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sammanfattning
Det här examensarbetet kretsar kring mina 
experiment med parkettläggningstekniker, 
och mina försök att bygga en möbel som ser 
ut som att den har tagits över av ett mönster 
eller en struktur. En övergång till någonting 
mer skulpturalt. Jag använder träbitar som 
blivit över från andra projekt för att tillverka 
dessa dekorationer. Min utgångspunkt är 
traditionella parkettläggningstekniker, men jag 
arbetar också med en slags mer tredimensionell 
parkettläggning, med tjockare, vinklade bitar, för 
att skapa djup och ett intryck av växande.

abstract
This thesis work revolves around my 
experiments with parquetry and my attempts to 
build a piece of furniture that appears to have 
been taken over by a pattern or structure. A 
transition into something more sculptural. I use 
pieces of wood left over from other projects to 
create these decorations. My basis is traditional 
parquetry techniques, but I also work with a 
type of more three dimensional parquetry, with 
thicker, angled pieces, to create depth and an 
impression of growing.
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bakgrund
Möbelsnickare använder sig oftast av de homogenaste bitarna av träet. Det finns praktiska skäl till 
detta, dels sådana som har att göra med träets konstruktionstekniska egenskaper, t ex att kvistar och 
skavanker försvagar träet, och dels blir det effektivare produktionsmässigt, eftersom det annars kan ge 
ett oönskat disharmoniskt uttryck. Jag tycker ofta att de bitar jag måste välja bort är väldigt vackra. Jag 
har en ganska ansenlig mängd sparade slattbitar, antigen kvistiga, eller bara med lite avvikande färg 
eller textur, både från mina egna byggen och andras. Dessa vill jag gärna bygga ihop, ungefär som ett 
lapptäcke. 
För det mesta när trä används är det för att gestalta en form eller utgöra en konstruktion, men sällan på 
ett sätt där själva träets olika texturer och färger är själva utgångspunkten. Detta är svårt att inrymma i 
en serieproduktion. Och när det görs i konsthantverkssammanhang verkar det ofta vara fråga om att att 
man är ute efter något slags ”naturligt” uttryck, t ex genom att delar av träets form förblivit obearbetad. 
Jag är inte intresserad av att efterlikna växande träd, men av att försöka skapa ett växande, en struktur 
som växer och antar olika former och mönster.
På samma sätt som det är enklast att bygga med homogena träbitar är det enklast att bygga med så få 
olika vinklar som möjligt. Som möbelsnickare är det en fördel att vara matematiskt lagd, det är inte 
direkt jag. Jag har andra utgångspunkter och begåvningar som snickare. Att arbeta med vinklar är 
något jag skulle vilja bli bättre på. Jag vill gripa mig an detta väldigt konkreta med vinklarna genom att 
bygga abstrakta mönster.
Under min utbildning på CMFS har jag alltid varit tvungen att ha färdiga ordentliga ritningar och 
arbetsplanering innan jag börjat snickra. Jag har lärt mig väldigt mycket av det, och skulle nu vilja 
omsätta dessa lärdomar i praktiken genom att frångå den ordningen. Jag är nyfiken på hur min 
arbetsprocess blir, hur mycket jag behöver planera innan jag börjar bygga, hur mycket ritningar jag 
behöver. Hur jag kan hantera materialen och verktygen rationellt, och skapa hållbara konstruktioner, 
för att bygga något irrationellt.

mål
Jag vill göra mönster baserade på trekanter som bygger på upprepning men blir oregelbundna. Jag vill 
att dessa mönster (eller strukturer) ska framträda ur en homogen yta, växa ut ur, och sedan av ytan, till 
skulpturala former.

inledning
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Jag vill att detta ska resultera i en möbel, och jag vill hitta metoder som är lämpliga för mig att använda för 
att genomföra detta praktiskt.

syfte
Genom att med experimentera med nya uttryck och tekniker hoppas jag kunna bredda bilden av 
hantverksmässiga dekorationer i trä. Jag vill skapa nya vägar för mitt eget och mina kollegors framtida 
yrkesutövande. Genom att använda spillbitar och att blanda träslag hoppas jag visa ett spektra av olika 
möjliga uttryck. Jag hoppas att mitt arbete ska bidra till att svensk konsthantverk i trä blir mer intessant och 
variationsrikt.

frågeställning
Hur kan jag, med grund i parkettläggningsteknik, bygga tredimensionella mönster och skulpturala strukturer 
i trä?
förtydligande av frågeställningen:
Vilka tekniker kan jag använda för att skapa dekorativa element som framträder ur en homogen yta och 
sedan mer och mer frigör sig ifrån den och ger intryck av att växa ut ur den?

