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I detta nummer
Tem at för årets sista num m er är slöjd. H är presente
ras med ritn ingar och arbetsbeskrivningar några 
föremål u r Västerbottens m useums samlingar.

U rvalet har gjorts av hemslöjdskonsulent Jögge 
Sundqvist, träingenjör Ehrling Degermark och Bo 
Sundin, byggnadsantikvarie vid länsm useet. De har 
valt föremål som de anser ä r både vackra och värde
fulla. Små pärlor som m åste lyftas fram i ljuset för a tt 
glimma.Slöjdsom är värd a tt kopieras för a tt fungera 
på nytt i våra hem.

Jögge Sundqvist har skrivit arbetsbeskrivning
arna till samtliga föremål.

Ehrling Degermark har gjort alla ritn ingar utom 
dem till skrinet och väggskåpet, vilka rita ts  av Jögge 
och Wille Sundqvist och knopparna som rita ts  av 
Annika Nordin.

Stellan Wengelin, Västerbottens museum, har 
fotograferat föremålen.

Annika Nordin har tecknat.
Wille Sundqvist ha r granskat ritningarna.
Genom generöst stöd från Länsstyrelsens regional

ekonomiska enhet har detta  slöjdprojekt kunnat ge
nomföras.
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FöreMålet

-  Ris är ingenting m an skräpar med eller tram par på. 
Vi kan ta  reda på det och använda det till något, t.ex. 
färga garn med det, sa Vifast allvarligt till barnen. De 
flockades ivrigt ru n t honom för a tt  få tag  i e tt sked
ämne u r alen han nyss häm tat i skogen och nu höll på 
a tt  kvista. Barnen förstod och aktade hädanefter 
riset. De lärde sig även respektera annat i naturen. 
Och fick m ånga insik ter i vad slöjdande egentligen 
inneburit för överlevnaden i det norra landet.

-  Det ska synas hu r väl det ä r  gjort, men inte hur 
fort, sa Vifast när ungarna jäk tade med a tt  tälja, 
påverkade av nutidens stress och föräldrarnas m a
ningar: ”Du m åste göra det k la rt nu. Skynda dig, 
snart m åste vi fara!”

Vifast Björklund från Overkalix var en fantastisk  
naturm änniska, slöjdare, filosof, musiker, historie- 
berättare, filantrop. En pedagogisk begåvning. Barn 
älskade de kurser och skolprogram som Vifast ledde 
på Gammlia. M ånga vuxna lärde sig a tt  slöjda och 
njöt av tillvaron i den atm osfär han  skapade. Andra 
blev ofta lite blyga inför hans vänliga men ändå 
krävande gestalt. De kunde inte rik tig t förstå. Alltför 
långt från natu ren  m ister m an respekten.

Det finns kunskap m an inte kan läsa sig till. 
Åtminstone blir den inte begriplig förrän m an fått 
gripa tag  i äm net ordentligt! Och lära  sig av någon 
äldre handledare som själv ”varit med” och behärs
kar tekniken. D etta gäller i allra högsta grad ju s t den 
traditionella slöjdens alla arter.

I äldre tid  var det naturlig t a tt  de unga lärde av de 
gamla eftersom flera generationer arbetade tillsam 
m ans på en gård. I modern tid, där gränserna mellan 
hem, arbetsplats och skolor är skarpa, har e tt tom
rum  uppstå tt för sådan inlärning. Det ä r  en utomor-

Vifast B jörklund med två elever i skolprogrammet ”Kom och kröta 
med kniven ” 1985. Foto: Rickard Arturson.

dentligt viktig uppgift för hembygdsföreningar, m u
seer och hemslöjdsrörelse a tt  främ ja sådana möten 
m ellan generationerna. Låt trä trad ition  bli slöjd
inspiration!

Vi ha r inte tid a tt  arbeta med sånt, säger säkert 
några. -  Tid är ingenting som ä r för lite av. Du ta r  tid 
från  det ena och får till det du tycker är viktigt, sa 
Vifast.

Britta M  Lundgren
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Slöjd, vilken fröjd!
Jögge Sundqvist

N är ja g  för första  gången  för to lv  år sed an  såg  delar av V ästerb ottens m useum s sam lingar  
av slöjd drabbades ja g  av en  feber. H är stod  vacker och  livsbejakande slöjd  på hy lla  efter  
hylla . Förem ål som  i de fle sta s  ögon b eteck n as som  ”gam la grejor” m en som  i m ina ögon är 
bruksförem ål i trä m ed e tt  kon stn ärlig t egenvärde. Ja g  fy lldes av känslan  för träet, av den  
in d iv id u ella  u tryck sfu llh eten , det känd es verk ligen  att lu st fanns inslöjdad i sakerna.
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Ritblock och penna åkte upp och i min iver fick jag 
svårt a tt  välja u t e tt av de vackra m ålade skrin som 
stod på hyllorna framför mig. På e tt var utskärningen 
på locket speciell med en naiv och charm ig tulpan. 
E tt annat hade e tt vackert välvt lock och nästa  hade 
en speciell konstruktion for infästningen av de små 
hyllorna under locket.

N är valet av ”tu lpanskrinet”, snedskrinet från 
Spöland, var gjort försvann tid och rum. Allt efter
som jag  trängde in i skrinets form språk och kon
struktion uppenbarade sig e tt än m er sinnrikt och 
formskönt skrin  än första anblicken visade. De små 
m ärkena i trä e t efter hyveln, vilka jag  först se tt som 
skavanker, kändes efter några tim m ars bekantskap

som naturliga detaljer i helhetsintrycket. E fter e tt 
tag  hade jag  lä rt känna slöjdaren. B ildhuggarjärnen 
som gjort u tskärningen började svagt glimma mot 
ritningen och den enkla lite naiva tu lpanen gled in i 
en egen formsfär vackrare och mer komplex än jag 
först uppfattat den. M ålningens skira nötta  glans 
som han  eller hon m ålat dit u tan  raka  linjer och 
m atem atiska m ått kändes fortfarande levande och 
fräsch efter över hundra års användning. Overhands- 
fräsarnas våldsam m a värld kändes m inst sagt avläg
sen.

N är sen m itt skrin var färdigslöjdat och något 
om ändrat efter eget huvud, insåg jag  a tt  jag  få tt 
mycket kunskap till skänks genom a tt  ingående

Snedskrin från Spöland.
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studera hu r någon före mig löst problemen med 
sam m ansättn ingar och trä  som e tt levande m aterial 
där sväll- och krym pm ån alltid byggts in. Kunskap 
som gör praktiken så mycket enklare och roligare!

M ånga anser a tt  kopiering av gammal slöjd är 
konservativt och dödande för den personliga utveck
lingen. Jag  tycker precis tvärtom. Äldre tiders slöjd
ande ha r inte utförts slumpvis, u tan  ä r mycket m ed
vetet, där funktionen alltid styrt m aterialvalen och 
formen naturlig t följt efter. I sin konstruktion är 
föremålen gjorda för a tt  hålla  i m ånga hundra år. Om 
de inte hållit h a r viktiga redskap för överlevnaden 
gått förlorade. D etta ha r bestäm t valet av m aterial 
och givit de enkla lösningarna på sam m ansättningar. 
D etta h a r gett föremålen sina speciella former. Kärl 
för m at ska vara släta och lättdiskade, handtag ska 
ha sköna och stadiga grepp. Dekoren ska vara skuren 
eller m ålad på så sä tt a tt  den tå l ögats kritiska 
granskande under å r  av användning.

U r alla dessa aspekter är den gamla husbehovs- 
slöjden en formidabel ska tt a tt  ösa ur. Den försvarar 
ständigt sin plats som formmässig förebild. H är finns 
den absolut bästa myllan i vilken genuint nyska
pande kan växa!

M öbelslöjd e ller  m öbelsnickeri?
Jag  väljer ordet möbelsfö/d i stället för möbel snickeri 
till avsnitten om tillverkningen av vaggan, väggskå
pet, sängen och stolen utifrån  en bestäm d uppfatt
ning a tt  det ä r en artskillnad m ellan slöjd och snic
keri.

S.k. allmogemöbler från möbelfabriker i m aski
nell serietillverkning blir gärna stela och anonyma.

Möbler där slöjdarens handaskicklighet känns i 
ytor, dekor och konstruktioner andas däremot en helt 
annan närvaro och personlig karak tär. Det ä r  slöjd!

Att det i slutänden blir slöjd och inte snickeri, har 
med metoderna a tt göra. Därför rekom m enderar jag 
handverktyg till större delen av arbetet med föremå
len som beskrivs i detta  häfte. Det är en billig lösning, 
oftast dessutom ofarligare än a tt  jobba med m aski
ner. Det ä r  också tyst och behagligt u tan  damm et 
sprutande i ögon och näsa. Tidsåtgången blir lite 
större, men å andra sidan skapas en bättre  kontakt

med slöjdforemålet, vilket ä r en k lar fordel for form
givningen. Ögat med känsla för linjernas spänst 
hinner med.

M askiner är bra för tunga avverkningsjobb. H är 
väljer du givetvis själv och h itta r  säkert lösningar 
som passar dig. Låt bara inte m askinerna styra 
formgivningen, då tappar slöjden lä tt sin ka rak tär 
och själ.

Spånaskslöjdaren M ats Sjöberg b rukar beskriva 
slöjdandet så här: ”Man får vara med och bestäm m a 
från början till slu t”.

Ä ldre k on stru k tion stek n ik er
H äftet ä r i m ångt och mycket en upptäcktsfärd bland 
äldre konstruktionstekniker. Renässansens lösning 
av ram  och listverk är annorlunda än den med lös 
spegelfyllning som vi gör idag. Sedda u r produktions- 
och hållbarhetssynpunkt ha r båda konstruktionerna 
sina för- och nackdelar. Väggskåpet från 1717, be
skrivet på sid 211, är e tt b ra exem pel. Det ä r  också 
e tt exempel på hu r äldre sam m ansättn ingar ha r levt 
kvar på landsbygden.

Vissa av de ålderdomliga konstruktionerna är 
svåra a tt  överföra till dagens lägenheter. Vi h a r det 
for to rrt inomhus! Om en trämöbel u tsä tts  för e tt 
fuktigt klim at en tid -  om vaggan t.ex. ställs u t under 
sommaren och tas in till centralvärm en igen på 
hösten -  kan krympningen orsaka så stora rörelser 
a tt  sprickor uppstår. I äldre tider var husens värm e
källor och isolering inte lika effektiva, vilket gjorde 
ånghalten nästan  lika hög som utomhus. Skillnaden 
i fuktkvot mellan ute och inne är alltså större idag. 
Därav svårigheterna. Därför h a r e tt visst rörelseut
rymme i vaggan och ståndsängen byggts in. Det 
förklarar de olimmade fogarna som kanske syns på 
vintern nä r det ä r torrt, men inte på sommaren då de 
svällt igen.

Slöjd på a lla  ku nsk ap sn ivåer
En av am bitionerna har varit a tt  göra beskrivningar 
lä tta  a tt  förstå även för den som inte slöjdat så 
mycket tidigare. D etta gäller speciellt avsnitten om 
småslöjd. Möbelslöjden kräver lite m er erfarenhet, 
men även där hoppas jag  a tt lekm annen lä tt ska
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kunna tillägna sig tillvägagångssättet. En del m ått 
ä r u tsa tta , men det m esta får m ätas u tifrån  den 
inritade m åttstocken på ritningarna.

Kunskap kan m an alltid läsa sig till, men i slöjden 
nås e tt bra resu lta t framför allt genom praktisk  
övning. Givetvis kräver slöjden en skicklighet, inte 
m inst i vården av verktyg, för a tt  slu tresu lta tet ska 
bli bra. Bra handverktyg ger ytor som v ittnar om 
kunskap och erfarenhet. En viktig aspekt för många 
köpare av slöjd!

