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Sammanfattning
Mitt examensarbete går ut på att undersöka möjligheterna att förenkla de moment inom 
den traditionella färskvirkestekniken som är tidskrävande utan att tillföra något till 
uttrycket. Syftet för arbetet är möjliggöra snabba beslut för att underlätta en inspirerande 
arbetsprocess där formen skapas samtidigt som produkten.  
Jag har utgått ifrån maskinverkstaden på Carl Malmsten Furiture Studies och tillverkat 
en ställbar borrmall där olika vinklar på ett snabbt sätt kan ställas in och där ämnet 
kan spännas fast trots att det är assymetriskt. Jag har i samarbete med Ulf Bengtsson, 
forskningsingenjör på IEI vid Linköpings universitet, utvecklat en fräsmall till en 
handöverfräs för att tillverka tappar. För att ta fram arbetsmaterial till tester av mallarna 
har jag för hand kluvit fram och sedan täljt träämnen. 

Abstract
In this work I`m examinating the possibilities to simplify the elements within the 
traditional Green Woodworking techniques that is time consuming without adding 
anything to the final expression of the work. The purpose of my work is to enable quick 
decisions and facilitate an inspiring work process where the shape of the objeckt is created 
at the same time as it is made. I have based my work on the machines available at Carl 
Malmsten Furniture Studies and manufactured an adjustable jig to fit a pillar drill, where 
different drilling angels easily can be adjusted and where fastening of theworkpiece is 
possible though it is asymmetric. Together with Ulf Bengtsson, research Engineer at IEI at  
the University of Linköping I have also developed a jig for the router to make tenons.
To make workpieces för the tests of the two jigs, I have split the the wood by hand and then 
whittled it to make the final shape.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Jag har valt att arbeta med färskvirkestekniken därför att jag tycker att det är relevant för 
min utbildning att ha vetskap om äldre tekniker och slöjd och för att jag tror att det finns 
värdefulla kunskaper om trä och konstruktion att hämta i gamla tekniker 

1.2 Syfte och mål
Syftet med detta arbete är i huvudsak att uppmärksamma färskvirkestekniken. Jag vill  
uppmuntra alla som arbetar med trä att överväga slöjdteknikerna som alternativ i sitt 
arbete. Jag vill bredda mitt spekrum av vad trähantverk är för att finna inspiration till form 
och tekniska lösningar.  
Mitt mål är att utifrån redan existerande tekniker och hjälpmedel inom 
färskvirkestekniken ta fram nya hjälpmedel som underlättar för tekniken, med hänsyn till 
intuitet och flexibel anpassning till materialet som jag anser signifikant och betydelsefullt 
för slöjden generellt. 

1.3 Frågeställningar
Hur kan jag med kritiskt nytänkande göra färskvirkestekniken lättare att arbeta med?

1.4 Källor och metoder
Min metod är att ta reda på vilka verktyg och tekniker som i nuläget används inom 
färskvirke och utifrån dessa göra utvecklingar med fokus på funktion och flexibilitet 
anpassade till moderna snickerimaskiner.
Jag har intervjuat aktiva slöjdare som arbetar med fäskvirket, litteratur skiven av slöjdare, 
egna erfarenheter och min omgivnings erfarenheter. Utvecklingsarbetet sker sedan med 
skisser, visualiseringar och fysiska prototyper. Resultatet undersöks genom att testa och 
utvärdera de fysiska prototyperna.    

1.5 Avgränsning
Jag har valt att presentera de moment som jag anser särskiljer färskvirkesteknikens 
bearbetingsmetoder ifrån maskinell tillverkningsmetod och kommer således inte att ta 
upp sågning, montering, ytbehandling inom färskvirkestekniken. Jag kommer inte heller 
att fördjupa mig i träets torkningsprocess. När jag presenterar verktyg beskriver jag de 
övergripande priciperna utan att gå djupare in på detaljer såsom exempelvis handfattning.
Jag arbetar inte med formgivning i detta examensarbete, men tar hänsyn till de problem 
som kan uppstå i en formgivnningsprocess för att grunda mina beslut om konstruktion och 
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2. Research
I detta kapitel presenterar jag det material som jag har utgått ifrån. Det är en redogörelse 
av hur teknikerna ser ut i dagsläget men eftersom teknikerna förts vidare utan signifikant 
förändring genom historien anser jag att det här också kan ses som en beskrivning av 
färskvirkesmetodens historik. Jag har valt att dela in färskvirkesteknikens arbetsmoment 
i tre huvudkategorier som börjar med en trästock och slutar i färdigbearbetade 
beståndsdelar innan produkten sätts ihop: 

Klyvning- Den metod som används för att klyva stocken till lämpliga arbetsdimentioner

Täljning- Metoden för att beatbeta arbetsstycket till önskad form och storlek 

Tapp och tapphålskonstruktionen- Sammafogningsprincipen för färskvirkestekniken

2.1 Klyvning
Optimala dimensioner för ämnet som ska klyvas är enligt färskvirkesslöjdaren Anders 
Lindberg ca 150-200 mm i diameter och cirka 1 meter långt. Under en workshop om 
klyvning som som jag deltog i den 17:e mars 2012 som arrangerades av Täljakademien 
användes furustockar som var uppåt 30 cm i diameter. Den klyvningsmetod jag till största 
del använt mig av förefaller ha många olika namn, kvartersklyning, klyva på klov, agn 
eller bröst (Lindberg 2001) men principen är att stocken klyvs radiellt, alltså rakt över 
årsringarna, det är denna benämnning jag kommer att använda mig av. Vid radiell klyvning 
blir de kluvna ämnena tårtbitsformade i genomskärning. Ett annat sätt att klyva en stock 
på är i samma riktning som årsringarna, tangentiellt. En tangentiell klyvning kan vara 
lämplig om ”tårtbitarna” har en stor vinkel och därför mycket material närmast barksidan. 
Efter en tangentiell klyvning, kan ämnet återigen klyvas radiellt. Gemensamt för bägge 
klyvmetoderna är att stocken först klyvs i mitten i den ände som motsvarar uppåt i trädets 
växtriktning, med lika mycket material på båda sidor om klyvsprickan. Om klyvsprickan 
skulle gå snett nämner Helena Åberg, ledare av workshopen den 17:e mars, och som även 
skrivit en avhandling vid Göteborgs Univerisitet om klyvning och sveptekniker, att enligt 
fler av hennes informanter så kan sprickckan styras tillbaka mot mitten genom att öka 
trycket på den tjockare delen av ämnet.  

Fig 1: Radiell klyvning 
Skiss: M.Kent

Fig 2: Tangentiell och radiell klyvning
skiss M.Kent
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2.1.1 Spräckjärn
Ett spräckjärn eller klyvjärn kan användas för att klyva tunnare ämnen eller för att göra 
ett markerande snitt i mitten på stocken. Spräckjärnet placeras med lika mycket material 
på vardera sida om mitten av stocken, så spräckjärnet skär igenom märgen på stocken, 
därefter används en slägga eller en klubba för att slå in järnet i stocken. Beroende på 
hur sprickan reagerar fortsätter klyvningsarbetet - om stocken går isär kan spräckjärnet 
bändas från sida till sida med sprickan uppåt. Om sprickan börjar gå snett i stocken finns 
möjlighet att korrigera detta genom att bända den tjockaste delen utåt. 

