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Sammanfattning

Mitt examensarbete handlar om den utfasade snickerimaskinen överfräsen. Maskinen försvann från 

verkstäderna för mer än 30 år sedan och den erfarenhetsbaserad kunskapen om hur den användes finns 

hos före detta verkmästare och arbetare. Genom platsbesök och intervjuer på verkstäder och föreningar 

dokumenterar jag den immateriella kunskap som inte går att finna i litteraturen. Jag kommer sedan själv 

göra praktiska tester på maskinen för att verifiera den nyvunna kunskapen men också för att undersöka om 

maskinen har några användingsområden i det moderna snickeriet.

Abstract

My thesis explores the overhead router, a formerly common but now rarely used and largely forgotten milling 

machine. My methods will be both practical and theoretical, and I will linger on three main questions; (1) 

How is the overhead router used? (2) Why did workers and foremen stop using the overhead router? And 

(3) what are the potential advantages of the overhead router? The theoretical side of my work will be based 

on interviews and field research from various workshops and woodwork organizations. The practical aspect 

of my thesis is an attempt to learn to use the overhead router personally, and in doing so, find out if the 

overhead router has a place in the contemporary woodworking shop.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Under mina tre år på Carl Malmsten Furniture 

Studies har jag bland annat intresserat mig för 

flödesscheman och fixturtillverkning. Jag har 

också via våra stilhistoriekurser blivit uppmärksam 

på kulturvärden och hur vi kan hämta kunskap 

i det förflutna för att underbygga dagens arbete. 

I en ständigt effektivare snickeribransch ersätts 

äldre analoga maskiner med nya digitala. Den 

erfarenhetsbaserade kunskapen om hur man som 

maskinsnickare kan använda sig av gamla analoga 

maskiner håller på att försvinna. Men för det 

moderna lilla snickeriet är den här kunskapen 

fortfarande högst relevant då det kanske inte finns 

ekonomi och/eller intresse att införskaffa digitala 

automatiserade maskiner. Med ett modernt litet 

snickeri avser jag en verkstad för en ensam träbaserad 

konsthantverkare, men också en nyuppstartad 

verkstad för ca tre personer där målet är att arbeta 

exklusivt i små serier. 

En av dessa analoga maskiner var överfräsen där 

bearbetning helt eller delvis gjordes med hjälp av 

fixturer. I mitt examensarbete vill jag undersöka hur 

man använde sig av maskinen, varför den försvann 

samt vilka fördelar den skulle kunna ha i ett modernt 

litet snickeri?

Mycket av kunskapen om maskinen går inte att läsa 

sig till utan är så kallad “erfarenhetsbaserad kunskap” 

som bärs av f.d verksmästare och arbetare inom 

träindustrin. För mig passar det utmärkt eftersom jag 

tycker det är spännande och berikande att ge mig ut 

och samtala med andra möbelsnickare

1.2 Syfte/mål

Syftet med det här examensarbetet är 

att dokumentera och levandegöra den 

erfarenhetsbaserade kunskap om överfräsen som är 

på väg att försvinna. 

Att dokumentera äldre verktyg och tekniker är ett 

återkommande arbete från museernas håll, men 

att dokumentera maskinbearbetningstekniker är 

inte lika vanligt, antagligen eftersom det är ett 

förhållandevis kort tid tidsspann sedan teknikerna 

var aktuella. Men den erfarenhetsbaserade kunskapen 

är på väg att försvinna i ett generationsskifte och 

det är hög tid att man får upp ögonen för denna 

immateriella kunskap.

Genom att faktiskt lära mig maskinen verifierar jag 

den nyvunna kunskapen och undersöker därmed 

också om överfräsen har några användningsområden 

i det moderna lilla snickeriet.

