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Sammanfattning 

Examensarbete (10hp) Laserskuren intarsia har utförts på Carl Malmsten furniture 
studies av Victor Thelin våren 2010. 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur man med modern teknik kan arbeta 
mot äldre hantverkstekniker. Tyngdpunkten i forskningen kommer att vila på vilka 
förutsättningar som är optimala för att skära ut intarsia med laserteknik. I mitt arbete 
redovisar jag historisk bakgrund inom de olika teknikerna för att sedan genom egna 
praktiska tester undersöka om lasertekniken kan komplettera de traditionella 
teknikerna. 

 

Summery 

The diploma thesis (10 credits) Laser cut marquetry was carried out at Carl Malmsten 
furniture studies by Victor Thelin spring 2010. 
 
The purpose of this report is to explore how modern technology can work against 
older craft techniques. The focus of the research will depend on what conditions are 
optimal for cutting marquetry with laser technology. In my work I account for the 
historical background of the various techniques and then through own practical tests 
examine whether the laser technology can complement the traditional techniques. 
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1. Inledning  
Laserteknikens mångsidighet och användarvänlighet gör den till ett mycket populärt 
instrument inom många branscher. Inom industriell tillverkning integrerar man ofta 
laserns egenskaper med datorstyrda maskiner. Lasern lämpar sig utomordentligt för 
skärning och gravering i de flesta material. Då man med hjälp av datorstödda 
ritprogram (CAD-program) och laserns exakthet kan göra exakta avbilder i ett 
material utifrån en avancerad konstruktionsritning anser jag att det måste integreras 
med träindustrin. 

1.1 Bakgrund 
Mitt intresse för laserteknik föddes då Linköpings Universitet införskaffade en Epilog 
lasermaskin till institutionen. Det väcktes idéer hos mig huruvida denna relativt nya 
teknik skulle kunna appliceras på vårt annars traditionella tillvägagångssätt. 
Datorstödd teknik (CNC-teknik) är väldigt relevant idag då vi arbetar mycket digitalt 
men inte förens nu när lasertekniken finns tillgänglig kan man göra mer detaljerad 
tillverkning så som intarsia. 

1.2 Syfte  
Syftet med denna rapport är att undersöka hur man med modern teknik kan arbeta 
mot äldre hantverkstekniker. 

1.3 Metod  
Jag kommer utföra ett antal praktiska tester med målet att svara på min frågeställning.  

1.4 Avgränsningar 
Jag kommer att bygga min forskning endast kring EPILOG legend 36 EXT. Jag 
kommer helt att utelämna andra lasermaskiner och andra aktörer med laserbaserad 
intarsiatillverknings. Arbetet kommer att vara inriktat på intarsia med piece by piece 
tekniken som arbetsmetodik. Andra områden kommer oundvikligt att undersökas i 
samband med huvudämnet.  

1.5 Frågeställning 
Kan laserteknik vara ett komplement till traditionella intarsiatekniker? 

 

 

1 CAD Computer aided design, datorstödd konstruktionsritning. 
2 CNC Computerized numerical control, system för datorstyrd eller numeriskt styrd verktygsmaskin. 
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2. Intarsia  
Ordet intarsia betyder inläggningar och härstammar från det italienska ordet intarsio. 
Intarsia är ett samlingsord för alla mönsterlagda ytdekorationer oavsett material eller 
teknik (Brunne, 1996 s.5). 

2.1 Historisk bakgrund 
Intarsia är en av de äldsta hantverkstekniker vi känner till. När man öppnade 
Tutanchamons grav (1366-57 f.kr.) fann man en tronstol med praktfull intarsia i 
ädelsten, guld och ädla träslag som vittnar om en långt skriden hantverkstradition. Det 
finns dokumentation som låter oss förstå att intarsia även förkom i antikens grekland. 
Dock finns det bara fragment kvar av föremålen då klimatet ej var så gynnsamt i 
området. Romarna var de som på riktigt återupptog och vidareutvecklade egyptiernas 
fanerings- och inläggningsteknik. Man kan av samtida litteratur förstå romarnas 
uppskattning av de olika träsorterna och teknikerna. I naturalis historia beskriver 
plinius d.ä. (23-79 e.kr.) tillverkningen av faner ”för att få ett träd att sälja flera 
gånger om har man funnit på att såga upp det i tunna skivor.” (Brunne, 1996 s.8). 
Från 1500 f.kr. fram till 500 e.kr. lade romarna grunden till de flesta 
möbelhantverksverktyg och de möbeltyper vi omger oss med idag. Vi kan konstatera 
att romarna behärskade dåtidens tekniker och en mångfald av materialen tillfullo 
(Brunne, 1996 s.9). Det dröjde ända fram till början av 1000-talet då vi igen kunde se 
intarsia med hög hantverksmässig kvalitet (Brunne, 1996 s.10). Det var främst 
munkarna inom den katolska kyrkan som utövade konsten. Munkarnas arbete går att 
beundra i bl.a. klostret San Martino i Neapel och i katedralen i Modena, Italien 
(Lehmann, 2000 s.9). 