2.1.2 Kilar
Kilar kan vara av både trä och metall. Det är inte ovanligt att klyvningen kräver relativt 
liten kraft och då är träkilar att föredra eftersom de gör mindre skada på verktyg och 
material (Lindberg 2001). Träkilar är vanligen längre (300-450mm) och har en brantare 
vinkel än metallkilar som är mellan 150-300 mm (Tabor 2000). Vid klyvworkshopen den 
17:e mars användes till största del kilar, anledningen till detta var enligt Helana Åberg att 
det var metoden med kilar som hon mestadels hade studerat, då hennes avhandlig är en 
procesuell rekonstruktion av tillverkningen av svep (Åberg 2008, sid 52). Att klyva med 
kilar förefaller vara en bra metod för de första klyvningarna av en större stock där klyvning 
med spräckjärn blir tungt och osmidigt. Helena Åberg beskriver i sin avhandlig att hon 
använde sig av en klyvkniv för att markera sprickan och den markeringen hjälpte också till 
att styra sprickan rakt.

Fig. 6: Klyvning av furustock
Foto: M.Kent

Fig. 4: Arbete med spräckjärn 
Foto: M.Kent

Fig. 3: Spräckjärn
Bild: R:Tabor sid 59

Fig. 5: Olika kilar 
Bild: R:Tabor sid 59
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2.1.3 Yxa
En yxa kan användas på samma sätt som kilar tillsammans med en träslägga vid klyvning 
av stockar, där släggan används för att slå in yxan i stocken. Kortare bitar kan klyvas 
med yxa på samma sätt som vid vedklyvning för brasor och kaminer. Det är vanligt 
förekommande vid klyvning av stockar att alla fibrer inte klyvs helt och hållet, då kommer 
yxan väl till pass genom att den lirkas in i klyvsprickan och de fibrer som håller emot 
klyvningen huggs av med den vassa eggen.  

2.1.4 Klyvjigg
Klyvjigg kallar Anders Lindberg den ställning som håller fast stocken vid klyvning med 
spräckjärn. Det engelska ordet är ”riving break” och grundpricipen beskrivs av Ray Tabor 
som två horisontella ribbor med tillräckligt mellanrum emellan för att sätta träämnet  
under tryck. Vid användning av klyvjiggen bänds spräckjärnet fram och tillbaka i ämnet, 
om sprickan drar iväg ut från mitten används klyvjiggens ribbor som motbitar när stocken 
pressas neråt.

Fig. 10: klyvjiggar 
Bild: R.Tabor sid.69

Fig. 9: Klyvning med klyvjigg 
Foto: M.Kent

Fig. 7: Yxor 
Bild: http://www.djarv.se/yxor.asp

Fig. 8: Avhuggning av fibrer 
Foto: M.Kent
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2.2 Täljning 
Det kluvna ämnet bearbetas genom täljning både för avverkning och för att ta fram formen. 
Som bakgrund för mitt arbete kommer jag att ta avstamp i ett urval av olika metoder. 
Alla dessa metoder är applicerbara även på torrt virke där den egentliga skillnaden är att 
bearbetningen går betydligt mycket lättare i färskt trä. Nackdelen med färskt trä är att ytan 
på det bearbetade ämnet inte går att får lika snygg och jämn som i torrt trä.

2.2.1 Täljkniv
Naturligtvis kan täljning göras med en täljkniv, en metod som jag väljer att inte gå djupare 
in på därför att jag förutsätter att det är en allmänt känd metod.

2.2.2 Yxa
Vid täljning med yxa används yxans skärande egenskap och yxor tillverkade för täljning 
har en rak och lång slipfas som vid användning ligger emot träet och har en vinkel på 
25 till 30 grader. Det finns även slöjdyxor som bara har en slipfas på ena sidan, denna sida 
ligger i så fall utåt från ämnet. 

2.2.3 Bandkniv och täljhäst
Enligt de slöjdare jag har varit i kontakt med är bandkniven och täljhästen de verktyg 
som används mest vid arbete i färskt virke. Bandkniven har handtag på vardera ända av 
eggen och dras med eggen emot kroppen vid bearbetning av träet. Principen är att ämnet 
spänns fast och att det skärande verktyget är rörligt. Ämnet spänns fast med en täljhäst 
som är en smal långbänk på vilken en anordning som gör att ämnet kan kilas fast med 
hjälp av tryck från den täljandes fot är monterad. Det finns olika modeller på täljhästar och 
jag kommer att använda mig av en europeisk variant som är tillverkad efter ritning från 
hemslöjdskonsulenterna i Stockholm.

Fig. 11: Täljhästen jag använt mig av 
Foto: M.Kent

Fig. 12: Täljning med bandkniv 
Foto: M.Kent
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2.2.4 Spånhyvel
Spånhyveln används med samma arbetsposition som bandkniven, men spånhyveln har 
en sula som läggs mot ämnet och likt en putshyvel sitter ett stål mitt i sulan och gör 
bearbetningen mer precis eftersom där finns en anläggningsyta och möjlghet att ställa 
stålets djup.

 
2.3 Tapp och tapphålsprincipen
Färskvirkestekniken bygger på virkets naturliga krympegenskaper i en tapp och 
tapphålskonstruktion. En tapp och tapphålskonstruktion är en vanlig sammansättning, 
framförallt i stolar, där runda pinnar går in i runda hål. Ett bra exempel på denna 
sammansättning går att se på pinnstolar. I färskvirkestekniken torkas träämnet som bildar 
tappen och blir alltså ”färdigkrympt”, medan ämnet med tapphålet fortsätter att vara färskt 
och därmed ”okrympt”. Efter sammansättningen torkar och krymper det färska ämnet och 
sluter sig runtom det torra tappämnet. 
John Alexander är en amerikansk färskvirkesslöjdare som skrivit en bok om 
färskvirkestekniken. Han har tillsammans med en träforskare vid namn Bruce Hoadly 
undersökt vid vilken fuktighetsgrad en färskvirkeskonstruktion håller som bäst. Det 
visar sig, efter ett antal tester, att sammansättningen blir som bäst när fuktighetskvoten 
på tapphålsstycket är mellan 15% och 20% och tappstycket är ca 5%. Skulle ämnet för 
kisthålet vara fuktigare förklarar John Alexander att tappen skulle svälla så mycket i 
kisthålet att sammansättningen antingen spricker eller att fibrerna i den mjuka vårveden 
längs årsringarna i tappen trycks ihop så mycket att fibrerna förlorar sin elasticitet och 
inte sväller ut i kisthålet.
En förfining av denna konstruktion går ut på att låta tvärslåarna låsa varandra genom att 
sätta ihop sidogavlarna först och därefter borra hålen för tvärslår i främre och bakre gavel 
en liten bit igenom sidogavlarnas tappar.

Fig. 13: Spånhyvlar 
Foto: M.Kent

Fig. 14: Tapp i tapphål
Bild: R.Tabor sid. 147
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2.3.1 Tappar
När John Alexander mäter diametern på tapparna i hans sammanfogningstester är tappen 
1/100 millimeter tjockare än det runda tapphålet och Alexander hävdar att det är detta 
som är avgörande för om sammansättnngen kommer att hålla en längre tid. Naturligtvis 
går det att tälja tapparnas tjocklek med en täljkniv men jag har också identifierat andra 
metoder.  