1.3 Metod

Kunskapen om överfräsen kommer jag söka i 

litteraturen och genom platsstudier av befintliga 

överfräsar. Vetskapen om hur man faktiskt hanterar 

överfräsen är till stor del erfarenhetsbaserad och 

därför kommer jag genom intervjuer med f.d 

verkmästare och arbetare, dokumentera och lära mig 

överfräsen för att sedan praktiskt testa kunskapen 

genom en faktiskt produktion. Intervjuerna kommer 

jag ledigt återberätta i löpande text för att kunna 

förmedla en stämning. Detta eftersom mötet med 

dessa människor och deras kunskap sporrar mig, inte 

bara ur ett faktainsamlingsperspektiv utan också på 

ett känslomässigt plan.
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1.4 Källor

Det finns en uppsjö olika manualer och korta 

tekniska beskrivningar om överfräsen men tyvärr inte 

så många djupgående texter om vad den användes 

till och hur dess historia har sett ut. Därför kommer 

jag inledningsvis använda mig av Träindustrins 

Handbok (1950) från Tekniska Institutet och 

skolhäftet Överfräsningsteknik (?) för att beskriva 

maskinens tekniska delar. Överfräsens historia, 

användningsområden och hur den körs kommer 

jag basera på intervjuer med olika fackmän. Övriga 

källor är en priskurant från Elze & Hess (1936-

1945), lånad från den gamla maskinimportören 

Carstens, Maskinarbete (1966) från Sveriges 

Träindustriförbund och Möbelkonsten (1966) av Ole 

Wanscher.

1.5 Avgränsning

Jag kommer göra mina två praktiska undersökningar 

på Karl Andersson & Söners överfräs, en Valentini 

FN/850. Jag kommer uteslutande använda mig av 

excentriska chuckar och enskäriga stål eftersom de 

verktygen särskiljer överfräsen från andra liknande 

maskiner. Min jämförelse gentemot andra liknande 

maskiner kommer vara baserad på egna erfarenher, 

intervjuer och priskalkyler. 

Rapporten är att betrakta som en förstudie om 

överfräsen i allmänhet och kan i framtiden fungera 

som underlag för djupare tekniska analyser.

1.6 Frågeställning

Hur fungerar överfrsäen?

Till vilka uppgifter kan en överfräs användas i det 

moderna lilla snickeriet?

Vilka för - och nackdelar har överfräsen? 
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2 Överfräsen

2.1 Överfräsens uppkomst och föregångare

Med överfräsen kan man borra hål, fräsa spår och göra komplicerade profiler, man skulle kunna likna 

överfräsen vid en avancerad borrmaskin och sticksåg. (Das Oberfräsen 1936-1945, s. 4) Det finns 

avbildningar från Egypten redan från 2600-2500 f.kr där snickare använder sig av sticksåg, mejsel, hammare, 

yxa, slipsten, kniv och borr (Wanscher 1966, s. 10).

Den elektriska borrmaskinen uppfanns av den tyska uppfinnaren Wilhelm Fein 1895 (Fein, 2013) och 40 år 

senare kan man se överfräsen i tyska priskuranter (Das Oberfräsen 1936-1945). Överfräsen är nära besläktad 

med sinkmaskinen, men istället för att spänna fast ämnet och manövera spindeln, fixerar man på överfräsen 

spindeln och manövrerar ämnet för hand (Överfräsningsteknik 1972, s. 5).

Figur 1. Avbildning från Egypten.

Figur 2. Sinkmaskin
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2.2 Användningsområden

Från 40-talet fram till 80-talet fick överfräsen en ökad användning inom träindustrin. Dess specialområde 

var masstillverkning av små trädetaljer som frästes manuellt efter schablon. Den lämpade sig också utmärkt 

för att fräsa ur hålkäl (Cronborg (red.) 1950, s. 913). Även för att göra smala notspår med radie, för till 

exempel jalusi, var maskinen populär1. Det finns också tillsatser för att dekorationsfräsa mönster samt 

tillverka utvändiga och invändiga trägängor (Cronborg (red.), 1950, s. 921).