Renässansen  

I slutet av 1500-talet hade intarsiakonsten uppnått samma status som måleri och 
skulptur i Italien. I och med den ökande efterfrågan på hantverket skapades högre 
krav på en mer sofistikerad hantverkare och en mer organiserad verksamhet. Dessa 
yrkesmän kom att kallas för (ita. intasiatori). I och med att statusen för intarsiakonst 
växte blev en naturlig följd av detta att motiven skapades av de mest ansedda 
konstnärerna för sin tid. Konstnärerna ritade motiv med ändamålet att det skulle 
skäras till en intarsia. Intarsiamotiv med linjeperspektiv är signifikativa för tiden där 
konstnären som under perioden kallades för maestri di prospettiva (mästare i 
perspektiv) ville få fram en tredimensionell effekt (Brunne, 1996 s.11). 

Sverige 

På 1700-talet spred sig intarsiatillverkningen till Sverige via Holland och Tyskland. 
Väggar och möbler dekorerades med intarsia på slott och herresäten. Det kom att bli 
ett mode att klä väggarna med monumentala intarsiamotiv. Under denna tidsperiod 
var vår idag mest kända möbelsnickare och ebenist 3 verksam, Georg Haupt (1741-
1784). Haupts mästerverk anses stå som typ för den gustavianska möbelkonsten i 
Sverige (Lehmann, 2000 s.9). I och med intågandet av nystilar som Oscarianska 
klassicismen och Louis XVI-stil erhöll intarsian en plats i finrummen igen, mycket 
tack vare världsutställningen i Paris 1867 som var stilbildande över större delen av  
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Europa. En av våra mest namnkunniga tillverkare under den tids epok var fabrikör 
Anders Svensson (1827-92) som var känd för sina mästerstycken i nyrenässansstil 
(Brunne, 1996 s.42). Som reaktion mot industrialismen framtåg under slutet av 1800-
talet formades en ny stil som kallades l àrt nouveau som byter den nya stilen. Med 
tankar kring den nya stilen bildades en rörelse som kallade sig för Arts and Crafts - 
rörelsen.  Rörelsen hade för avsikt att framhäva hantverket, materialkunskap och ett 
samspel mellan form, funktion och dekor (Brunne, 1996 s.44). Denna filosofi väckte 
även uppmärksamhet i Sverige där det utmynnade i ett nyväckt intresse för svensk 
natur och allmogekulturen vilket tydligt avspeglar sig i dåtidens intarsiamotiv. Några 
av de mest framstående arkitekter och formgivare var Ferdinand Boberg (1860-1946), 
Carl Westman (1866-1936), och Alf Wallander (1862-1914) (Brunne, 1996 s.44). 
Carl Malmsten var den formgivare som kanske mest bär ansvar för den tids renässans 
inom trähantverket och intarsiatillverkning. Han höll hårt vid de manuella 
arbetsmetoderna och sin filosofi ”hand och tanke i skapande samverkan”. Några 
exempel på Malmstens mest kända och intarsiaberikade arbeten är en kollektion 
möbler på Blanchs konstsalong 1917, möbler till Konserthuset och Tändsticksbolaget 
1920 (Brunne, 1996 s.49). Allt som oftast lyfts formgivaren fram medans 
hantverkaren förfaller anonym. Sveriges i modern tids kändaste dekopörer 4 anses 
vara Manne Manning (1883-1950) och Rolf Lehmann (1901-2005). Bortser man från 
Malmstens intarsiatillämpning levde intarsian i en undanskymd tillvaro då hantverket 
inte låg högt i kurs på konsthögskolorna och med en avsaknad av utbildningar inom 
yrket föreföll det sig att intarsian ägde stor avsaknad av konstnärlig estetik. Inte 
förens framåt 1950-talet kunde man återigen se en uppgång av den estetiska 
kvaliteten då AB Chamberts möbelfabrik i Norrköping startade upp en 
intarsiatillverkning med Erik Chambert som konstnärligledare (Brunne, 1996 s.50-
51).  

Ser man på de möbler som tillverkas idag så inser man att intarsia inte kan anses vara 
modernt även om uppfattningen är att intresset för intarsia förefaller stort hos 
allmänheten. Kunskapen om intarsiatillverkning ter sig mestadels till skolor och 
institutioner. Den skola som anses var ledande inom ämnet är den skola som Carl 
Malmsten grundade 1930 som idag heter Carl Malmsten Furniture Studies och är 
beläget på Lidingö i Stockholm. 

 
 

 

 

 

 

 

3 EBENIST Eller Ebenholtssnidare blev på 1700-talet en arbetstitel för möbelsnickare som arbetade 
med fanerade möbler och som utförde intarsiaarbeten. 

4 DEKOPÖR Eller dekupör kommer från det franska ordet Dècouper som betyder klippa eller skära 
ut. En dekopör tillverkar intarsia till såväl möbler som dekorativ konst. 
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2.2 Historisk bakgrund Piece by piece tekniken 
Piece by piece tekniken eller bit för bit tekniken som den kallas på svenska är en 
metod där kvantitet och motivets estetik anses viktigare än hantverkets kvalitet. 
Tekniken är lämpad för en produktion av flera likadana intarsior. 1562 uppfanns den 
första lövsågen vilket medförde att mer komplexa intarsiamotiv kunde sågas. Runt år 
1620 uppfann man en ny teknik där man sågade genom flera faner samtidigt och som 
sedan limmades ihop bit för bit. Denna teknik utvecklades senare av en man som 
hette Charles Boulle (1642-1732). 1780 utvecklades den första ”intarsiaåsnan” som är 
ett sågstativ där man kan klämma fast en hel fanerbunt som man kan såga rakt igenom 
i rätt vinkel. Detta revolutionerade intarsia tillverkningen då man kunde börja 
massproducera intarsior (Burman, 2010). 

