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BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIV XVIIL1

Ord ock uttryck inom möbelhantvärket.
Av GEORG CHAMBERT, Uppsala.

Källor: Uppfinningarnas bok, VIII; Ekenberg och Landin, Varulexikon; Hugo Nisbeth, Handelslexikon; Nordisk Familjebok; Priskuranter,
kataloger o. d.

I betraktande av den stegrade uppmärksamhet, som i våra
dagar kommer hantvärken ock den mindre konstindustrien till
del, torde en artikel med ovanstående rubrik kunna göra anspråk på intresse även utanför fackmännens krets, ja kanske
just där, då ju utomstående i allmänhet föga känna till detta
område, som dock spelar en icke oviktig roll inom vår konst
ock materiella kultur. Särskilt, synes det mig, bör det vara av
intresse för språkmannen ock kulturhistorikern att få dessa
stundom rätt säregna ock ålderdomliga namn ock uttryck upptecknade, innan de dö ut ock falla i evig glömska, vartill många
redan äro på god väg. Ty maskinernas segertåg genom hautvärken har gjort många av dessa gamla värktyg ock arbetsmetoder överflödiga ock på samma gång som dem själva dömt
deras tärmer ur tiden.
Ehuru intressant har dock detta ämne ej lockat till behandling, ock dess litteratur är mycket torftig, ja nästan ingen. I
för allmänheten lättare tillgängliga värk, såsom uppslagsböcker
ock lexikon, har jag funnit endast få egentliga facktärmer upptagna, vanligen mycket knapphändigt omnämnda, åtminstone
vad möbeltillvärkningen beträffar. Största nyttan har jag haft
av »Uppfinningarnas bok», vilken dock ej — ock detta är ju ej
häller att begära — är tillnärmelsevis fullständig inom den
speciella gren, jag valt till föremål för mina undersökningar.
Jag har därför huvudsakligen varit hänvisad till de upplysningar, som mer eller mindre fullständiga kataloger ock priskuranter kunnat lenina, men framför allt — då dessa källor visat
1-12.1859 Sv. landsm. XVIII. 1.
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sig otillräckliga — till fackmäns meddelanden ock egen
iakttagelse.
Genomgående har jag koncentrerat mig på handvärktygen
ock deras tärmer, såsom varande dels mera ålderdomliga ock på
grund härav mera intressanta, dels mindre allmänt kända. Arbetsmaskiner ock träslag har jag däremot behandlat inom snävare
gränser. Den färdiggjorda varans, möblernas, tärminologi har
jag ej ansett mig böra medtaga alls, då den ju är allmänt
känd ock mera hör till riksspråket.
För att få en intressant språklig jämförelse har jag inom
parentes bredvid de svenska uttrycken i vissa fall medtagit
motsvarande tyska. De stora likheter, som de båda språken
förete i detta fall, synas mig visa, i huru hög grad de svenska
hantvärkstärmerna. åtminstone vad möbelsnickeriet beträffar,
varit beroende av de tyska. Detta är ju en naturlig sak, då de
flästa hantvärken införts till Sverige just av tyskar, ock om
man betänker, att just i de tider — senare medeltiden — då
hantvärken höllo på att stadga sig i sina former, hälften av
befolkningen i städerna utgjordes av tyskar. Ock Tyskland
bibehåller ännu i dag, tack vare sin dominerande ställning
inom möbelmarknaden, en god del av detta sitt inflytande. Nya
maskiner ock värktyg uppkallas ännu efter tyskt mönster, t. ex.
bandsäge: bandsåg, kreissäge: cirkelsåg m.
För att giva läsaren en mera konkret uppfattning av de
uppräknade facktärmerna har jag tillåtit mig att bifoga några
teckningar över de viktigaste värktygen, sammanfogningssätten ock arbetsmaskinerna.

Skråtidens strängt patriarkaliska anda inom värkstaden
har för länge sedan bortsopats av nutidens arbetarrörelse ock
sociala förhållanden. Endast i mindre värkstäder ock på landsbygden kan man ännu finna spår därav. Där kan det ännu
hända, att mästaren (ty. meister) intager lärarens ställning i förhållande till sina lärlingar (ty. lehrling) ock husbondens till
sina gesäller (ty. gesell). Eljest finnes knappast mer än namnen
kvar av organisationen under han.tvärkens blomstringstid. Mästare, gesäll ock lärling äro visserligen titlar som ännu förekomma, men de ha numera ej samma innebörd som förr. Så
är väl »mäster» ännu främste man på värkstaden, men han har
ej samma rättigheter ock skyldigheter som förr, då han var en
far tör sina arbetare, som oinskränkt härskade över deras — åtminstone lärlingarnas — väl ock ve. Men så äro också svårig-
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heterna att uppnå mästerskapet (ty. meisterschaft) nu betydligt
mindre. Numera kan ju snart sagt vilken fuskare som hälst
bli mästare, om han blott först hos magistraten vunnit burskap
ock skrivit in sig som mästare i en hantvärksförening. Annat
var det förr, då kanske inte ens ett mästerstycke förmådde
blidka bröderna i ämbetet.
Den yngste lärlingen på värkstaden är fyrpojken (ty. feuerburseh). Han är ett slags faktotum ock var mans jälpreda ock
har att på lediga stunder fyra in (ty. feuern) i snickarnas stora
spis, fyren, varav han också fått sitt namn. Efter några svåra
»hundår» som fyrpojke anses han värdig att upptagas i det
»vällovliga» snickarhantvärket på allvar, att få sin egen hyvelbänk ock namn ock värdighet av lärling. Denna händelse
högtidlighölls fordom ock firas på sina ställen ännu, fast mera
sällan, genom avläggande av den s. k. lim- 1. snickareden.
Denna mer råa än skämtsamma ceremoni består i att en av
de äldre i hela »värkstadens» närvaro för en med lim indränkt
limpänsel in i gossens uppspärrade mun. Denne har nu att
med pänseln i gapet svärja en honom förestavad ed. Lyckas
han utan missöden genomgå denna procedur, varigenom han
på sitt sätt bevisat riktigheten av den gamla satsen, att »för Gud
ock en snickare är ingenting omöjligt», stiger han till lärling.
För att emellertid ej den nyvunna värdigheten skall stiga
honom åt huvudet, påminnes han om sin underordnade ställning i förhållande till de äldre lärlingarna genom att till en
början benämnas lärpojke (ty. lehrbursche). Efter att ha gått i
läran en lärotid av 3-5 år blir lärlingen utlärd. Han får
nu avlägga sitt gesällprov, •som består i förfärdigande av ett
gesällstycke. När detta är »juste» (utt. fast eller just) ock färdigt, avsynas det av några mästare. Om dessa godkänna arbetet,
utnämnes lärlingen till gesäll ock får gesällbrev (ty. gesellbrief)
ock betygsbok (fordom gesällbok), ja kanske i lyckligaste fall
medalj »för gott ock välgjort arbete». Nu står värden den nyvordne gesällen öppen. Förr var det regel, att han gav sig at
»på luffen», för att på andra orter söka ökad erfarenhet ock
kunskap; men vår tids förbättrade kommunikationer ock ökade
upplysning ha gjort detta överflödigt. Tekniska skolor, hantvärksock fackskolor spela numera en icke oviktig roll för utbildningen
av skickliga yrkesarbetare.
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Som lärling erhåller snickaren avlöning för vecka ock är
s. k. veckarbetare. Sedan han avancerat till gesäll, beräknas
hans arbete efter timme, ock han blir timarbetare, eller också
arbetar han på styck eller ackord ock kallas styck- (ackord-)
arbetare. I tider av brådska såsom framåt jul händer ej sällan,
att såväl gesäller som lärlingar skofta, d. v. s. arbeta över
reglementerad tid, sedan de övriga arbetarna rymt upp (städat)
i sina bänkgångar ock tagit fyraven (ty. feierabend). Särskilt
när de fuska, d. v. s. arbeta för egen räkning, är detta fallet.
Bland det första, som fyrpojken får lära sig på värkstaden,
är namnen på hyvelbänkens (ty. hobelbank, 1) olika delar samt
k

1 — i/ss

på värktygen. Hyvelbänken består av bänkskivan (1 a) eller
bladet (ty. blatt), ock bänkfoten (1 b). Dess uppgift är att
under behandlingen hålla fast arbetsstycket. Den är därför försedd med de båda spänninrättningarna: främre (e) ock bakre
(d) tången (ty. vorder-, hinterzange). Bänklådan (ty. banklade,
e) glider i en slid ock regleras i sin rörelse fram ock tillbaka
genom den av förståndet (f) tyglade tång- 1. bänkskruven
(g). När arbetsstycket skall sättas fast ovanpå bänkskivan,
spännes det mellan de bägge flyttbara bänkhakarna (ty. bankhacken, h). Tångstycket (ty. zangenstiick, i) är främre tångens
löst glidande del, som med tilljälp av den främre bänk- (tång-)
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skruven (j) klämmer fast trästycket. I bänkrännan (k) ligga

de värktyg, som ej ha användning för tillfället.
Bredvid hyvelbänken hänger värkskåpet, som är avsett för
förvaring av mera sällan använda värktyg. 1 värkramen (ty.
rahmen) förvaras stämjärn o. d. Värktyg, som ej förekomma
tillräckligt ofta för att behöva vara representerade vid varje
särskild bänk, ha sin plats i det för hela värkstaden gemensamma sticket, vanligen ett öppet väggskåp med ett i värkstaden centralt läge.