Vindflöjlarna representerar i sam m anhanget en 
annan slöjdart, smidet. Eftersom vi inte h ä r kan ge 
en grundläggande redovisning av olika smidestek- 
niker, ä r detta  e tt avsnitt avsett för dig som redan 
provat smide och vill an ta  en ny utm aning. Men inte 
u tan  förhoppningen a tt  någon novis ska bli entusias
merad. Vindflöjlarnas naiva charm  borde pryda varje 
stolt husägares takåsar. Smide är idag tyvärr för
knippat med den järnbearbetning som kallas svets
ning. I telefonkatalogens Gula Sidor s tå r smides- 
firmorna uppradade, men frågar m an efter smide så

förstår de inte frågan. Till tröst anordnar hemslöjds
föreningen varje höst kurser i smide på Norrbyskär. 
Och in tresset bara  ökar.

Arbetsbeskrivningarna följer inte alltid ritn ing
arna  slaviskt. De är skrivna med respekt för de äldre 
konstruktionerna, men det finns också utrym m e för 
egna variationer. Några av de äldre konstruktions
lösningarna förefaller idag m indre lyckade, men de 
redovisas ändå på ritn ingarna. Sett u r historisk 
synvinkel kan det vara riskabelt a tt ”förbättra” en 
gammal möbel. Oftast har allt sin naturliga funktio
nella förklaring. Idag har vi bä ttre  lim, vilket gör a tt 
en del av de hela bräderna kan limfogas.

Tänk på a tt  skruvade sam m ansättn ingar aldrig 
kan ersätta  enkla och robusta konstruktionslösningar! 
Hopfogningstekniker som gradning, zinkning, blad- 
ning, tappning, nötning och nam ing är testade i 
hundratals år och håller än! Den extra tid  som en väl 
genom tänkt och utförd hopfogning ta r  fö rrän tar sig 
kvalitetsm ässigt m ånga gånger om.

Jag  hoppas du blir inspirerad a tt  slöjda!

Om ritningarna
”Att um gås med gamla allmogeting ä r för form
sinnet e tt reningsbad från nötta  schabloner och 
ger liksom inlevelser i naturens ursprungsfriska 
formimpulser å t den som söker äk thet.”

Orden ä r Carl M almstens, min lärom ästare. 
A tt gå in i länsm useets möbelmagasin och där ta  
del av våra förfäders stora hantverksskicklighet i 
form av de tysta  men ändå så talande föremålen 
ä r stor lycka.

R itningarna är tän k ta  som en orientering om 
hur generationer före oss så skickligt hanterade 
trä  som m aterial.

Linjerna har betydelse för ritningen på samma 
sä tt som bokstäverna för skriften.

--------------- synliga konturer, s.k. kantlinje
--------------  skym da konturer

---------------  centrumlinje, symmetrilinje och brottlinje

* — 7  träets fiberriktning

Snitt ä r e tt u tm ärk t hjälpmedel för a tt  göra 
tydliga ritningar. Skymda konturer fram träder 
då som synliga, vilket innebär a tt  de därvid 
m arkeras med heldragna grova linjer.

Ehrling Degermark
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Pinnlist från Obbola.

Pinnlist
P in n lis te r  h än gd e  förr l ite  va rsta n s i 
hem m et, t.ex . i fa rstu n , på v in d en , i 
lagårdsporten . D en  p in n list v i va lt a tt  
beskriva  fanns hos Lenita  och Arne B erg
gren  i Obbola.

En hängare, e tt knoppbräde, en pinnlist eller pigg
list, som den också kallas av Ebba Andersson i Björk- 
liden, Skellefteå, ä r  enkel och rolig a tt  göra.

Verktyg: Kniv, yxa, puts- och skrubbhyvel, rubank, 
stäm järn, träklubba, spiral- eller centrum borr, borr- 
sväng och bildhuggarjärn.

Material: Kvistfri tä t  fura, björk, rönn, hägg, lönn 
eller något inp lan terat fruk tträd  (t.ex äpple, päron, 
plommon eller körsbär).

L isten
Det enklaste är a tt skaffa en kvistfri planhyvlad 16- 
22 mm tjock bräda. Det gör du lä tta s t på en lokal 
brädgård. Du kan köpa pärlspont, m en tänk  på a tt 
noten och fjädern m åste hyvlas eller sågas bort. S.k. 
allmogefoder eller bröstlister går också bra. Undvik 
bräder sågade med e tt eller två spår på undersidan.

Det är gjort för a tt  inte brädan ska slå sig. Spåren 
syns på kortsidan om du inte ”lusar” dem, d.v.s. 
pluggar och lim m ar igen hålen med en trästicka.

E tt annat alternativ  är a tt  med yxan klyva fram 
en bräda u r en rå  stam. Bila den jäm ntjock med en 
täljbila. Torka den långsam t och handhyvla den 
jäm nare med en skrubbhyvel och plan med en ru 
bank. Den brädan blir lätthyvlad för a tt  fiberrikt
ningen inte är avsågad och därigenom bruten. Själv
k lart kan du också ta  en råsågad kvistfri planka som 
hyvlas slät. Kapa brädan till den längd du vill a tt 
pinnlisten ska ha. Tälj ren t ändarna och fasa av 
kan terna  med kniven. Sen är det dags för dekoren, 
kruset.

Så h ä r skär du en enkel linje. Snedställ spetsen på 
kniven ca 45° och dra den mot dig. Skär sen från 
m otsatt håll så a tt  skären 
möts där spetsen skurit 
på djupet. Lägg 2-4  lin
je r  bredvid varandra.
V ariera tjockleken.
Enkelt och vackert!
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Om du är ägare till ett vasst 
bildhuggarjärn kan du  
skära ett hålkäl.

hålkål

skurna V-skåror

P in narna
Själva pinnen görs av en rak  eller krokvuxen bit, torr 
eller rå. Det ä r  lä tta re  a tt  skära i r å t t  virke. Den 
sm alare dimensionen gör a tt  det inte spricker n ä r det 
torkar. En kvist med m ärgen kvar kan också duga, 
men då m åste den torkas långsam t. Längden kan 
variera m ellan 8 och 12 cm. Tänk på a tt  brädans 
tjocklek stjäl en del av längden.

Klyv u t pinnäm nena grovt med yxa och klubba. 
Vid finklyvningen är kniven e tt bä ttre  verktyg för a tt 
uppnå en dimension så nära  den slutliga som möjligt. 
M ät dimensionerna u tifrån  ritn ingarna. Tälj bort på 
ovansidan så a tt  pinnen får en ”uppåtböj”. Fasa av 
kan terna  först sedan den fyrkantiga formen är klar.

För a tt  göra skåror skär du först av fibrerna 
genom a tt  ”ru lla” äm net mot kniven i 90° vinkel mot 
fiberriktningen under hård  press. Då är det mindre 
risk a tt  veden spjälkas. T itta noga på teckningarna

nedan och försök göra likadant nä r du sedan ska 
skära skårorna. E tt distinkt sn itt ger den renaste och 
vackraste ytan.

Innan  du skär till delen som ska sitta  i hålet 
borrar du e tt 12,14 eller 16 mm provhål i en skräpbit. 
Prova in tjockleken allteftersom  du täljer. Den ska gå 
trång t halvvägs in.

H opsättn ing
N är alla pinnarna är k lara m äter du brädan och 
fördelar pinnarna på samm a längd från varandra. 
F äst brädan i hyvelbänken eller med en tving mot 
arbetsbänken med en skyddande skräpbit under. 
Borra sedan hålen med en spiralborr så a tt  p innarna 
pekar aningen uppåt. P innarna ska vara i vinkel så 
a tt  de blir raka, uppifrån sett. N är skruven gått 
igenom; stanna och borra de sista m illim etrarna från 
baksidan. Då blir det inga urslag. Se till a tt  lutningen 
blir jäm n.

Stryk tu n t med lim på pinnen. Ta en träb it a tt slå 
på som skydd för p innarna och driv in dem i hålen. 
N är alla är inslagna vänder du på brädan. Spräck 
p innarna i 90° vinkel mot horisontallinjen/fiberrikt
ningen med e tt passande stäm järn. Använd tunna 
utklyvna kilar för a tt  säkra p innarna bakifrån. Slå 
med träklubban. Använd gärna lite lim. Såga sen av 
dem järns med brädans baksida.

Borra två mm hål m ellan de y tte rsta  p innarna för 
spiken eller skruven i väggen. P innlisten är k lar för 
målning!

Ta spjärn med tum m en och skjut kniven uppåt, så skär den bättre. Om kniven styrs fram åt blir snittet renare.
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 c m

Pinnlist från Obbola. Skala 1:2.

Exempel på täljda pinnar. 
Till vänster ur raka pinnar, 
ovan ur en krokvuxen gren. 
Skala 1:2
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 cm

Pinnlist i Burträskgården på Gammlia. 
Skala 1:2.

Detalj av pinnlisten i Burträskgården.
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Knoppar och vred

En skuren  knopp beh övs a lltid . Tänk  
bara! T ill garderobsdörrar, skrin lådor, 
sk än k låd or, skåp lu ck or, v äxe lsp ak en , 
h ela  k ök sin red n in gen s lådor. Gör en  i 
veck an  un d er en  vår, så har du till h e la  
köket! Förr h ad e a lltid  näverburkarna  
en  skuren  knopp. D et borde de ha  även  
idag. En h ärlig  form m ässig  prick  över  
i:et!

Verktyg: Yxa, klubba, drillborr, såg och kniv. 

Material: H årt lövträ.

K noppar
En lådknopp är lä tt a tt göra. Leta reda på en to rr eller 
rå  rakvuxen björkklabb. Klyv med yxan u t e tt fyrkan
tig t stycke u tan  märg, som h ar en något grövre 
dimension än vad du tänk t a tt knoppen ska ha. 
Längden är lådförstyckets och själva knoppens tjock
lek samm antagen. Lägg sen till några centim eter a tt 
hålla i vid täljningen. Vill du göra e tt vred, bör tap 
pen dessutom sticka u t m inst 15 mm på baksidan.

Tälj biten först fyrkantigt slät, sen åttakantig . 
Det är den enklaste metoden a tt  göra den ru n t jäm n
tjock. Tälj släta, jäm na ytor. En vass kniv med slip
fasen svagt skålformig ä r bäst.

Nu å te rs tå r formen. T itta  på de två knopparna 
från  skåp och lådor i m useets samlingar. De tre 
längst ner på sidan är egna fria fantasier på hu r m an 
kan göra.

R ita några egna, som du lå te r vila till nästa  dag. 
Om formen känns bra nästa  morgon är det sannolikt 
a tt  du kommer a tt  trivas med den i m ånga år. Gör 
inte halsen för smal så den kan brytas av. Tänk också 
på a tt  kragen bör vara rejäl för a tt  handen ska få bra 
tag.

Två knoppar från ett underskåp från Grimsmark, Nysätra socken.
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Ge knoppen fals vid infästningen, vilket ger extra 
stadga. Falsen täljs svagt inåtlu tande för a tt ge bästa 
anläggningsyta och m inim era glipor. Den ”hals
kragen” skyddar också dörren från nötning. Du kan 
också såga in snitten. Såga inte för långt, det ger 
brottanvisningar som lättare knäcker pinnen. Tappen 
som sitter i lådförstycket eller locket kan vara rund 
eller fyrkantig. Den limmas och kilas från baksidan.

Vred
Ritningen visar e tt vred med tapp och regel. Tappen 
låses i regeln med en tränare . Regeln låser fast 
dörren i skåpfrontens nedre del eller i e tt uthugget

hål i en av hyllorna, beroende på var vredet ska sitta. 
Då behöver inte regeln vara lika bred som ritningen 
visar. Vredet och tappen är gjorda u r e tt stycke. Gör 
regelns urfasning efter den nedre ram ens tjocklek. 
Gör du e tt u rtag  i en hylla, fäster du regeln först i 
dörren, för a tt  m arkeringen i hyllan ska bli exakt. 
Utforma vredet så a tt  fingrarna får fäste både nä r du 
vrider och drar.