2.3 Piece by piece tekniken 
Denna teknik bygger på att man paketerar faner i buntar med varje träslag för sig. 
Sedan sågar man ut var del för sig med ett vertikalt sågsnitt som ligger i 90 graders 
vinkel mot fanerens yta. Man kan såga mellan 12-20 kopior åt gången. På varje bunt 
limmas en förlaga ner, vilket är ett papper med ett linjerat motiv med en linje tjocklek 
på 0,1-0,2mm. När man sedan sågar efter dessa linjer är det viktigt vilken sida om 
strecket man sågar på utifrån vilken bit av intarsian man sågar i. Om du exempelvis 
sågar på strecket i bakgrundsfaneret bör du såga på utsidan av strecket på den bit som 
ska fällas in i bakgrundsfaneret. Detta ställer stora krav på dekopörens 
yrkesskicklighet. För att förklara denna teknik på ett enkelt sätt kan man säga att man 
sågar ett hål i ett faner sedan sågar man en annan bit som ska passa i det hålet 
(Burman, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  8 

 

3. Laser 
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. (”ljusförstärkning genom 
stimulerad emission av strålning). 

3.1 Laserskärning 
Laserstrålen genereras från en laserkälla, strålen riktas mot skärhuvudet med speglar 
eller fiberoptik. I skärhuvudet sitter en lins som fokuserar strålen till en liten punkt 
strax ovanför arbetsstycket. Strålen hettar upp arbetsstycket och ett snitt bildas. 
Strålen är i det flesta fall osynlig (infraröd).  Maskinen jag har arbetet med är en 
Epilog legend 36EXT. Laserkällan i den maskinen är kolidioxidlaser som är en typ av 
gaslaser.  

(http://www.svets.se/tekniskinfo/termiskskarning/laserskarning.4.ec944110677af1e83
80009791.html, 2010-10-04). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: 1 Illustration av laserns skärhuvud. 
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4. Ritprogram 
Jag har arbetat i två program: Auto-cad och Illustrator vilka båda är CAD program. 
Auto-cad lämpar sig bra vid mer avancerade konstruktionsritningar där precision är 
avgörande. Illustrator lämpar sig bra vid motiv av mer organisk natur.  
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5. Resultat ‐ Praktiska tester 
Jag har sammanställt ett antal olika tester som jag anser kommer att redogöra för den 
information jag behöver för att uppfylla mina mål med denna rapport. 

‐ Fixering av ämne i maskinen 

‐ Lasersnittets egenskaper i trä 

‐ Addering av bortfall från lasersnittet    

 

5.1 Fixering av ämne i maskinen 
När man arbetar i Epilog Laserskäraren lägger man in ett ämne på ett maskinbord i 
maskinen. Bordet är uppbyggt av ett rombmönstrat galler av stående metallremsor. 
Under bordet finns en uppsamlingsbehållare för skäravfall. Från 
uppsamlingsbehållaren går en ventilationskanal som suger ut rök när lasern skär. Det 
vakuumtryck som uppstår i maskinen när luften sugs ut är det enda som suger fast 
biten i bordet. Så länge man arbetar med ämnen som är plana och raka är det inget 
problem då laserstrålen inte frambringar något motstånd då den skär. Arbetar man i 
faner som har en naturlig tendens till att bågna utgör detta ett problem. 
Vakuumtrycket i maskinen är så svagt att det inte kan suga ner faneret plant mot 
bordet. Ligger faneret inte plant så kommer lasern inte skära igenom på vissa ställen 
och om faneret inte ligger i vinkel med laserstrålen resulterar det i en felmarginal. För 
att lösa denna problematik har jag sammanställt fyra metoder som jag ska undersöka 
med målet att få faneret att ligga plant mot maskinbordet.  

 

Metod 1 

Koncentrera maskinens vakuumtryck över en mindre yta på maskinbordet. 

Metod 2 

Stabilisering av faner med målet att uppnå ett planare ämne. 

Metod 3 

En kombination av metod 1 och metod 2. 

Metod 4 

Sammanpressning av faner mellan två skivämnen med magnetism som presstryck. 
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5.1.2 Utförande och resultat av fixeringsmetoder 
 

Metod 1 

Jag sågade ut en mdf-board som täcket hela arbetsbordets yta (610x914mm) i 
maskinen. Sedan skar jag hål med en diameter på 3mm över en yta på 300x150mm. 
Jag tejpade med isoleringstejp över skarven mellan mdf-boarden och maskinbordet 
för att minimera bortfall av vakuumtryck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: 5 Mall för koncentration av vakuumtryck. 