avgränsningar
Jag ämnar enbart använda mig av trä och skivmaterial (som mdf), men kan tänka mig att använda andra 
material, t ex metall och textil, som hjälp vid sammanfogningar av olika träbitar. Dock vill jag inte att dessa 
material ska vara synliga.
Jag vill inte ägna mig åt något karvsnitt eller bildhuggeri, utan enbart bygga mönster genom 
sammanfogning av bitar.
Jag ska bygga ett bord.
Jag ska arbeta med trekanter.
Jag kommer att lägga fokus på mitt praktiska arbete snarare än på litteraturstudier.
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fanérläggningar - parkett och intarsia
“fane ́r (av fanera, möjligen av franska fournir ‘förse med något’), tunna skivor eller flak, vanligtvis av 
trä och då ofta av ädelt träslag. Träfaner kan dels limmas på möbler och snickerier som ytbeläggning, 
dels limmas samman till konstruktionsmaterial där bl.a. träets fuktrörelser utjämnas, såsom i plywood 
(kryssfaner). Fanertjockleken kan vara upp till 5 mm. Faner för dekorativ ytbeläggning är ofta tunnare 
än 1 mm.” (Nationalencyklopedin/faner).
Precis hur tunt trä behöver vara för att kallas fanér verkar det dock inte finnas någon direkt enighet 
kring. Det råder även lite oenigheter kring benämningarna på olika typer av fanérläggningar, men 
de två begrepp som jag finner mest relevanta är intarsia och parkettläggning. Så som jag väljer 
att definiera det så är det intarsia om det rör sig om bitar i oregelbundna former, vanligtvis med 
föreställande motiv, och parkettläggning om det är bitar som till formen är raka (inte välvda) som utgör 
ett regelbundet, icke föreställande, mönster. 
I de intarsia- och parkettläggningstekniker som jag har arbetat med foglimmas först bitarna vid 
varandra till ett sammanhängade fanérsjok, som sedan limmas upp på en yta. I intarsia genom att 
bitarna sågas och fästs in i bakgrundsfanéret, först med gummerad papperstejp, därefter med lim. I 
parkettläggning genom att remsor först sammanfogas för att sedan fästas vid varandra, sida vid sida 
eller från centum och utåt. 
Det finns en variant av intarsia, som verkar vara en populär hobby i USA, som är ett sätt att bygga 
bilder av bitar av massivträ, runt 10 mm tjocka, och med avrundade kanter. Denna teknik har en del 
gemensamt med den ojämna parkettläggningsteknik som jag utforskar i detta arbete, som går ut på 
att bygga ett faktiskt djup, till skillnad från den illusion av djup som en plan fanérläggning kan skapa 
(intarsia.com).
Andra begrepp som kan förekomma är inkrustering och inläggning. Så vitt jag har förstått det så 
syftar inkrustering snarare på bitar av fanér som skurits till och sänkts ner i en redan befintlig yta, 
medan ordet inläggning används dels för detta samt som en ganska allmän term för olika typer av 
fanérläggningar.

intarsia i många olika träslag

parkettläggning i björk
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historik
(I detta stycke har jag avvänt mig av Intarsia - en historisk vägledning, av Ulf Brunne, som källa)
I det gamla Egypten fick fanérläggningstekniken en betydande roll eftersom bristen på skog gjorde att 
det trä som fanns behövde utnyttjas så effektivt som möjligt. Inläggningar gjordes även med elfenben, 
metall och ädelstenar.
Från vasmålningar och skriftliga källor kan utläsas att det i antikens Grekland fanns en högt utvecklad 
möbelkultur, och det är sannolikt att de använde sig av dekorativa fanérläggningar. Dock var det 
romarna som verklgen återupptog egyptiernas fanérings- och inläggningstekniker, med både träfanér 
och andra material.
Från medeltiden är det framför allt ifrån kyrkliga sammanhang som intarsia finns bevarad. Den 
medeltida europeiska intarsian anses snarare ha sitt ursprung i geometriska steninläggnigar från Främre 
Asien, från strax innan vår tideräknig, snarare än i de antika kulturerna. På 1300-talet började munkar 
i norra Italien att dekorera möbler med geometriska fanérläggningar i ben, pärlemor och trä. Dessa 
kallas “tarsia certosina” (efter ursprungsorten). De hade orientalisk karaktär, och tillverkades även i 
Spanien, där det arabiska inflytandet var starkt.
Under 1300-talet kom också en ny teknik, kallad “tarsia geometrica”, där hela ytor täcktes av 
geometriska fanérläggningar istället för att bitar lades in i ytan.
Från början av 1500-talet finns exempel på en teknik, “tarsia a toppo”,  som går ut på att trästavar i 
olika former limmas ihop i buntar, som sedan skivas till fanér där stavarnas ändytor bildar geometriska 
mönster.
Kring skiftet 14-1500-tal började mer föreställande bildmotiv ersätta de geometriska mönstren. I 
renässansens Italien utvecklades intarsian under denna tid till en konstart med samma status som 
måleri och skulptur, och tog steget ut i icke-kyrkliga sammanhang. Det var en tid då bildkonsten, pga 
upptäckten av linjeperspektivet och centralperspektivet, utvecklades kraftigt. Genomfärgning av fanér 
och olika metoder av skuggning förekom också. Landskaps- och arkitekturmotiv blev vanliga.
I Tyskland hände det på 1560-talet två saker som förde fanérläggningskonsten mycket framåt. 
Dels började lövsåg användas istället för kniv och stämjärn, vilket möjliggjorde sågning av 
bakgrundsfanéret i samma moment som sågningen av biten som skulle läggas in (“tarsia a incastro”), 
och dels startade det första vattendrivna fanérsågverket.
Under barocken var det framförallt naturalistiska blomstermotiv, inspirerade av holländskt 
stillebenmåleri, som dominerade inom intarsiakonsten.
Rokokotidens möbler med svängda former gjorde det nödvändigt att dela upp fanéren i mindre bitar, 
vilket gav upphov till parkettläggningar med geometriska mönster, vanligtvis uppbyggda av kuber och 
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romber. Även under denna period förekom mycket blomstermotiv. En intarsiateknik som utvecklades 
då går ut på att motivets alla detaljer sågas ut, för att sedan sammanfogas med hjälp av ett pålimmat 
papper, varefter motivet sågas in i bakgrundsfanéret. Därefter limmas den färdiga intarsian upp på 
blindträet.
I den klassicistiska epoken uppfanns intarsiasågningsbänkar, i vilka det gick att klämma fast fanéren 
i vertikalt läge med hjälp av en pedal, och med en fast monterad figursåg såga flera fanér samtidigt. 
En annan stor utveckling under denna tid var den koniska inpassningen av motivet i bakgrunsfanéret. 
Genom att såga i vinkel är det möjligt att eliminera den glipa som annars blir i själva sågsnittet i 
genomsågad intarsia.
Under empiren förekom mest enhetligt fanérade ytor, men när nystilarna sedan gjorde sitt intåg under 
1800-talet steg intarsian i populäritet, och olika försök till effektiviserad framställning gjordes. I 
början av 1800-talet introducerades en teknik för att maskinellt tillverka tunna, knivskurna fanér.Vid 
sekelskiftet 18-1900 var det möjligt att med maskindrivna sågar såga upp till 30 lager fanér samtidigt.
Under 1900-talets första halva fanns det en utveckling inom intarsiakonsten som följde den övriga 
stilutvecklingen, men därefter har den mestadels varit ganska bortglömd.
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första idéfasen
Jag hade som utgångspunkt att jag ville bygga en möbel som såg ut som att den hade tagits över av 
någonting, som att den kanske drabbats av någon åkomma och eller blivit övervuxen. Jag inspirerades 
av saker i naturen, såsom tickor och havstulpaner. För att få till ett sådant uttryck tänkte jag mig att jag 
ville bygga en struktur av något slag som gradvis blev mer markant så att möbelns form tillslut inte 
skulle finnas kvar, bara den nya formen. Jag funderade på olika sätt att göra detta, funderade på vad 
det var som skulle ta över. Vissa idéer handlade om att själva mönstret skulle genomgå en utveckling, 
som en metamorfos mot att bli mer och mer “organiskt”, i bemärkelsen mer växtlikt, att det skulle bli 
rundat, och inte se snickrat ut. I den idén som jag gått vidare med genomgår mönstret en annan sorts 
utveckling, där det lösgör sig från ytan och från möbelns övriga form, och blir mindre som ett mönster 
och mer som en struktur.