Till värktygen hör först ock främst hyveln (ty. hobel, 2),
snickarens mist användbara ock använda värktyg. Dess viktigaste delar äro stocken (ty.
stock, a) ock järnet (b).
Stocken göres i regel av något
hårt träslag, t. ex. vitbok -på amerikanska hyvlar är den
av järn — ock har framtill ett
handtag: nosen (ty. nase, c)
eller hornet. Dess undre platta
2
kallas sulan (ty. sohle, d). När
denna blir utnött, måste hyveln sulas om, för så vitt man inte
nöjer sig med att tärna den, d. v. s. passa in ett stycke hårt
trä framför järnet, där nötningen är starkast. Hyveljärnet kan vara antingen enkelt eller dubbelt. Det
dubbla järnet är försett med en klaff (3 a), sona sättes
fast vid järnet med en skruv (b). Klaffen »bryter
upp» spånorna ock hindrar därigenom hyveln från
att slita ur, vilket den eljes gärna gör, i synnerhet
i motträ ock vresigt trä. Järnet ställes in i hyvelstocken med tilljälp av kilen.
Hyvelns mångsidiga användning har framkallat
en mängd olika variationer av samma grundprincip.
Bekvämast är kanske att inordna dessa under de tre
huvudgrupperna långhyvlar (ty. langhobel), kort3 I/4
hyvlar ock kälhyvlar (ty. kehlhobel).
Långhyvlar karakteriseras av sin långa stock. De sakna
horn, men ha i stället bakom järnet ett handtag. De finna
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uteslutande användning vid upphyvling av långa ock grova trästycken. De ha vanligen dubbelt hyveljärn.
En numera föråldrad långhyvel är stråkhyveln, som utträngts av maskinhyvlarna. Mer användbar är den mindre
rubanken (ty. raubank, 4). Den brukas vid fogning (se nedan),

4_1/
som ännu alltjämt visat sig ske bäst ock hållbarast med handkraft. Därför har den också ibland namnet handfog (ty. fagbank). Med rubanken riktar (ty. richten) man dessutom större
ytor.
Bland korthyvlar ha vi först ock främst putshyveln (ty.
putzhobel, 2). Med den finhyvlar eller putsar man såväl massivt som isynnerhet fanerat arbete, där det gäller att få en så
slät yta ock fina spånor som möjligt.
Dess grövre motsvarighet är skrubbhyveln (ty. schrubbhobel). Den användes, då man vill skrubba av arbetsstycket, d: v. s.
hyvla grovt. Dess järn är därför nedtill konvext (3 e) ock
saknar klaff. Efter maskinernas införande har den föga användning. En annan korthyvel är stöt- eller släthyveln (ty.
schlichthobel), med vilken man stöter tvärträ, d. v. s. hyvlar
i vinkel mot arbetsstyckets långsgående fibrer.
Vidare ha vi tandhyveln (ty. zahnhobel), dess järn i äggen
är tandat som ett sågblad. Till följd härav kan man med
denna hyvel tanda en träyta, d. v. s. åstadkomma räfflor i den.
Den användes vid fanering för att få faneret att sitta kvar
starkare vid blindträet (se härom mera nedan).
Så finnas kälhyvlar av många •olika slag. De skiljas från
varandra genom sina olika tvärsektioner, s. k. profiler. Jag
vill här endast nämna några av de viktigaste ock rnäst använda.
Så medtager jag av listhyvlar endast rundstavshyveln (ty.
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rundstabhobel), hålkälshyveln (ty. hohlkehlhobel) ock karnisshyveln (ty. karnisshobel), vilkas profiler jag för tydlighets
skull har nedan uppritat (5, 6, 7). Bland andra kälhyvlar äro
först ock främst not- (nuhthobel, 8) ock spånthyvlarna (ty.
spundhobel, 9) att nämna; vidare sims- (ty. gesims- eller sims-

6

7

8

9

hobel) ock falshyveln (ty. falzhobel). Samtliga kälhyvlar spela
numera en obetydlig roll, sedan deras arbete överflyttats på
kälmaskinen, varom mera nedan.
kälhyvlar
Till
kunna möjligen
också gradhyveln
(ty. grathobel, 10)
ock grundklotsen
(ty. grundhobel,
11) räknas, till
vilkas speciella
10 — 1/5
användning vid
gradning jag senare får tillfälle återkomma.
Rund-, skepps- eller
bukthyveln (ty. schiffshobel) kan strängt taget ej
räknas till någon av de
förut nämnda kategorierna.
Närmast är den väl en korthyvel med åt ändarna
buktad sula, men den uppträder även i form av kälhyvel. Dess uppgift är, som namnet
anger, att hyvla buktiga ytor.

8
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Närstående hyveln i både konstruktion ock användning är
spånfen (ty. sehaben, 12). Den är ett mellanting mellan den

mer primitiva slöjdkniven. ock hyveln,

med vilken senare den
delar den fördelen att
12 ___1/4
kunna reglera sittbett.
Dess järn är nämligen
ställbart. Förutom (spån)får — som är en förvrängning av
engelskans shave — kallas den också spånskavare, skraphyvel,
skrapkniv. Det är en av de mycket få värktygstärmer inom
möbelyrket som äro engelska lånord.
g

13 — 1/10

Näst hyveln är sågen
(ty. säge, 13) snickarens
mäst brukbara värktyg.
Allt efter sågställningens
(ty. sägegestell) olika
art indelas sågar i sågar
med ramar eller spända
sågar (ty. gespannte sägen) ock handsågar (ty.

handsägen) eller ospända sågar.

Den spända sågen av vanlig konstruktion består först ock
främst av bladet (ty. blatt, a), som genom såganglarna (ty.
angel, f) är fäst vid de båda sågarmarna (ty. sägearme, b).
Dessa, som äro tvåarmade hävstänger med stödpunkter i sågspröjsens eller sågstegens (c) båda ändar, spänna bladet
med tilljälp av den genom spännatickan (e) hårt snodda såglinan (d).
En spänd såg med något avvikande konstruktion är klo(v)sågen (ty. klobsäge, 14). Den har ett grovt ock brett blad,
som är vertikalt inspänt i en ram, hel ock hållen av trä. Denna
såg, vars stora dimensioner fordrar två arbetare, användes vid
klyvning av grövre ock bredare virke, men finner numera blott
ringa användning. Den har utträngts av maskinsågarna, särskilt
av cirkelsågen.
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Spannsågen ock örtsågen
(ty. spannsäge, öhrsäge) äro
spända sågar av vanlig art.
De äro likaledes föråldrade ock
ersättas av maskinsågar. Mera
användning finner den mindre
alitssågen (ty. schlitzsäge) ock
den fintandiga sinksågen (ty.
sinkensäge, 13), om vilkas uppgifter vid slitsning ock sinkning
jag senare vill tala.
eller
Kontur(er)sågen
rundsågen skiljer sig från sinksågen genom sitt ovanligt smala
blad. Med den kont(u)rerar
man, d. v. s. sågar ut runda
ock krokiga konturer.
En spänd såg är också lövsågen (ty. laubsäge), vars konstruktion väl är för allmänt
känd för att här fordra närmare
beskrivning. Den brukas för
sågning i faner, bl. a. vid förfärdigande av inläggningar (in14 — 1/11,
tarsia, marketeri-, dekupir. arbete). Dess användning faller för övrigt inom amatörernas
område.
De ospända sågarna sakna ram. De bestå endast av ett
styvt ock brett blad, som är fastsatt i ett handtag. De äro i allmänhet mindre ock fintandigare än spända sågar. De
4:6
kallas också handsågar.
Bland ospända sågar ha
vi först ryggsågen (ty. rilek15 — 1/7
säge, 15) som är uppkallad
efter bladets styva, förstärkta
rygg (a). Den användes vid finare sinkning o. d.
Vidare fogsvansen (16), som väl fått sitt namn genom en
folketymologisk ombildning av tyskarnas fuchsschwanz. Dess
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mindre motsvarighet är den smalbladiga sticksägen (ty. stichsäge, 17). Båda dessa sågar brukas i stället för spända sågar,

16 — 1,'7
då man av utrymmesskäl ej kan komma åt med dessa. Gradsägen (ty. gratsäge, 18) användes vid gradning (se vidare nedan).