M åla i samm a kulör som dörren. På bu rkar eller 
lådor kan ibland en avvikande kulör vara vacker. 
Pröva dig fram  med akvarellfärger på e tt papper 
först. Använd linoljefärg eller äggoljetempera. Den 
får en skön, blanknött patina med åren.

vredet vridet med 
regelns urfasning  
mot betraktaren

vred i skåpdörrens 
nedre kant

regel, sedd bakifrån
vred

10 cm

Vred på ett mjölkskåp i museets samlingar. Skala 1:2.
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Pall från Backen, Umeå socken.
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Pall

Vad vore liv e t  u ta n  en  pall? D enna, m ed  
sin a  sm ala ben och  kraftfu lla  s its , sä tter  
m an s ig  snabbt på u tan  a tt r ik tig t förstå  
varför. D en  inbjuder till det. P a llen  kom 
m er från  U m eå sock en s fattigvårdssty-  
re lse  på  B acken. K anske sa tt  någon  gam 
lin g  på den  och  band nät e ller  lagade  
skor?

Pallen tillhör de allra enklaste sittmöblerna. Den har 
använts till m ånga olika arbeten i jordbruk och 
hantverk, mjölkpallen är kanske den bäst kända.

Verktyg: Såg, yxa, kniv spånhyvel, skrubbhyvel, 
oxhyvel, putshyvel, träklubba, passare, smygvinkel, 
tränavare  eller borrsväng, centrumborr, bottenborr 
och en svängd flack skölp.

Material: En m inst 300 mm bred och 50 mm tjock 
planka av fura till sitsen. Björk och gran är, liksom 
hägg och rönn, bra alternativ , men de senare är 
svårare a tt  h itta  i dessa dimensioner, om du inte vill 
limma ihop stycken.

Till benen används svagt böjd, senvuxen, björk 
eller rönn med m ärgen kvar, vilket gör a tt  äm net 
m åste torkas långsam t. Tänk på a tt  först m äta  di
mensionen på din navare eller borr innan du letar 
ämnen!

B enen
Börja med a tt  tälja  ren t äm nena till benen med 
kniven eller spånhyveln. D etta kan du göra redan 
n ä r  benen är färska så to rkar de jäm nare. E tt bra råd 
är a tt  först borra upp e tt provhål i en träb it som du 
kan prova benen i. De ska sitta  trång t i to rrt tillstånd, 
men du ska kunna vrida u t dem med handkraft när 
de gått in i hålet någon dryg centimeter.

S itsen s undersida
Spänn fast det fyrkantiga äm net till sitsen i hyvel- 
bänken eller med tvingar mot en arbetsbänk. Rikta 
upp eventuella skevheter med skrubbhyveln eller 
oxhyveln. Till hjälp kan du ta  två raka jäm ntjocka 
bräder som läggs längst fram  och längst bak på 
äm net, s.k. parallellskivor. Med ögonen i linje med 
bräderna kan du avgöra om äm net är skevt, d.v.s. om 
de inte är i våg med varandra. Hyvla ytorna jäm na 
och släta  med putshyveln.

R ita upp största möjliga cirkel på sitsäm nets 
kärnsida. Om det finns tillstymm else till sprickbild
ning på ändträet, kapa bort 5-10 cm. Såga av plan
kan. R ita upp en inre cirkel som blir centrum linje för 
de genomgående benen. M ät upp tre  centrum punkter 
för benen på lika stort avstånd från varandra med 
hjälp av passaren. Dra en 
linje från benens 
centrum punkter 
genom centrum  
på sitsäm net.

Ställ smyg
vinkeln parallellt 
med strecket och du 
ha r borrvinkeln given.
Du kan lä tt spika ihop en 
smygvinkel själv. Lägg två 
träb ita r  (cirka 10x30x140 mm) 
över varandra. Låt ritningen 
ange vinkeln som ligger på 
ca 70°. Om du spikar ihop 
dem med en tredje liggande 
träb it s tå r den stadigare 
vid borrningen.

Smygvinkel.
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Borra nu hålen i vinkel. En gammal tim m ernavare 
med skruven i gott skick är ypperlig. N är skruven 
g å tt igenom på an d ra  sidan m åste du avslu ta  
borrningen, så det inte blir urslag från  borren. Tälj 
ren t hålen på undersidan med kniven. Borrar du med 
bottenborr eller med p la tt centrum borr och borrm a
skin, kan du borra från andra sidan in i det gamla 
hålet.

S itsen s ovansida
Rita upp en cirkel ca 50 mm från kanten  på ovan
sidan. Skär ner en skålformad fördjupning med den 
flacka skölpen i fiberriktningen. 10-15 mm djup bör 
den vara i centrum.

metoden. Stå b rett med benen i järnets 
längdriktning och ta  kraft ända från 

foten n ä r det går tungt. Om du lägger 
kortänden på skaftet i handflatan och ta r  

stöd mot bröstkorgen får du både styrka och kontroll. 
Själva brom sandet görs med den hand som inte 
skjuter på. Då ta r  du stöd med arm bågen/under
arm en mot bänken och brom sar med handen på 
skölpen när du stöter på motved.

Låt inte skölptagen gå in mot centrum  och ge e tt 
”solstrålem önster” å t ytan! Då m åste du skära tvärs 
över veden, vilket inte ger samm a släta y ta som när 
du skär längs med veden.

Tälj en fas ca 10 m m bredi 45° vinkel på översidan. 
U ndersidan fasas enligt ritningen med yxa och jäm 
nas till med kniv.

H är är arbetsställningen viktig för a tt  nå e tt 
jäm nt resultat. Jag  kallar den för ”gasa och brom sa”-

H opsättn ing
Slå in benen med en träklubba. Gör i ordning tre  
träk ila r av sam m a träslag  som benen. De ska vara 
lika breda som hålet och inte fullt lika långa som 
sitsens tjocklek. Fasa av kan terna på kilarnas ovan
sida, då spricker de inte lika lätt. Spräck benen i 90° 
vinkel mot fiberriktningen när de sitter i hålen, med 
e tt stäm järn  lika b rett som benen. Stryk lim på 
kilarna och driv in dem med träklubban i benen tills 
du känner a tt  det blir stum t. Såga av den utsk ju
tande biten och renskär med skölpen.

Signerad och daterad  på undersidan ä r den nu 
k lar för ytbehandling med linolja eller linoljefärg.
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SMITT A- Aj n i i t

Skala 1:4
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Skedar och slevar

D en första  sk eden  var kanhända e tt m us
selskal. Sen följde skedar av horn, ben, 
trä och  olika  m etaller. Att köpa s ilv er 
skedar b lev e tt  sä tt a tt in vestera  s itt k ap i
tal. T räskedar använd es i de flesta  hem  
ännu in  i s lu te t på 1800-talet, då de ersä t
tes av skedar gjorda av alum inium  och  
andra legeringar.

Verktyg: Yxa, täljbila, kniv, skedkniv eller svängd 
skölp, träklubba, såg, brynen, böjlig linjal, penna, 
sandpapper (grov, medelfm, fin), gravyrkniv

Material: H årt och tätvuxet lövträ. Björk, rönn och 
hägg ä r a tt  föredra.
Inplanterade fruk tträd  som äpple, päron, plommon 
och körsbär är mycket användbara. Även lönn och 
bok ä r ypperliga.

Slev och sked från Tvärålund.

Val av äm nen
Använd uteslutande ganska tvärkrokigt vuxna äm 
nen. Då kan fiberriktningen följa själva botten på 
skedbladet, som därigenom blir s ta rk t även om bot
ten ä r tunn. Böjen kan vara lite s-formad för bak- 
åtböjen på handtaget. Fram ifrån sett bör de vara 
raka. Undvik bananformade ämnen, de är svåra a tt 
ge en funktionell form.

Låt typen av sked eller slev avgöra vilken grovlek 
stam m en ska ha. Eller tvärtom , vilket kanske är 
enklast: ta  äm net nä r du ser det. Allt mellan fyra till 
tolv cm i diam eter på stam m en är bra om du inte vill 
vara extraordinär. Även en kvist kan vara använd
bar. Oftast blir kvisten skaft och stam m en skedblad. 
Fråga m arkägaren innan du sä tte r d it sågen!

Gör grovarbetet i r å tt  virke. Därigenom underlä t
tas  bearbetningen betydligt. Dessutom får du snart 
reda på om äm net är dugligt eller inte. Ibland dyker 
näm ligen små överraskningar upp i veden under 
täljning i form av övervallade kvistar eller sprickor. 
M åste du kassera har du sluppit både torktider och 
torkprocesser.

T orkning
Torkningen går mycket fortare n ä r onödigt m aterial 
är borttaget. Veden blir därigenom inte lika sprick- 
benägen. Vid snabbtorkning är allt som behövs en 
kokt potatis som smetas u t på skeden. Lägg den 
tjockt på allt ändträ, där fibrerna ligger öppna och 
vattenavdunstningen är snabbare. E fter en n a tt på 
e tt elem ent ä r  skeden torr! Testa inte detta  på för 
tjocka bitar. Då orkar inte cellulosan i potatisen hålla 
emot krym pningen med sprickbildning som följd.
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K lyvning
Klyvning med yxa är en 
bra metod for a tt  följa 
fibrerna. Barka först av 
sidorna så a tt  du lättare  
ser hur sprickan blir.

Klyv sen äm net från 
den rakaste  delens änd- 
y ta med en yxa m itt i 
märgen. Slå med en hård 
träklubba. Var upp
m ärksam , fibrerna kan 
vara vridna i stam m en 
och sidosprickor kan  
uppstå . Då m åste du 
såga upp ett hjälpspår från skedbladsidan, och klyva 
med en träk il från sam m a håll. Möts inte sprickorna, 
får du sä tta  yxan snett över fibrerna längs med 
äm net så a tt  inte skeden blir skev i skedbladet. Vid 
klyvning finns flera olika metoder beroende på äm 
nets beskaffenhet. Använd fantasin!

T illyxn in g
Rita upp en m ittlinje med en böjlig linjal på klyvsidan 
av ämnet. För u t den till kortsidorna så den inte 
förloras vid täljningen. Rita upp y tterkonturerna på 
skeden grovt. Tälj bort det grövsta med en liten 
täljbila. Tänk på formen sedd från sidan; sträva efter 
tre  axlar som teckningen visar. Svå
raste  partiet ä r ovanför skedbladet, 
där den bakre väggen kommer a tt  f  '■ 
bli. Där kan du såga in två snitt 
som skär av fibrerna, vilket 
underlättar betydligt. Men var 
försiktig så du inte får hugg 
i sk ed b lad e ts  b akkan t!

Notera de tre axlarna 
i skedämnet.

Hugg jäm na släta  ytor och ta  stöd av yxans slipfas. 
Stå med högerbenet långt bak så a tt  du inte skadar 
dig om du skulle m issa huggkubben.

U rholkn ing
Det brukar vara bäst a tt  börja med urholkningen. 
Använd en skedkniv till detta. Den skär bra tvärs 
över veden. Ta spjärn med tum m en mot skedbladets 
sida och dra kniven mot tumm en. Håll skeden mot 
knäet så får du bra stöd. Pressa slipfasen mot veden 
och lå t eggen glida snett under press så den skär. Det 
finns både höger- och vänstereggade skedknivar. 
Båda ä r användbara beroende på fiberriktningen i 
skedbladet. Skaffa båda! J u  slätare du täljer, desto 
m indre arbete får du vid putsningen.

En annan  metod ä r a tt använda en svängd skölp, 
e tt bildhuggarjärn. H är ä r  det viktigt a tt  ha bra 
kontroll så du känner dig säker. B ildhuggarjärnet 
ska hållas ru n t järndelen underifrån, så a tt  hand
loven stödjer mot den andra handens tre  fingrar. Det 
är ”bromsen”. Jä rn e t får inte sticka u t över kanten  på 
skedbladet. Vrid jä rn e t med cirkelformade rörelser i 
handleden. Ta små tag  från  början. Kom ihåg a tt

E tt bra grepp vid urholkning med bildhuggarjärn.

aldrig öppna greppet och tappa kontakten mellan 
händerna. Då förlorar du stödet och bromsen och 
därigenom också ”säkerhetsbältet” i greppet!
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Form
Allmänt gäller för skedbladets inre form a tt  den ska 
vara djup i bakkanten och flat i fram kanten. Givetvis 
styr både äm net och funktionen hu r skedbladet u t
formas, m en det är lä tta re  a tt röra om i en skål och ta  
föda med en sådan grundform.