Anders Lindberg beskriver att han svarvar sina tappar i en ”Vippsvarv” som är en icke 
elförsörjd svarv som drivs av en pedal som regleras med foten. Han borrar sedan provhål 
med samma borr som sedan ska användas för kisthålen och testar kontinuerligt så 
tapparna är så tröga i kisthålet så de inte går att vrida.  

John Alexander beskriver i sin bok att han använder en så kallad “Hollow auger” som i 
direkt översättning till svenska skulle heta ”ihålig skruv” för sina tappar, denna gör både 
tappen och nackningen jämn. 

Fig. 17: Svarvning av tapp på vippsvarv 
Foto: M.Kent

Fig. 18: Varianter på Hollow Auger 
Skiss: M.Kent

Fig. 19: Hollow Auger 
Bild: J.Alexander sid 74

Fig. 15: Tapp  
Bild: J.Alexander sid. 75

Fig. 16: Tapp detaljbild  
Bild: J.Alexander sid. 75
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För att får en fasning längst ut på tappen som gör den lättare att slå in i kisthålet, använder  
John Alexander en dowel pointer, som fungerar som en pennvässare där tappen förs in i en 
trattformad  tratt med skär på sidan.

Under en workshop på Vårdinge by folkhögskola som jag deltog i visade ledaren för 
workshopen, Per Helldorff, hur han gjorde tapparnas rundning med en pluggborr som 
han satte i en pelarborr. Tappämnet spändes fast med änden uppåt på ena sidan av bordet 
på pelarborren och tappen utgjordes av det som blev kvar när pluggborret avverkat 
materialet runt tappen.

2.3.2 Tapphål
Tapphålen är den andra parametern i en färskvirkeskonstruktion. Då tapparna justeras 
för rätt passning är inte precisionen på hålets diameter av så stor vikt. Fokus kan istället 
läggas på hålets vinkel och placering. Problematiken som uppstår vid arbete med färskt 
virke är att ämnena är svåra att spänna fast i fixerade mallar då ämnena i sig inte har några 
raka referenspunkter. 

Hålens vinkel förefaller enligt de skrivelser som gjorts inom färskvirket ofta vara en 
manuell procedur där vinkeln siktas in med hjälp av vattenpass och/eller smygvinklar. 
Anders Lindberg beskriver att han använder sig av en rak ”riktpinne” som han använder 
som referens för att manuellt hålla borret rakt, i detta fall använder han en borrsväng.

Jag har tittat på tre exempel på fastspänningsvarianter som alla presenteras i boken ”The 
enceclopedia of green woodworking” av Ray Tabor. (Sid 68)

En fastspänningsvariant liknar den som hos en svarv, ämnet spänns fast genom att vassa 
spetsar pressas in i vardera ändar av ämnet.

En variant som Anders Lindberg och John Alexander använder sig av är att sätta kilar 
emellan ämnet och fixerade tappar.

Fig. 20:Dowel Pointer 
Bild: http://www.jimbodetools.com

Fig. 22: Fastspänning med kilar 
Foto: M.Kent

Fig. 23: borrning av tapphål 
Bild: J. Alexander sid.78

Fig. 21: Pluggborr 
Bild: http://www.lsab.se/produkter/hardmetallverktyg/borr/pluggborr
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Fig. 24: Fastspänning med V-fromad pressbit
Bild: R.Tabor sid 49

Fig. 25: exempel på färskvirkesmöbler
Bild: Malin Kent / www.anderslindberg.com

Den sista varianten är att spänna fast ämnet ovanifrån med pressbitar som har V-formade 
uttag  som bildar vaggor där ämnet kan pressas fast.
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3. Utveckling
3.1 Val av fokusering

3.1.1 Klyvning och Täljning
För dessa moment använde jag mig av metoderna på det sätt jag lärt mig i researchdelen 
med fokus att lära mig behärska teknikerna och verktygen. Jag gjorde detta val för att jag 
anser att klyvning och täljning i sig är intuitiva metoder och eftersom min avsikt är att 
uppmana till intuitet, skulle hjälpmedel till klyvning och täljning i detta fall kunna göra 
metoderna mindre flexibla och intuitiva.

3.1.2 Tappar
Vid telefonintervjuer med Anders Lindberg och Jögge Sundqvist, som liksom Lindberg är 
en svensk färskvirkesslöjdare, påtalade båda att om det fanns något som kunde utvecklas 
vid tillverkningen av färskvirkesmöbler så var det metoden för framställning av tappar. 
De upplever båda att det föreligger svårigheter med att få en precision på tappens tjocklek. 
Då min utgångspunkt är flexibilitet för att underlätta snabba intuitiva beslut beslutade 
jag mig för att försöka utveckla ett verktyg med bra precision där det också går att justera 
diametern på tappen och där arbetstycket är ojämnt. Alltså tre kravpunkter:

* Precision
* Fastspänning av asymetriskt arbetstycke
* Flexibilitet

Jag kom fram till två alternativa metoder som jag ansåg utvecklingsbara för att ta fram 
precisa tappar, en som bygger på pluggborren och en som utgår ifrån att avverka material 
runt tappen genom att fräsa i cirkelrörelser. 
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Jag insåg att båda altenativen troligvis skulle behöva vara ett mekaniskt verktyg och tog 
därför kontakt med Ulf Bengtsson, forskningsingenjör vid IEI, Linköpings universitet, för 
att hjälpa till med konstruktionen. 

3.1.3 Tapphål
En problematik som jag tycker mig se inom fäskvirket är också ett problem som jag också 
stött på inom möbelsnickeriet, nämligen borrning av hål i dubbla vinklar. Inom färskvirket 
tillkommer även problematiken med fastspänning av ett assymmetriskt arbetstycke. 
För detta arbetes utveckling tillkommer också ett krav på flexibilitet. Alltså tre 
kravpunkter, varav två är desamma som för tapparna:

* Dubbla vinklar
* Flexibilitet 
* Fastspänning av asymetriskt arbetstycke

Fig. 26: Skisser på tappverktyg med pluggborrsprincip
Skiss: M.Kent

Fig. 27: Skisser på tappverktyg med fräsning i cirkelrörelser
Skiss: M.Kent
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3.2 Utveckling av verktyg och mallar
Jag beslutade mig för att tillverka två verktyg eller mallar, en för att göra tappar och en för 
att göra tapphål. Verktyget för tapparna utvecklar jag tillsammns med Ulf Bengtsson där vi 
tillsammans diskuterar kraven för mallen och principer utifrån vilka det nya verktyget kan 
tas fram. För tillverkning av tappverktyget stod maskiningenjörs- och metallavdelningen, 
Tekniska högskolan, IEI, vid Linköpings universitet.  
Mallen för tapphålen utvecklar och tillverkar jag själv 

3.2.1 Tappverktyg
Eftersom jag inte själv medverkat vid tillverkningen av tappverktyget presenterar jag en 
sammafattning av mailkonversationen med Ulf Bengtsson för att redovisa hur processen 
framskridit. 