 

Resultat 

Jag inledde med undersökningar av metod 1 eftersom det var den metod jag trodde 
mest på och jag vet att det är en beprövad metod i cnc - sammanhang. Trycket ökade 
över ytan där jag skurit hål i mdf-boarden, Faneret hölls på plats men jag hade 
hoppats på bättre effekt då kvaliteten på faneren varierar. Ett faner med egenskaper 
som gör att det förhåller sig relativt plant hålls ner av vakuumtrycket på ett önskvärt 
sätt men så fort faneret förhåller sig ojämnt är vakuumtrycket inte tillräckligt.  
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Metod 2 

Jag limmade ner: 

0,6 mm björkfaner på brunt verkstadspapper med vitlim. 

0,6 mm rotfaner på brunt verkstadspapper med vitlim. 

Resultat 

Resultatet av dessa metoder var obrukbara i detta sammanhang. Björkfaneret förhöll 
sig i de flesta fall oförändrat eller så förvärrades ojämnheten. Rotfaneret som är 
ojämnt i sin natur blev förvisso betydligt planare men i båda dessa fall kvarstår 
problematiken med ojämnhet. Ytterligare ett problem uppstod då pappret ger faneret 
styvare egenskaper och det blir därmed ökade krav på vakuumtrycket. Dock skulle 
denna metod lämpa sig bra vid användning av rotfaner i detta sammanhang men det 
bygger på ett ökat vakuumtryck. 

Metod 3  

Metod 3 skulle vara en kombination av metod 1 och metod 2 men efter resultatet i 
metod 2 valde jag att utesluta denna metod då kravet på vakuumtrycket utfaller 
ouppnåligt vid arbete med ett styvare ämne. 

Metod 4 

Metod 4 bygger på att en bottenskiva placeras på arbetsbordet. Ett faner placeras 
mellan bottenskivan och ett tunnare skivämne som fixeras med neodymmagneter. 
Sedan skär man rakt igenom toppskivan och faneret. 

Magneterna negativa enhet fälls in och limmas i bottenskivan och magneternas 
positiva enhet placeras löst på toppskivan. Med hjälp av denna metod skulle faneren i 
teorin hållas plana av toppskivan. Nackdelen med denna metod är att man måste byta 
toppskivan efter varje utskärning vilket innebär att metoden inte blir 
produktionsvänlig eller kostnadseffektiv vilket var några av mina mål i denna 
uppsats. Emellertid skulle denna metod kunna lämpa sig bättre i enstycke produktions 
sammanhang. Därför valde jag att helt avstå från metod 4. 
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Sammanfattning av fixerings resultat 

Ingen av de överstående metoderna skapar ett så pass tillfredställande resultat att man 
på ett enkelt sätt kan jobba med faner av olika kvaliteter. Arbetar man med faner som 
förhåller sig relativt plana är metod 1 det mest funktionella sättet utifrån ett 
produktionsmässigt synsätt. Metod 1 är också det tillvägagångssätt jag kommer att 
arbeta vidare med i examensarbetet. Dock har metod 1 sina begränsningar. Jag har 
arbetat med mindre faner, skulle man vilja arbeta med större intarsior skulle det 
innebära att arbetsytan skulle växa och det skulle generera i fler hål i bottenskiva som 
i sin tur skapar ett sämre vakuumtryck. Det innebär att den största problematiken med 
fixering av ämnet i maskinen är att vakuumtrycket är för svagt. Jag är övertygad om 
att om man skall kunna vidareutveckla tillverkning av intarsia med laserteknik så 
måste man hitta ett sätt att öka vakuumtrycket i maskinen. Om det vore möjligt att 
tillverka eller komplettera med komponenter som gör att vakuumtrycket ökar i 
maskinen till exempel så ser jag inga omedelbara begränsningar i fixeringsmetodiken.   

5.2 Lasersnittets egenskaper i trä 
För att hitta rätt metod för att skära ut intarsia med laser är det nödvändigt att veta hur 
lasern påverkar trä. Jag har utformat ett antal tester för att få svar på vilka 
förutsättningar som är optimala för skärning i faner. I laserskärarens 
programinställningar går det att ställa hastighet och styrka. Med dessa inställningar 
kan man förändra förutsättningarna för det resultat man vill uppnå. I grund och botten 
är det ungefär samma arbetssätt som när man arbetar med ett skärandeverktyg. 

‐ Studie av laserns linjetjocklek 

‐ Svärta av lasern i ämne 

‐ Lasersnittet i genomskärning 

‐ Sammanfogning av laserskuret faner 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5.2.1 Studie av laserns linjetjocklek 
Tanken var att jag genom att jämföra dessa tester skulle kunna se om samma 
linjetjocklekar skilde sig beroende på vilken hastighet och styrka jag skar med. 
Resultatet av detta är väsentligt vid infällning av faner då jag måste veta exakt 
linjetjocklek så jag kan addera resultatet på det fanerämne som ska fällas in i 
bakgrundsfaneret. Jag har inför detta test utgått ifrån att en hastighet på 100 % är det 
optimala i ett kostnadseffektivt perspektiv. Jag har av tidigare erfarenheter lärt mig att 
det minimerar svärta och att man utan problem kan skära igenom ett faner med en hög 
hastighet. Därför har jag i denna undersökning valt att arbeta med endast variation i 
laserns styrka.   