Skaftet bör vara så b rett a tt  det blir skönt a tt  hålla 
i och ha en liten förtjockning vid knoppen i bakkant. 
Då känner handen a tt  skaftet ta r  slut. Övergången 
m ellan skaft och skedblad u tsä tts  för den största 
påfrestningen. Den bör vara kraftig  i höjdled och 
smal i sidled, en slags bjälke på högkant. För a tt  den 
inte ska se klumpig ut, ska den fasas, så a tt  en rygg 
bildas på undersidan. Proportionerna m ellan skaft 
och skedblad m åste stäm m a överens. Lyssna efter 
formens eget språk som gärna vill förstärka funktio
nen.

N ästa steg är täljning med kniv. H är finns e tt 
tiotal grundgrepp med en mängd olika kombinatio
ner. Jag  går inte in i detalj på dessa. De olika täljtek- 
n ikerna redovisas ypperligt i boken ”Tälja med kniv 
och yxa” av Wille Sundqvist. Läs och träna! Det bästa 
rådet ä r  a tt  alltid ha en vass egg och en rak  slipfas.

Tälj skeden nästan  klar. Håll skeden då och då 
under täljandet en bit ifrån dig. Det gör det lä tta re  a tt 
se formen och få spänst i linjerna. Spara lite justerm ån 
till rentäljningen. Skeden kan vrida sig, ”slå” sig, 
under torkningen.

T orkning
Torka den med kokt potatis och rentälj den. H ar du 
tä ljt jäm nt och slä tt behöver du bara putsa insidan av 
skedbladet, som då blir lä tta re  a tt  hålla rent. Putsa 
alltid i fiberriktningen.

Ytbehandla skeden med kallpressad rå  linolja. 
Läs m er om ytbehandling på sidan 207.

D ekor
Nu kan du skära en enkel dekor på handtagets 
fram sida och en signatur med årta le t på baksidan. 
Raka linjer och trekan ter är  lättast. Använd spetsen 
på täljkniven. För en linje skär du två sn itt i 45° 
vinkel, så a tt  en v-formad skåra uppstår. Tryck h å rt 
så går spånet bort direkt och skären blir renare. För 
en trekan t gör du tre  stick med spetsen enligt samma 
princip. Se olika mönsterexempel nedan.

Ovan: exempel på zickzackformer. Till höger: flätmönster, steg för steg.
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Några formexempel

A tt slö jda  u tifrå n  föreb ilder  
stärker ofta den egna form giv
ningen. H järnan lär vad handen 
gör. Testa några av dessa olika 
m odeller på  skedblad och a v 
slu tn ingar. Form exem pel av 
Wille Sundqvist.
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Sked från Bärtjärn, Umeå socken. R itning skala 1:2.

Sked från Umeå.
R itning skala 1:2. Skeden är nött i snittet på skedbladet 
men notera att den är tjockare i botten och mot kanterna.

RHé&
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Slev från Åsele. R itning skala 1:3.
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Pappersskrin

D etta  ”p app ersskrin  för hem m anshan d lingar”, som  antik varien  i början av sek let så  nogsam t 
i b läck  lä t in sk riva  på lock et, kom m er från E korrträsk  i D egerfors socken, nuvarande  
V indelns kom m un. En kopia  har idag  sin  g ivna p lats bredvid  telefon en . Med sin  m örkgröna  
och m önjeröda färg och enk la  n agelsn ittsd ek or  b lir  den  en h ärlig  färgk lick  för förvaring  av  
t.ex. telefon anteckn ingar.

Pappersskrin från Ekorrträsk, Degerfors socken. 
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Verktyg: Hyvelbänk, kniv, finare ställsåg eller ja 
pansk zinksåg, putshyvel, simshyvel, 3 mm lockbettel, 
snedlöpare, 6 mm rak  skölp, bredare stäm järn, drill
borr, linjal och strykm ått.

Material: Tätvuxen kvistfri fura.

Sim shyvel och japansk zinksåg.

Det gamla skrinets konstruktion ha r inte varit så 
stark. Draglocket ha r vid något tillfälle haft en högre 
luftfuktighet och därigenom varit större och sprängt 
de bakre hörnen. N är locket sen krym pt i to rrare luft 
h a r det ha lkat ner i lådans bakkant. H är rekom m en
deras istället en genomgående zinkning med sneda 
tappar, s.k. laxstjärtar i lådans sammanfogning.

Lådan
Börja med a tt  hyvla till en 12 mm tjock bräda, cirka 
1200 mm lång. Kapa bort delen tän k t till draglock. 
Draglocket skjuter u t lite i fram kant och m åste där
för göras lite längre: 265 mm. Skrinet ä r 258 x 150 x 
60 mm. Hyvla ner de ihopsittande fyra sidostyckena 
till 9 mm. M ärk u t längderna.

Simshyvla utsidans dekorplattor innan du kapar 
u t delarna. Falsen blir 1 mm djup. Det ä r lä tta re  a tt  
få en jäm n fals om du sparar u t några centim eter för 
mycket på båda sidorna av brädan. För den ovane blir

gradspår nagelsnitt
draglock

dekorplatta
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det lä tt en ”bulle” vid hyvelns ingång och urgång. H är 
kan du också spänna fast en stödbit i längsgående 
rik tn ing för a tt  falsen ska bli rak.

Skär in det längsgående gradspåret på insidan 
med e tt bredare stäm järn  eller med kniven. En fast
spänd stödkloss är till stor hjälp för den viktiga 90° 
vinkel som draglocket ska vila på. Tänk på a tt  spåret 
m åste slu ta i bakkant på långsidorna och inte vara 
genomgående på den bakre kortsidan.

Kapa delarna till exakta längder. Skär sedan u t 
den främ re och bakre delen av långsidornas dekor
plattor med e tt stäm järn, 1 mm djupt och 14 mm in 
på långsidorna. M ärk u t notarna på långsidorna och 
spontarna på kortsidorna med strykm åttet. Obser
vera a tt  den egentliga tjockleken är 8 mm, inte 9 mm. 
På kortsidorna m åste dekorplattan som går ända u t 
till kanten  räknas till och noten blir då 5 mm djup och 
4 mm bred. Såga sn itten  med fintandad ställsåg eller 
med en japansk  fintandad handsåg. De ger fina 
exakta snitt. Hyvla ner den främ re kortsidan 5 mm i 
överkant.

spont

not

Not och spont skäres upp med lockbettel.

Skär sen upp notarna och sponterna med lockbet- 
teln. Var försiktig vid notarna så a tt  du inte spräcker 
den tunna väggen av ändträ! Det är också viktigt vid 
ihopsättningen. Provspänn med tvingar och sä tt upp- 
stagande träb ita r  som skydd utanför långsidornas 
notspår. Limma på samm a sätt.

Botten limmas och naras lämpligen med skopligg. 
Två på kortsidorna och tre  på långsidorna jäm nt 
fördelade.

Locket
Nu till det dekorativa locket. Ta till några millime
te r extra på bredden för a tt  ha  m arginaler vid in- 
hyvlingen av graden. Gå tillväga som du gjorde med 
sidorna. Simshyvla de två stegen i en svag vinkel. 
Falserna är ca 1 mm höga. Hyvla sen in sidograden. 
Om du sparar kortändarna till sist får du m aterial a tt 
spänna fast i. Kortsidans grad och falser skärs med 
stäm järn eller ännu bättre  med en snedlöpare.

N agelsnitten görs med e tt 6 mm håljärn  eller en 
skölp. På samma sä tt formas ”fingertaget” som skrinet 
öppnas med. Använd då e tt 18 mm håljärn.

Y tbehandling
M åla skrinet med tunn  äggoljetempera eller linolje
färg i m örkt kromdioxidgrönt eller verona. Blymönj an 
i pulverform går på grund av sin giftighet inte a tt  få 
tag  på idag, men använd Beckers klarröda och bryt 
den med kinakridonrött så påm inner den något om 
blymönj ans kulör.
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Pappersskrin från Ekorrträsk, Degerfors socken. 
R itning skala 1:2.
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Om möbelslöjdens verktyg och material

De kommande avsnitten om väggskåp, vagga, 
ståndsäng och lyrstol har vi valt a tt  kalla möbel
slöjd. Till denna slöjd krävs en bättre  u trustad  
verkstad än vad som är nödvändigt för småslöj
den. Nedan listade verktyg är en bra början, 
m en kan förstås kom pletteras.

Verktyg: Hyvelbänk, kniv, tumstock, fogsvans, 
bågsåg, kontursåg, japansk  såg, simshyvel, 
gradhyvel, oxhyvel, grundkloss, putshyvel, ru- 
bank, ham m are, träklubba, borrar, stäm järn, 
lockbettlar, bildhuggarjärn, lim knektar, filar, 
smygvinkel, dubbelstrykm ått, 1 m linjal.

Material: F ura  och björk. Andra träslag  som 
finns i länet och kan  användas är gran, rönn, 
lärk  och hägg. De tre  sistnäm nda ä r dock svåra 
a tt  köpa på brädgårdar.

För m ånga är anskaffningen av m aterialet en 
svår tröskel a tt  komma över inför slöjdandet. 
Det är svårt a tt  förvara en fyra m eters 200 x 75 
mm planka i förrådet till en hyreslägenhet. 
Dessutom är det svårt a tt h itta  tätvuxet kvist- 
fritt m aterial.

Ta därför kontakt med någon av sågarna i 
din närhe t och be dem välja u t fina b ita r u r en 
rotstock. Den bör också ha så radiellt sn itt som 
möjligt med m ärgen bortsågad. Kvartersåg- 
ningen är ännu inte tillbaka, men skogsindustrin 
h a r börjat inse dess fördelar.

H ar du möjlighet a tt köpa rotstockar direkt 
från en skogsägare finns möjligheten a tt  hyra 
Solosågen av Västerbottens läns hemslöjdsför
ening. Med den kan du såga längder upp till sju 
m eter och bredder upp till 35 cm. Snitte t från 
den motorsågskedjan är betydligt finare än från

Kvartersågning.

Radiellt snitt. Tangentiellt snitt.

Genomsågn i ng.
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en vanlig motorsåg. M ånga använder den till a tt 
såga spån till högre svepaskar. S tativet ä r gjort 
av aluminium, och så lä tt a tt  en m an ensam  lyfter 
upp det på bilens takräcke.

E tt enklare alternativ  är a tt  köpa ohyvlat 
eller planhyvlat virke på närm aste brädgård.

De dimensioner i mm som brädgårdarna 
tillhandahåller är:
O hyvlat virke:
12 x 25,38, 50
25 x 25, 38, 50, 75, 100, 125, 150 
50 x 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 
75 x 75,150 ,200  
100 x 100
P lan h yvlat virke:
9 x 22, 28, 34, 45, 70, 95
16 x 22, 28, 34, 45, 70, 95,120 ,145
22 x 22, 28, 34,45, 70,95, 120,145, 170
34 x 34, 45, 70, 95, 120
45 x 45,70, 95,120

Var noggrann när du väljer bräder. Ta bara de 
absolut bästa  b itarna. J u  m indre kvist och vågiga 
årsringar dess bättre! Tänk på a tt  du ska hand- 
hyvla dem när de torkat och slagit sig. Det gäller 
ju  även de maskinhyvlade. B rädgårdarnas virke 
håller cirka 18% fuktighet beroende på lu ft
fuktigheten. M öbeltorrt virke bör ligga på 4-8  %. 
Torka bräderna varm t och plant. Lägg strö mel
lan så luften får cirkulera och spänn ihop dem 
med tvingar. Låt dem ligga m inst e tt halvår på e tt 
to rrt ställe. Läs m er utförligt i kapitlet om tork
ning i ”Tre träslöjder”, Västerbotten 3/72.

Jögge Sundqvist

Om målning

Det är enkelt a tt  m åla med linoljefärg så snart 
m an h itta t r ä t t  konsistens på färgen. Jag  an
vänder Beckers färdigrivna konstnärsoljefärg 
på tub till m indre föremål.