Då jag kontaktade Ulf Bengtsson började jag att förklara pluggborrsprincipen med extra 
ställbara skär på insidan som är fäst i en pelar- eller långhålsborr, det var denna princip 
som jag initialt trodde mest på. Jag förklarade att det optimala vore om tappverkyget gick 
att ställa till tappar för mellan 10 och 30 mm i diameter med samma verktyg, men jag hade 
ännu inte klart för mig hur det exakt skulle gå till. Jag förklarade också för Ulf Bengtsson 
hur ett typiskt arbetstycke ser ut och problematiken med fastspänning. 
När Ulf Bengstsson svarade visade han länkar med filmklipp på hur tapparna tagits fram 
med hjälp av en överhandsfräs och jag berättade att detta också hade varit ett alternativ 
jag övervägt. Jag fick sedan föjlnade svar från Ulf:

“Om man sätter an fräsen vinkelrätt/radiellt mot ditt arbetsstycke och snurrar på det får 
man vad vi brukar kalla frässvarvning som är en lite udda och exklusiv tillverkningsmetod. 
Överhandsfräsar har ju  oftast en finjustering av djupet som man kanske skulle kunna 
utnyttja för att få en fininställning av tappdiametern. Då gäller det bara att hitta ett smart 
sätt att hålla, centrera  o snurra på arbetsstycket.”

Detta alternativ tyckte jag verkade som en rimlig metod för att göra tapparna och att 
justera tappens tjocklek med hjälp av frässtålets djupinställning föreföll både smidigt och 
precist. 

Ulf Begtsson hänvisade till ytterligare videolänkar där tapparna frästs på samma sätt 
som han beskrivit. Av dessa filmklipp framgick det att precisionen var begränsad om 
arbetsstycket skulle hållas i  för hand och att någon form av roterande och centrerande 
infästning i så fall skulle bli nödvändig.

Kort senare kom ett nytt förslag från Ulf Bengtsson som gick ut på att rotera själva fräsen 
istället för arbetsstycket, som då skulle kunna spännas fast. Han förklarade principen för 
mallen på följande sett:
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Fig. 28: Datasimulering tappmall
Bild: U. Bengtsson

Fig. 31: Datasimulering tappmall
Bild: U. Bengtsson

Fig. 32: Datasimulering tappmall
Bild: U. Bengtsson

Fig. 29: Datasimulering tappmall
Bild: U. Bengtsson

Fig. 30: Datasimulering tappmall
Bild: U. Bengtsson

För att lösa fasthållningen av arbetstsycket ritade Ulf Bengtsson en anording med 
V-formade spår och snabbspännare. Han förklarar  och illustrerar vidare hur mallen 
fungerar:

“Den gula, L-formade delen är avsedd att sättas fast i en hyvelbänk och delar av den violetta 
sulan vilar på bänkskivan men ca. halva jiggen sticker ut utanför bänken. När du skall fräsa 
en tapp sätter du fast arbetsstycket med snabbspännarna, lossar de två skruvarna vid den 
ovala mässingbrickan och positionerar arbetsstycket mitt i hålet i den violetta sulan, drar 
åter fast skruvarna och låser fast sulan vid den gula delen. Sedan är jiggen positionerad för 
arbestsstycken med den diametern. “

“Jiggen består av ett bord med två mallar på ett exakt avstånd mellan varandra, se 
nedan. Mallarna har exakt den diameter du vill att tapparna skall ha och fästs med 
var sin skruv. Mallarna behöver faktiskt inte vara runda som i det här fallet, du kan 
göra dom i vilken form du vill:
Under detta bord kommer sedan en anordning för att hålla arbetsstycket – det har 
jag inte börjat på ännu.
Under överhandsfräsen sitter en platta som också har två mallar men dom har 
samma diameter som fräsen du använder och behöver inte bytas mellan olika 
tappstorlekar. Avståndet mellan dom är exakt lika som mellan bordets mallar:

Fräsen med sin platta läggs på bordet och tappmallarna förs i kontakt med 
fräsmallarna och fräsen förs runt med mallarna i kontakt med varandra. 
Fräsverktyget beskriver då en cirkelrörelse och skär en tapp med önskad diameter:

Du kan alltså inte kontinuerligt ställa tappdiametern men byte mellan olika 
tappdiametrar är snabb och enkel.”
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Utifrån hur jag förstått att verktyget (eller jiggen som Ulf Bengtsson benämner den) 
fungerar tyckte jag att denna lösning verkade rationell att tillverka och smidig att använda. 
Jag undrade däremot hur arbetsstycket skulle centreras i mallen och fick förljande svar 
från Ulf Bengtsson:

“Jag har ritat ett ”sikte” i plexiglas med ingraverade, koncentriska cirklar och ett hårkors. 
I centrum finns också ett M4 hål så man kan gänga i en spets.”

För att färdigställa verktyget i verkstaden på Linköpings Universitet behövde Ulf 
Bengtsson måtten på sulan på fräsen som jag planerat använda så att mallen kan anpassas 
till denna fräs. Jag förklarade att jag kommer att använda mig av en Festool OF 1010 EBQ 
och bifogade en måttsatt schematiskt bild av frässulan.
Det tog sedan tre dagar innan tappverktyget anlände till Stockholm från Linköping. 

Styrtapparna på fräsen (vita) är gjorda för 
en 16mm notfräs. Styrtapparna på mallen 
(svarta) är gjorda för 25mm, 20mm, 16mm 
och 12mm. Andra dimentioner på strytappar 
kan kompletteras.

Det färdiga verktyget:

Fig. 33: Datasimulering tappmall
Bild: U. Bengtsson

14.



De nya hålen ser inte ut att vara linjerade 
med styrtapparna på bilden, men de är 
dom i förhållande till foten på fräsen

Gamla hål

Nya hål

Jag riggade upp mitt arbetsstycke enligt Ulf Bengtssons ritning och fann dirket att hålen 
i plattan som fästs i fräsen var placerade så frässtålet inte linjerade med styrtapparna. 
Därför borrade jag nya hål i plattan genom att i laserskäraren skära ut en tunn MDF skiva 
med samma diameter som öppningen i plattan. I centrum av MDF skivan gjorde jag ett 
hål som också skars ut med laserskäraren och i detta hål satte jag i en centrumtapp som 
passade i frässtålsmunstycket på överhandsfräsen. På detta sätt kunde jag försäkra mig om 
att frässtålet var i centrum av plattans hål när jag markerade ut de nya hålen i plattan
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3.2.2 Tapphålsmall

3.2.2.1 Skiss och funktionstest
Kravet på flexibilitet gjorde att det första jag beslutade mig för var att mallen skulle vara 
ställbar. Jag uppskattade att ett spann på mellan noll och tjugo graders vinkel åt båda håll 
är tillräckligt för att passa en produktion av möbler. Mallen ska också kunna ställas grad 
för grad. Jag beslöt mig för att tillverka tapphålsmallen för att passa en pelarborr. Jag valde 
mellan denna, långhålsborren och sinkmaskinen och anledningen till att jag slutligen valde 
pelarborren var att enligt min efterenhet så är en pelarborr vanligare förekommande i en 
snickeriverkstad än vad en långhålsborr och en sinkmaskin är. 
Då ämnet som ska borras ska kunna vara av varierande längd uteslöts 
fastspänningsvarianten där ämnet spänns i varje ände. Fastspänningsvarianten med kilar 
ger inte heller den tillräckligt utrymme för flexibilitet på storleken av ämnet eftersom 
kilarna måste pressas mot fixerade punkter, som leder till att avkall på flexibiliteten. 
Kvar finns således de V-formade vaggorna och det blir utifrån denna princip som 
fastspänningen tillverkas ifrån.
Det första utkastet på tapphålsmallen består av två skivor med två gavlar på vardera 
skiva där det ena gavelparet ligger innanför det andra, detta gör att skivorna kan vinklas 
sinsemellan. Om två sådana enheter med skivor och gavlar ställs ovanpå varandra och den 
ena vrids runt nittio grader kommer vinklarna kunna ställas åt två håll. På den översta 
av skivorna spänns ämnet fast mellan ett V-format spår i skivan och pressbitar med 
V-formade spår. Vinkeln fixeras genom att skjuta in en sprint i graderade ställhål.