Metod  

Jag skar en rad med 4st linjer med linjetjocklekar 0.025,  0.050,  0.075 och 0,1 mm i 
nio stycken separata björkfaner med en konstant hastighet på 100 % och nio stycken 
olika styrkeinställningar. 

Inställningar: H = Hastighet S = Styrka 

 

H100/S10 

H100/S15 

H100/S20 

H100/S30 

H100/S40 

H100/S50 

H100/S60 

H100/S70 

 

                     Figur: 6 Urval av fanertestet Laserns linjetjocklek.                 

                    

Resultat  

Epiloglasern har bara kapacitet att skära med en linjetjocklek på 0.025 mm. 0.025 mm 
är det värde man skriver i användarprogrammet men i verkligheten är linjen ca 0,1 
mm. Undersökningarna av linjetjocklekarna resulterade i att alla linjer förblev av 
samma värde. Dock kan man se en vag ökning av linjens tjocklek då styrkan på lasern 
stegras. Varför detta fenomen uppstår kommer jag att återkomma till.  
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H100/S20 Framsida

H100/S20 Baksida

H100/S70 Framsida

H100/S70 Baksida

 

5.2.2 Svärta av lasern i ämne 
En följd av användningen av laserteknik i träsammanhang är att lasern svärtar trät. 
Genom att laborera med laserns styrka och hastighet är målet att minimera svärtan i 
träet. 

Metod  

Jag använde mig av testmaterial från testet Studie av laserns linjetjocklek. Där jag 
tydligt kunde observera svärtans olika framtoning vid olika styrkeinställningar.  

Resultat 

Det är tydligt att den värsta svärtan blir på baksidan av faneret, den sida som ligger 
mot bordet. På framsidan av faneret är det bara en antydan till svärta. Oberoende 
styrka på lasern så ökar svärtan minimalt på framsidan av faneret i takt med att 
styrkan tilltas. På baksidan av faneret blir det en radikal ökning av svärta då styrkan 
ökar. Svärtan på baksidan behöver inte vara ett problem om man limmar ner intarsian 
med baksidan mot skivmaterialet men i nuläget finns inte tillräkligt med fakta för att 
kunna slutställa den hypotesen. Utifrån resultatet på detta test anser jag att bäst 
resultat uppnås med en hög hastighet och så lite styrka som möjligt men att man med 
marginal tar sig igenom ämnet. Med en hastighet på 100 % och en styrka på 20 % får 
man ett rent genomgående snitt och minimal ytliggande svärta på baksidan av faneret 
som försvinner vid putsningsstadiet.  

En eventuell problematik som kvarstår är att det förekommer en vis svärta på snittets 
väggar som inte går att putsa bort. Detta kan komma att bli ett problem då jag 
misstänker att det kommer skapa en kontur runt faneret, speciellt vid arbete med ljusa 
träslag. 

  Figur: 7 Urval av fanertestet Laserns linjetjocklek. 
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H100/S20 H100/S30

H100/S40

H100/S60 H100/S70

H100/S50

5.2.3 Lasersnittet i genomskärning 
För att på optimalt sätt kunna sammanfoga laserskuret faner måste jag ta reda på hur 
snittet ser ut i genomskärning. För att uppnå mitt mål på denna punkt skar jag med 
varierande djup i ett massivt björkämne för att sedan studera snitten i mikroskop. 

Metod  

Jag skar en rad med 9st linjer i träets fiberriktning med olika styrkor i en bit hyvlad 
björk. Ämnet studerades under mikroskop med 40x förstoring. 
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X

X

H100/S80 H100/S90

H100/S100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: 8 Förstoring av Lasersnitt. 

 

Resultat  

Man kan tydligt se att snittet i ämnet är avsmalnande vilket innebär att snittet inte 
förblir rakt då man skär igenom ett ämne. Detta förklarar den ökade linjetjockleken i 
testet: Studie av laserns linjetjocklek. Eftersom desto djupare du skär ju högre upp i 
snittet hamnar du vilket resulterar i ett bredare snitt. Det innebär att jag måste ha detta 
i åtanke när det blir tid för infällning av faner då det kommer påverka relationen 
mellan den fanerbiten som ska fällas in i motsvarande bakgrundsfaner.  

Utesluter att skära flera faner på en gång (fanerbunt) 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur: 9 illustration av lasersnitt i genomskärning. 
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Skivmaterial

Skivmaterial

Alternativ 1

Alternativ 2

 

5.2.4 Sammanfogning av laserskuret faner 

För att se hur snittet påverkar sammanfogningen av faner har jag utfört 
sammanfogningstester som sedan studerats i mikroskop före och efter putsning. 

Jag skar ut fanerremsor i två olika träslag björk/teak. Jag använde mig av två 
inställningar i detta test. Hastigheten var konstant 100 % och styrkan var 20 % 
respektive 70 %. Med bakgrund av tidigare tester kom jag fram till att genom att 
skära med dessa inställningar skulle jag tydligt se en eventuell förändring i limfogen 
utan att behöva testa alla styrkor. 20 % styrka behövs för att skära igenom faneret och 
överskrider man 70 % svärtas faneret mer än godtagbart.  