1 Andersson, Ingbert; f.d Arkitekt och möbelsnickare vid Svenska Möbelfabrikerna i Bodafors. 2013. Intervju 20 mars.

Figur 3. Producerat

Figur 5. Producerat

Figur 7. Producerat Figur 8. Dekorationsfräs

Figur 6. Producerat

Figur 4. Producerat
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2.3 Konstruktion 

Överfräsens konstruktion är enkel, den har ett stort stadigt stativ med en toppmonterad frässpindel, arbetet 

utförs på det underliggande arbetsbordet i metall. Via en fotpedal och länkar inne i stativet, eller med 

modernare pneumatiska anordningar, är spindeln höj- och sänkbar. I spindeln kan man montera chuckar, 

centriska och excentriska, vari man monterar frässtål. Med hjälp av ett revolverstopp, som ställs in i förhand, 

kan man snabbt byta fräsdjup. Spindeln kan tilltas 90 grader åt vardera håll. Arbetsbordet är höj- och 

sänkbart med hjälp av en ratt och i centrum, mitt under spindeln, finns styrstiftet som går att ställa i ett antal 

olika nivåer. Detta för att kunna köra flera fräsningar med samma fixtur. Till skillnad från den besläktade 

sinkmaskinen där man spänner fast ämnet och manövrerar spindeln, är alltså överfräsens spindel fixerad 

och man manövrerar istället ämnet för hand. (Överfräsningsteknik 1972, s. 5). Motorns hastighet varierar 

från 12000-24000 r/min och har därmed snabbare skärhastighet än både sinkmaskinen och bordsfräsen, 

sinkmaskinen kan ha 12000-18000 r/min och bordsfräsens hastighet uppgår till 9000 r/min. (Cronborg 

(red.) 1950, s. 900). För att komma upp i så höga hastigheter krävs en frekvensomformare som ofta sitter 

externt på maskinen. Det betyder att man kan använda små verktyg och bearbeta radier som annars måste 

göras för hand (Överfräsningsteknik 1972, s. 1).

2.3.1 Styrstift

Styrstiften som sitter i arbetsbordet är cylindriska och har samma diameter i botten men varierar i toppen. 

Stiftets diameter varierar från 1 mm upp till 18 mm. Om man ändå önskar större stift kan man sätta på 

en så kallad “rulle” som finns upp till 60 mm, vid fräsningar av större diametrar tar den undermonterade 

bordsfräsen vid. En riktlinje är att man vill använda så stora styrstift och verktyg som möjligt för att uppnå 

bästa resultat, ju större stift desto större anläggningsyta mot fixturen, desto säkrare fräsning. Genom att byta 

diameter på stiften kan man alltså göra flera olika fräsningar med samma fixtur (Överfräsningsteknik 1972, s. 

8). 

Figur 9. Styrstiftsmekanism Figur 10. Styrstift/rulle

Figur 8. Dekorationsfräs

Figur 6. Producerat

Figur 4. Producerat
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Figur 11. Konstruktionsritning

1. Glidskena för motor
2. Motor
3. Skruv för att tillta motorn i sidled
4. Spärr för att låsa motorn i högsta läge
5. Spindel
6. Chuck
7. Skydd
8. Styrstift
9. Hållare för styrstift
10. Styrstift
11. Justerskruv till revolverstopp
12. Revolverstopp
13. Länkarm
14. Pedal för höjning/sänkning av motorn



13

2.3.2 Excentriska chuckar och enskäriga stål

Det mest säregna med överfräsen är HESS-patentet av excentriska chuckar. Principen går ut på att man 

har en chuck med ett excentriskt hål för verktyget, och att verktyget är enskärigt (Cronborg (red.) 1950, 

s. 914). Med ett enskärigt verktyg blev historiskt sett materialkostnaden mindre, det var också enkelt att 

underhålla och man kunde slipa sina egna stål (Överfräsningsteknik 1972, s. 2). Eftersom verktyget inspänns 

excentriskt kommer hålet man fräser bli större än verktygets diameter, detta kallas för flygkrets. Det finns 

14 olika chuckar där hålet är placerat olika långt ifrån centrum, numreringen på chuckarna avser i dubbla 

mått hur långt hålet är placerat från centrum. Alltså chuck nr 5 har excentern 2,5 mm från centrum. 

(Överfräsningsteknik 1972, s. 11). Chuckarna är stämplade med gradtal där verktyget ska sättas fast, mellan 

30 och 50 grader. 