tickor

förberedande arbete
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valet att arbeta med trekanter
Att använda en rak (inte välvd) form är praktiskt rent snickerimässigt. Det gör det lättare att producera 
bitarna och att passa ihop dem med varandra.
Triangeln är den enklaste, mest grundläggande geometriska figuren. Detta gör den lämplig som 
byggsten i en dynamisk tredimensionell yta, där formen rör sig i olika riktningar.
Jag har beslutat att aldrig låta trekanterna överlappa varandra så att uddarna kapas, och de i själva 
verket blir fyrkanter. Detta framförallt för att få en enighet mellan de olika tekniker jag använder.

bara trekantertrekanter och fyrkanter

tidiga test/skisser i wellpapp

valet att bygga ett bord
Jag bestämde mig för att bygga ett bord, eftersom det är en möbeltyp som inte i sig har former eller 
funktioner som gör den komplicerad. Det lämpar sig för den typ av övergång som jag vill göra genom 
att den så att säga har två ändar, en stor yta som går att jobba med plana dekorationer på, och benen 
som fristående former.
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resultat av idéarbete
Jag ska bygga ett litet skrivbord. Bordet genomgår fem faser, i olika tekniker. I bordets ena ände 
har jag sökt ett neutralt, inte uppseendeväckande formspråk, och bordsskivan i den änden är fanérad 
slätt och regelbundet, men sedan växer ett mönster fram, en fanérläggning av trekantiga bitar. Denna 
kommer att ha ett centrum i en cirkelform. I ena hörnet viker sig skivan, och då övergår den släta 
parkettläggningen till en tredimensionell parkett, byggd av lite högre och vinklade massivträbitar. 
Därefter kommer benet som är uppbyggt av fanérad mdf som är ihopgerad i olika vinklar. I slutet på 
benet är vinklade massivträbitar limmade direkt på bordsbenet. 

skisser

modell i trä och wellpapp, 
skala 1:20
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mandala
“In various spiritual traditions, mandalas may 
be employed for focusing attention of aspirants 
and adepts, as a spiritual teaching tool, for 
establishing a sacred space, and as an aid to 
meditation and trance induction.
In common use, mandala has become a generic 
term for any plan, chart or geometric pattern 
that represents the cosmos metaphysically or 
symbolically; a microcosm of the universe 
from an enlightened perspective; i.e., that of the 
principal deity.” (Wikipedia/mandala)

På bordsskivan kommer alltså mönstret i 
parkettläggningen att ha ett cenrum i en rund, 
mandalaliknande form. Jag brukar rita en typ av 
upprepande mönster, ofta baserade på trekanter, 
som växer från cenrum och utåt likadant i 
alla riktningar. Mandalamönstret på bordet 
är brytpunkten där det stillsamma, neutrala 
formspråket slutar och det mönstrade tar vid, 
balanspunkten mellan kaos och ordning. Jag 
tycker att det passar bra på en arbetsyta eftersom 
jag tycker att det är en bra punkt vara i.

ritade
mönster
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typ av arbetsprocess
Jag har valt att ha en intergrerad skiss och byggprocess, jag har byggt utan ritning och idén har fått 
utvecklas under tiden. Jag har rört mig stegvis framåt, i början mest skissat och tänkt men parallellt 
med det tagit fram mitt material. Dels vore det svårt för mig att rita upp den mer skulpturala delen av 
det jag ska bygga, det skulle gå att göra i ett 3d-ritprogram, men jag ser det som viktigt för projektet att 
själva materialet och formen aldrig ska frikopplas ifrån varandra. Jag upplever att jag tänker bättre om 
jag har fysiska material att arbeta med.
Det här är främst att betrakta som ett konsthantverksprojekt. De snickeritekniskt experimentella delarna 
är en följd av en strävan efter ett visuellt uttryck. Samtidigt är mina kunskaper inom snickeri och min 
önskan att utveckla dessa en förutsättning för hela projektet.