17 — 117

18— '/7

Stämjärnen (ty. stemmeisen eller steehbeitel) ha många
olika uppgifter. Så använder man dem till att stämma (ty.
stemmen) hål med, ock med dem sticker (ty. steehen) man
också skarpt, för att ej tala om alla andra användningar. Varje
snickare har i regel 6-8 stämjärn av olika dimensioner.
Nära släkt med stämjärnet är lookbetteln (ty. lochbeitel,
19). Rätt vanligt är också uttalet loppbet(s)eln, vilken form

19 — '14

20 — 1 /4

jag bl. a. funnit i en gammal bouppteckning. Den brukas för
stämning i hårdare ock grövre trä ock skiljer sig från stämjärnet genom sitt tjockare järn ock sitt massivare skaft (a).
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STÄMJÄRN, KLUBBA, TING

Ett slags stämjärn är också pipen, som har rund ägg.
Den är dock mera ett värktyg för slöjdare ock bildhuggare än
egentligt snickarevärktyg.
Vid stämning för reglar ock låsar o. d., där utrymmet hindrar stämjärns användande, begagnas regelysen (ty. riegelbeitel, 20).

Ett värktyg, som finner obetydlig användning inom möbelbantvärket, är hammaren. En numera föga använd typ är
faner- (ty. fournierhammer, 21) eller rivhammaren, som karakteriseras av sin stora, breda pän (a). Mindre ock smidigare
är stifthammaren, som användes för allehanda spikning ock
stiftning.
Hammarens roll såsom slag- ock bultvärktyg spelas inom
snickareyrket av snickareklubban (ty. klöpfel, 22), som också

21 — h/5

22— '19

efter sitt material, masurbjörk, benämnes masurklubban. Den
är särskilt användbar vid hålstämning, därvid järnhammaren snart
skulle splittra stämjärnens träskaft.
I samband med hammaren nämnes gärna hovtången (ty.
hufbeschlagzange). Dess viktigaste uppgift är att dra ut spik
ock i form av avbitaretäng (ty. beisszange) nypa av stift ock
skruvar o. d.
Oumbärliga värktyg för snickaren äro borren (ty. bohrer),
som uppträda i många olika former ock variationer. Till handborren hör vriekborret (23), ett spiralgående borr med ett i
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vinkel mot borret fastgjort handtag. Vidare modellborret, som
har stämjärnsliknande ägg, ock borrar för skruvar ock spikar.
Spetsborret(ty.spitzbohrer)

eller ritspetsen får kanske ej
räknas till borr i vanlig mening. Det ersätter timmermanspännan, då man vid noggranna
beräkningar behöver slå upp en
23 —1/4
skarp rits.
Aven det mekaniska borrskaftet hör till handborren. Dess
smånätta uppsättning av diverse borr ock andra värktyger —
»värktygssatsen» — är dock kanske mera lämpad för amatörer
ock dilettanter än för den värklige snickaren.
För att få större kraft vid rundvridningen av borret ock
större tryck, än som kan åstadkommas med handborren, begagnar
man sedan gammalt en mekanisk rundvridningsapparat, borrsvängen (24), som
också benämnes borrdruven eller borrslängen (ty. bohrwinde, bohrdreher).
Dess borrbrioka (a) eller bröstanlägg, som ansättes mot hakan eller
bröstet, samt dess utom rotationsaxeln
vridbara handtag möjliggöra ett starkt
tryck ock stor hastighet ock kraft vid
rotationen. Förr användes primitiva
borrdruvar av trä,, som numera ersatts
av järnborrdruvar. Ett stort framsteg
i tekniken betecknar den eleganta
mekaniska borrdruven, som är försedd med en spärrinrättning (24 b)
för höger- eller vänstervridning av
borret ock med en sinnrikt konstruerad
24_ 5
borrfuok (21 c) för fastsättning av
detsamma.
Bland borr, som äro avsedda att sättas fast i borrdruv, begagnas bottenborret (25) numera sällan. Det kallas också på
grund av sin form skedborr (ty. löffelbohrer) samt skalborr.
Vanligare är centrumborret (ty. zOntrumbohrer, 26) ock dess
ställbara avart ställborret. Pinnborret borrar för skruvar o. d.
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ock spiralborret (ty. spiralbohrer, 27) för centrumtappar (ty.
zentrumzapfen). På grund av sitt goda skär ock sin stora praktiska användbarhet får
det senare dock allt vid25— 1,2
sträcktare användning
ock är kanske det mäst
begagnade av alla de
här uppräknade borren.
26 — 1/2
Ett slags borrdruv
av enklare konstruktion
är drillborret (ty. drillbohrdreher, 28). I dess
27 —
borrbricka roterar en
spiralvriden stång. Genom att föra dennas löpare (a) upp ock
ned åstadkommer man en rundvridning av det i stångens nedre

28 — 1/5
ände fastsatta borret, växelvis till höger ock vänster. Denna
apparat användes vid borrning av finare hål, t. ex. vid lövsågningsarbete.
Till borrvärktygens ,Ä4
grupp får väl också räknas träförsänkaren (ty.
29 1/2
versenkbohrer, 29), som
försänker för skruvhuvuden o. d.
Vidare skruvmäjseln, vars uppgift är allmänt känd. Den
bär understundom också namnen skruvsir (ty. sehraubenzieher),
skruvsil eller skruvkil.

Filar (ty. feilen, 30) äro värktyg för p.utsning. De användas på svåråtkomliga ställen i stället för hyveln, särskilt
på runda ytor. Filar indelas efter formen i flata eller plattfilar (ty. fiache folien), runda (ty. runde 31), halvrunda (ty:
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halbrunde, 32) samt trekant - eller sågfilar (ty. dreikant-feilen,
34). En variation av flata filar är ansatsfilen (33), som har
ohuggen ansatskant. Efter huggets olika beskaffenhet skiljer
man på enkla ock dubbla filar. De enkla ha endast
gradhugg, de dubbla både gradhugg ock krysshugg.
31
32

H 33
1 34

30 — 1/4

Inom möbeltillvärkningen användas företrädesvis dubbla
filar.
Under det att filens tänder äro huggna med mäjselägg,
bildas raspens (ty. raspen) med en mäjselspets. Raspen får
genom denna behandling grövre tänder ock bett. Med den förarbetas det arbetsstycke, som sedan skall filas.
Ett särskilt slags filar ock raspar äro de s. k. kabinettsfilarna ock kabinetts-rasparna, som ha finare hugg ock smäckrare form än de vanliga. Denna benämning är kanske en reminiscens från »kabinettsmöblernas» tid, vilkas svängda former
knappast tilläto användning av andra värktyg än fil ock rasp.
När filar ock raspar bli utnötta, göras de brukbara genom omhuggning.
Ett enkelt, men mycket användbart värktyg år sicklingen.
Den består av en stålskiva av varierande form med skarpa
kanter. Om man ansätter denna i spetsig vinkel mot arbetsstycket, kan man få de finaste spånor ock den jämnaste yta
(jfr härmed skomakarens användning av glasskärvor för slipning av , läder). Den lämpar sig därför i synnerhet för putsning
av fanerat arbete, där det är huvudsaken att ernå den slätaste yta
med minsta möjliga träförlust. Ty även med en aldrig så fint
inställd hyvel putsar man lätt tysk, d. v. s. hyvlar igenom
faneret in på blindträt. Benämningen »sickling» är uppkommen
ur det tyska ziehklinge. På sickling är värbet sickla bildat.
När sicklingen blir slö, slipas den ock drages sedan upp med
tilljälp av ett stämjärn 1. d., som innehåller hårdare stål än
sicklingen. »Uppdragningen» sker så, att stämjärnets bredsida
ansättes mot sicklingens kant ock i spetsig vinkel mot denna,
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varpå den flera gånger kraftigt föres fram ock tillbaka. Härigenom uppstår en obetydlig utvikning av kanten, en s. k. grad eller ägg.
Sedan man sicklat ytan, slipar man den med sand- eller
fiintpapper för att få den ännu jämnare. Därvid vecklas sandpapperet om en kork- eller slipklots, som är gjord av kork
eller något mjukt trä. Härefter — om ytan är avsedd för polering — oljeslipas den (se nedan), d. v. s. behandlas med
enbart korkklotsen, sedan den först beströtts med pulvriserad
pimpsten eller något dylikt porfyllande medel ock man däri
droppat olja.