Börja med a tt  grunda föremålet med en 
blandning av kokt linolja (50%) och balsam- 
terpentin( 50%). Fördelen med terpentinet är 
a tt  oljan förtunnas, så den bättre  sugs in i träet. 
Dessutom blir oljan m agrare, vilket förbättrar 
vidhäftningsförm ågan för nästa  skikt. En bra 
tum regel är a tt  gå från m agert till fett!

Vill du ha bättre  lyskraft i den slutliga 
färgen, kan du blanda i ”b landat v itt” som är 
titanv itt och zinkvitt. Den förra har goda täck
ande egenskaper och den senare god tork
förmåga. Låt grunden torka något dygn tills 
den blir helt torr. Något som påverkas av både 
luftfuktighet och värme. Slipa försiktigt mel
lan  strykningarna med en kökssvamp, typ 
Scotch Brite. För det slutliga skiktet använder 
du bara  10% terpentin  för bä ttre  torkning.

Kläm u t en sträng  från tuben tillsam m ans 
med kokt linolja på t.ex. en porslinstallrik. I 
allm änhet behövs m indre färg än m an tror, 
eftersom färgen ska m ålas i tunna skikt. Hellre 
flera tunna än e tt tjockt, vilket kan ge rinniga 
och rynkiga effekter.

Jordfärgerna guldockra, engelskt rött, te rra  
di Siena och um bra går bra ihop med träe ts  
gula bottenfärg, m edan u ltram arin  behöver en 
vit grundering. All m ålning kräver träning. 
Fler tekniker och bindemedel finns natu rlig t
vis. Se litte ra tu rlis tan  sid 209.

Jögge Sundqvist
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Om trä och fu k t
Trä h a r  förm åga a tt  upp ta  och avge va tten  
(hygroskopiskt m aterial). Vattenm ängden = fukt- 
kvoten i t rä  uttrycks i procent och anger därm ed 
kvoten av vattnets vikt i to rrt tillstånd. F uk t
kvoten i nyavverkad fura är i splintdelen 130- 
160% och cirka 40-50% i kärnan.

T orkning
Det är nödvändigt a tt  torka virket för a tt  det ska 
erhålla rä t t  fuktkvot.
Följande fuktkvotsbegrepp används i träbransch
en:
Fiberm ättnadspunkten ca 30%
Skeppningstorrt 20-22%
Lufttorrt 15-20%
Hyveltorrt 15—19%
Rum storrt/snickeritorrt 8-10%
M öbeltorrt 6-8%

L ufttorkning
Direkt efter sönderdelning av stocken i sågverk 
lägger m an virket i s.k. stabbar och täcker väl. 
Bästa torkeffekten når m an vanligtvis under april, 
maj, juni. Fuktkvoten blir i bästa  fall 15-18%.

In om hustorkn ing
S.k. artificiell torkning ta r  5-20 dygn beroende på 
trä s la g , d im ension  och to rk u tru s tn in g . Vid 
inom hustorkning råder e tt viktigt samspel mellan 
värme, fukt och lufthastighet. U nder torkningen 
uppträder form förändringar med påföljd a tt  träe t 
krymper, och i säm sta fall kan sprickor och defor
m ationer uppstå. Det beror mycket på virkets 
hårdhet hu r lä tt det ä r  a tt  torka. E tt  tä ta re  virke 
spricker lä tta re  och m åste med andra ord ges mer 
tid för a tt  torka. M juka elastiska träslag  ha r en 
helt annan följsamhet mot förändringar orsakade 
av krym pning (jämför t.ex. ek med asp).

J  äm viktsfuktkvot
Eftersom träe t strävar efter a tt  nå jäm vikt med 
luftens tem peratur och dess relativa fuktighet, kom
m er fuktkvoten a tt  ändras i rik tn ing mot den s.k. 
jäm viktsfuktkvoten. Virke till inomhusplacerade 
träprodukter bör ha en fuktkvot som så nära  som 
möjligt överensstäm m er med jäm viktsfuktkvoten på 
den färdiga träkonstruktionen. I och med detta  und
viks större fuktrörelser och olägenheter (t.ex. a tt 
limfogar lossnar).

För a tt  nå e tt fullgott resu lta t i träskapande är det 
mycket viktigt a tt  veta a tt  träm ateria le t ha r rä t t  
fuktkvot.

Vad är rätt fuktkvot?
Så här kan m an ta  reda på fuktkvoten i en planka. 
Två provbitar sågas u t e tt stycke in på plankan 
eftersom virkesändarna torkar u t snabbare på grund
av a tt  de h a r öppna porer.

Provbitarna vägs omedelbart efter kapningen (skrapa 
bort eventuellt ”sågskägg”) på en noggrann våg och 
deras råa vikt noteras. B itarna torkas sedan tills all 
fuktighet är avlägsnad. D etta kan ske förslagsvis på 
två sätt.

I det ena fallet kan köksspisens värm eugn använ
das. Tem peraturen hålls omkring 100-103°C. N är de 
två provbitarna efter upprepade vägningar visar 
sam m a vikt ä r all fuktighet prak tisk t taget borta. 
B itarna h a r nu erhållit sin torra vikt.
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I det andra  fallet byts värm eugnen u t mot en 
gammal kastrull. I denna läggs några m etall
bitar, t.ex. m uttrar. Ovanpå dessa placeras prov
bitarna. En plåt med uppskurna hål i kan fungera 
som lock. Sätt sp isplattan  på låg värme. T räbita
rn a  börjar a tt  förångas. Iak tta  sedan, genom a tt 
hålla  en glas- eller p lastp la tta  över plåthålen, när 
ångbildningen upphör. Då är provbitarna absolut 
torra. Väg b itarna  och jäm för med tidigare note
ringar.

Fuktkvoten räknas u t enligt formeln: 
råa  vikten -  to rra  vikten x jqq 

to rra  vikten

Exempel: Om råa  vikten är 240 g och to rra  vikten 
200 g blir fuktkvoten 20%.

240^200 x l 0 0 = 4000 =20%
200 200

Denna metod a tt  beräkna fuktkvoten är om den 
görs noggrant mycket tillförlitlig men tyvärr lite 
tidsödande. Det finns andra metoder, t.ex. elek
triska fuktighetsm ätare. Dessa bygger sin princip 
på a tt  den elektriska ledningsförmågan i trä  ökar 
med fuktkvoten. I m ätningsom rådet 8-25% fukt- 
kvot brukar noggrannheten vara ± 1—3%.

Ehrling Degermark
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Väggskåp från Umeå socken. 
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Väggskåp

Sm å hängskåp  (antingen  raka e ller  för  
p lacerin g  i h ö m ) förekom  allm änt i bon
dehem m en. H ängskåpet var husfaderns  
egendom . Där förvarade han brännvins- 
pluntan  och  glas.

D etta vackra väggskåp från Umeå socken med å rta 
let 1717 in ris ta t i träv irket ä r e tt av de äldsta skåpen 
i m useets samlingar.

Om detta v ittnar konstruktionen, där sidostyckena 
i dörrens profiler är hyvlade direkt ur brädan. Deko
ren  ä r nagelsn itt, enkel men mycket effektfull. 
Låshaken med öppningsspak från sidan är också en 
ovanlig och finurlig lösning.

Material: Kvistfri tä t  och rakvuxen fura. Det är 
speciellt viktigt till de b itar som ska fals- och profil- 
hyvlas.

Stommen i skåpet ä r  uppbyggt av sidostycken, bot
ten, överstycke, bakstycke sam t e tt ram form at fram- 
stycke av två stående bräder med intappade korta 
bräder upptill och nertill. I ram en är den m assiva 
dörren inpassad. Skåpet h a r en hylla. Botten, över
stycke och hylla är infästa i sidorna med enkelsidig 
gradning. Fram styckets sidor h a r profilhyvlats efter 
hela längden. För a tt  erhålla de två speglarna har 
tvärgående b ita r med sam m a profil gerats in som tre 
infällda plattor. B itarna under och över dörren har 
tappats in i sidostyckena. Dörren är utförd på mot
svarande sä tt i e tt stycke. Bakstycket är u r en 37 cm 
bred bräda!

Dessutom sitter m ellan krönlisten och bakstycket 
en hängbräda, som har utsågade hakar, gissningsvis 
för a tt  skåpet ska hängas på spikar i väggen. Den

detaljen kan u teslu tas och e rsä ttas  med hängbleck 
eller snett uppåtgående hål för spikar med avnupna 
skallar inslagna i väggen

T illkapn ing
Gör kapnota för: två sidostycken, de korta tvärgå
ende b itarna  i ”speglarna” (en 800 mm lång bräda), 
en hylla, över- och understycke, dörr, krön och bak
stycke. Hyvla alla bräder, utom bakstycket som är 15 
mm, till 20 mm tjocklek. Såga u t alla b itarna. Sido
styckena är 135 mm breda, men det to tala  djupet blir 
135 + 20 + 15 = 170 mm.

Kapa hylla, över- och understycke ihoplagda, så 
de blir exakt lika långa och gör den enkelsidiga 
genomgående graden. H ar du inte en gradhyvel kan 
du först såga med ryggsåg och sen hugga u t 70° 
vinkeln med stäm järn. Använd smygvinkeln eller 
gör en mall så a tt  alla vinklar blir lika.

T illverk n ing  av fram sidan och  dörren
Gör tappar i över- och understycke och tapphål i 
sidostyckena. De låses med 3 mm narar. Innan hop
sättn ing  är det dags för den roliga profilhyvlingen. 
Men först m åste spegelns bottenplatta  hyvlas fram. 
Det grövsta hyvlas bort med en 
skrubbhyvel. D ärefter hyvlar du 
med en grundkloss. Ställ in 
djupet på grund
klossen för a tt 
få jäm nt djup.

Skrubbhyvel.
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Profilhyvel.

Välj sen en passande profilhyvel. Börja hyvla vid 
den bortre änden av stycket. Ta några få korta skär 
och för hyveln bakåt a llt eftersom du hyvlar. N är 
hyveln faller in i styrspåret ta r  du fasta bestäm da 
drag tills du n å tt r ä t t  höjd på profileringens fals, 4 
mm. Säm st brukar profilen bli i början och slutet, 
men det ska du hugga bort för a tt  passa in de tvärgå
ende profilhyvlade bitarna. Du kan också skära pro
filen med kniv och hyvla med simshyvel. Det ger e tt 
enklare, m er slöjdat resu lta t som kan vara nog så 
tilltalande!

En annan möjlighet är a tt  forma en bit sickelstål 
som den profil du vill hyvla. F äst den i en träb it lik
nande den du ser på skissen.

Hemgjord profilsickel.

Slipa eggen rak  och bryna den som e tt sickelstål. 
Hyvla och håll den snett ifrån dig. E tt mycket billi
gare och trevligare alternativ  än en skenande hand- 
överfräs!

M ät u t var speglarna börjar och slutar. Hugg 
försiktigt u t geringen med stäm järn  och jäm na till 
bottenplattan  med grundklossen. Kapa den 8 x 70 x 
800 mm långa brädan till den tvärgående profiler
ingen. Den ena, 350 mm lång, profilhyvlas på en sida, 
och blir de stycken som sitter upptill och nertill på 
skåpet. Den andra hyvlas på båda långsidorna och 
blir de dekorerade mellanstyckena. Dessutom blir en 
b it över, som klyvs i m itten till över- och understycke 
för dörren. På ritningen är hålet där den fasta trä 
knoppen su ttit in rita t. Välj a tt  göra en knopp efter 
förslagen på sid 190 eller tälj en vacker knopp efter 
eget huvud.

L åset
Låsanordningen ä r speciell. Se ritn ing på sid 216. 
Ovanför hyllan är en hake inspikad i dörren från 
baksidan. Hakens ”spik” ä r genomgående och låses 
genom a tt böjas tillbaka in i träet. Haken hängs upp 
på e tt bleck, som sticker u t i en långsm al öppning på 
sidan. Genom sin infästning låser blecket haken (och 
dörren). För a tt  öppna dörren m åste blecket föras 
uppåt. På originalet ha r bleckets u tskjutande del 
gå tt av.