saker på min arbetsbänk som jag 
avvänt för att skissa/bygga 
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fräsning av ben
Stommen i den skulpturala formen på det avvikande bordsbenet är ett sjukantigt ben, med 
oregelbundna vinklar. För att ta fram detta ben byggde jag en fixtur, som jag använde för att fräsa 
formen i bordsfräsen. Fixturen bestod av en skiva på vilken jag fäste klossar med borrade hål i, och 
bakom dessa fäste jag lägre klossar som stöd för en limknekt. Efter att ha hyvlat benet fyrkantigt 
(med övermått på längden) borrade jag hål i ändarna. Dessa hål använde jag för att med hjälp av bitar 
av rundstav, som gick igenom hålen i klossarna spänna fast benet i fixturen. Formen jag skulle fräsa 
hade jag ritat på i änden av benet, så att jag med den raka klossen som riktmärke kunde vrida benet 
till den vinkel jag ville fräsa i. Med dubbelhäftande tejt fäste jag lister på fräsens anhåll, för fixturens 
bottenplatta att löpa mot, eftersom själva benet skulle sticka ut över dess kant.

byggprocess

skisser av benformer i genomskärning, en är utskuren 
för att kunna ritas på benämnet

fräsning av ben

änden av benet fastspänt i fixturen
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benets form
Med hjälp av skruv, nubb och snöre kunde jag 
sedan testa tredimensionella former på benet.
formen ska alltså byggas av tunnare mdf, 8 mm, 
fanérad på båda sidor, som geras ihop i olika 
vinklar. Jag har tänkt stumlimma ihop dem med 
hjälp av maskeringstejp. Antagligen kommer 
jag att fästa vissa av dem med stag i benet. Jag 
tror att delarna kommer att ge varandra stöd och 
hålla ihop bra. 

benets placering
Jag beslutade att benet ska stå rakt under 
punkten där skivans tre delar möts. Dels tror 
jag att detta ger en stabil konstruktion, dels ett 
balanserat visuellt intryck. Jag hade tidigare 
bestämt att jag ville att det avvikande benet 
skulle vara asymmetriskt placerat i förhållande 
till de andra benen.

skiss/modell av ben, 
full skala
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ta fram material
Det material som jag använt till bordets dekorativa element är sådant som jag samlat på mig, mest bitar 
som andra på skolan slängt.
Jag började med att samla ihop och sortera upp mitt material, sedan rikt- och planhyvlade jag det som 
jag visste att jag ville använda. Jag ville inte hyvla allt, dels för att ha ett överskådligt material och för 
att undvika onödigt arbete, men jag har vid senare tillfällen fått gå tillbaka och gå igenom och hyvla 
nya bitar, eftersom att jag har tyckt att just de passat bra.

ihopsamlat 
material

planhyvling

hyvlat 
material
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fanértillverkning
Alla fanér jag använder förutom björkfanéret i de omönstrade delarna av skivan, samt på icke syliga 
delar, är sådant jag sågat själv. Motiveringen till detta är dels att jag ville använda mitt befintliga 
material, och dels att jag ville få en enhetlighet mellan bordets olika delar.
Jag har sågat fanéren i bandsåg med anhåll, och sedan planhyvlat dem på en mdf-skiva som jag täckt 
med sandpapper, med en stopplist i bakänden.
Det hade även varit möjligt att bearbeta ytan i bredbandsputsen, men jag har beslutat att bara ha skurna 
ytor från det att bordsskivan börjar slutta och mönstret börjar växa upp ur ytan. Den släta skivan och 
underredet kommer dock att vara putsade. Detta beslut är i första hand estetiskt, men jag ville även 
slippa putsa de vinklade delar som jag hyvlar fram.

skador pga urslag
fanér på hyvelmall

sågning av fanér
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vinkelhyvling
Delarna som ska utgöra den ojämna parkettläggningen har jag tagit fram genom att först hyvla 
vinklade längder i planhyveln med hjälp av en hyvelmall. På denna läggs biten som ska hyvlas 
så att ena kanten ligger högre och hyvlas av. Mallen består av en mdf-skiva som jag har fäst 
vinklade bitar på, som jag sedan satt sandpapper på för att förhindra att biten som ska hyvlas 
glider. Den får stöd i sidled och bakkant av lister.
Jag har modifierat mallen två gånger, första gången med en stopplist även i andra änden, för att 
kunna vända mallen anpassat till fiberriktningen i biten som hyvlas, för att undvika urslag. Andra 
modifieringen var att bygga på den för att kunna hyvla bredare bitar.
Jag har hyvlat bitarna ner till 1,5 mm på den tunna kanten, dvs samma tjocklek som de fanér jag 
använder mig av.
Jag hade från början tänkt att jag skulle göra några olika hyvelmallar med olika vinklar, men 
tyckte sedan att det kändes överdrivet krångligt.

vinkelhyvlingsmall
med valnötsämne

vinkelhyvlingsmall med brett askämne på väg ut ur hyveln

vinkelhyvlingsmall med brett askämne ovanpå hyveln
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sågning i vinkel
För att kunna såga små trekantiga bitar byggde 
jag ett verktyg för att använda i justersågen. 
Detta består av en skiva med ett vinkelbart 
anhåll. På skivan har jag graverat en cirkel med 
streck för att kunna se vinkelgrader. På anhållet 
sitter två snabbspännare. Anhållet kan flyttas i 
sidled, för att aldrig krocka med själva sågens 
anhåll. Det är fäst i skivan med en bult som 
sitter genom en kloss som sitter i ett gradspår, 
och spänns fast med en vingmutter. Bulten går i 
ett spår i anhållet. Snabbspännarna sitter också 
på klossar i gradspåret, och är alltså flyttbara. 
Som komplement till detta har jag även gjort 
klossar för att sätta under snabbspännarna. Dessa 
har sandpapper på undersidan och wellpapp på 
ovansidan för att greppa bättre. En bit att lägga 
framför anhållet behövs även, för att undvika att 
såga i det.
Anledningen till att jag byggde detta verktyg 
var framförallt att jag inte kunde använda det 
befintliga ställbara anhållet för att de bitar som 
skulle sågas är så små. Jag behövde kunna 
spänna fast biten jag skulle såga av för att den 
inte bara skulle flyga iväg och försvinna in i 
spånsugen. Jag ville även slippa stå och hålla i 
bitar med fingrarna nära klingan. Dessutom är 
mitt anhåll väldigt enkelt att snabbt ställa om till 
olika vinklar. 
Det är enklast att ha biten som ska sågas ut till vänster om klingan, för att slippa räkna med det som 
sågas bort, men ibland har vinkeln gjort detta omöjligt. Vid sådana tillfällen använde jag en pinne som 
jag hyvlat till samma bredd som klingan. Jag lade denna framför biten för att kunna placera in den rätt.