Ett numera föråldrat värktyg är alnstooken. Den användes endast av äldre arbetare. Hos de yngre har den fått
vika för metermåttet.
För noggrannare måttagningar användes även cirkeln (ty.
zirkel). Denna har dock naturligen också samma användning
som den vanliga passaren.
•

35 — 1/3

36 — 5

Snickaren använder fyra olika slags cirklar. Först ha vi
den vanliga enkla cirkeln, vars uppgift är bekant. Samma användning har bågcirkeln
a
(ty. bogenzirkel, 35). Tack
vare sin båge (35 a) ock
—Qs
sin gängade skruv, kan Q
denna få ett fastställt mått,
37 — i/6
som ej lika lätt som den
enkla cirkelns ändrar sig vid beröring.
Krumcirkeln (36) brukas i fråga om svarvade arbeten ock
runda ämnen i allmänhet, t. ex. för att uppmäta grovleken hos
en rund tapp. Stångcirkeln (ty. stangenzirkel, 37) slutligen
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finner användning vid uppritande av cirkelperiferier med stora
radier. Här äro cirkelbenen ersatta av två dubbar (37 a), av
vilka den ena är fäst i stångens (b) ena ände, den andra flyttbar utefter stången. Cirkelns radie bestämmes tydligen av den
flyttbara dubbens läge ock — ytterst — av stångens längd.
Vinkeln (ty. winkel, 38) är ett lika viktigt som gammalt
snickarevärktyg. Vinkeln består av två delar, anslaget (a)

(7

b
38 —1/5

39 —

ock linjalen (b). Den stora snickarevinkeln kallas vinkelmåttet
(ty. winkelmass) till skillnad från de mindre vinkelhakarna
(ty. winkelhaeken).
Nära släkt med vinkeln är geringsmåttet (ty. gehrungsmass, 39). Dess anslag bildar 45° vinkel mot linjalen.
Hos smygen (ty. sehmiege, 40) däremot är anslaget ställbart. Härigenom kan vinkelns gradtal variera från det minsta
till det största.

40

41 — 1/5

Strykmåttet (ty. streiehmass, 41) användes för uppdragande
av med arbetsstyckets kant parallella ritsar. Det är därför
konstruerat med i förhållande till anslaget, klotsen (a), ställbara
ritspetsar (b), som äro fästa på genom klotsen trögt glidande
pinnar. Ritsens läge bestämmes alltså av ritspetsens avstånd
från anslaget. Strykmåttet är oumbärligt vid slitsning ock sink-
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ning (se vidare nedan), liksom överallt där man önskar skarpa
ritsar, parallella med arbetsstyckets kant.

I vissa fall är hyvelbänken ej ändamålsenlig för fasthållande
arbetsstycket under bearbetning. Så användes i stället vinkelstötlådan (ty. winkelstosslade, 42), när snickaren önskar stöta,
4. v. s. hyvla trästyckets tvärände i (rät) vinkel med dess lång/

42
sida. Samma användning har stötklotsen (ty. gehrungstosslade,
43), vars konstruktion i så måtto skiljer sig från vinkelstötlådans, att den har spänninrättning ock arbetsstycket sålunda

43— 50
kan skruvas fast under behandlingen, medan det i vinkelstötlådan
fasthålles med handen. 1 stötklotsen kan man också stöta på
gering, d. v. s, i 45° vinkel.

44 —
Motsvarande• apparat för sågning är geringslådan (ty.
gehru.ngschneldlade, 44). I den sågas lister o. d., som skola
sammanfogas på hörn eller i en så kallad geringsknut.
2 -121859. Sv. landsm. XVIII. 1.
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Förutom den nyss omnämnda sammanfogningen på hörn
eller gering har snickaren många olika metoder att förena trästycken med varandra. Först ock främst kanske bör nämnas
det enkla ock av amatörer mäst begagnade sättet att genom
spikar förena styckena med varandra. Denna metod användes.

45
föga inom möbeltillvärkningen ock betraktas med djupt förakt
av varje värklig snickare. Ett mera konstmässigt, men också
mera hållbart tillvägagångssätt är dukningen (45), som finner
bruk vid sammanfogning i vinkel av två trästycken. Den
går till på följande sätt. Med tilljälp av sinksågen ock stämjärnen skär man ur
det ena styckets ena
ände laxstjärtformade (
tappar (a), som kallas
sinkor (ty. zinken),
ock ur det andra
stycket motsvarande
tapphål (ty. zapfenloch, b). När man,
efter att ha passat in
sinkorna i sinarespek46
tive tapphål, fått sainmanfogningen tät ock sinktapparna trögt passande i tapphålen,
limmar man på sinkorna ock slår ihop »bitarna». Om sinkningen utföres tillräckligt noggrant, kan man därmed åstadkomma
en ganska stark sammanfogning, i synnerhet som sinkorna, sedan
de blivit indränkta med lim, svälla i tapphålen.
På samma princip — tappar ock tapphål — är slitsningen
(ty. schlitzen, 46) grundad, vilken också förenar trästycken i
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vinkel. Men under det att sinkningen med minst tre sinkor
hopfogar på kant stående trästycken, förenar slitsningen plana
stycken ock erfordrar endast en slitstapp (ty. zapfe, a). Slitsningen
tillgår så, att man med slitssåg ock stämjärn ur den ena bitens
ända skär ett tapphål eller slits (ty. schlitz, b) med rektangulär
profil ock därpå med samma redskap i den andra biten gör
motsvarande tapp. Tappen värmes ock bestrykes med lim,
bitarna slås ihop ock spännas med tvingar — ock slitsningen
är klar. Detta förfaringssätt begagnas alltid vid hopfogning av
ramar o. d. ock är, utfört med precision, mycket hållbart.
Ännu ett annat sätt för hopfogning av trästycken är gradning (47). Det begagnas, när man t. ex. mitt över en skiva skall
fastsätta en annan. Man gör i den förstnämnda träskivan med
gradsåg ock grundklots en —7____-formad fördjupning, graden
(ty. grat, a). Sedan hyvlar man med gradhyveln i den andra

47

fogens kant en likaformad motsvarande gradtapp (b), varpå denna,
som är kilformig framåt, indränkt med lim tvingas in i graden. Endast om gradtappen går trögt i graden, uppnås nämnvärd styrka.
Den vanligaste föreningen av trästycken med varandra är
dock fogningen. Då träets naturliga bredd ej räcker till, t. ex.
om en bredare skiva önskas, måste flera stycken fogas till varandra. Därvid hyvlas de först grada ock släta på alla kanterna med den förut omtalade rubanken (handfogen), värmas
ock limmas, ock spännas till. sist tillsammans med knektar eller
tvingar. Fogningen kan utföras med sådan ackuratess, att det
understundom kan vara hart när omöjligt att upptäcka sammanfogningstället, för så vitt det ej förrådes av träets textur.
Sättet att genom not ock spånt eller fjäder (ty. foder) förena
trästycken är inom möbelyrket mindre brukligt, varför jag endast
omnämner det. Likaså är metoden att med iborrade centrum-

20

CHAMBERT, ORD OCK UTTRYCK INOM MÖBELHANTVÄRKET XVIII.

1

tappar fästa styckena vid varandra mindre vanlig, Ock den överträffas i hållbarhet betydligt av de förutnämnda förfaringssätten.