Exempel: 2st faner remsor i björk utskurna med hastighet 100 % och styrka 20 % 
limfogas och limmas ner på skivämne. Varje test görs två gånger var av ena limfogen 
vänds upp och ned innan ner limning på skivmaterial eftersom snittet visat sig vara 
koniskt vill jag se om resultatet förändras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

      Figur: 10 Illustration ner limmad fanerskarv. 

 

 

 

 

 

 

       Figur: 11 Illustration ner limmad fanerskarv. 
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  Figur: 12 Förstoring av fanerskarvar björk/björk. 
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Figur: 13 Förstoring av fanerskarvar björk/teak.  

 



  22 

 

Resultat 

Studerar man fotografierna som tagits på fanerskarvarna ser man en vag skillnad 
mellan styrka 20 % och 70 %. På det provet med en styrka på 20 % ser fogen aningen 
tätare ut men med blotta ögat är det svårt att se. Jag tror inte att fog egentligen är 
tätare utan att det bränner lite mer med en styrka på 70 % och det skapar ett mer 
svärtat snitt vilket ger fogen ett intryck av att vara mindre tät.  

Undersöker man fogarnas fram och baksida ser man en desto större skillnad i täthet. 
Fogens baksida förefaller mycket tätare än fogens framsida. Tittar man på 
undersökningen Lasersnittet i genomskärning kommer detta resultat knappast som 
någon överraskning. Det betyder emellertid inte att man kan slutställa att det är 
baksidan som blir den synliga ytan i intarsian. Desto mer du putsar på baksidan ju 
otätare kommer fogen att bli. Om du väljer att framsidan kommer att bli den synliga 
ytan blir fogen tätare ju mer du putsar. Hur du än väljer att göra så är det svårt att inte 
få ett markerat fog. Fogen framträder tydligare mellan två ljusa träslag men vid 
användning av ett ljust och ett mörkt träslag utfaller resultatet bra. 

 

5.2.5 Sammanställning av resultat av Lasersnittets egenskaper i trä 
Utifrån resultaten av testerna anser jag att man med rätt förutsättningar kan skära i 
trä/faner med laser och få ett bra resultat. Resultatet av dessa tester kommer att ha stor 
betydelse för kommande tester. Olika inställningar på lasern skapar olika 
förutsättningar för kommande moment. Jag har insett hur viktigt det är att veta 
förutsättningarna innan man börjar tillverkning. Då styrka och hastighet bestämmer 
tjockleken på snittet från laser så måste man veta vilken inställning man kommer 
använda genom hela tillverkningen för att värdet skall stämma på iläggsbitarna. När 
man arbetar med ljust faner mot ljust faner så tycker jag ändå att resultatet ur en 
serieproduktionsaspekt är tillfredställande även om det inte går att jämföra med en 
intarsia sågad på ett snedställt bord. Arbetar man med ljust faner mot mörkt faner 
anser jag att man kan få ett näst intill lika tillfredställande resultat som vilken annan 
existerande sågteknik som helst. 
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O!set 0,1mmUtskuren form i 
bakgrundsfaner.

 

5.3 Addering av bortfall från lasersnittet    
Vare sig man sågar intarsia eller skär ut den med laser skapas ett spelrum av sågbladet 
eller laserstrålen. Med piece by piece metoden som är den teknik jag utgår ifrån i 
denna rapport innebär det att man måste kompensera denna differens. Det 
traditionella tillvägagångsättet är att såga ut intarsian och för att kompensera 
differensen av sågbladet sågar man på olika sidor om en linje. I mitt fall så måste jag 
kompensera laserns linjetjocklek i datorn. För att på enklast sätt åstadkomma detta 
använder jag en funktion i programmet illustrator som heter offset vilket innebär att 
man kan flytta en linje med ett bestämt värde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: 14 Illustration offset-metoden. 

Så länge formen är fristående gentemot bakgrundsfaneret så kan man enkelt flytta 
linjerna på den form som ska passa i bakgrunden. Jag talar om för programmet att jag 
vill flytta linjen 0,1 mm utåt så har jag kompenserat för differensen som lasersnittet 
har skapat.  

Om motivet består av flera delar som ligger omlott eller kant i kant med varandra 
uppstår en problematik i adderingen av bortfallet från lasersnittets tjocklek. Då jag 
tillämpar den tidigare använda ”offset-metoden” förefaller det sig att linjer flyttas 
omlott i förhållande till varandra. Det innebär att jag inte kan flytta ut linjerna lika på 
respektive bitar. Skulle jag göra det så skulle bitarna bli för stora för sitt tilltänkta 
utrymme. Se illustrationen nedan. 
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O!set 0,1mm

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: 15 Illustration problematik med överlappande offsetlinjer. 