Fig. 34: Skisser tapphålsmall
Bild: M.Kent
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Utifrån denna idé gjorde jag sedan en ritning och tillverkade den första mallprototypen. 
När funktionen på den nybyggda mallprototypen skulle testas visade det sig utan att 
ens placera mallen i pelarborren, att om mallen såg ut på detta sätt, blir den i sitt mest 
vinklade läge nästan en meter hög och lutar mycket åt sidan så hanteringen av mallen i 
slutändan inte skulle bli så flexibel som önskat.

 Jag fick tänka om med den nya utgångspunkten att vinklingen av den övre skivan inte kan 
ske genom att ”fälla ut” mallen. Skivan måste kunna vinklas åt två håll från något typ av 
centrum. Jag började skissa på två nya principer. På den ena principen roterar skivan som 
ämnet fästs på runt en stor kula och vinkeln fixeras genom att höjdjustera fästpunkter i 
varje hörn på skivan, alternativt att kulan kläms åt och på detta sätt fixeras. Denna princip 
kan återfinnas på verktyg för finmekanik. 

Den andra principen går ut på att skivan har en rundstav som är längre än skivan och fäst 
undertill. rundstaven ligger sedan i en vagga och skivan går på så sätt att vicka fram och 
tillbaka som en gungbräda. 

Fig. 36: Skisser tapphålsmall
Bild: M.Kent
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Bild: M.Kent 
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Vid närmare resonemang över alternativet med kulan under skivan kom jag fram till att 
det verkade osäkert hur stabil denna mall skulle bli. Säkerligen skulle det vara möjligt att 
tillverka en fungerande mall på detta sätt, men antagligen inte utan många efterjusteringar 
och noggranna materialval. Jag beslutade att det troligen är säkrare att gå vidare på 
altenativet med den centrerade staven och föreställde mig att jag, på samma sätt som den 
första prototypen, skulle stapla två skivor på varandra som sinsemellan kunde vinklas. 
Dock skulle problemet med en hög och lutande mall inte försvinna så mycket som jag 
önskat. Efter några fysiska modeller på funktionen insåg jag att jag kunde vinkla även 
rundstaven som skivan sitter på genom att göra vaggan som staven ligger i djupare så att 
rundstaven kunde höjas i ena änden. Jag byggde en prototyp på denna mallvariant och 
kunde konstatera att den skulle fungera betydligt bättre än den första mallen. 

Efter mätningar om hur stor vinklingen av mallens övre skiva skulle bil för varje 
gradförändring konstaterade jag att  vinkeln inte kunde fixeras med en sprint genom ett 
hål därför att det endast skiljde 6mm i höjdled om rundstaven vinklas, repektive 4mm om 
skivan vrids från en grads vinkel till två graders vinkel. Lösningen på problemet blev ett 
spår där markeringar indikerar mallens lutning och vinkeln fixeras med vingmuttarar på 
en gängad metallstång.

Fig. 37: Mallprototyp
Bild: M.Kent

Fig. 38: Ritning tapphålsmall
Bild: M.Kent
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 3.2.2.2 Tillverkningsprocess 
För tillverkningen av den slutgiltiga tapphålsmallen använde jag mig av 24mm 
björkplywood. Jag hade för avsikt att göra sammansättningarna så isärmonteringsbara 
som möjligt för att ge utrymme till justeringar i efterand och valde därför att använda 
bultar med mutter där konstruktionen tillät.
Efter att virket sågats ut i rätt mått gjordes ett spår i fundamentplattan och i de två 
gavlarna. Genom att sedan placera en list i spåren styrs positionen av gavlarna på 
fundamentplattan så de alltid är parallella.
Nästa steg var att göra urtag för rundstaven i de båda gavlarna. Placeringen av hålen 
behöver vara lika på båda gavlarna för att mallen ska bli i våg. För att hålen i gavlarna 
skulle få samma diameter som rundstaven valde jag att fräsa dem i sinkmaskinen. 
Gavelämnet placeras mot stoppklossar på en MDFskiva och skruvas fast. I MDFskivan finns 
ett hål som passar i en tapp i bordet på sinkmaskinen, skivan med gavelämnet kan på så 
sätt rotera runt tappen. Med ett pinnfrässtål avverkas sedan material genom att snurra 
MDFskivan och sänka ner frässtålet i gavelämnet. Placering och diameter på hålet justeras 
med inställningarna på skinkmaskinen.  När hålen är gjorda sågas sedan uttaget fram med 
en bandsåg. 
Hål för rundstaven i klossarna under skivan gjordes på samma sätt i sinkmaskinen 
och samma mall kunde jag sedan använda för att göra de spår i klossarna som med en 
vingmutter runt en gängstång fixerar vinkeln i mallens ena led. För att ta fram spårens 
radie och position skrev jag ut en påritningsmall från mallens ritning på en tunn MDFskiva 
i laserskäraren. Fininställningarana av spårens position gjordes ändå med ögonmått för 
det viktigaste är att spåren hamnar på samma plats på alla klossar. På samma sätt som 
hålens positionering justeras spåren med inställningarna på sinkmaskien, men istället för 
att rotera i cirklar runt tappen i sinkmaskinsbordet skjuts MDFskivan i en halvcirkelrörelse 
mot stoppklossar på sinkmaskinsbordet. 

Fig 39: urfräsning av hål i klossar under skivan
Foto: M.Kent

Fig 40: urfräsning av spår i klossar under skivan
Foto: M.Kent
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Efter detta rundas klossarna så de yttre klossarna som sitter fixerade i skivan inte 
ska gå emot fundamentplattan när skivan vickas i sidled. De inre klossarna som 
sitter i rundstaven fick en prismaform därför att de annars går emot både skivan och 
fundamentplattan. 

För att rundstaven ska hållas fast i vaggan har de ett hål i vilket en gängad stång går 
rakt igenom både gaveln och rundstaven. På ritningen gjorde jag spåret böjt likt det på 
klossarna eftersom det sker en liten förskjutning i sidled av rundstaven när den höjs 
och säkns. Jag spenderade otal timmar på att försöka lösa hur dessa spår skullle göras 
eftersom gavlarna var för breda för att kunna fräsas på ett säkert sätt i sinkmaskinen som 
jag gjorde med klossarna. Det slog mig fråmåt eftermiddagen att dessa spår lika gärna 
kunde vara raka om hålet i rundstaven är lite avlångt, alltså att hålet i rundstaven tar hand 
förskjutingen i rörelsen. Det tog sedan endast en halvtimme att göra spåren i gavlarna med 
hjälp utav en långhålsborr.
För att göra de avlånga hålen i rundstaven använde jag även här en långhålsborr. Först 
gjordes ett hål med rundstaven fastklämd på långhålsborrens bord. Genom att sedan fixera 
en centrumtapp i det första hålet hindras rundstaven från att vridas runt när jag borrar det 
andra hålet. Det andra hålet gör jag avlångt och sedan går jag tillbaka till det första och gör 
även det hålet avlångt.    