Det första, som tilldrar sig uppmärksamheten vid inträde
på snickarevärkstaden, är den stora, i regeln mitt på golvet
placerade fyren. Den
är hel ock hållen
murad av tegel ock
täckt med en väldig
b järnskiva: hallen. På
denna smältes limmen
i med innerpannor —
limdeglar — försedda
limpannor. Ock här
värmer man trästyckena, innan de limmas, för att få limmen att ta bättre.
Efter värmningen
ock limningen spän49 —
50 — 1/17
de »bitar» ihop,
som skola hopfogas. Härtill användas limknektar
(ty. schrau.bknecht, 48) ock limtvingar (ty. schraubzwingen, 49), allt efter trästyckenas större eller
mindre bredd. Knektarna ha liksom tvingarna vridbara, gängade spindlar (ty. spindel, a), men äro
dessutom försedda med flyttbara sadlar (ty. sattei,
48— 55 b), varigenom spännvidden kan ökas eller minskas
efter behag. Benämningen fersanter ('sergeanter'),
som jag funnit i en gammal skrift, betecknar väl också ett
slags knektar, fastän sådana som genom sin grövre ock kraftigare konstruktion avancerat. Närstående tvingarna i användning är listklämman, vars uppgift framgår ur namnet, ock en
nära släkting till limknektarna är bänkknekten (ty. bankknecht, 50). Denna senare, som saknar spindel ock ej har till
uppgift att spänna, användes som stöd, om man t. ex. spänt fast
ena änden av en fog i hyvelbänken. Den andra lösa änden
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skulle då lätt på grund av fogens tyngd sjunka till golvet, om
den ej funne stöd i bänkknektens sadel.
När värktygen bli stumma eller slöa, måste de skärpas
(ty. sehärfen), ty »ett gott värktyg gör halva arbetet». Äggvärktyg, exempelvis hyveljärn ock stämjärn, slipas (ty. sehleifen)
ock brynas, ock tandvärktyg, såsom sågar o. d., filas (ty. feilen)
ock skränkas (ty. sehränken).
Vid slipning begagnas en i sliphon fastsatt, antingen rund
roterande eller också flat, halvmånformig slipsten. Den senare
typen — gradstenen — är kanske den vanligaste bland möbelsnickarna. Man slipar järnet, till dess s. k. råägg uppstår. Denna
brynas (brynes) bort med ett bryne (1. en bryna), som innehåller finporigare material än slipstenen ock således ger en finare
ägg ock ett bättre bett än denna.
Ett gammalt bruk, kanske en kvarleva från skråtiden med
dess utförliga bestämmelser om allt, som rörde arbetarna, är
de vid fiatstenen upphängda slipreglorna. De innehålla nog .
granna bestämmelser om stenens användning ock skötsel samt
stadga böter för överträdande av dessa. Så måste den böta tre
öre, som slipar bet, d. v. s. till förfång för den nästkommande
slipar en hålighet eller fördjupning i stenen, något som för
övrigt är ganska lätt gjort i den lösa materien. Sliparen kan
dock undvika böter, om han vill göra sig besvär att med den
s. k. snålkärran — en för ändamålet avpassad tegelsten — ofördröjligen slipa bort den uppkomna beten ock åter göra stenen
jämn. Betar konstateras med gradskivan, en omkring ett centrum vridbar linjal. När de inlupna böterna, betkassan, nått
en viss större summa, ställer man på värkstaden till med ett
betkalas för de gemensamma pängarna, ock då brukar varken
brännvin eller öl eller de bekanta »snickarsmörgåsarna» saknas.
Då andra skärpningsmetoden var filningen. Härvid klämmes sågbladet fast
i en filklove (ty. feilkluppe)
eller fiikäämma ock behandlas
51 — 5
sedan med såg- eller trekantfilen. Efter filningen skränkes bladet, d. v. s. dess tänder böjas
helt obetydligt med en skränktång eller ett skränkjärn (M)
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växelvis åt det ena ock det andra hållet. Denna åtgärd vidtages
för att hindra bladet att vid sågningen fastna i sågskåran (sågsnittet).
Emedan de ädlare, utländska träslagen i regel ställa sig
ganska dyra ock sålunda användningen av massivt sådant trä
till möbler skulle medföra en avsevärd fördyring av varan, har
man funnit på att belägga ett billigare träslag med tunna skivor,
faner (ty. fournier), av den ädlare träsorten. Denna procedur
benämnes fanering, ock det belagda, undre trät kallas blindträ.
Det är dock icke enbart de ädlare träslagens dyrbarhet som gett
upphov till uppfinningen av konsten att fanera. Varaktighetssynpunkten har även, ehuru mindre bestämmande, spelat in.
Ty om en träskiva faneras på båda sidor, står den sig, d. v. s.
behåller ytan plan i temperatur- ock fuktighetsväxlingar otvivelaktigt bättre än den massiva.
Före själva faneringen riktas fogytan fullständigt jämn ock
tandas sedan med den förut omtalade tandhyveln. Vidare
spacklas alla kvistar, d. y. s. huggas först ut med ett stämjärn
ock smetas igän med ett slags
kitt, berett av limvatten ock
gips. Denna procedur vidtages
a—ä
därför, att kvisten är hårdare
än det omgivande trät ock sålunda, när detta fått torka in,
skulla teckna sig genom det
tunna faneret. Blindträt är nu
färdigt för fanering. Det bestrykes med lim, ock faneret lägges
på. Fogen lägges därpå in mel52 '/20
lan uppvärmda plåtar — även
kallade sinktolador — ock trätolador, d. v. s. plana träskivor, i
limprässarna (52), som skruvas till med en nyckel (b). När
plåtarna kallnat, tages arbetsstycket fram ur prässarna, ock
sedan den i kanterna utprässade limmen avlägsnats med en
limskrapa, är faneringen färdig.
Vid fanering av mindre ytor rives faneret fast vid blindträt. I stället för limprässarna ock de uppvärmda zinktoladorna
användes härvid ett varmt prässiärn, som jämte fanerhammaren
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(rivhammaren) prässar ut den överflödiga limmen. Detta förfaringssätt var vanligare fordomdags än nu. Det användes då
även vid fanering av större ytor. Det är tydligen mera tids
ödande än den andra metoden.
Emellertid ha de ädlare träslagen icke ens i form av faner
kunnat tillfredställa de »simplare» möblernas fordran på prisbillighet. Detta förhållande har framkallat flera olika försök
att imitera det äkta träslaget. En sådan imitation åstadkommes
genom betsning av ett billigare träslag såsom björk, furu, al
s. v. Betsor (1. betser) beredäs av färgstoffer — vanligen
färgextrakt ur det trä, som skall imiteras — som tillsättas med
vatten. På grund av sina skarpa ock frätande egenskaper
-tränga de in i trät. Man kan t. o. m. på kemisk väg genom
kokning ock hydraulisk prässning genomfärga rätt tjocka stockar.
De vanligaste betsorna äro valnötsbets ock mahognybets samt
ekbetser från ljusare färger till djupaste blått ock svart.
Även med målning, lackering ock lasering söker man imitera de
_ädlare träslagen, i synnerhet vid tillvärkning av enklare möbler.
För att få en träyta blank ock glänsande använder man
flera olika sätt. De vanligaste inom möbelhantvärket äro boning
.ock polering. Vid boning gnides ytan in med bonvax eller
brunolin ock bestrykes därpå vanligen med polityr. Denna är
beredd av ett slags harts — ?flack eller gummilacka — som
upplöses i sprit. Genom att bona kan man åstadkomma en
ganska blank yta, men eftersom träts porer icke fyllas genom
behandlingen, ser den alltid en smula »gropig» ut. Over huvud
taget
lemnar dock boning ett gott resultat i förhållande till det
.arbete, som är förbundet därmed. Särskilt ekträt behandlas
företrädesvis genom boning.
Vid polering (ty. polieren) går behandlingen ut på att erhålla en spegelklar yta genom att först ock främst fylla träts
porer. Härtill brukas olika metoder. Så användes på senare
tider rätt allmänt en av slammad kvarts m. m. beredd träfylla
(-flinig), som gnides in i porerna före poleringen. Enligt det
gamla sättet fyllas porerna under själva poleringen, i synnerhet
under det att man grundar, d. v. s. polerar första gången. Då
beströs ytan med pimpsten, som gnides in i porerna med en i
polityr indränkt polersudd. För att få bättre flytning använder
man polerolja eller annat dylikt fettämne. Sedan man mänga
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gånger fört den polityrindränkta polersudden över ytan, belägges
denna så småningom med ett tunt lager av polityr. Dock erfordras
tre, ända till fäm ompoleringar efter varandra, innan ytan får
god glans. Dessutom skall den sedan klaras med sprit, wienerkalk 1. d. Polering är en besvärlig procedur, som fordrar
skicklighet ock vana hos arbetaren. Särskilt tidsödande är poleringen av grovporiga träslag såsom ek, mahogny o. s. v., ock
det händer ej sällan, att poleringen av ett föremål fordrar nästan
lika lång tid som själva snickeriarbetet. Om poleringen är dåligt utförd, rnattnar glansen, polityren sjunker in, så att porerna träda fram ock oljan slår igenom.
För att göra en träyta glänsande använder man också olika
slags fernissor. Fernissning ger en ganska god glans, men
vanligen en ojämn ock en smula »kornig» yta. Den användes
företrädesvis till mindre föremål.