Om du inte har möjlighet a tt  själv smida, kan du 
ta  en smed till hjälp. Hem slöjdskonsulenterna har 
adresser! Ritningsförslaget är gjort bl.a. efter smidda 
handtag med klinka u r ”Hjälpreda vid historisk 
byggnadsinventering”. Se litte ratu rlis tan  på sid 209.

K rönlisten
Till krönet används en falshyvel. Börja med a tt  hyvla 
ner etage eller ”trappsteg”. Ta det y ttre  trappsteget 
först och fortsätt inåt på krönäm net. Runda av de 
halvmånformiga s.k. stavarna med simshyveln. U nd
vik putsning med sandpapper. Ställ hellre hyveln 
fint till tunna skär. Den skim rande y tan  från en vass 
hyvel överträffar u tan  vidare den putsade!
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intappat
överstycke

hängbräda
krönlist

infällda
profilstyckenbakstycke

låsbleck

sidostycke

ramformat
framstycke
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Väggskåp från Umeå socken. Skala 1:3.

D ekoren
De dekorativa nagelsnitten ä r  gjorda med en 5 mm 
rak  skölp. Till ”intryckningarna” på överstycket un 
der krönets m itt sam t längst ned på var sin sida om 
nagelsnittet h a r använts en 8 mm skölp. Gångjärnen 
ä r enkla m ärlor lagda omlott.
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B ak styck et
Bakstycket är troligen av e tt senare datum  eftersom 
det är spikat. Tidigare utgjorde väggen bakstycke 
och den tvärgående brädan den äldre upphängnings- 
anordningen. Vill du inte ha med den m åste krönets 
kortsidor förlängas.

Y tbeh an d lin g
Skåpet ä r  omålat. Vill du också ha det så, kan du 
ytbehandla med kokt linolja (80%) och balsam - 
terpentin  (20%).
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Vagga
M edvaggan an ses ha  sin  up p rin n else  i M indre A sien, där den  u tveck la ts  ur enklare bär- och  
hängvaggor.

U nder s in  lap p lan d sresa  1732 lade L inné m ärke t ill a tt ”fo lk et h är uppe ru llar sin a  barn  på  
huvud och fö tter”. V aggorna i norr hade a lltså  -  och  har -  län gsgåen d e m edar till sk illn ad  från  
vaggor söder om  D alä lven , v ilk a  har tvärm edar. A n ledn ingen  härtill är tro lig tv is  den  att 
vaggan  m ed län gsgåen d e m edar är en  ålderdom ligare m odell som  dröjt s ig  kvar i norr, m edan  
n ya  m odeller  m ed  tvärm edar in förts söderifrån.

Frågan är väl hur m ycket d etta  danat våra person ligheter?  N orrlänningar är kansk e m er  
län gsgåen d e än  tvär?
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Vaggan som beskrivs kommer från Y tterhiske, Umeå 
socken. På dess ena kortsida stå r med sirliga målade 
bokstäver:
Gud som hafver Barnen kiär 
se till m ig som liten är 
wart jag  wiker eller wänder 
står lykan alti i gudz händer.
På den andra kortsidan s tå r  e tt flicknamn: 
Margareta Ciarlota 
Kling Bärg  
1776

Konstruktionen med de fyra hörnståndarna och de
ras ifals ade sidor är mycket vanlig, och återfinns 
även hos ståndsängen i detta  häfte. Lägg m ärke till 
a tt  ram verket med spegelfyllning är illusoriskt på 
samm a sä tt som hos skåpet från 1717.

H örnståndarna
H örnståndarna och m edarna är gjorda i kvistfri bj örk. 
Benen är intappade i m edarna och låsta  med en 
fyrkantig nare. Både långsidor och gavlar är notade 
med två narade tappar vid varje gavel. Tapparna 
m öter inte varandra och behöver därför ingen gering 
inuti benet.

Börja med ståndarna. M ärk u t no tarna med ett 
ritsm ått med stålstift. Sam tidigt som det ger en 
anvisning skär det också av fibrerna, vilket ger en 
snygg kant när noten ska stäm m as u t med lockbet- 
teln.

Noten bör upptill och nertill vara cirka 2 mm 
längre än lång- och kortsidornas spont. Då kan de 
svälla och krym pa u tan  a tt  spränga sam m ansätt
ningen. Av sam m a skäl bör en olimmad avdelning 
göras ovanför övre dekorlisten. Se stycket Äldre

skuren knopp
välvt överstycke

kontursågat
överstycke

sarglist

hörnståndare

hyvlad profil

ram

’spegel
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Överstyckena är intappade i 
hörnståndarna och låsta 
med narar.

konstruktionstekniker sid 184. Hugg u t tapphålen 
och såga u t tappen till m edarna. V änta med dekor- 
avfasningar och knoppen tills konstruktionsdetal- 
jerna  är klara.

M edarna
Det absolut bästa  m aterialet till m edarna är krok- 
vuxen björk, där fiberriktningen följer formen. Men 
det kräver a tt du börjar planera något år i förväg, så 
a tt  m edarna är m öbeltorra (4-8%) när du börjar 
arbeta. Såga u t formen sedan du huggit tapphålen. 
Det är dock lä ttare  a tt  med smygvinkeln rita  u t den 
95-gradiga vinkeln (sett från långsidan) u r e tt upp
hyvlat rak t ämne.

L ångsidor och  gavlar
Innan du lim m ar virket till gavlar och långsidor bör 
du studera hu r listverket och ”spegeln” är uppbyggda. 
De längsgående profilerna är hyvlade direkt i b rä 
dan, så a tt  spegel, profil och ram  är e tt och samm a 
stycke! H är kallas den blindram. Blindramens kort
sidor och profiler ä r dock e tt utanpåliggande stycke 
och i efterhand ditnarade. Se teckning. Förutom det
ta  har långsidorna kontursågade överstycken och en 
sarglist, m edan gavlarna ha r e tt välvt överstycke.

Limma långsidorna u tifrån  tre  delar. Den tu n 
naste delen, som h är lite m issvisande kallas spegel, 
utgör en egen del. Den övre och undre blindram en

Ramens kortsidor är ett 
utanpåliggande stycke.

med handhyvlad profillist ä r de två andra delarna. 
Hugg u t profilernas gering med e tt stäm järn. För a tt 
få sam m a vinkel kan du göra en mall i trä . Ju s te ra  in 
och fäst ram ens kortsidor med narar. Såga spontar 
med en lång ryggsåg och gör tapparna. För a tt  spara 
virke och förstärka konstruktionen är sargen e tt eget 
stycke, som kilas in m ellan de kontursågade över
styckena. De fästs i blindram en med narar.

Gavlarna görs och limmas på sam m a sä tt som 
långsidorna. Vid utsågningen av gavelsidornas vin
kel (95°) förs den över från en gradskiva till en 
smygvinkel. R ita först upp en m ittlinje vilken är bra 
a tt  utgå ifrån. Stycket med den tjockare välvningen 
i överkant limmas på sist. Den hyvlas före limningen 
med en rundhyvel på utsidan. Insidan hyvlas sist 
sedan du ny ttjat träe t till spännkloss vid limningen.

V aggans b otten
Bottnen utgörs av längsgående bräder som vilar på 
två tvärgående lister. Dessa h a r spikats eller narats 
mot gavlarnas insidor. Originalets lite väl tjocka 
lister kan tunnas.

Y tbeh an d lin g
All dekor, knoppar och avfasningar, täljs med kniv 
och läm nas täljda u tan  putsning.

Måla med tunn  ”handm arm orerad” linoljefärg i 
kulören te rra  di Siena.
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vagga, långsida
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SNITT B-B SMITTA-A

0 5 10 15 20 25 cm

Skala 1:5
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Ståndsäng
S tåndsängen  är en  sängtyp  som  kan  härled as tillb aka till 800- och 900-talen. Om detta  
v ittn ar  de v ik in gatid a  m öbelfynden i O sebergsskeppet i N orge. I de västerb ottn isk a  
hem m en b yggdes de så  sm åningom  in  i de lucksängar och  förlåtsängar som  b lev  de 
van ligaste  sovp latserna . D en  enk la  stån d sän gen  fungerade m estad els  som  extrasän g  
e ller  liggp lats i fäbodar och  fisk elägen . D e kom  också  a tt p laceras i de sovutrym m en som  
p igor och  drängar använde som m artid, i bodar och på vindar. D et är där de ofta  h ar  
å terfunn its när de förvärvats till m useet.
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Sängen är uppbyggd av liggande bräder i gavlar och 
långsidor som notas och tappas in i fyra hörnståndare, 
en gammal konstruktion som känns stabil och trygg. 
De höga sidostyckena skyddar också från  morgonsol
ens lågt kittlande strålar.

Modifiera längden efter behov. Innan du börjar 
tillverka den, kan det vara klokt a tt  bestäm m a m ad
rassens m ått. Träslaget är oftast fura.

L ångsidor och  hörnsto lpar
B räderna till långsidor hyvlas till 25 mm tjocklek och 
limmas om de inte redan har rä t t  bredd. Tapparna 
och den 430 mm efter sidan längsgående sponten 
m ärks u t med dubbelstrykm ått.

H örnstolparna hyvlas till 70 x 45 mm och m ärks 
u t för tapphål, notar och avfasningar. Kvistfritt och 
rakvuxet virke underlä ttar profilhyvlingen. Kom ihåg 
a tt  alltid lägga kärnsidan med det starkaste  virket 
utåt!

Gör tapphål och tappar. De genomgående tappar
na naras fast med fyrkantiga narar. De klyvs lä tt u r 
en björkbit med kniven och täljs sedan runda. Låt de 
sista m illim etrarna förbli fyrkantiga, så sitter de 
bättre  i det 6 mm runda hålen och blir dekorativa.

De genomgående tapparna naras fast med fyrkantiga narar.

Sargstycket, som ligger ovanpå sidorna, ä r 50 x 25 
mm och h a r en vinklad ursågning för de kontur- 
sågade sidostyckena. På så sä tt blir de fastlåsta  och 
kan inte röra sig. Enkelt, men genialt! Den tunna 
profilhyvlade delen fortsätter utanför, förstärker och 
utgör vacker dekor. Sidostyckena fasas kraftigt på 
insidan med kniven. Även sidostycken och sarg fästs 
med narar. Putsa hörnstolparna rena med stöthyveln. 
Profilhy via dekoren på kanten.

Sarglisten lim m as med det övre kontursågade sidostycket och 
skym m er den hoptorkade glipa som uppstår i den olimmade fogen 
på vintern.

H opsättn ing
Sätt ihop långsidorna först. Eftersom de ä r längre är 
de lä tta re  a tt h an tera  på hyvelbänken. Fasa av hörn
stolparnas nederdel före ihopsättning. Limma bara 
tapparna. Noten är till för a tt  hålla långsidorna i läge 
om de skulle slå sig. Virke behöver utrym m e a tt 
krym pa och svälla. Fuktigheten i trä e t ä r ca 6 % på 
vintern och ibland ända upp till 12% på sommaren. 
Det gör a tt  virket i lång- och gavelsidor i höjdled rör 
sig 2-4 mm, vilket innebär a tt  hela konstruktionen 
spricker vid torkning om du lim m ar ihop den. Limma 
därför inte de nedre sidostyckena med de övre. Sarg
listen limmas med de övre kontursågade sidostyckena 
och skymmer den ihoptorkade glipan på vintern. För 
a tt  ytterligare förstärka den olimmade fogen kan 
centrum tappar sä ttas  in som gör a tt b räderna inte 
glider isär i sidled.

Gavelstyckena m åste också göras i två delar. Låt 
gliporna i sidor och gavel ligga på samm a höjd. Det 
ser snyggast u t och betrak taren  förstår avsikten. 
Tänk på vilken årstid  du slöjdar. På v intern m åste 
glipan byggas in för a tt kunna svälla på sommaren!

I denna konstruktion går noten i benet ända upp 
och slu tar 15 mm från överkanten. Om du inte vill a tt
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ståndsäng, gavel

25 cm

Skala 1:5

noten ska synas kan du göra en nacke, där noten och 
sponten är förkortad. Läm na även där e tt m ellanrum  
för krympning och svällning.