 

För att lösa denna problematik krävs en ritningstekniskstudie och en mängd praktiska 
tester för att undersöka om det är möjligt att skära ut en komplex intarsia för att sedan 
lägga ihop bit för bit och få det att passa. För att detta skall fungera måste man redan 
när man ritar intarsia motivet veta precis vilka förutsättningar som ska råda vid 
tillverkningstillfället. Det är många faktorer att ta hänsyn till i detta problem. 
Förutsättningarna måste hela tiden vara de samma till exempel måste faneret ligga 
lika plant mot maskinbordet vid varje körning och som det ser ut nu så är det inte 
möjligt. Man bör vara medveten om vilka tjocklekar det skall vara på faner när man 
ritar intarsia eftersom styrkan som krävs för att skära igenom ett tjockare faner ger ett 
lite bredare snitt även om skillnaden är marginell så måste man ta hänsyn till alla 
dessa fakta för att på ett vetenskapligt sätt lösa problemet. Jag har valt att inte 
fördjupa mig i denna problematik då jag valt att arbeta med en mer grundläggande 
forskning. Jag skulle gärna se att kommande studenter ämnade undersöka denna 
problematik med mina studier som bakgrund. 

5.4 Tillverkning av blomsterintarsia 
Efter att jag nu funnit goda förutsättningar för att skära ut intarsia vill jag pröva de i 
praktiken genom att tillverka en blomsterintarsia. 

För att lösa problematiken kring överlappande offsetlinjer har jag utarbetat en metod 
som löser detta problem. Metoden bygger på att man fixerar en mall på maskinbordet 
sedan fixerar man i sin tur ett bakgrundsfaner på mallen. Faneret skall kunna tas bort 
och sättas tillbaka på exakt samma ställe. När bakgrundsfaneret sitter på plats skär jag 
ut ett hål i bakgrundsfaneret (1). Sedan tar man bort bakgrundsfaneret och lägger dit 
det faner som du vill skära ut den fanerbit som ska passa i hålet i bakgrundfaneret. På 
denna bit har jag flyttat ut linjerna 0,1 mm runt om med ”offsetmetoden”. Jag skär ut 
biten och limmar ner den i hålet i bakgrundsfaneret (2). Bakgrundsfaneret läggs 
tillbaka på sin plats så att man kan man skära hålet för den bit som ska ligga omlott 
med föregående bit (3)(4). Sedan upprepar man denna process tills intarsian är 
komplett.  Det innebär att jag hela tiden kan flytta ut linjerna 0,1 mm runt om på varje 
bit av intarsian. I och med detta uppstår inte problematiken med överlappande 
offsetlinjer.  Se figur. 13 sid. 27. 
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Fixeringspunkter i form av 
6mm centrumtapp.

 

5.4.1 Mallen 
Mallen ser exakt likadan ut som den mall jag använt mig av i tidigare tester (mall från 
metod 1). Den enda skillnaden är att jag skurit 6 mm hål runt om där jag placerat 6 
mm centrumtappar som sedan sågats av 1 mm över mallens yta. Jag lägger 
bakgrundsfaneret mot dessa punkter. Anledningen till att jag valt detta 
tillvägagångssätt är att eftersom det är maskinen som skurit ut hålen för tapparna så 
vet jag att tapparna ligger i vinkel med maskinens arbetsyta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: 16 Illustration av mall för blomsterintarsia. 
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Bakgrundsfan’er

Iläggningsfan’er

(1)

(2)

Bakgrundsfan’er

Bakgrundsfan’er

(3)

(4)

Bakgrundsfan’er

Iläggningsfan’er (5)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 Figur: 17 Illustration tillverkningsprocess 
 av blomsterintarsia. 
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5.4.2 Resultat tillverkning av blomsterintarsia 
Syftet med tillverkningen av blomsterintarsian var att testa om resultatet av mina 
tidigare tester gick att utföra i praktiken. Målet var att på ett enkelt sätt ta mig runt 
problemet med överlappande offset linjer. Metoden fungerade som planerat, dock 
lämpar den sig inte till någon större serieproduktion. Jag arbetade med en liten 
intarsia på en liten del av bordet men i teorin skulle man kunna anpassa mallen till att 
skära 10-15 stycken intarsior på en gång. Det skulle dock kräva ett högre 
vakuumtryck vilket inte är möjligt i nuläget. Ett problem som jag stötte på med denna 
metod var att man måste limma intarsian allt eftersom utskärningen flyter på. När 
bitarna limmas i blir arbetsämnet ojämnt, med andra ord förhåller det sig inte plant. 
Det medför en viss felmarginal då faneret inte ligger plant mot mallen. På grund av 
denna problematik känns det angeläget att arbeta vidare med problematiken kring 
överlappande offset linjer. Hade man kunnat skära alla bitar till intarsian samtidigt för 
att sedan limma ner alla bitar vid samma tillfälle hade problemet eliminerats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: 18 Färdig blomsterintarsia. 
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6.0 Analys och diskussion 
Det är väldigt viktigt att man ser till vilka förutsättningar jag har jobbat under. Det är 
möjligt att man kan få helt andra resultat med andra lasermaskiner. 