Efter att nu ha nämnt något om snickarens värktyg ock
arbetsmetoder övergår jag att tala om hans arbetsmaskiner.
Under de senaste decennierna ha möbelsnickarna alltmer börjat
söka lättnad i den grövre ock förberedande bearbetningen av
trät genom att skaffa sig maskiner. Så länge man i brist på
lämplig kraftkälla var tvungen att driva dessa maskiner med
handkraft — ångans dyrbarhet har inskränkt dess användning
till storindustrien — ock således maskinarbetet mången gång
knappast gick fortare än handarbetet, hade de svårt att vinna,
terräng bland hantvärkare. Men sedan de i inköp ock drift
prisbilliga gas- ock fotogenmotorerna ock framför allt de elektriska motorerna kommit i marknaden, började de gamla fördomarna vika, ock nu är det vanligt, att till ock med de minsta
hantvärkare ha någon arbetsmaskin.
Den för varje hantvärkare mäst lämpliga ock användbara
arbetsmaskinen är tvivelsutan bandsågen (ty. bandsäge, 53).
Dess konstruktion är grundad på samma princip som den ändlösa remmen. Bladets båda ändar äro nämligen hoplödda övertvå över varandra placerade jul eller ledskivor, som rotera allt1) Förklarligt ock naturligt är, att uttrycket »klara skivan» är ett
ofta hörd vits på snickarvärkstaden.
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jämt åt samma håll. Mellan de båda ledskivorna är sågbordet
anbragt, genom vilket bladet löper. På sågbordet matas arbetsstycket fram mot bladet.
För grövre sågning begagnas cirkelsågen eller klingan (ty.
kreissäge, 54). Denna utgöres av en i matarbordet roterande
klinga (ty. klinge), som är en av fint
stål arbetad cirkelrund skiva med tänder i periferien, samt ett stadigt stativ.
En oumbärlig arbetsmaskin är
fräsen eller kälmaskinen (ty. fraismaschine), som gör en mängd handvärktyg överflödiga, såsom olika slags
listhyvlar; falshyvlar, not- ock spånthyvlar m. fl. Dess viktigaste del är
spindeln, en i matarbordet hastigt roterande vertikal stålaxel. På denna
sättas de olika kälstålen fast.
Borrmaskinen består av en i ett
stativ — borrdockan — roterande,
vanligen horisontal axel. I dess ena
ände sitter borrincken, med vilken
53 — 1/04
borren sättas fast.
För stämning av tapphål o. d. användes stämmaskinen, som är fotad på
samma princip som stämning för hand.
En kombination av dessa båda
maskiner — borrmaskinen ock stämmaskinen — är stämborrmaskinen,
som i samma värk tyg förenar borr ock
fyrkantstål. Denna stämmer fyrkantiga hål med större hastighet ock
54
precision än den vanliga stämmaskinen.
Även för sinkning har man konstruerat maskiner, sinkmaskiner, av flera slag. Dessa äro dock i allmänhet rätt invecklade ock i proportion därtill dyrbara. På grund härav äro
de ej mycket använda av hantvärkarna, utan mera inom masstillvärkningen ock den större industrien. Samma är förhållandet
med tappskärningsmaskinerna (ty. zapfenschneidemaschine),
som användas för slitsning ock dylikt.
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Bland hyvelmaskiner må först ock främst nämnas rikthyveln (ty. abrichthobel, 55). På en hastigt roterande vals (axel)
äro hyveljärn — kuttrar — fastskruvade med ä.ggarna paral-

55 — liss

lella mot rotationsaxeln. Arbetsstycket matas fram för
hand eller med
matarvalsar över
kuttervalsen, som
endast obetydligt
skjuter upp över
de ställbara hyvelborden. En annan
inom
möbeltillvärkningen an-

vänd typ av hyvelmaskiner är planhyveln.
Så finnes en mängd olika, mer eller mindre praktiska, kombinerade träarbetningsmaskiner ock universalsnickerimaskiner,
som i en maskin förena en del eller alla de förut nämnda maskinernas egenskaper ock arbetssätt.
Snickerimaskiner ha i allmänhet mycket stor hastighet ock
innebära därför med sina skarpa äggar ock tänder stor fara för
arbetaren. Det händer dessutom ej sällan, att arbetsstycket
under bearbetningen splittras sönder ock slungas emot honom.
Till förebyggande av fara finnas därför numera vid varje särskild
maskin skyddsanordningar vidtagna i form av skyddshuvar,
skyddskåpor, skyddsbläck o. s. v. I synnerhet rikthyvelns
skarpa kuttrar ock cirkelsågens vassa tänder gåvo förut anledning till många olyckshändelser.