Fig 41: Klossar
Foto: M.Kent

Fig 42: Borrning av hål i rundsatv
Foto: M.Kent Fig 43: Rundstav i gavel

Foto: M.Kent

20.



I skivan där borrmaterialet ska fästas fräser jag ett V-format spår som sedan kläs med 
sandpapper för att hjälpa till att hålla fast ämnet, även pressbitarna har spår klädda med 
sandpapper. Jag gör två olika pressbits-par för att mallen ska passa många dimesioner på 
olika arbetsstycken.
Initialt tänkte jag att skivan där borrmaterialet ska fästas skulle sitta fast direkt i den 
underliggande klossen, med jag kom till insikten att detta kanske inte är optimalt, då 
denna skiva antagligen över en tid kommer att få borrhål i sig. Det kan därför vara bra 
att på ett smidigt sätt kunna byta ut denna skiva. Jag beslutar mig såleds för att fästa 
en tunnare skiva i klossarna och borra hål i både denna tunnare skiva och i skivan för 
borrmaterialet. De båda skivorna hålls sedan ihop med bultar och vingmuttrar.

När mallens alla beståndsdelar är klara satte jag samman dem. Gavlarna fästs i 
fundamentplattan med försänkta skruvar underifrån efter att jag kunnat konstatera att de 
vinkelbeslag jag inhandlat inte höll en rät vinkel. Rundstaven ligger i vaggan i gavlarna och 
hålls fast med gängstaven. 
De yttre klossarna som sitter i skivan är sammansatta med försänkta skruvar skruvade 
ovanifrån. De inre klossarna sitter i rundstaven genom att jag borrat i två centrumtappar 
som fungerar som dymlingar igenom klossen och en bit in i rundstaven. 

Fig 44: Skiva för borrmaterial
Foto: M.Kent

Fig 45: Fräsning av V-format spår
Foto: M.Kent

Fig 46: Fästning av kloss i rundstav
Foto: M.Kent

Fig 47: Klossar i rundstav
Foto: M.Kent
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Mallen är alltså fast fixerad, men då endast med skruv eller dymling, på tre ställen, i 
gavlarna och i de två klossarna under skivan.
För att indikera vinkeln på mallens position valde jag att manuellt markera med linjer på 
gavlarna. På insidan av gavlarna sitter markeringar för skivans vinkling på den ledd som 
är runt rundstaven. Eftersom skillnaderna mellan de olika graderna på grund av gavelns 
oansenliga bredd är väldigt små har jag valt att markera jämna grader på ena gavelns 
insida och ojämna grader på den andra gavlens insida.
För den vinkling av mallen som görs genom en höjning och en sänkning av rundstaven 
sitter markeringar på gavlarnas utsida i form av korta linjer över varandra, en linje 
indikerar en grads vinkling. 

Fig 48: Den färdiga mallen
Foto: M.Kent
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3.3 Tillverkning av testbitar

3.3.1 Klyvning
Material jag hade att tillgå för tillverkning av testbitar var askstockar, mellan 1,20 och 2 
meter långa och mellan 100 och 250 mm i diameter samt delvis kluven furu mellan 1,40 
och 2,20 meter långa från workshopen den 17:e mars varav det mesta bestod av kärnved 
som blev över vid klyningen till svep.
De verktyg jag hade använde var:
• Spräckjärn
• Stor träklubba 
• Träkilar i olika bredd 
• Yxa 
• Bandkniv
Jag började med att markera stockens mitt och såg till att träffa mitt i märgen. Beroende 
på hur tjockt ämnet som skulle klyvas var och hur bra spräckjärnet satte sig fast i ändträet 
gick jag antingen vidare med att bända spräckjärnet eller ta ut spräckjärnet och slå i 
träkliar. När jag använde mig av spräckjärn gick det i de flesta fall bra att använda den egna 
kroppen för att få tillräcklig hävkraft för att bända isär ämnet men i enstaka fall lade jag 
en tunn stock under ämnet och bände det sedan med en lastpall i trä som fanns tillgänglig 
på platsen som motvikt. Klyvningen på detta sätt gick smidigt på furun medan asken var 
segare att få isär. 

Fig 49: Klyvning av furu med spräckjärn
Foto: M.Marano
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Till den segare asken använde jag oftare kilar. Eftersom jag markerade med spräckjärnet 
kunde jag avgöra när jag slagit in järnet om klyvningen lättast verkade ske med spräckjärn 
eller kilar. Det föreföll vara så att om det är möjligt att klyva med spräckjärn så går det 
fortare än att klyva med kilar. Men med vissa undantag. På en av de större askstockarna 
var det exempelvis tungt att slå i spräckjärnet så det satte sig och påbörjade en spricka, 
efter tio minuter ersatte jag spräckjärnet med träkilar i ett nytt försök att få till en spricka. 
Det visade sig att träkilen med lätthet gick in i stocken som klövs på bara nåra slag. 

3.3.2 Täljning
Jag täljde testbitarna grovt och hade för avsikt att tapparna och tapphålen i testet skulle ha 
en diameter på 20 mm.  Jag använde mig till största del av bandkniv när jag täljde och jag 
spände fast arbetsstycket på en täljhäst som jag arbetade på. Runt kvistar och på andra lite 
vresigare partier i arbetstyckets träfibrer använde jag en täljkniv för att lättare komma åt.

Fig 50: Klyvning av ask med träkilar
Foto: M.Kent
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3.4 Tester - Tillvägagångssätt

3.4.1 Tappverktyg

Nedan följer en bildserie på tappverktygets inställning och användning

1. Mallen spänns 
fast i arbetsbänken

3. Arbetsstycket 
spänns fast i 
mallen med 
snabbspännare

5. Centrering av  
arbetsstycke  
justeras

6. Mallplattan 
monteras på 
fräsen och tappens 
längd ställs in 
med fräsens djup- 
inställning

2. Siktet i plexiglas och 
arbetstycket placeras

4. Styrtappen med 
avsiktlig tappdiameter 
skruvas i mallen 
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7.Fräsen placeras 
på mallen

8. Styrtapparna på 
fräsen och mallen 
ska vara i ständig 
kontakt

9. Frässtålet trycks 
ner mot stoppet

tappens passning 
i tapphålet 
kontrolleras 

10. Fräsen förs i 
cirkelröreser runt 
arbetsstycket 
med styrning av 
tapparna
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Jag valde styrtappen med måttet 20mm i diameter. För att kontrollera tappens passning 
borrades två hål med två olika borr som båda hade en diameter på 20 mm i en helt torr 
provbit. Jag valde två olika borr att testa mellan därför att det kan skilja en aning mellan 
olika borrar och i detta fall är det önskvärt att ha ett så tajt tapphål som möjligt. Den första 
fräsningen blev jämn och tappen passade som väntat bättre i ett av hålen.
Själva fräsningen tog vid testen 52 sekunder för ett jämnt resultat. Vid tidtagning 
när jag spände fast arbetsstycket, passade in centrum, bytte styrtappar, avlägsnade 
centrumindikatorn och anpassade fräsdjupet tog fräsningen 3 minuter och 50 sekunder.
Efter att ha testat fräsningarna några gånger upptäckte jag att det var svårt att 
kontinuerligt hålla styrtapparna på mallen emot styrtapparna på fräsen och om de inte 
gick emot varandra kunde det lätt hända att en del av tappen frästes bort. 