Vakuumtryck  

Ett återkommande problem i nästan alla tester är det svikande vakuumtrycket i 
maskinen vilket resulterade i vissa begränsningar tillexempel kunde jag enbart arbeta 
med mindre intarsior. Det är svårt att säga hur det skulle fungera att arbeta med en 
stor intarsia men om vakuumtrycket skulle vara tillräckligt högt så ser jag inte några 
egentliga anledningar till att det inte skulle fungera. Jag tror att om man skall kunna 
gå vidare och öka kvaliteten på intarsia med laser så krävs ett ökat vakuumtryck. Om 
man inte kan få faneret att ligga plant så uppstår alltid en felmarginal på något ställe. 
Dock anser jag att om man tillverkar mindre intarsior på en mindre yta av 
maskinbordet blir kvaliteten så pass tillfredställande att det duger för en industriell 
tillverkning. Det skulle vara mycket intressant att se vad man skulle kunna göra om 
någon utav kommande studenter skulle välja att arbeta med vakuumtrycket i deras 
examensarbete.  

Kvalitet 

Kvalitet är i mina ögon upptill betraktaren att avgöra. Visst går det att mäta kvaliteten 
men det är intrycket som är avgörande. Det går inte att jämföra en laserskuren intarsia 
med en intarsia sågad med karbontekniken som anses vara den teknik som ger det 
bästa resultatet. Jämför man med Pierce by Pierce – tekniken som är den teknik jag 
utgår ifrån så anser jag att man kan uppnå ett bättre resultat med laser. Självklart har 
betydelsen av yrkesskicklighet en stor betydelse i den här frågan. Pierce by Pierce – 
tekniken kräver en mycket skicklig hantverkare. En problematik med laser som finns 
under kvalitetsspektrat är att lasern svärtar faneret. Jag tror inte det går att undvika att 
när man jobbar med ljust faner mot ljust faner att man får en mörk kontur i snittet. 
Arbetar man däremot med ljust faner mot mörkt faner eller mörkt faner mot mörkt 
faner så blir intrycket att intarsian håller hög kvalitet. Med andra ord, om man 
anpassar motivet efter förutsättningarna så kan man få ett fullgott resultat. 

Addering av bortfall från lasersnitt 

Lösningen på addering av bortfall från lasersnittet är någonting som jag gärna ser att 
kommande studenter skulle arbeta vidare med. Målet i mina ögon är att man skall 
kunna skära alla bitar till intarsian för att sedan limma ihop den. Det kräver en 
noggrann ritningsstudie och en rad av praktiska tester för att ta reda på om det skulle 
vara möjligt. För att testa mina resultat i realiteten utarbetade jag en annan metod för 
att lösa problemet (5.4 tillverkning av blomsterintarsia). Metoden fungerade relativt 
bra men som förväntat föreföll den inte optimal. 
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6.1 Slutord 
Redan när jag inledde detta arbete visste jag att laserteknik aldrig helt kan ersätta 
sågning av intarsia. Dock tycker jag att laserteknik kan vara ett mycket bra 
komplement till peice by piece - tekniken under vissa omständigheter. Lasern lämpar 
sig extremt väl för former med grafisknatur. Att snabbt såga tio stycken exakt 
likadana cirklar kräver stor yrkesskicklighet, men med lasern kan du skära ut dem på 
en halv minut och har man möjlighet att själv välja träslag och storleken på intarsia så 
hade inte jag tvekat till att använda det på mitt gesällprov. Nackdelarna blir ganska 
tydliga då man läser det ovanstående, friheten kring motiv, träslag och storlek på 
intarsia är begränsad om man vill uppnå kvalitet som skall vara representativ i de 
sammanhang som vi arbetar i på Carl Malmsten – Furniture studies. 
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8. Figurförteckning 
 

Figur 1: Illustration av laserns skärhuvud. – Svetskommissionen  Sid. 8 

Figur 2: Epilog legend 36 EXT, laserskärare. – Eget foto      Sid. 9 

Figur 3: Epilog legend 36 EXT, skärhuvud. – Eget foto      Sid. 9 

Figur 4: Epilog legend 36 EXT, detaljbild maskinbord. – Eget foto    Sid. 9 

Figur 5: Mall för koncentration av vakuumtryck. - Illustrator  Sid. 12  

Figur 6: Urval av fanertestet Laserns linjetjocklek. - Eget foto  Sid. 15 

Figur 7: Urval av fanertestet Laserns linjetjocklek. - Eget foto  Sid. 16 

Figur 8: Förstoring av Lasersnitt. - Eget foto     Sid. 17-18 

Figur 9: Illustration av lasersnitt i genomskärning. - Illustrator  Sid. 18 

Figur 10: Illustration ner limmad fanerskarv. - Illustrator   Sid. 19 

Figur 11: Illustration ner limmad fanerskarv. - Illustrator   Sid. 19 

Figur 12: Förstoring av fanerskarvar björk/björk. - Eget foto  Sid. 20 

Figur 13: Förstoring av fanerskarvar björk/teak. - Eget foto   Sid. 21 

Figur 14: Illustration offset-metoden. - Illustrator    Sid. 23 

Figur 15: Illustration problematik med överlappande offsetlinjer.  
- Illustrator         Sid. 24 
 
Figur 16: Illustration av mall för blomsterintarsia. - Illustrator  Sid. 25 

 Figur 17: Illustration tillverkningsprocess 
 av blomsterintarsia. - Illustrator      Sid. 26 
 

Figur 18: Färdig blomsterintarsia. – Eget foto    Sid. 27 

 
 

 

 