Nu något om råmaterialet, de olika träslagen ock deras
tärrainologi.
I tvärgenomskärningen av en trästock urskiljer man närmast innanför barken ett vanligen ljusare parti, som kallas ytan
eller splinten (se 56 a), ock därinnanför det mörkare kärnträt
med märgen. Radialt från märgen utgå märgstrålarna
eller spegelytorna, som vid längdgenomskärning av trät ge
detta ett tilltalande »ådrat» utseende. 1 kärnträt förekommer
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stundom med harts fyllda håligheter, som bära benämningen
hartsgångar eller kådlåpor. När virket är rätfallet, d. v. s.
har långa ock rakt växta fibrer, låter det i allmänhet gärna
klyva sig ock säges vara lättkluvet. Om det däremot har krokigt växta, hopgyttrade fibrer, kallas det vresigt trä eller motträ. Särskilt vresiga äro de masurerade träslagen. Masurbildning uppträder hos somliga
träsorter, t. ex. vissa arter
av björk, såsom en särskild
egenskap, hos andra däremot som en missbildning
eller stagnation i växten.
I rått tillstånd är allt
trä starkt vattenbemängt.
Det måste därför torka,
innan det blir lämpligt för
bearbetning. Förr i tiden
56
lufttorkades virket i fria
luften eller på stora torkvindar. Dock förekom även torkning
på konstgjord väg. \ Så funnos — ock finnas ännu — på varje
värkstad över fyren torkgaller, där de tillskurna trästyckena
före bearbetningen torkades av den varma luften, samt dessutom »i taket» på värkstaden en avbalkning för trätorkning.
Dessa anordningar kunde dock naturligen tillfredsställa endast
mindre behov av konsttorkat trä. Då torkning på konstlad väg
på grund av sina goda resultat ock sitt snabba utförande emellertid blivit alltmera använd, har man numera vid varje välutrustad snickarvärkstad inrättat särskilda ångtorkar med av överhettad ånga eller uppvärmd luft fyllda torkkamrar.
Emellertid är trät, även sedan det torkats, beroende av den
omgivande luften ock sväller ock krymper allt efter dennas
fuktighetsgrad. När det hindras i att utvidga ock sammandraga
sig, t. ex. på grund av sammanfogning med ett annat trästycke,
ändrar det sin form, så att det antingen buktar sig — slår sig,
som det heter på fackspråket — eller kastar sig skevt eller
spricker. Detta söker man hindra på olika sätt. Så utestänger
man den omgivande luftens fuktighet från träts porer genom att
gnida in dessa med linolja, bonvax, polityr eller dylikt, varigenom.
alltså boning ock polering ock dylik beredning av en träyta
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fyller dubbla uppgifter. Även genom tekniska anordningar söker
tu» förta värkningarna av »träts arbete», särskilt genom iakttagande av försiktighetsmått vid sammanfogning av trästycken.
Så t. ex. undviker man såvitt möjligt att vid gradning med lim
binda fast långsträt vid tvärträt, då ju dessa två svälla ock
krympa olika hastigt ock olika mycket vid fuktighetsväxling.
Snickaren skiljer på helträ ock skuret trä. Helträt kan
antingen vara °sågat rundträ eller fyrkanthuggna bilade block.
Till förebyggande av sprickning brukar helträt i ändarna, där
fuktigheten snabbast avgår, bestrykas med tjära, lim o. d. Det
skurna trät delas efter grovleken i plankor ock bräder, ock
dessa kategorier i sin tur i kantat ock okantat virke. Vid
uppstaplande av virket i stabbar o. d. brukas antingen ströläggning eller skotläggning. Vid ströläggning spridas bräderna (eller plankorna) utan viss bestämd ordning, under det
de vid skotläggning ordnas i högar, skot, över varandra med
mellanlägg mellan varje bräda för luftcirkulation.
Vid beräkning av de inhemska träslagen begagnas ännu
rätt allmänt de gamla måttbestämningarna tomt, tum, aln, fot
o. s. v. De utländska sorterna däremot beräknas i regel efter
det nya systemet, vanligen efter rymd, mera sällan efter vikt.
Vid val av träslag till möbler är det väl, åtminstone inom
det högre konsthantvärket, huvudsakligen de konstnärliga synpunkterna som spela den avgörande rollen. Först i andra rummet tänker man på dess varaktighet ock styrka. Framför allt
är det väl träts färg ock dess teckning som fälla utslaget. I
fråga om dessa egenskaper äro våra inhemska träslag i allmänhet underlägsna de s. k. ädlare träsorterna, isynnerhet de som
växa i tropikerna, som utmärka sig för sina vackra, praktfulla
färger, från det vitaste vitt till det djupaste svart, ock sin ofta
egendomliga textur.
Jag går nu att uppteckna några av de viktigaste in- ock
utländska träslag, som finna användning inom möbelsnickeriet.
Jag uppför dem i alfabetisk ordning.
Alen användes ej mycket inom möbeltillvärkningen. På
grund av sin likartade textur ger den efter betsning en ganska god
mahognyimitation. Den har ett vackert rödgult virke, som krymper ansenligt på, grund av sin relativt starka vattenhalt.
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Även almen ock asken förekomma tämligen sparsamt på
snickarvärkstaden. Den senare sorten brukas på grund av sin
seghet mycket till böjda föremål. Masurvuxen ask, askrot, är
mycket eftersökt
Björken har under de senaste åren blivit alltmera använd
ock omtyckt, efter att förut länge ha varit omodern ock Isimpel».
Den gör också skäl för sin popularitet, då den i vacker textur,
styrka ock framför allt i prisbillighet kan tävla med de utländska träslagen. Den ger en mycket vacker polerad yta,
särskilt den masurbildade ock flammiga björken, som med sin•
silverglänsande yta värkligen gör skäl för namnet svenskt liljeträ (ty. lilienholz). Synnerligen modern är den genomfärgade
björken, som på kemisk väg genom hydraulisk prässning bibringas olika färgnyanser
Boken, till skillnad från vitboken även kallad rödbok,
karakteriseras genom sitt hårda, rödaktiga trä ock sina tydligt
tecknade märgstrålar. Släkt endast till namnet är vitboken,
som ej hör till boksläktet. Den utmärker sig för sitt vita virke
ock sin böjlighet, som gör den lämplig för svängda föremål.
Mycket använd är eken. Dess gulbruna virke är hårt ock
segt samt visar tydliga märgstrålar. Dess yta är mycket grovporig ock besvärlig att fylla, varför man i allmänhet nöjer
sig med att bona eken. Den svenska eken är starkare än den
utländska, men bar stor benägenhet att kasta sig ock spricka.
Därför föredragas vanligen de tyska, amerikanska ock engelska
sorterna.
Av ebenholts finnas många olika sorter, från brunsvart till
ramsvart. Ebenholts är ett mycket dyrbart material ock användes endast till lyxmöbler samt till marketeriarbeten. En utmärkt imitation fås av svartbetsat päronträ.
Största användningen inom möbeltillvärkningen har utan
tvivel furen. Dess ved har som bekant en blekt rödgul färgton ock ljusare yta. Sin viktigaste användnibg finner den såsom blindträ vid all slags fanering. Den brukas också ofanerad
till enkla möbler. Dess virke är mjukt ock sväller ock krymper
lätt. Benämningen tall förekommer aldrig; inom fackspråket.
Granens struktur är lösare än furens ock anses i allmänhet
mindre lämplig för möbeltillvärkning, varför granträ föga användes.
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Jakaranda eller palisander har djup mörkbrun färgton.
Detta träslag hör till de dyrbaraste ock användes huvudsakligen till lyxmöbler ock inläggningar.
Av lönnen förekomma mäst utländska sorter. Den har
gulvitt trä ock hård struktur. En egendomlig lönnart är sockerlönnen, av vilken erhålles det genom anhopning av kvistar —
påfågelögon. — vackert tecknade träslaget birdseye.
Det finnes ej något träslags namn som kan innebära så.
mycket som namnet mahogny. Ty under denna benämning
.utsläppes i marknaden en hel del olika träsorter, som understundom knappast ha färgen gemensam med mahogny ock som
ej tillnärmelsevis äga den äkta mahognyns (fam. Swietenia)
egenskaper. Äkta mahogny äro cubamahognyn, som har rödbrun färg ock fast struktur, samt hondurasmahognyn, som har
mera poröst virke ock ofta är randig i parallella, mörka ock
ljusa band; vidare pyramidmahognyn, som vanligast förekommer
i form av faner. Dess fibrer förete en vacker vinkelformig textur. Mäst använd är kanske den afrikanska mahognyn, som
förekommer i en mängd olika nyanser ock kvaliteter ända ned
till det s. k. cigarrlådeträt. Mahognyns dyrbarhet har framkallat talrika imitationer. Maghognyn lemnar en vacker polerad yta ock en varm, rödbrun färg ock är därför ett tacksamt
material för möbeltillvärkaren.
Rosenträ har vacker skär färg med mörkare ådror ock fast,
fettaktigt virke. Det användes huvudsakligen för intarsiaarbeten.
För ett par decennier sedan var valnöten ett modernt
träslag, som dominerade inom möbeltillvärkningen. Bland
europeiska valnötssorter märkas den ljusbruna italienska valnöten. Mörkare är den kaukasiska valnöten, som utmärker sig
för mycket vacker textur. Den i marknaden mäst förekommande
sorten är den amerikanska valnöten, som har mörk chokoladfärg ock grov textur. Satinvalnöten är ljus i färgen med mörkådrig textur. Valnötens virke är tungt ock tätt, har fast struktur ock spricker sällan.
För intarsiaarbete ock särskilt lyxändamål användas förutom de här upptecknade en hel del andra träsorter, vilka dock
på grund av sin ringa användning ej äro tillräckligt intressanta
för att ligga inom ramen av denna uppsats.

Alfabetisk förteckning över i uppsatsen förekommande
facktermer.
(Siffrorna beteckna den sida, på vilken varje särskilt ord förekommer i. täxten.)