Resultat av en 
fräsning där 
stytapparna inte 
varit i kontakt med 
varandra
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3.4.2 Tapphålsmall
Jag riggade upp tapphålsmalllen på pelarborrens bord och spände fast den med tvingar. 
Därefter placerade jag fästskivan på mallen och drog åt vingmuttrarna. 

Jag ställde sedan in vinkeln i ledden som går längs arbetsstycket och använde mig av en 
plexiglasskiva med en fasning för att lättare kunna avläsa vilken vinkel skivan har. Jag 
fixerar sedan vinkeln genom att dra åt vingmuttrarna på den gängade stången som går 
igenom klossarna under skivan.

Jag fixerar vinkeln åt andra hållet genom att lyfta upp rundstaven mot önskad 
gradmarkering och dra åt vingmuttrarna på gängstången som går igenom mallens gavlar.
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Därefter placerar jag arbetsstycket i mallen och positionerar det efter tidigare gjorda 
markeringar för tapphålens placering. För att spänna fast arbetsstycket fäller jag 
pressbitarna, som sitter fast på ena kortsidan med gångjärn, över arbetsstycket och 
spänner fast med tving. Vid testet upptäckte jag att pressbitarna går emot gavlarna när 
skivan vinklas mycket, detta åtgärdades genom att jag sågade en fasning på pressbitarna.

Vid borrning vibrerade mallen en aning, framförallt på den ledd som är längs 
arbetsstycket, jag kunde identifiera att det berodde på att det avlånga hålet i rundstaven 
oundvikligen glappar lite eftersom den gängade staven igenom gavlarna behöver gå fritt i 
hålet i rundstaven. Med avsikt att stabilisera denna vibration virade jag en bit eltejp runt 
gängstaven där gängstaven går igenom det avlånga hålet i rundstaven, på detta sätt blev 
rörelseutrymmet för gängstaven mindre och vibrationen minskade en aning. 

Fig 52: Pressbitar före och efter fasning
Foto: M.Kent

Fig 51: Inpassning av arbetstycke
Foto: M.Kent

Fig 53: Arbetstycket kläms fast
Foto: M.Kent

Fig 54: Borrning av testbit
Foto: M.Kent

Fig 55: Gängstav med eltejp
Foto: M.Kent
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För att kontrollera de olika vinklarna borrade jag i ett rätvinkligt hyvlat arbetstycke. Jag 
använde mig sedan av en smygvinkel för att jämföra vinklarna på det borrade hålet med 
de på kisthålsmallen. Det visade sig vara en differans på ca 0,5 grader på vinkeln i den ledd 
som går längs arbetstycket och ca 1 grad på vinkeln åt andra hållet. 
Jag kontrollerade att mallens vinkel var konstant under två olika borrningar genom att 
borra två hål bredvid varandra och sedan sätta rundstavar i hålen och med smygvinkel och 
genom att sikta med ögonmått kunde jag konstatera att vinklarna förefaller vara visuellt 
lika på de båda hålen.

Jag täljde bort nackingen på den frästa tappen innan jag slog in den i tapphålet. 
Sammanfogningen gick trögt som John Alexander beskrivit att den skulle göra för att 
passformen ska vara optimal för en färskvirkeskonstruktion.

Fig 56: Borrning av fyrkantig testbit
Foto: M.Kent

Fig 57: Kontroll av borrvinkel
Foto: M.Kent

Fig 58: Borttäljning av nackning
Foto: M.Kent

Fig 59: Tapp i tapphål
Foto: M.Kent
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4. Avslut
4.1 Sammanfattande slutsatser och reflektioner

4.1.1 Klyvning
Jag kan inte avgöra vilka faktorer som avgjorde för om klyvningen blev rak och enkel eller 
om klyvsprickan blev sned och klyvningsarbetet tyngre, med sämre resultat, annat än den 
egna omsorgen i klyvningsarbetet. 
Klyvningen för hand vara komplicerad och lynnig och inte alltid att rekomendera om syftet 
är att snabbt, smidigt och intuitivt skapa objekt. Däremot är klyvningen resurssnål och 
kan med rätt förutsättningar såsom väder, bra klyvmaterial, och trevligt sällskap vara en 
tillfredsställande upplevelse som också ger kunskper om hur materialet trä beter sig och 
vilka faktorer på det växande trädet som gör vad för träviket.

4.1.2 Täljning
Detta moment tog minst plats av mitt arbete och det berodde till största del på att det är 
en enkel metod som jag, liksom de flesta andra är väl bekanta med. Trots att jag upplever 
att bandkniv och täljhäst tillhör ovanligheter för de flesta är ändå det motoriska handlaget 
något vi känner igen.  
För bearbeting av en större mängd material är täljning inte effektivt och det är mer 
fysiskt ansträngande än maskinbearbeting, men det är bullerfritt och liksom klyvning , 
resurssnålt.
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4.1.3Tappverktyg
Kraven jag hade för tappverktyget var:

* Precision
* Fastspänning av asymetriskt arbetstycke
* Flexibilitet

Vad gäller precisionen kan jag konstatera att om överhandfräsens tappar är i konstant 
kontakt med mallens tappar så blir den frästa tappen jämn och med samma diameter 
som mallens tappar. Däremot blir den frästa tappen ofungerande om tapparna inte är i 
kontakt med varandra, något som visar sig vara lätt hänt då tapparna bara har varandra 
som motstöd. Så om personen som arbetar med fräsen vrider fräsen bara en aning så 
är det svårt att behålla kontakten. Fastspänningen med två snabbspännare och ett sikte 
i plexiglas fungerar smidigt och är enligt mig ett enkelt sätt att arbeta. En stor fördel är 
att hela mallen går att flytta på när arbetstycket är fixerat och det gör manövreringen av 
fastspänningsanordningen enkel. 
Verktygets flexibilitet är inte som jag hade föreställt mig från början men jag kan i 
efterhand ändå konstatera att ett verktyg med steglös tappdimention skulle innebära 
betydligt mer arbete av Linköpings Universitets mekaniska verkstad och dessutom öka 
ställtiden eftersom den frästa tappens dimension skull behöva anpassas för varje ny 
borrdimension. Jag resonerar i efterhand att eftersom borrarna jag kommer att använda 
mig av har fasta diametrar är det också rimligt att även tapparna har fasta diametrar.