Om man vrider verktyget till mindre än 30 grader blir flygkretsen större och ryggen på stålet kommer bränna 

i ämnet, vrider man stålet över 50 grader blir flygkretsen mindre och verktyget kommer att hugga. Den 

optimala skärvinkeln är 45 grader men genom att försiktigt vrida verktyget, inom toleransen 30-50 grader, 

kan man ändra fräshålets diameter med +/- 1 mm. I anslutning till maskinen finns en tabell där man kan se 

vilken flygkrets de olika verktygen får i de olika chuckarna.

Figur 12. Excentrisk chuck och flygkrets
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Figur 13. Verktygstabell
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När man placerar verktyget excentriskt bygger man in en obalans vilket i höga hastigheter, som med 

överfräsen, leder till enorma vibrationer. För att stävja detta finns det på varje chuck motvikter. Med 

hjälp av en enkel analog balanseringsapparat ställer man in precis jämvikt. (Cronborg (red.) 1950, s. 917). 

Balanseringsapparaten består av ett metallrör som rullar i en vagga på två metallskenor. Så här balanserar 

man chucken (Maskinarbete 1966, s. 15j):

1. Placera vaggan på ett plant horisontellt underlag. 

2. Sätt in det önskade verktyget i chucken.

3. Sätt in chucken i balanseringsrullen (metallröret).

4. Balansera chucken genom att skruva på balanseringsvikterna.

5.Chucken är balanserad när den ligger stilla oavsett hur man vrider den.

Chuck nr 0 är centrisk och i den kan man använda samtliga tvåskäriga stål som används till sinkmaskiner 

och överhandsfräsar (Överfräsningsteknik 1972, s. 11). 

Figur 14. Balanseringsvagga Figur 15. Balanseringskit

Figur 16. Balanseringsrulle

Figur 17. Chuck med skruvar som vikter Figur 18. Chuck med brickor som vikter
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2.3.3 Fixturer och mallar

Arbetet med överfräsen sker främst med hjälp av fixturer. Resultatet, både vad gäller kvalitet och tid, beror 

på hur välbyggd fixturen är. Principen är i huvudsak att man har en tjock plywood-skiva, minst 30x700x400 

mm, där bearbetningen av ämnet sker på ovansidan, och undertill fäster man ett negativ som styrstiftet följer 

(Överfräsningsteknik 1972, s. 19). 

Figur 19. Exempel på mall

Figur 20. Exempel på mall Figur 21. Exempel på mall

Figur 23. Tillbehör för att fräsa gängorFigur 22. Exempel på mall
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En skicklig fixturtillverkare kan bygga så att det går att göra upp till fyra olika fräsningar med samma mall. 

Genom att utnyttja de fyra olika nivåerna med styrstiftet kan man alltså bygga mallar med fyra negativ 

på varandra. Om man dessutom utnyttjar storleken på stiftet med t. ex rullar så man “offsetfräser” blir 

variationerna ännu fler och därmed reduceras ställtiden (Cronborg (red.) 1950, s. 920).

Negativen bör vara lika tjocka som de olika nivåerna hos styrstiftet, oftast 5 mm, samt tillverkas i ett material 

som motsvarar fixturens användningsfrekvens, i industrin använde man förr bakelitplast som negativ2. Ska 

man fräsa en not eller ett spår kan man också använda sig av ett uppspänt anhåll 

(Maskinarbete 1966, s. 15c). 

2  Wadskog, Karl-Olof, f.d verkmästare på Karl Andersson & Söner. 2013. Intervju 21 mars.

Figur 24. Mallens uppbyggnad

Figur 21. Exempel på mall

Figur 23. Tillbehör för att fräsa gängor
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Figur 25. Norio Tanno fräser mot anhåll

2.3.4 Överfräsen i Japan

Informationen om överfräsens konstruktion vi hittils tagit del av är i huvudsak från Tyskland. Men i Japan 
ser den lite annorlunda ut, den främsta skillnaden är att man här höjer/sänker arbetsbordet istället för den 
toppmonterade spindeln. Nedan ser du en bild på den Japanska boxmakaren Norio Tanno när han använder 
en överfräs.
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2.4 Efterföljarna

2.4.1 Sinkmaskinen

Sinkmaskinens spindel är likt överfräsens toppmonterad. Arbetsstycket fastsätts på arbetsbordet, i horisontal 

eller vertikal riktning, med hjälp av pneumatiska spännbalkar. Med hjälp av rattar och spakar kan man flytta 

spindeln i xyz-led (Cronborg (red.) 1950, s. 933). Kostar idag begagnad ca 10000-20000 kr (Blocket, 2013).