Vid limningen kan du, om längden räcker till, 
spänna fast två b ita r av grövre plank på varsin 
kortsida av hyvelbänken. Kila fast sidorna mot plan
korna med två k ilar med cirka 10° vinkel från var-

s itt håll. Det är en billigare lösning än långa lim knek
tar!

Vid ihopsättningen av långsidorna med gavlarna 
bör du provspänna innan limmet strykes på. Kolla 
alla vinklar. För säkerhets skull kan du m äta de 
invändiga diagonalerna med en pinne. Är de inte lika 
långa är vinklarna felaktiga.
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ståndsäng, långsida

■SNirr B-B

Skala 1:5

Sängbottnen består av tjocka fribärande bräder 
från gavel till gavel. B räderna vilar på lister. E tt 
m odernare a lternativ  m er passande för våra tu n 
naste skum gum m im adrasser eller resårkärnor är 
två lister spikade längs långsidorna. På dessa spikas 
tunnare  brädor tvärs över.

Y tbeh an d lin g
Behåll de täljda och hyvlade ytorna. De får en behag
lig lyster när de m ålats med en så tunn  linoljefärg, a tt 
du en ljus som m arnatt kan ligga och räkna årsring- 
a rna  om du ha r svårt a tt  somna.
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Lyrstol från Umeå. 
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Lyrstol

Är 1810 kom  fransm annen Karl XIV Joh an  
till Sverige som  kronprins. M ed honom  
följde den  franska k ejsarstilen , em pire- 
stilen . S ittm öbler från denna tid  har b e
n en  djärvt svängda fram åt och  bakåt, pro
filerna är skarpkantade. De tillverk ad es i 
ädelträ, h e lst m ahogny m ed b lankpolerad  
yta.

Fram för a llt s to la m a  togs upp i det  
fo lk liga  han tverk et och återfin n s i m ånga  
lokala  varianter. V an ligast är lyrsto len  
m ed en sn idad lyra i ryggen. D enna stol 
från U m eå har de k araktäristiska  em pire- 
dragen och en m åln ing som  im iterar m a
hogny.

I Sk ellefteå  ka llad es likn ande sto lar  
för ”sk illin gsto lar” m ed an led n in g  av sto 
len s pris, en  sk illin g . N ågra m enar att  
nam net kom m er från en  so ld at Sk illing , 
som  tillverk ad e sto lar  i Varuträsk.

D etta är den m est avancerade slöjdmöbeln av alla i 
häftet. H är ingår bl. a. p lattskärning och genombru
ten dekor, vilket kanske är en utm aning för många. 
Stolen ä r gjord i björk förutom sitsen som är av furu.

T illkapn ing
N är du gör kapnotan till stolen bör du tänka  på a tt 
göra fram benen ca 30 mm för långa för a tt  förebygga 
sprickbildning vid urtagningen av tapphålen. Det är 
viktigt a tt  fiberriktningen följer de böjda fram benens 
form. Spar också u tsågandet av form erna till dess a tt 
sargtappningen är klar, så a tt  du h a r raka vinklar a tt 
utgå ifrån.

B enen
Lägg sam m an alla ben-ämnen med jäm n underkant. 
Identifiera alla ben- och sargäm nen 
genom a tt  m ärka u t dem som 
skissen visar. Basen i bakben 
triangeln vänds mot 
fram sidan på stolen.

sidosargar

framben
bak- och framsargar

A
1=1 / __ \  ' 9
Triangelmärkning av ben och sargar. Triangelns bas vänds mot 
fram sidan på stolen.

M ärk u t benens höjd, sargens höjd och rita  upp 
tapphålen på insidan. Låt en passande lockbettel 

bestäm m a tapphålens bredd. Vid uthugg- 
ningen underlä ttar det om du m arkerar 

\ "a tapphålets djup med en tejp på lockbet- 
teln. Börja 3 mm från strecket i bak- och 

fram kant.
Kanten utgör en skyddsvägg och 

huggs bort med e tt sista rak t sn itt 
med den sida på lockbetteln som 

inte ha r slipfas. E tt gam m alt tu n t 
hyvelstål ä r  en bra ersä ttare  för 

e tt b rett stäm järn vid skär
ningen av tapphålets 

inre långsida.
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överstycke

ryggbricka

sits

underliggare

framsarg

baksarg bakben

framben sidosarg
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Sargarna
Kapa till sargarna med någon millimeters m arginal 
så inte tapparna  bottnar i hålen vid sam m ansätt
ningen. Placera sargen i rä tt  läge mot benens tapp
hål. M ärk av tapphålets bredd på en sarg. Överför 
m åtten  till s trykm åtte t och rita  u t alla tapparna. 
M ärk u t tapparnas höjd. Såga u t tapparna med 
ryggsåg eller spännsåg, så a tt  halva strecket blir 
kvar. Ta de första dragen med sågen över e tt hörn så 
följs linjen lättare. Ju s te ra  sen tappen med stäm 
järnet. N är tappen provas i hålet kan du spänna fast 
benet i bänken, så m inskar risken för sprickbildning.

Kontrollera före lim ning a tt  b itarna inte är skeva 
i förhållande till varandra. Såga av de överskjutande 
30 mm av benet och såga u t formerna. H är kan det 
vara klokt a tt  såga u t spännklackar som underlä ttar 
ihopsättningen vid lim ningen m ellan bak- och fram- 
ben. De tas lä tt bort med såg och kniv i efterhand.

R yggen
Det breda överstycket, även kalla t överliggaren, är 
gjort u r e tt stycke. H ar du tillgång till e tt krokvuxet 
ämne formas det böjt med en bandkniv och lapp- 
hyvel. Sen sågas konturen u t och trim m as med kniv. 
En annan möjlighet är a tt  basa, d.v.s. ånga, en plan 
träb it i en baslåda och forma den i en jigg.

Om basning
Basa över en gammal kastru ll kopplad till en 
ihopspikad trä låda  där biten ryms. Om lådan är 
sm alare än kastru llen  görs träskivor på sidorna 
så det blir tä tt. Lägg längsgående ribbor på bot
ten så ångan kan cirkulera fritt. Täta i ändarna 
med en bit skum plast. Räkna med en halvtim m es 
basning per cm av tjockleken, men inte mer. Det 
kan t.o.m. försäm ra kvaliteten på virket.

S ta rta  böjningen direkt. Använd handskar. 
Torka i m inst tre  dagar om du u tgått från to rrt 
virke. Använder du rå tt  virke behöver det också 
basas för a tt  böjningen ska bli jäm n. Torka äm net 
långsam t i två veckor på e tt to rrt ställe.

Efter Drew Langsners bok Green Woodworking. Country 
Workshops N. C. USA.
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Överstycket är fastsatt i bakbenen med gradning. 
Gör graden innan rundningen på benens baksida och 
före gradspåren på överstycket. M ärk av 1/3 av över
styckets tjocklek med ritsm åttet. Skär med kniv och 
e tt litet stäm järn  u t den svagt avsm alnande gradens 
70° vinklar. G radspåret m ärks u t på överstycket med 
bakryggen som mall sedan den ä r limmad. Hugg u t
en 20 mm lång bit i slu tet av gradspåret med ett
stäm järn. Det hjälper dig vid sta rten  med gradsågen.

För a tt såga i rä tt 
v inkel k an  du
spänna fast en
träb it som styr- 
hjälp. Såga dess
utom två extra 
spår som hind
ra r det borthugg-

   ,, na från a tt  kilaLrraaspar.
rast i graden. 

Hugg bort träe t med stäm järnet och jäm na till spå
rets botten med en grundhyvel. Graden ska gå trång t 
de sista m illim etrarna och behöver därför justeras 
ofta. Limma längst in vid klacken.

Grundhyvel.

Den s.k. frambocken (frambenen och fram sargen) 
och bakryggen (bakbenen, baksargen och underligga- 
ren) limmas var för sig. K onstruktionen är så finurlig 
a tt  du kan limma frambock och bakrygg u tan  rygg
bricka och överstycke. Fördelen med detta  är a tt 
inpassningen av ryggbrickan blir perfekt. Förbered 
bara med u tstäm t notspår och dekor på underligga- 
ren innan ihopsättandet. Dekorraden kallas nagel- 
snitt och görs med en rak  skölp n r 8, 4 mm bred.

Ryggbrickan är kontursågad med en lövsåg u r e tt 
stycke med lyran skuren i p la ttrelie f med bild- 
huggarjärn. Reliefen fram går av den skuggade teck
ningen och bilden. Infällningen med notar i över- och 
underliggare ska bara limmas i m itten, så rygg
brickan tillå ts svälla och krym pa fritt i noten.

Y tbeh an d lin g
I originalet ä r en stiliserad mahognyimitation m ålad 
med tunn  linoljefärg i kulören bränd terra. Sitsen är 
fräckt svart med omväxlande gult och guldockra i 
flätmönster. Avståndet mellan varje färglinje är 45 
mm. Måla!

TnnnfXl^lB.
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Överstycket är 
fastsatt i benen 
med gradning.

Ryggbrickan limmas 
bara m itt i noten.

Sitsen naras med 
6 m m  narar.

Sargarnas tappar ska 
sitta trångt, eftersom stolen 
saknar nedre tvärslåar.
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stol i profil

Skala 1:5
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stol, sits och frambock

s n i t t  a - a
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Vindflöjel

Verktyg: H am m are, städ , ässja , olika 
sm idesstänger, över- och undersänke, 
skrotmejsel, hålstam p.

Material: 20 mm rundjärn  till ståndaren. 
Sis nr: 1370. P la ttjä rn  12 x 80 x 150 mm till 
väderstrecksvisaren. P la ttjä rn  4 x 20 x 
1000 mm till gångjärnen.

I tillverkningen av vindflöjeln innefattas 
en rad  olika äldre smidestekniker. Be
skrivningen ha r tillkom mit med hjälp av 
smeden Åke Asplund i Nyliden, Skellef
teå. Denna beskrivning är främ st avsedd 
för dig som redan provat smide och vill 
an ta  en ny utmaning.

V indflö jelns föreb ild  tros vara  
fartygsvim peln . Flöj (av lågtysk 
ans v lögel = vinge) är en  liten  
vim pel som  sa ttes  upp i m ast
toppen  för a tt u tv isa  v in d rik t
n ingen .

P lacerad  på en  byggnad har  
den förm odligen  främ st m arke
rat sta tu s och fungerat som  en  
dekoration. D enna vindflöjel från  
Norrfors, U m eå socken , är t ill
verkad 1756.

Vindflöjel från Norrfors, Umeå socken.
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Ståndaren
Börja med ståndaren. Först smids fästet. Jä rn e t 
tunnas u t till ca 1,5 mm och slås koniskt mot e tt stort 
undersänke.

Undersänke.

Hålen för spikarna slås med hålstam pen före 
hoprullningen. För den sista finjusteringen och upp- 
riktningen trä r  du fästet på en kon av jä rn  och 
bearbetar ytterligare med ham m aren.

N ästa steg blir a tt  smida ner ståndaren fyrkantig 
till den första avsatsen som flöjeln vilar på. Därefter 
smids stången rund ner till 13 mm. Avsatsen smids

sen fram så långt som möjligt, varefter den stukas 
jäm n bakifrån i e tt hål. Som nötskydd smids en 
järnbricka. Ovanför flöjeln s itter också en järnbricka. 
S tå n d a re n  m å s te  v a ra  jä m n t  ru n d  upp  til l  
väderstrecksvisaren, där järnet sen blir koniskt. Smid 
u t ståndaren  till a tt  bli spiktunn i toppen.

Bollen längst upp, som med tiden halkat ner 
vilket fotot visar, ä r  skärsvarvad u r e tt stycke kådrik 
kärnfura och har en 30 mm lång hylsa i underkant. 
Hylsans vägg ä r 5 mm tjock. H ålet i bollen ä r koniskt. 
Runt hylsan är en järn tråd  virad, så a tt  bollen inte 
lossnar när den spricker av väder och vind. S tåndar
ens topp är böjd över bollen.