vinkelsågning

sågning med 
biten till höger 

om klingan



20

fastspänning av bitar
Jag har gjort tre olika sorters fastspänningsklossar, fyrkantiga i två olika storlekar, och trekantiga. 
Först tillverkade jag de mindre, som fungerade bra till de vinkelhyvlade bitarna. Sedan upptäckte jag 
att de inte räckte till för fanéren, som inte ör lika stadiga, och tillverkade därför de större klossarna. 
Ibland var det dock svårt att komma åt att spänna med dem när anhållet var mycket vinklat, därför 
sågade jag itu en av dem till två trekantiga bitar.
Jag har även använt mig av maskeringstejp för att hålla biten på plats, som komplement till klossen, 
och för att förhindra urslag. Jag har också provat att enbart tejpa fast den bit jag skulle såga av, när 
jag behövt såga väldigt snäva vinklar. Med fanéren har det fungerat bra, men när jag provade med en 
vinkelhyvlad bit snäppte den loss och flög iväg.
I vissa fall då det är svårt att komma åt att spänna fast biten kan stödbiten framför anhållet bytas ut till 
en tjockare eller tunnare. små fastspänningsklossar

f v: trekantig kloss och tejp,
trekantig kloss, stor kloss och tejp,
enbart tejp

f v: två stora klossar, 
en liten kloss
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bygga/skissa på skivan
Jag använde mig av wellpapp som jag tejpade fast på min tillsågade bordsskiva för att i fullskala testa 
olika vinklar och mått innan jag sågade till mdf:n.

Jag spände sedan papper över skivan för att kunna skissa på den. Dels för att fundera på hur mönstret 
skulle kunna se ut, och dels försöka lösa det så att den låga kanten på en bit inte möter en annan bits 
höga kant. Den effekten ville jag inte ha där, dock ville jag det på de bitar som ska limmas på lägnst 
ner på benet. Eftersom att alla bitar hyvlas i samma vinkel men sågas till olika storlekar så kommer 
det ändå att bli nivåskillnader i mötena, men jag vill att de låga kanterna ska mötas jämnt.

låg kant möter hög kant låg kant möter låg kant

wellpapp fasttejpad på skivans hörn

mdf-bitar fasttejpade på skivans hörn

blyertsskiss och fasttejpade trekantsbitar på pappersinlädd bordsskiva
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prova olika mönster
Jag har ägnat mig ganska mycket åt att pussla med de små trianglar jag sågat till, för att hitta former 
jag gillar, och för att förstå hur de vinklade bitarna kan förhålla sig till varandra, hur bitarna kan ligga 
så att mötena mellan dem blir så som jag vill.
Jag har satt tejp på baksidan av dem för att kunna fästa dem på bordsskivan ock testa hur de tar sig ut 
på den sluttande ytan.
Jag beslutade att lämna de glipor som uppstår mellan bitarna när de möts. Jag anpassar alltså inte 
vinklarna på de små trianglarnas kanter till varandra. Jag tycker att glipan förstärker det intryck av 
växande som jag eftersträvar.

bitar lagda i olika mönster

glipor mellan bitar i vinklat möte
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test av limning på tyg
Jag genomförde ett test av en metod som jag 
trodde skulle vara användbar för att sammanfoga 
och limma upp den ojämna parketten. Eftersom 
att jag inte kommer att kunna foglimma bitarna 
ihop med varandra så bra pga kanternas vinklar, 
så ville jag prova att sammanfoga dem på 
annat sätt. Jag ville även se om skumplast 
(liggunderlagsmaterial) kunde användas för att 
fördela trycket så att de bitar som ska limmas 
upp inte skadas.
Jag täckte en yta med bruntejp så att trälim inte 
skulle kunna fästa på den, sedan spände jag upp 
ett mycket tunt bomullstyg över tejpen. På det 
limmade jag sedan fast ett antal träbitar, utan att 
sätta särskilt mycket press på dem. När limmet 
torkat penslade jag lim på en skiva och tryckte 
fast de upplimmade bitarna där, med tygytan 
mot limmet. Sedan satte jag detta i press under 
en skiva, med hjälp av skruvtvingar. Jag lade 
skumplast under pressskivan.
Mitt test fungerade bra, bitarna sitter fast 
ordentligt och blev inte tryckskadade.

f v, översta raden: bruntejp på skiva, upptejpat tyg
mellanraden: bitarna limmade på tyget, bitarna limmade på tyget sett från undersidan, överflödigt tyg bortklippt
underst: limmat på skivan, i press, färdigt resultat
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slät parkettläggning
Jag väljer att kalla detta en parkettläggning eftersom att det är ett icke föreställande geometriskt 
mönster, men det skiljer sig från det jag vanligtvis skulle använda det ordet för på så vis att mönstret är 
assymetriskt och varje bit är unik, tillverkad för sin specifika plats. I den bemärkelsen är det mer likt en 
intarsia.
Jag har byggt mönstret inifrån centrum och ut. Jag har foglimmat i omgångar. Det industriellt 
framsällda fanéret är väldigt mjukt och poröst, helt annorlunda mot det jag sågat själv. Jag lyckades 
inte såga till bitar ur det, det bara flisade upp sig. Däremot är det enkelt att skära i, fast uddarna på 
trianglarna lätt går av. Jag har även provat att skära i fanéret jag gjort själv, men det har inte alls gått 
bra, till och med de mjukaste träslagen är alldeles för hårda.