2.4.2 Handöverfräsen

Handöverfräsen är egentligen bara är en spindel med handtag på. Med mallringar och skenor blir den 

oerhört flexibel inom sitt användningsområde. Den förekommer ofta bordsmonterad i mindre verkstäder och 

används för att fräsa små profiler, gradspår, konturer m.m. Kostar idag ca 5000 kr (Festool, 2013).

 

2.4.3 CNC-fräsen

CNC-fräsen är en automatiserad utveckling av sinkmaskinen. Med hjälp av dataprogram kan man i de 

modernaste maskinerna styra den toppmonterade spindeln i 5 olika axlar. Detta möjliggör att extremt 

avancerade former går att tillverka relativt enkelt. Ämnena sitter fastsatta på ett bord med hjälp av 

vakuumsugkoppar. Kostar idag 10000-5000000kr beroende på storlek (Stenbergs, 2013).

Figur 26. Sinkmaskin Figur 27. Överhandsfräs

Figur 28. CNC-fräs
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3 Intervjuer

Min jakt efter att lära mig överfräsen börjar i Carl Malmsten Furniture Studies bibliotek och tar mig vidare 

till en anrik möbeltillverkare i de småländska skogarna. Hittills i min process har litteraturen tagit mig långt 

men jag har fortfarande inte varit i närheten av en faktisk överfräs. Genom lektor Leif Burman kommer 

jag i kontakt med arkitekten Mats Eriksson i Bodafors som är engagerad i traktens historia och Sandsjö 

Hembygdsförening. Bodafors har en gedigen möbelsnickartradition med många företag som till exempel 

Svenska Möbler, Dux och Bord-Birger (Wikipedia, 2013). I den lokala hembygdsföreningen finns f.d 

fabrikörer, arkitekter och sekreterare som arbetat på möbelfabrikerna. En tisdag i slutet av mars åker jag ner 

till Bodafors för att vara med på ett av deras möten.

3.1 Ingbert Andersson och Bodafors Hembygdsförening

Eftermiddagsmötet hålls på övervåningen i föreningens egna lokal, ett gulputsat gammalt hus mitt i 

Bodafors centrum. På nedervåningen finns ett radiomuseeum och bakom en brandsäker dörr ligger 

föreningens och bygdens arkiv. Närvarande på mötet är arkitekten Mats Eriksson, företagaren Billy Larsson, 

läraren Gösta Franzén och arkitekten Ingbert Andersson3. Vi samtalar lite kring bygdens historia och 

närmar oss försiktigt överfräsen. Billy Larsson berättar om en sinkmaskin och hur dom fick göra ett hål i 

golvet ner till källaren för att få plats med arbetsstyckerna. Diskussionen går vidare om vad som kom först, 

sinkmaskinen eller överfräsen, men vi når aldrig någon enighet. 

Ingbert Andersson berättar att han som fjortonåring gick i verkstadsskolan på Svenska Möbelfabrikerna 

och att där fanns fullt av överfräsar i produktionen, men nuförtiden står de väl och dammar i ett hörn 

säger han. Ingbert Andersson tror att patentet med excentrisk chuck kom till för att enkelt kunna justera 

frässpårets diameter. Han berättar hur han fräst ut för gångjärn med överfräsen i Rubens fönsterfabrik, gjort 

spår i planmöbler, fräst ut för bakstycken samt gjort spår i lådförstycken i Svenska Möbelfabrikerna. Han 

förklarar också hur mallarna var uppbyggda i tjock plywood och att de använde bakelitplast som negativ på 

undersidan. Däremot bara ett negativ i taget. 

Mats Eriksson tar med mig till den närliggande snickerifirman Br. Anderssons Träprodukter och visar mig 

min första överfräs. Den står i ett hörn och är ombyggd för att endast göra ett moment berättar ägaren Sven-

Olof Andersson. Mats Eriksson tipsar om att det finns ett företag i Huskvarna som har en väldokumenterad 

historia så jag tar kontakt med Karl Andersson & Söner och beger mig norrut för ett studiebesök. 