Tappverktyget togs som bekant fram i samarbete med Ulf Bengtsson och allt 
utvecklingsarbete som vi gjorde tillsammans skedde med mailkorrespondens. Den 
största fördelen med att arbeta med textkommunikation anser jag är att allt finns 
dokumenterat, detta gör att det enkelt går att gå tillbaka i konversationen, hitta kärnan 
och lättare få fokus i diskussioner. En svårighet kan vara att det är mer tidskrävande och 
textkommunikationen tenderar till att begränsa utsvävningar som ibland kan leda till 
intressanta uppslag för nya idéer.  
Ulf Bengtsson är ingenjör och som jag har förstått det arbetar han främst med metall och 
jag föreställer mig att detta påverkat tappverktygets funktion. Ulf Bengtssons uträkningar 
är teoretiskt underfundiga och genererar lösningar obundna från en snickeriverkstad. 
Enkelt uttryckt så utgår jag vanligen ifrån de mekaniska verktyg som finns tillhands 
medan Ulf snarare resonerar att det går att tillverka de verktyg som behövs men inte 
finns. Detta ökar självklart möjligheterna men kan ibland bli svårare att arbeta med 
i snickerisammanhang. Ett exempel på det är att om jag som snickare skulle utforma 
tappverktyget skulle jag antagligen inte göra styrtapparna cylinderformade utan snarare 
som ringar där malltapparna vid fräsning pressas utåt mot ringens insida. Anledningen är 
att det är på så sätt en överhandsfräs vanligen manövreras, fräsen skjuts ifrån personen 
som fräser.   
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4.1.4 Tapphålsmall
Även för tapphålsmallen hade jag en kravlista: 

* Dubbla vinklar
* Flexibilitet 
* Fastspänning av asymetriskt arbetstycke

De dubbla vinklarna är enkla att ställa in, med undantag att det kan behövas en 
tvåhandsfattning för att dra åt vingmuttrarna. Det är däremot svårare att ställa in 
vinkeln så den blir exakt, det beror dels på att mallen kan vicka till vid åtdragning av 
vingmuttrarna men också att vinkelmarkeringrana är ritade för hand. Ett beslut jag 
tog för att det skulle spara tid och var lättare att kontrollera. Jag övervägde att göra 
markeringarna med laserskäraren men mina farhågor var att detta skulle bli tidskrävande 
eftersom jag föreställde mig att jag skulle få problem med att positionera gavlarna där 
markeringarna sitter i laserskäraren och inte få en korrekt gradanvisning. 
Vid kontrollmätning skiljde det en dryg grad mellan vinkelns indikeringsmarkering och 
det borrade hålet och jag väljer att acceptera det då ett ojämnt arbetstycke och en steglös 
vinkelinställning inte är optimala förutsättningar för precision. Vinklarna på mallen är 
däremot visuellt konstanta vid fler borrningar med samma inställning och det anser jag är 
av större vikt, om jag utgår utifrån målet med tillverkningen av mallarna. När det kommer 
till flexibiliteten har mallen uppnått sitt mål, den är steglöst ställbar mellan 0 och 20 
grader. Ska mallen ställas med maximal vinkel går det lite trögt eftersom gängstaven med 
eltejp tar emot. Fördelen med eltejpen bedömmer jag dock som större än vad vinklingen är 
trög. 

Jag utgick ifrån en beprövad metod för fastspänningen av arbetstycket  men lade till 
sandpapper i de V-formade vaggorna. Vid testet ligger arbetsstycket still och jag drar 
alltså slutsatsen att denna fastspänning fungerar. Gångjärnen på pressbitarna gör 
fastspänningsproceduren snabbare, men med nackdelen att om jag skulle behöva byta 
pressbitar så är det omständligare. Vid testet använde jag pumptvingar och de tenderade 
att förflytta sig av vibrationerna från borrningen, så där skulle jag föredra en skruvtving i 
fortsättningen. 
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4.2 Förslag till fortsatt arbete
4.2.1 Klyvning

Förutom en hantverksmässig individuell utveckling av klyvningsmetoden, skulle en 
utveckling av detta moment vara att göra klyvningsarbetet mer maskinellt och då genom 
att  exempelvis omarbeta de vedklyvningsmaskiner som finns på marknaden, eller tillverka 
en ny klyvningsmaskin. 

4.2.2 Täljning

Den utveckling jag ser inom täljning är liksom klyvning en utveckling av den individuella 
förmågan. Men om täljningen skulle tas till en maskinell nivå förställer jag mig ett 
fräsverktyg med förmågan att skapa oregelbundna ytor. Jag kan också föreställa mig en 
variant på det verktyg som ibland används inom industrin för framtagning av rundstavar: 
Ett cylindriskt hål försett med skärande stål på insidan genom vilket träämnet pressas 
igenom. Skulle dessa skär placeras assymetriskt skulle eventuellt träämnet få en 
oregelbunden yta.

4.2.3 Tappar
Tappverktygets största nackdel är svårigheten att hålla styrtapparna emot varandra, 
ett problem som jag anser kan vara försvårande om det är önskvärt att göra snabba 
smidiga fräsningar. Jag kontaktade Ulf Bengtsson som föreslog vevstakar som håller 
ihop tappmallarna och fräsmallarna vid fräsning. Denna variant innebär att vevstakarna 
tillverkas för att passa varje individuellt tappmalls-par och skulle isåfall öka ställtiden på 
mallen.  
En annan variant som inte skulle påverka ställtiden skulle vara om tappmallarna och 
fräsmallarna kunde hållas ihop av sig själva. Detta skulle kunna ske om de till exempel vore 
magnetiska. 

4.2.4 Tapphål
Den nackdel jag identifierade som störst på tapphålsmallen är den vickning på rundstaven 
i vaggan som uppstår vid borrning. En lösning på detta skulle kunna vara att göra vaggan 
som rundstaven ligger i smalare och fräsa en infasning i rundstaven på det område där den 
ligger emot vaggans inre vägg som då skulle ge en platt yta på rundstaven som därmed inte 
skulle kunna rotera.

Fig 60: Skiss, altenativ infäsning av rundstav
Bild: M.Kent
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4.3 Reflektion över arbetet som helhet
Mitt övergripande syfte för detta arbete var att undersöka slöjdtekinkerna som 
arbetsmetod för en gestaltningsprocess, då med anledning av att sljödtekinken uppmuntar 
till intuitiva beslut som baseras på hur arbetsstycket ser ut. Min förhoppning om detta var 
att materialet skulle visa nya vägar och ge oväntade idéer på grund av att det i sig  har en 
karaktär som skaparen tvingas förhålla sig till.
Jag föreställde mig att största delen av materialbearbetningen skulle göras för hand.

I efterhand kan jag för egen del fastställa att detta arbete har givit två nu beprövade 
förslag på hjälpmedel till maskinsnickeri, tappmallen och tapphålsmallen. Dessa båda 
väl fungerande även i torrt snickerivirke. Jag inser däremot att bearbetning för hand med 
syfte att snabbt generera arbetsmaterial är tidskrävande och relativt opraktist, förutsatt 
att syftet inte är att materialet ska ha en täljd yta eller att tillgången till maskinverkstad 
saknas. Vad handbearbetning däremot ger är materialkännedom, styrka i materialet på 
grund av att alla fiberer är hela, och levande ytor.   

Jag föreställer mig att i framtiden kombinera slöjdtekinkerna med andra tekniker och i 
nuläget anser jag att detta skulle kunna vara ett sätt att föra vidare slöjdeteknikerna till 
andra områden. Jag kommer i framtiden att sträva efter att slöjden och maskinsnickeriet 
för min egen del inte ska vara varandras motsatser, utan varandras komplement.  
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