(arbeta på) ackord 4 borr 11
borra 12
ackord-arbetare 4
afrikansk (mahogny) borrbricka 12
30
borrdocka 25
al 28
borrdruv 12
alm 29
borrmaskin 25
aln 28
borrskaft 12
alnstock 15
borrsläng 12
amerikansk(valnöt)30 borrsväng 12
ansatsfil 14
borrfuck 12, 25
anslag 16
botten borr 12
arbetsmaskiner 24
brunolin 23
ask 29
bryna 21
askrot 29
bryne (-a) 21
avbitaretång 11
bryta upp 5
avlöning 4
bräder 28
avsyna 3
bröstanlägg 12
bandsåg 24
bukthyvel 7
bet 21
burskap 3
betkalas 21
bågcirkel 18
betkassa 21
båge 15
bets(a) 23
bänk 4
betsning 23
bänkfot 4
bett 8, 21
bänkgång 4
betygsbok 3
bänkhake 4
bilade (block) 28
bänkknekt 20
birdesye 30
bänklåda 4
bitar 18
bänkränna 5
björk 29
bänkskiva 4
blad 4, 8
bänkskruv 4
blindträ 22, 29
centrumborr 12
block 28
centrumtapp 13, 19
bok (röd- ock vit-) 29 cigarrlådeträ 30
bona 23
cirkel 18
boning 23
cirkelsåg 25
bonvax 23
cuba-mahogny 30

dekupirarbete 9
dra upp 14
dra ut 11
drillborr 13
dubb 16
dubbelt (hyveljärn) 5,
(fil) 14
ebenholts 29
ek 29
ekbets 23
enkelt (hyveljärn) 5,
(fil) 14
falshyvel 7
faner 22
fanera 22
fanerham m are 11
fanering 22
fernissa 24
fil 13
fila 14, '21
filklove 21
filklämma 21
filning 21
fjäder 19
flammig (björk) 29
flat (fil) 13, (slipsten)
21
flintpapper 15
flytning 23
foga 19
fogning 19
fogsvans 9
fot 28
fräs 25
fur 29
fuska 4
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hugg 14
fuskare 3
hyvel 5
tyr 3, 20
hyvelbord 26
fyra in 3
hyvelbänk 4
fyraven 4
hyveljärn 5 •
fyrpojke 3
hyvelmaskin 26
färg 28
hyvelstock 5
förstånd 4
hålkälshyvel 7
försänka 13
(på) hörn 17, 18
försänkare 13
inläggning 9
genomfärgad 29
innerpanna 20
(på) gering 17, 18
intarsia 9
geringsknut 17
geringslåda 17
italiensk (valnöt) 30
jakaranda 30
geringsmått 16
gesäll 2
järn 5
kabinettsfil 14
gesällbok 3
gesällbrev 3
kabinettsrasp 14
kantat (virke) 28
gesällprov 3
karnisshyvel 7
gesällstycke 3
grad 15, 19
kasta sig 27
kaukasisk (valnöt) 30
grada 19
kil 5
gradhugg 14
gradhyvel 7
klaff 5
gradning 19
klara 24
gradskiva 21
klinga 25
gradsten 21
klots 16
gradsåg 10
klo(v)såg 8
gradtapp 19
kombinerad (träarbetgran 29
ningsmaskin) 26
grovporig 29
kont(u)rera 9
grunda 23
kontur(er)såg 9
grundklots 7
korkklots 15
korthyvel 5
gummilacka 23
gå (i läran) 3
krumcirkel 15
hallen 20
krympa 27
halvrunda (filar) 13 krysshugo. 14
hammare 11
kutter 26b
handborr 11
kådlåpa 27
handfog 6
kälhyvel 5
handsåg 8, 9
kälmaskin 25
hantvärksförening 3 kälstål 25
hartsgång 27
kärnträ 26
helträ 28
lackering 23
hondurasmahogny 30 lasering 23
horn 5
ledskiva 24
hovtång 11
liljeträ 29

lim 20
limdegel 20
limeden 3
limknekt 20
limma 20
limpanna 20
limpräss 22
limpänsel 3
limskrapa 22
linatving 20
linjal 16
listhyvel 6
listklämma 20
lock bettel 8, 10
loppbet(s)el 10
lufttorka 27
långhyvel 5
(gå i) läran 3
lärling 2, 3
lärotid 3
lärpojke 3
lättkluvet (virke) 27
lönn 30
löpare 13
lövsåg 9
mahogny 30
mahognybets 23
marketeriarbete 9
massiv 6
masur- 27
masurklubba 11
mata fram 25
matarbord 25
matarvals 26
mattna 24
mekaniskt (borrskaft)
12
mellanlägg 28
metermått 18
modellborr 12 .
motträ 5, 27
målning 23
märg 26
märgstrålar 26
mästare, 'mäster 2
mästerskap 2
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mästerstycke 3
nos 5
not 19
nothyvel 7
nyckel 22
nypa av 11
okantat (virke) 28
olja 15
oljeslipa 15
om huggning 14
ospända (sågar) 8
palisander 30
pimpsten 15, 23
pinnborr 12
planhyvel 26
planka 28
plattfil 13
plåt 22
polera 23
polering 23
polerolja 23
polersudd 23
polityr 23
profil 6
prässjärn 22
putsa 6, 14
putshyvel 6
putsning 14
pyramidmahogny 30
påfågelögon 30
pän 11
päronträ 29
ram 8
rasp 14
regelyx 11
rikta 6, 22
rikthyvel 26
rits 12
ritspets 12, 16
riva 22
rivhammare 11, 23
rosenträ 30
rubank 6, 19
rund (fil) 13
rundhyvel 7
rundstavshyvel 6
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rundsåg 9
skärpa 21
rundträ 28
slipa 15, 21
ryggsåg 9
slipho 21
rymma upp 4
slipklots 15
råmaterial 26
slipning 21
slipregl or 21
råägg 21
rätfallet (virke) 27
slipsten 21
rödbok 29
slita ur 5
sadel 20
slits 19
sandpapper 15
slitsa 19
satinvalnöt 30
slitsning 18
sickla 14
slitssåg 9
sickling 14
slitstapp 19
simshyvel 7
slå igenom 24
sinka 18
slå ihop 18, 19
sinkmaskin 25
slå sig 27
sinkning 18
slå upp 12
sinksåg 9
släthyvel 6
sinktolada 22
slö 21
sjunka in 24
slöjdkniv 8
skaft 10
smyg 16
skalborr 12
snickared 3
(sticka) skarpt 10
snickareklubba 11
skedborr 12
snålkärra 21
skeppshyvel 7
sockerlönn 30
(kasta sig) skevt 27 spackla 22
skofta 4
spannsåg 9
skot 28
spegelyta 26
skotläggning 28
spetsborr 12
skraphyvel 8
spindel 20, 25
skrapkniv 8
spiralborr 13
skrubba av 6
splint 26
skrubbhyvel 6
spricka 27
skruva fast 17
spånskavare 8
skruvkil 13
spånfäf 8
skruv mNsel 13
spånt 19
skruvsil 13
spånthyvel 7
skruvsir 13
spända (sågar) 8
skränka 21
spänna 4
skränkjärn 21
spänna ihop 20
skränktång 21
spännsticka 8
skuret (trä) 28
stabbe 28
skyddsbläck 26
stativ 25
skyddshuv 26
stick 5
skyddskåpa 26
sticka 10
skär 13
sticksåg 10
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fellack 23
stifthammare 11
fersant 20
stock 5, 23
fäf 8
strykmått 16
fölp 11
stråkhyvel 6
ta 20
ströläggning 28
stum (om värktyg) 21 tand 14
(arbeta på) styck 4 tanda 6, 22
tandhyvel 6
styckarbetare 4
tandvärktyg 21
stå sig 22
tapp 20
stång 16
tapphål 18
stångcirkel 15
tappskärningsmaskin
ställa in 5
25
ställborr 12
stämborrmaskin 25 (träts) teckning 28
timarbetare 4
stämjärn 10
(efter) timme 4
stämma 10
timmermanspänna 12
stämmaskin 25
tolft '28
stöta 6, 17
torka 27
stöthyvel 6
torka in 22
stötklots 17
torkgaller 27
sula (subst.) 5
torkkammare 27
sula om 5
torkvind 27
svälla 27
trekantfil 14, 21
såg 8
träarbetningsmaskin
sågangel 8
26
sågarm 8
träfylla 1. -tång 23
sågbord 25
träförsänkare 13
sågfil 14, 21
trätolada 22
såglina 8
trög 18
sågskåra 22
tum 28
sågsnitt 22
tvärträ 6
sågspröjs 8
(putsa) tysk 14
sågsteg(e) 8
tång (främre, bakre) 4
sågställning 8

tångskruv 4
tångstycke 4
tärna 5
tät 18
universalsnickerimaskin 26
utlärd 3
valnöt 30
valnötsbets 23
vals 26
veckarbetare 4
ved 29
wienerkalk 24
vinkel 16, 17
vinkelhake 16
vinkelmått 16
vinkelstötlåda 17
virke 27
vitbok 29
vresigt (trä) 5, 27
vrickborr 11
värkram 5
värkskåp 5
värkstad 2
värktyg 4
värktygssats 12
yta 26
ångtork 27
ägg 15
äggvärktyg 21
ämbete 3
örtsåg 9
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