 

Figur 29. Sandsjö Hembygdsförening

3 Andersson, Ingbert; f.d Arkitekt och möbelsnickare på Svenska Möbelfabrikerna i Bodafors. 2013. Intervju 20 mars.
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Figur 30. Ingbert Andersson i arkivet
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3.2 Karl-Olof och Ingvar Wadskog från Karl Andersson & Söner

Jag träffar bröderna Karl-Olof och Ingvar Wadskog4 i deras lilla familjeägda fabrik som funnits sedan 1898. 

Karl-Olof är f.d verkmästare och “experten” som hans bror f.d VD Ingvar utrycker det. Han berättar att de 

länge hade en överfräs som hette HESS, köpt från Carstens, men att den såldes 1995 när de köpte in en ny 

italiensk maskin. Däremot sparade de alla gamla HESS-verktyg, excentriska chuckar, enskäriga stål, profilstål 

och balanseringsapparaten. De berättar att de använde överfräsen främst till att fräsa ut håligheter med liten 

radie, men att det kunde vara svårt när man hade stora arbetsstycken. De visar mig mindre bordskivor med 

organiska former som lämpade sig utmärkt att fräsas med överfräsen innan de skaffade en CNC-maskin. 

Men det finns fortfarande två moment i dagens produktion där de använder överfräsen, b.la för att fräsa en 

rund nacke på ett stag.

Vi går ner i verkstaden och träffar verkmästare Martin Nilsson som visar runt och tillsammans med 

Karl-Olof gräver han fram två gamla överfräsmallar, “soluret” och “eremitschacket”. På ovansidan sitter 

snabbspännare och fläkskydd, medans negativen på undersidan är gjorda av bakelitplast. Jag ber Karl-Olof 

provköra överfräsen och när han visar hur man balanserar de excentriska chuckarna är det första gången för 

Martin Nilsson också. De stål som dagens produktionen använder är de som Karl-Olof en gång balanserade. 

Martin Nilsson berättar att det är svårt att fräsa små bitar i CNC-maskinen till skillnad från överfräsen. 

Fördelarna med excentriska chuckar och enskäriga stål tycker de är möjligheten att justera fräspårets bredd 

men också att ett enskärigt stål averkar mer effektivt.

Jag kommer övverens med Martin om att komma tillbaka och göra mina praktiska tester på deras maskin.

4 Wadskog, Karl-Olof och Ingvar, f.d verkmästare  och VD på Karl Andersson & Söner. 2013. Intervju 21 mars.

Figur 31. Karl Andersson & Söner
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Figur 32. Överfräs Figur 33. Karl-Olof Wadskog visar överfräsverktyg

Figur 34. Mall till eremitschacket Figur 35. Demonstration av överfräsen
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3.3 Kenneth Johansson från Carstens

Carstens Specialmaskiner AB grundades 1940. Försäljningen bestod av träbearbetningsmaskiner, verktyg och 

förnödenheter och baserades på import från europeiska tillverkare. Företaget flyttade från Jönköping till egna 

nybyggda lokaler i Bankeryd 1958. Dessa har därefter utökats i flera omgångar (Carstens, 2013).

Eftersom Carstens var återförsäljare av gamla HESS-maskiner och tillbehör åkte jag till till deras kontor i 

Bankeryd och fick där, med stor hjälp av Kenneth Johansson, tag på en gammal priskurant från 1930-talet 

samt en mapp med konstruktionsritningar på överfräsar, ovärderliga handlingar i sammanhanget. I den 

tyska priskuranten kan man se en handfull olika överfräsmodeller, allt från små pelarborrliknande maskiner 

till överfräsar med flera kvadratmeter stora bord. Längst bak finns exempel på vad man kan tillverka 

med maskinen och det är de mest olika trädetaljer: skyltar, instrument, galgar, skedar, spadskaft, sågskaft, 

dekorfrästa brickor och dekorfrästa pelare. (Das Oberfräsen, 1936-1945, s. 1-63).

