och mellanväggar  1 h 
• Skär bort limrester    0,5 h 
• Torrlimma undre sidor med fackramar och mellanbotten,  

ha även med mellanväggar   1 h 
• Limma undre sidor med undre fackram och mellanbotten 2 h 
• Tvätta bort limrester   0,5 h 
• Limma in den andra fackramen   1 h 
• Limma in mellanväggarna   1 h 
• Ta bort limrester    0,5 h 

 



Rygg 
 

• Passa in rygg, med putshyvel   1 h 
• Limma in rygg    1 h 
• Tvätta bort limrester   0,5 h 

 
• Putsa hela stommen utvändigt till 400 korn  5 h 

S:a 18 h 
 

Benställning  
• Tag fram ämnen till ben, sarg, skruvlister och profillist 

Samt material till lösa heltappar    1 h 
• Rikthyvla    1 h 
• Planhyvla     1, 5 h 
• Justersåga längden på ben och sarg samt skruvlist 1 h 
• Fräs tapphål i ben och sarg   3 h 
• Hyvla och fräs tappämne   1 h 
• Kapa tappar i rätt längd   0,5 h 
• Fräs koning på ben i mall i bordsfräs  4 h 

 
• Fräs profil på profillist    2 h 

 
• Borra hål och försänkning i skruvlist  1 h 

 
• Putsa ben och sarger samt skruvlist  4 h 
• Torrlimma    1 h 
• Limma ben och sidosarg   2 h 
• Limma ´gavlar´ och långsidorna   2 h 
• Skär bort limrester    0,5 h 

 
• Limma skruvlist    1 h 
• Ta bort limrester    0,5 

 
• Klipp gering på profillist    1 h 
• Limma profillist    2 h 
• Putsa profillist    2 h 

 
• Bryt alla kanter och fasa benändar  2 h 

 
• Ytbehandla benställningen   2 h 

 
      S:a 36 h 
 
 
 
 
 



Luckor  
• Fräs ur för pinngångjärn   2 h 
• Passa in och stäm ur    2 h¨ 
• Passa in luckor    1 h 
• Fräs fals i mötet    1 h 
• Fräs ur för låsstolpe   2 h 
• Fräs ur för låskista    2 h 
• Fräs ur för slutbleck   2 h 
• Fräs ur för låskolv    1 h 

 
• Fräs profil i luckmötet   2 h 

 
• Fräs in kantreglar    2 h 
• Fräs ur för slutbleck   1 h 

 
• Fräs ur för nyckelhålbössning   3 h 

 
• Passa in luckorna, och att låset passar  3 h 

 
• Skruva fast alla beslag    2 h 
• Fila och slipa ner beslagen   4 h 
• Putsa luckorna    3 h 

      S:a 33 h 

Lådor  
• Framtagning av lådmaterial: 

 -förstycken 
 -sidor 
 -bakstycken 
 -glidlister 
 -bottnar 

 
 
• Rikt- och planhyvla alla delar    2 h 

 
• Fräs notspår i förstyckena   2 h 
• Fräs not i bottnarna    2 h 
 
• Fräs fals i glidlister    1 h 
• Formatsåga bottnar    1 h 
• Putsa glidlisternas insida och bottnarnas undersida 2 h 
• Limma glidlister med bottnar   2 h 
• Passa/ hyvla in bottnarna   2 h 
• Såga bort överskjutande glidlist   1 h 
• Putsa bottnar    1 h 

 
 
 



 
 
• Fräs gradspår i lådförstycken   3 h 
• Fräs gradtapp i sidostycken   3 h 
• Nacka tappen    1 h 
• Justersåga bakstycke   0,5 h 
• Handsinka bakstycke   10 h 

 
• Fräs profil på lådsidor   1 h 

 
• Putsa alla delar    4 h 

 
• Maskera limytor    1 h 
• Ytbehandla insidor med vax   2 h 

 
• Limma lådan    4 h 
• Ta bort limrester    0,5 h 
• Limma dit bottnar    3 h 
• Ta bort limrester    0,5 h 

 
• Passa in lådorna    4 h 

S:a 53,5 h 

Lådhandtag  
• Gör fräsmall för mittpinnen   2 h 
• Gör mall för urfräsning för mittpinne  2 h 
• Hyvla fram ämnen    1 h 
• Justersåga ämnena    1 h 
• Fräs form på mittpinne   2 h 
• Fräs form på undre tvärpinne   2 h 
• Fräs urtag för mittpinne   2 h 
• Putsa alla delar    3 h 
• Limma ihop alla delar   2 h 
• Limma handtagen på lådförstyckena  2 h 

 
• Ytbehandla lådförstycken, först shellack, sedan oljevax 2 h 

S:a 21 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slutbearbetning  
 

• Slutputsa alla delar: 
 Stomme utvändigt   8 h 
 Benställning   5 h 
 Luckor och lådförstycken   4 h 
 Kontrollera alla kantbrytningar  2 h 

 
• Ytbehandla med shellack   4 h 
• Mellanputs    2 h 
• Ytbehandla med oljevax   8 h 

 
• Skruva fast benställningen   2 h 
• Montera luckor    3 h 
• Finjustera beslagen    3 h 
• Passa in lådor    5 h 

S:a 46 h 
 

 
 

Gå igenom hela skåpet och kolla att allt är tip top.  Justera om/ där det behövs. 5 h 

 

 

 

 

 

 

Total tid:    504,5 h 

   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 