trasigt hörn 
på indusriellt 
framställt fanér

parkettläggningen 
byggs stegvis,

från cetrum och utåt
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När jag gjort färdigt själva mönstret lade jag 
det på bakgrundsfanéret och skar runt omkring. 
Sedan limmade jag in mönstret med hjälp av 
tejp.

mönstret utplacerat på skivan, nästan färdigt

utskuret i
bakgrundsfanéret

inlimmat i bakgrundsfanéret
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ojämn parkettläggning
Tillverkningen av den ojämna parketten liknade 
den släta parkettens ganska mycket. Den största 
skillnaden är att istället för att foglimma bitarna 
med varandra så limmade jag upp dem på tyg. 
Tyget hade jag fäst på mdf-bitarna som parketten 
ska limmas upp på. Innan jag satt på tyget täckte 
jag mdf:n med bruntejp.
Jag limmade även en rad med högre bitar längs 
kanten i övergången mellan det släta och det 
ojämna. Dessa limmade jag styckvis direkt 
på underlaget, och pressade fast med hjälp av 
maskeringstejp. Jag försökte sätta press på dem 
med tvingar, med en vinklad bit emellan, men 
hade problem med att biten som skulle limmas 
gled utåt.

 biten fastlimmad på tyget 

bruntejp och tyg på mdf

inlimning av höga bitar på bordskant

lim på biten
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mätning med smygvinkel och linjal alla bitar sågade och fastimmade på tyget

putsning av 
trekantsbit

inställning av anhållet 
med hjälp av smygvinkel

sidan som varit vänd 
uppåt vid sågning

sidan som varit vänd 
nedåt vid sågning

I den släta parketten gick det att lägga in biten som skulle sågas under det befintliga mönstret för att 
märka ut var jag skulle såga. Denna metod gick inte att använda med de tjockare bitarna. Till viss del 
kunde jag lägga biten på och markera, annars använde jag mig av smygvinkel och linjal. Ofta fick jag 
passa in biten gradvis, genom att först såga, sedan prova den på plats och såga lite till eller putsa. 
Ibland sågade jag med bitens ovansida uppåt och ibland med ovansidan nedåt. Fördelaktigt med det 
sitstnämnda är att det då går att gömma eventuella urslag och att blyertsmarkeringar inte måsta suddas 
bort så noga. Beroende på vilken sida som är vänd uppåt vid sågningen så blir vinkeln på sågsnittet 
olika, vilket ger effekten med glipor mellan bitarna.
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upplimmning av ojämn parkett
För att förhindra att parketten skulle ha möjlighet 
att glida då den fick press på sig satte jag kanter 
runtomkring. Dessa utgjordes av lister som jag 
fäste med dubbelhäftande tejp på en skiva.
På baksidan av mdf:n limmade jag upp 2,5 mm 
tjock furu, för att kompensera för den rörelse 
som parketten annars skulle orsaka.
På den ena delen provade jag att skära bort tyget 
runtomkring kanterna innan limningen och på 
den andra delen efter limningen. I båda fall var 
det svårt att helt få bort alla utstickande trådar. 

borttagning 
av bruntejp

mäta upp tjockt fanér till baksidan

upptejpning 
av ramar

påstrykning av lim

baksida

skära bort tygkanter
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underrede
Underredet är assymetriskt till formen, sargen består av sex delar istället för fyra. När jag hade benen 
och skivans form klar så ritade jag ut hur sargen skulle se ut på spännpappen på skivans ovansida. 
Därefter sågade jag till sargens delar och borrade för centrumtappar i långhålsborren. Innan jag 
limmade ihop underredet hyvlade jag till det sjukantiga benet så att det blev lite avsmalnande. Själva 
limningen var ovanlig eftersom att det var svårt att få bra press med knektar eller tvingar, då delarna 
var placerade orgelbundet i förhållande till varandra. Därför använde jag ett spännband för att få press 
runtom hela underredet.
Beslutet att låta skivan sticka ut väldigt lite över sargen tog jag i ett tidigt skede, för att underlätta 
övergången mellan det avvikande benet och resten av bordet.

press vid limning, både uppifrån och ifrån 
sidorna på vinklat möte

sarg och ben ritade på skivans ovansida

handhyvling 
av benet så 
att det blir 
avsmalnande

skivan fastskruvad på underredet
borrning för cenrumtappar
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bygga skulpturalt med mdf
När skivan och underredet var färdiga och ihopmonterade kunde jag börja bygga den skulpturala delen 
med fanérad mdf. Jag började med att limma upp fanér på en 8 mm tjock mdf-skiva, sådant jag sågat 
självpå framsidan och köpt björkfanér på baksidan. Därefter sågade jag isär skivan så att varje fanér 
blev en bit, för att göra materialet mer lätthanterligt.
Jag använde mig inte av mitt vinkelsågningsverktyg i detta moment, dels eftersom den inte är anpassad 
för så stora och tjocka bitar, och dels för att jag då skulle behöva ställa justersågsklingan i olika vinklar.
Jag skulle då behöva ha min mall och mina inställningar på sågen vilket skulle göra att ingen annan 
skulle kunna gå emellan och såga. Eftersom att mdf slöar sågklingan så skulle jag behöva använda 
en för ändamålet avsedd klinga, som inte är så skarp, och skulle antagligen få problem med urslag i 
fanéret. 
Istället sågade jag till bitarna i bandsågen, putsade kanten jämn i vertikalbandputsen och sedan hyvlade 
jag till vinkeln på kanten med en handhyvel. Detta arbetssätt gjorde att jag enkelt kunde testa olika 
vinklar och göra ändringar.
Jag tog ut bitarna en efter en, och tejpade ihop dem allt eftersom. När jag hade alla bitar klara tog jag 
isär allt och limmade ihop det, uppifrån och ner, med hjälp av tejp. 