Figur 36. Priskurir från Carstens

5 Bilaga 1, inscannad.



25

4 Praktiska tester

Från HESS priskurir väljer jag ut två typiska föremål som vanligvis tillverkats med överfräsen: galgar och 

spadskaft. Målet med den praktiska undersökning är att lära mig använda överfräsen och förstå hur man 

bygger säkra och effektiva fixturer. 

4.1 Fixturer och mallar

Med hjälp av AutoCAD tillverkar jag ritningar på en galge och ett spadskaft. Negativen gör jag av MDF 

(tillräckligt hållbart för den här sortens provproduktion) från ritningsunderlaget i en lasermaskin. Sedan 

fäster jag negativen med skruv på mallbrädan och sätter fast spånbräda, fläkskydd och snabbspännare på 

ovansidan. För att tillverka den här formen utan lasermaskin hade man kunnat använda sig av en bandsåg 

och vertikalbandputs.

Figur 37. Spadhandtag Figur 38. Galgar

Figur 39. Ritning på spadhandtag och galge
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4.2 Galgar och spadhandtag

Karl Andersson & Söner hade alltså sparat en komplett uppsättning av överfrästillbehör. Testerna utförs i 

ask eftersom det är ett tacksamt material att fräsa i. Jag börjar med att testa galgarna och väljer den största 

flygkretsen med tanke på galgens minsta radie. Den minsta radien är 8 mm och jag väljer då chuck nr 2, 

verktygsdiameter 6,5 mm och sätter in den i skärvinkel 47 grader enligt tabellen. 

Figur 40. Mall till galge Figur 41. Mall till galge

Figur 42. Mall till spadhandtag Figur 43. Profil färdigfräst

Jag balanserar chucken enligt tidigare beskrivning  och monterar den i maskinen. Den här överfräsen är av 

det modernare slaget och den höj – och sänkbara spindeln styrs pneumatiskt. 

Jag vill undersöka det faktum att stålen ska kunna avverka mycket och har därför inte försågat mina ämnen 

annat än hyvlat dem till rätt tjocklek. Fräsmallen jag byggt liknar de mallar jag annars bygger till bordsfräsen, 

därför känns körningen bekant med skillnaden för den lilla radien på stålet.

Att fräsa spadhandtaget är mer komplicerat dels med tanke på tjockleken av ämnet, 35 mm, men också 

eftersom jag ska fräsa ur ett hål mitt i. Jag börjar med att välja verktyg: chuck 2,5, verktygsdiameter 8, insatt 

i 42 graders vinkel. Jag ställer revolverstoppet i sex olika nivåer med jämna mellanrum där det djupaste är 37 

mm.  Att fräsa ur hålet i mitten hade jag utan överfräsen gjort med sinkmaskinen eller en överhandsfräs.
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Figur 44. Färdiga tester

Figur 41. Mall till galge

Figur 43. Profil färdigfräst
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5 Resultat
 

Efter mina intervjuer och efter att praktiskt testat 

överfräsen känner jag mig tudelad till varför den inte 

finns kvar på marknaden. Att den ersatts av CNC-

fräsen inom industrin känns självklart men att den 

inte finns kvar i mindre verkstäder förstår jag inte 

riktigt.

5.1 Sinkmaskinen och överfräsen

Sinkmaskinen som är den idag närmsta släktingen 

till överfräsen konkurrerar kraftigt med sina 

funktioner: höga varvtal, små verktygsradier, 

påmonterbara bord med styrstift. Därtill kommer 

sinkmaskinens möjligheter med att arbeta utan 

fixturer då man fixerar ämnet istället för spindeln. 

Men sinkmaskinen är dessvärre också på utdöende 

enligt mina observationer.

5.2 Överhandsfräsen och överfräsen

I mindre verskstäder är det vanligt förekommande 

med bordsmonterade handöverfräsar. De konkurrerar 

med överfräsen med sin små verktygsradier men 

också med sin flexibilitet. De flesta fräsningar 

en överfräs kan göra går också, för den påhittige 

mallbyggaren, att utföra med en enkel handöverfräs. 