fanér 
limmade 
på mdf

fanérad mdf, uppsågad

f v: vertikalbandputsning,
handhyvling

f v: mätning av bit som 
ska sågas ut,

sågning i bandsåg

fasttejpade bitar (innan limning)
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bitar limmade direkt på benet
Den sista delen av benet är täckt av 
massivträbitar limmade direkt på benet. Dessa 
är till stor del rester från sågningen av den 
ojämna parketten. När jag sågade de trekantiga 
massivträbitarna blev bara varannan sådan att 
den gick att använda i parkettläggningen. Av 
trekantens sidor utgörs två av kanterna som 
uppstår när den sågas till, dessa blir vinklade, 
och en utgörs av den avlånga bitens ursprungliga 
kant. De bitar jag använde i parketten var de som 
hade en jämnhög, låg kant.
På benets sista del limmade jag alltså båda 
sorters bitar. I övergången mellan den fanérade 
mbf:n och dessa limmade jag några mot mdf-
bitarnas kanter. De bitar som jag limmade mot 
benet försökte jag lägga i samma fiberriktning 
som underlaget för att de inte ska lossna pga 
träets rörelser.

2

1

21

2

1

2

trekantsbit med låg respektive hög kant

första massivträbiten, limmad mot mdf-bitarnas kanter

bitar limmade 
direkt på benet
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bilder av det färdiga bordet
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avslutande diskussion
“Hur kan jag, med grund i parkettläggningsteknik, bygga tredimensionella mönster och skulpturala 
strukturer i trä?”
Jag ville bygga en möbel som ger intryck av att ha tagits över av någonting, och det tycker jag att jag 
har gjort. Jag har använt mina kunskaper i traditionell parkettläggningsteknik, men också utvecklat egna 
tekniker och metoder för att arbeta på nya sätt.
Det känns som att jag har skrapat på ytan och börjat få en aning om vad jag kan göra med dessa tekniker. 
Det jag har gjort i det här projektet har gett mig väldigt mycket idéer om vad jag skulle kunna göra. Jag 
ser det jag gjort lite som en provkarta över olika effekter som går att skapa.
Att arbeta med den här sortens assymetriska mönster som i min parkettläggning är mycket tidskrävande. 
Det skulle så klart ta mycket kortare tid att göra åtta likadana bitar än åtta olika. Det skulle dock bli en 
helt annan sak. Jag upplever inte den metod jag använt som mer tiskrävande än intarsiasågning. Jag 
tycker att det vore intressant att arbeta vidare med en mer rationell produktion med mönster uppbyggda 
av ett litet antal olika bitar. 
Det är mycket i det här projektet som är inneffektivt. Det känns fint att tillvarata sådant som skulle ha 
kastats bort och försöka göra så att det kommer till sin rätt, men att arbeta med material i en massa olika 
dimensioner och längder, och välja ut vilka delar av bitarna som ska bli vad, tar lång tid.
Jag hade kunnat vara mer sparsam med mitt material om jag hade velat. Jag tänker t ex på momentet då 
jag hyvlade i vinkel i planhyveln. Då hyvlade jag bort halva ämnet istället för att såga det i två delar och 
använda båda. Om jag hade vinklat bandsågsbordet hade det varit enkelt gjort, men det var inte något jag 
prioriterade.
Att justersåga varje liten trekantsbit för sig är väldigt ineffektivt ur energisynpunkt, i synnerhet när det 
gäller fanéren. Att använda en så kraftfull maskin till något som egentligen skulle kräva betydligt mycket 
mindre kraft känns inte bra. Jag tror att någon sorts pytteliten cirkelsåg med ett tunt blad vore mer 
lämplig. Jag ville utgå ifrån det jag skulle kalla en vanlig uppsättning maskiner, och där ingår en justersåg 
och inte en minicirkelsåg, men det känns verkligen som att skjuta myggor med kanoner.
Mitt vinkelsågningsverktyg har varit extremt användbart och fungerat mycket bra. Jag tror absolut att det 
kan användas i andra projekt också. Dock har jag inte överhuvudtaget använt mig av gradskalan, utan 
bara av markeringar jag gjort direkt på bitarna eller av smygvinkel, men om jag skulle arbeta efter en 
ritning tror jag att gradskalan skulle vara mycket användbar. Jag hade en förhoppning om att jag genom 
det här projektet skulle bli bättre på att arbeta med olika vinklar, och det tycker jag att jag har blivit. 
Även om jag inte har förhållit mig till dem via siffror, så tycker jag att jag har fått bättre känsla för olika 
vinklar.
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Om jag skulle ändra på något med vinkelsågningsverktyget skulle det först och främst vara den kloss 
som sitter fastskruvad i framkanten av spåret där sågbladet går in. Den är större än vad den behöver 
vara och har ibland varit i vägen när jag velat såga snävare vinklar. Jag tror att det vore bra att göra 
bottenplattan större, så att det skulle gå att såga större bitar, men i så fall bara lägga på framåt och 
åt vänster. Det vore inte bra om anhållet kom längre bort, eftersom det skulle skapa en framåtböjd 
arbetsställning vid inplacering och fastspänning av sågstycket. Jag tror även att det skulle kunna vara bra 
att flytta anhållets fästpunkt längre bort från sågspåret, för att förhindra den krock som ibland uppstår 
med snabbspännaren. När biten som ska hållas fast till vänster om klingan är mycket liten kan det i 
vissa vinklar bli svårt att komma åt, eftersom den kloss som utgör anhållets fästpunkt sitter där det vore 
önskvärt att ha snabbspännaren. Det vore även bra med snabbspännare med längre räckvidd, i synnerhet 
om det ska vara möjligt att såga större bitar.
Min metod att limma upp bitar på tyg fungerade ungefär så som jag hade hoppats. Tyget som jag använde 
var dock lite mer elastiskt än vad som vore optimalt. Anledningen till att jag valde det tyget var att det är 
väldigt tunt, vilket är en fördel. Jag tror att det vore bra att stryka på lim utåt kanterna på bitarna istället 
för i mitten då de ska limmas på tyget, jag tror att detta skulle göra att de hade mindre möjlighet att röra 
på sig. De trådar som stack ut efter att jag limmat fast parkettläggningen och tagit bort överflödigt tyg var 
svåra att få bort, de bara vek sig undan när jag försökte skära av dem, så tillslut limmade jag in dem mot 
kanten istället. Det kanske skulle gå att klippa till tyget så att det är bara en liten aning mindre än skivan, 
och fästa med tejp som går in en liten bit över skivans kant, på tyget.
Tunnare fanér (ca 0,7 mm) som inte är så svåra att skära i skulle egentligen vara lämpligt för att göra 
skivans plana mönster. Jag använde mig av tjocka fanér dels för att jag gillar tanken på en slitstark 
yta, men kanske framförallt för att jag ville tillverka eget fanér av materialet jag redan hade, och få en 
överensstämmelse mellan det och de tjockare bitarna. Det industriellt framställda fanér jag använde 
mig av var svårarbetat eftersom det var väldigt mjukt, liksom uppluckrat. Jag vet inte vilken del i 
framställningen som orsakar detta, men kan tänka mig att det har att göra med att det fläks upp när det 
skärs, så att fibrerna bryts.
När jag hyvlade mitt egensågade fanér var det vissa bitar som gick sönder av urslag, oftast de med mest 
variationsrik textur. Jag tror att putsning i bredbandsputsen hade varit en skonsammare metod, men jag 
tror att det vore lite mer tidskrävande, och så räknar jag inte riktigt bredbandsputs som en maskin som 
ingår i grundutrustningen i en verkstad. Dessutom hade jag tagit beslutet att ha skurna ytor på benets 
skulpturala del. Dock tog jag det beslutet med dessa förutsättningar som grund, och ibland är det svårt att 
frikoppla estetiska aspekter från praktiska, svårt att veta om jag hade tagit samma estetiska beslut om de 
praktiska aspekterna varit annorlunda.
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En förutsättning som varit väldigt viktig för det här projektet är att jag har hållt till i skolans 
prototypverkstad, där skolans designstudenter oftast arbetar. I vanliga fall så har jag min arbetsplats 
(hyvelbänk) i snickarnas bänkverkstad och gör maskinmoment i snickarnas stora maskinverkstad. Att 
arbeta på det sättet kräver god planering för att inte bli ineffektivt eftersom det är så pass långt mellan 
bänken och maskinerna, och eftersom de maskinerna ofta är upptagna längre stunder åt gången. Nu hade 
jag istället en hyvelbänk precis brevid de maskiner jag använde mest, vilket gav mig möjlighet att fritt 
gå mellan olika moment. Dessutom gav det mig en större känsla av handlingsfrihet, eftersom jag då jag 
arbetar på snickarnas domäner är försöker snickra “som man ska”, vilket inte är något dåligt i sig, men 
det verkar lite hämmande på min experimentlusta och inspiration.
Jag tycker att det har fungerat bra med den typ av arbetsprocess jag valt. Projektet är så pass komplext 
och experimentellt och jag hade inte tillräckliga förkunskaper för att dela upp planerandet och 
genomförandet. Jag upplever inte att min totala arbetstid blivit längre än den skulle ha blivit om jag haft 
en tydligare uppdelning mellan skissarbete och byggprocess. Om jag skulle ha lagt tid på att ta beslut i 
förväg så skulle jag ändå inte kunnat geomföra dem utan att stanna upp för att eventuellt omvärdera dem 
senare. Jag tror dessutom att det hade varit mycket tråkigare att genomföra byggprocessen om jag hade 
planerat i förväg. Det är överraskningsmomenten som gör det intressant. Men sådana brukar ju inte vara 
önskvärda i en snickeriprocess. Däremot i konstnärligt arbete. Jag har mest varit glad över de effekter 
som uppstått och inte försökt ha kontroll över precis hur det blir. Som t ex de glipor som skapas mellan 
bitarna i den ojämna parketten, det var inte något jag sett för mig från början men mycket välkommet.
Jag har försökt ha en princip av att aldrig gå tillbaka och ändra på saker jag redan gjort, om jag har sågat 
ut en bit får jag inte byta den. I sällsynta fall har jag frångått den regeln, om jag verkligen inte varit nöjd, 
och haft en idé om hur jag vill göra istället. Jag tror att det var bra för mig att ha en sådan princip, för att 
arbetet ska gå framåt och jag inte ska kunna stanna upp vid varje beslut, men också bra att kunna frångå 
den, eftersom saker ibland inte alls ser ut som jag hade trott att de skulle.
I slutet av arbetsprocessen jobbade jag i ett mycket högt tempo, och tog många väldigt snabba beslut. Det 
känns lite märkligt att något så pass oöverlagt har så stor inverkan på slutresultatet, och jag vet att det 
hade sett annorlunda ut om jag hade haft mer tid på mig, men tycker samtidigt att det är väldigt bra att det 
blev som det blev. Jag gillar det faktum att förutsättningarna påverkar resultatet. Hela det här projektet 
vilar på den grunden. Det kändes bra just att arbeta snabbare ju längre ner på benet jag kom, som att min 
arbetsprocess liksom följde den process som jag föreställer mig att bordet råkat ut för. Det hade inte varit 
möjligt att göra de tidigare momenten i samma tempo som de senare, dels beroende på att de har olika 
uttryck och är gjorda i olika tekniker som kräver en viss mängd precision, men också för att jag i början 
inte var lika inne i arbetet, och inte lika klar över vad jag skulle göra och hur det skulle bli.
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