5.3 CNC-fräsen och överfräsen

CNC-fräsens hantering av fixturer är så oändligt 

mycket snabbare än hos överfräsen. Den datastyrda 

spindeln tar ut profiler och borrhål direkt från den 

digitala ritningen och kan dessutom växla från 

vänsterverktyg till högerverktyg vilket gör att man 

kan undvika utfläk. Men att köpa in en CNC-fräs 

kostar mycket och förutsätter höga arbetsföden. 

Verkmästare Martin Nilsson berättade också att 

det kan vara problem att fräsa små trädetaljer 

i CNC-fräsen eftersom ämnet fastsätts med 

vakuumsugkoppar som oftast är för stora. Jag har 

diskuterat det här med min handledare Leif Burman 

och han tror det finns lösningar på problemet, att 

man till exempel med hjälp av fixturer skulle kunna 

fästa flera små bitar bredvid varandra.

5.4 Excentriska chuckar och enskäriga stål

Undersökningen av att använda sig av excentriska 

chuckar och enskäriga stål är inte riktigt uttömd. 

Jag hade flera olika teorier om vad patentet skulle 

kunna ha för fördelar; finare snittytor och effektivare 

avverkning, men jag upplevde dessvärre ingen 

markant skillnad mot när jag kör med tvåskäriga 

verktyg. Jag har försökt läsa om varför patentet kom 

till men har inte hittat mer tillfredsställande svar än 

att verktygskostnaden blev lägre med ett enskärigt 

stål samt att det teoretiskt sett borde bli mindre 

friktion mot fräsytan eftersom verktyget aldrig står 

still. Men det här är ett ämne där utförliga tester 

borde göras för att få fram ett tillfredsställande 

resultat, ett examensarbete i sig.

5.5 Så varför överfräsen?

Till vilka uppgifter kan en överfräs användas i det 

moderna lilla snickeriet?

Vilka för - och nackdelar har överfräsen? 

Efter min förstudie har jag kommit fram till att 

överfräsen har flera fördelar men också en del 

nackdelar. Jag tycker maskinen förtjänar att komma 

tillbaka till verkstäderna som en komplementerande 

maskin till handburna överhandsfräsar och 

sinkmaskiner. Den kostar ju väldigt lite och tar 

lite plats. Nedan listar jag fördelar/nackdelar 



29

baserade på  det noggrant insamlande material av 

erfarenhetsbaserad kunskap och de utförda parktiska 

testerna:

+  Om man lär sig använda multipla negativ,   

 där flera fräsningar går att göra i samma   

 fixtur, skulle en medelsstor produktion av små  

 träprodukter kunna vara oerhört effektiv och  

 konkurrenskraftig.

+ Den är i dagens läge billig i jämförelse med   

 sinkmaskiner och CNC-fräsar, kostar 

 mellan 5000-10000 kr på     

 begagnadmarknaden.

 

+ Maskinen erbjuder snabb hantering då man   

 själv håller i ämnet och styr spindeln    

 med foten.

+ Oslagbar för vissa typer av fräsningar, till   

 exempel för hålkärl och små detaljarbeten.

- Högriskmaskin vid ovarsam hantering då   

 verktyget är oskyddat.

- Tidsödande att bygga fixturer.

5.6 Avslutande diskussion

I min förstudie av användandet av överfräsen har jag 

egentligen bara nosat på ytan av maskinens potential. 

Jag tror det finns mer att undersöka vad gäller 

excentriska chuckar och enskäriga stål. Ett annat 

ämne som skulle vara spännande att fördjupa sig i 

är mallkonstruktion för den här typen av maskiner, 

ett ämne som bör kartläggas inom en snar framtid 

eftersom f.d verkmästare med sådan spetskunskap är 

på väg att försvinna.

Eftersom överfräsen är så simpel i sin konstruktionen 

blir också dess användsområde väldigt brett. Jag 

har själv införskaffat mig en maskin komplett med 

verktyg och kommer fortsätta undersöka hur den 

skulle kunna nyttjas i ett modernt litet snickeri.
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Bilaga 1

Den tyska priskuriren från HESS, som jag fått låna av Carstens, för framtida studiesyften.






