V äderstreck s v isaren
För väderstrecksvisaren u tgår du från e tt p lattjärn  
12 x 80 x 150 mm. Klyv in från  bägge kortsidorna 40 
mm m itt på järnet, för a tt  få utgångsm aterial till de 
fyra v isarna (N,0,S,V). Smid u t visarna till ca 6 x 6 
mm.

För O-visaren tunnas och plattas jä rn e t u t och 
böjs tillbaka i en ring. Till S- och N-visaren klyvs 
jä rn e t till två p lattor som tunnas u t och böjs i två 
rin g a r respektive en pil. V -visaren ä r spetsig. 
C entrum hålet slås med en fyrkantig hålstam p.

V indflöjeln
Till vindflöjeln används 1,5 mm tunn  plåt. Då kan 
ägarens in itialer och årta l slås u t kallt med små 
huggmejslar. Själva ytterform en mejslas också ut, 
men såga först in två spår m ellan ”läpparna” för a tt 
underlä tta  uthuggningen.

Till gångjärnen används e tt p lattjärn  20 x 4 mm. 
Fasa av fram kanten på p lattjä rnet och rulla ihop den 
till e tt hål över städet med ham m aren. Lägg in en 13 
mm rundstav innan hängslet slås ihop definitivt.

Slå hål för n ita rna  i gångjärn och flöjel enligt 
ritningen. N ita ihop med järnn ita r. Se till a tt  gång
järnen  är raka i förhållande till varandra. Det under
lä tta r  om gångjärnen sitter på e tt 13 mm rundjärn  
vid ihopnitningen.

M ontera ihop och svartbränn hela flöjeln med rå 
linolja. Sen kan du låta  flöjeln se u t över nejden från 
din taknock!

Hålen för spikarna  
slås med hålstampen  
före hoprullningen.
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DELAR. AV FLÖJELN 

BORTROSTADE. 
ANTAGET u t s e e n d e .

SNITT
A - A

25 cm

Skala 1:5



Äm nen till slöjden häm tas i naturen.

Slöjdlinjen på Vindelns folkhögskola

Våra studier in rik ta r sig på a tt  hålla gam m alt h a n t
verk levande och a tt  föra traditionerna vidare. En 
viktig del av arbetet ä r a tt själv finna läm pligt virke 
och bearbeta det till e tt användbart bruksföremål. 
Mycket av det hantverksm ässiga håller på a tt  för
svinna och e rsä ttas  av m askinarbete. Den utveck
lingen vill vi bryta.

Första veckan på slöjdlinjen får de nya eleverna 
ensam m a rå  om Tånga (så kallas vår byggnad för 
slöjd sam t bild och form) för a tt  lära känna varandra 
och lärarna. Veckan därpå kommer eleverna i å rs
kurs två.

Vi far ofta u t och häm tar m aterial i skogen. Där 
ta r  vi slev-, svep- och kosämnen, björkrötter och även 
näver om det finns intresse och möjlighet. Det ger en 
fin helhetskänsla a tt  vara med från första början och 
få kunskap om hur äm nena till de olika slöjdalstren 
ser ut.

Slöjdlokalerna kan användas även på kvällar och 
helger. Gemensamma regler, lektioner i m askinvård 
och regelbundna slöjdmöten, då beslut fattas om 
planering , studieresor och annat, ä r viktiga inslag 
för a tt  allt ska fungera.

Länsm useet besöker vi ofta. Där gör vi skisser av 
bl. a. gamla verktyg, skrin, laggkärl och ser på filmer 
som visar arbetsgången vid läggning, garvning, svep
teknik m.m.

Vi ha r också möjlighet a tt  bjuda in hantverkare 
och slöjdare som instruktörer i undervisningen.

Under hösten tecknar vi för a tt  öva upp vår känsla 
för former och proportioner, vilket har stor betydelse 
även för slöjdandet. Vi jobbar med modellteckning 
och m odellskulptur. Under våren arbetar vi med 
färglära, gamla m åleritekniker och utställningstek- 
nik.

Det är gott a tt  se hu r snabbt alla utvecklas och a tt 
rädslan  för a tt  teckna, som alltför m ånga har, alltm er 
börjar släppa. Vi jobbar ju  inte för a tt konkurrera och 
överträffa varandra, u tan  för a tt  utvecklas, både 
individuellt och tillsamm ans.

blöjdmöten är viktiga inslag i utbildningen.
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-  en utbildning för slöjdsugna!

Under läsårets gång har vi s.k. tem aperioder då vi 
väljer olika arbetsom råden. H ittills h a r vi bl.a. arbe
ta t  med verktygstillverkning, skinnsömnad, spån- 
korgstillverkning, tovning, smide, svärvning, b å t
bygge, knuttim ring, instrumentbygge, keram ik och 
målning. Vad som väljs beror m est på våra egna 
önskemål och resurser i fråga om lokaler och hand
ledning. Vissa tem an är helt natu rlig t gruppjobb, 
t.ex. båtbygge, m edan andra kan vara m er individu
ella.

Inom äm net etnologi får vi fördjupad kunskap om 
de föremål vi slöjdar. De sätts  då också in i e tt 
funktionellt, p rak tisk t samm anhang. Vi använder 
t.ex. trä trågen  till bakning och laggkärlen till smör- 
kärning.

Eftersom slöjdteknikerna ha r sina rö tter i bonde
sam hället blir det naturlig t a tt  lå ta  föremålen ’be
rä tta ’ om den tidens vardagsliv, högtider och trad i
tioner. Vi gör studiebesök i den fina hembygdsgården, 
där vi slöjdare kan göra viktiga iakttagelser.

Vi knyter även an till dagens sam hälle genom a tt 
göra studiebesök eller bjuda in föreläsare. Genom a tt 
knyta sam m an dessa perspektiv, det historiska och 
nuet, lä r vi känna den bygd där vi valt a tt leva under 
e tt par år.

Tisdag på Tånga h a r blivit en tradition. Då bjuds 
övriga på skolan in för a tt  delta i en slöjdkurs med oss 
som handledare. Vi tu ras om, tre  och tre, och lär u t 
vad vi själva ha r lä r t oss. Vi bjuder även på kaffe och 
hem bakt bröd dessa kvällar.

Höst och vår har vi u tställn ing och försäljning av 
de alster vi ha r slöjdat. Då kommer folk från hela 
trak ten  och vi säljer fika och bjuder på underhållning 
(beroende på förmågor i klassen). U nder våren åker 
vi iväg en vecka på studieresa.

En liten försäljningslokal finns i e tt litet hus intill 
smedjan. Där kan f.d. slöjdelever och nuvarande 
elever sälja sina egna slöjdalster.
Mer information om utbildningen hos Vindelns folk
högskola, tel 0933/10024.

Eleverna på slöjdlinjen

Resultatet av temat knuttim ring.

Vi arbetar i många tekniker, t.ex. smide.

Det vi slöjdar blir inte bara vackert -  det har även en funktion.
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Slöjdlärarutbildning i Umeå

Sedan hösten 1990 finns vid Institutionen för este
tiska äm nen i Umeå universitet en utbildning i trä- 
och metallslöjd for tvåäm neslärare.

Utbildningen, som varar i fyra år, s ta r ta r  med e tt 
slöjdår som innehåller fem moment:

1. Slöjdäm net och slöjdläraren i ett tidsperspektiv 
(2 p). Denna kurs ger historik och fram tidsvision åt 
ämnet.

2. Färg, form och funktion (15 p). Kursen innehål
ler studier i färg, form, komposition sam t ku ltu r
kunskap. Arbeten i trä  och m etall ä r under denna 
kurs inriktade mot slöjd med handverktyg. Slöjd
metodik inom om rådena forma och foga, m ateria l
kunskap och ytbehandling ingår också.

3. Maskinarbete i trä och metall sam t fördjupning  
(17p). H är ges grundläggande kunskaper och färdig
heter i m askintekniker. Fördjupningen är inrik tad  
mot möbeltillverkning. Möbeldesign, arbetsplane- 
ring, fanering, skiktlimning, m etall som konstruk
tionsm aterial sam t ytbehandling är delar i denna 
fördjupning. Dessutom ingår även kemi och ku ltu r
kunskap i kursen.

4. Slöjden som kulturspridare (5 p). K ursen inne
håller analys och tolkning av massproducerade bil
der, barn- och ungdom skultur förr och nu sam t kon
sum entkunskap. Slöjdarbetet ä r in rik ta t mot ren 
overingar och återbruk. Dessutom behandlas olika 
metoder a tt  sprida slöjden i samhället.

5. Didaktiska inslag i slöjd med fältstudier (1 p). 
D etta innefattar prak tik  i skolornas slöjdundervis
ning och trän ing  i undervisningsteknik.

Andra studieåret läses det andra äm net i kombi
nationen, t.ex. engelska, m atem atik eller svenska.

Under det tredje studieåret studeras slöjden i 
närsam hället med inblick i slöjdtraditionerna (bl.a. 
svep- och laggteknik, knivslöjd och arbete i läder, 
horn och näver.) Dessutom behandlas slöjd i e tt 
in ternationellt perspektiv, för a tt  få inblick i hu r slöjd

Rekom m enderad kroppsstä lln ing vid hyvling. Ur Svensk pe
dagogisk snickerislöjd (1894) av Carl Silow och Otto Salomon, 
som verkade för skolslöjdens införande.

bedrivs i andra länder och skapa förståelse för invand
rarku ltu rers traditioner. Slöjd och handikapp ä r e tt 
annat delmoment. Halva studieåret består av en 
lär a r kurs.

Sista studieåret består av ytterligare en lärarkurs 
sam t fördjupning och examensarbete.

Slöjdlärarutbilningen lägger lika stor vikt vid h an t
verksskicklighet som vid undervisningsskicklighet. 
I utbildningen m edverkar för närvarande tre  lärare 
i trä- och metallslöjd, pedagogik- och m etodiklärare, 
bildlärare sam t lärare i kemi och kulturkunskap. 
Undervisningen ges i rymliga och ändam ålsenliga 
lokaler med en u tm ärk t m askinpark.

Jarl Cederblad
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Handens hus

I lanthandelslängan på Nordanå finns sedan somma
ren 1992 Handens hus. Projektet ä r  e tt sam arbete 
mellan Västerbottens läns hemslöjdsförening och 
kulturnäm nden i Skellefteå kommun. Projektan
svariga ä r  länshem slöjdskonsulent K arin Holmberg 
och avdelningschef Bertil M arklund.

I före detta  vandrarhem m ets lokaler h a r ark itek t 
Bengt Lidström gett de renoverade lokalerna en lokal 
prägel. H an ha r använt sig av traditionella inred- 
ningsdetaljer från Västerbotten, formade i en för 
husets funktioner sam stäm d helhet. Lokalt produ
cerade möbler används i inredningen. Golv, väggar 
och tak  är m ålade med traditionella färger och tekni
ker.

Projektets m ålsättning ä r a tt  stim ulera slöjdare 
och konsthantverkare boende inom Skellefteå kom
m un a tt  höja kvaliteten såväl teknisk t som form
mässigt. Kunskap om olika tekniker ska dokum ente
ras, så a tt  lokala slöjdtraditioner bevaras för kom
mande generationer och ger inspiration till förnyelse.

I H andens hus finns en kommunal konsulent, 
U lrika Hedlind, som ger slöjdarna råd  och stim ulans 
sam t förmedlar kontakter till konsum enter. E tt refe
rensbibliotek med slöjd- och konsthantverkslittera- 
tu r  och tidskrifter sam t e tt arkiv som visar lokalt 
producerad slöjd och konsthantverk har börjat byg

Bild: Ingemar Nilsson.

gas upp. I H andens hus kan slöjdintresserade få en 
m ötesplats och på sikt kommer det a tt finnas möjlig
het a tt  köpa m aterial och verktyg. En lördag i m åna
den dem onstreras olika slöjdtekniker. H är kommer 
även m indre tem autställn ingar och u tställn ingar 
med gamla slöjdföremål a tt  visas. Konsulenten gör 
även besök hem m a hos slöjdare, håller föredrag, 
ordnar aktivitetsdagar m.m. u te i kommunen.

Konsulenten sam arbetar och sam ordnar verk
sam heten med länets hem slöjdskonsulenter. För 
hemslöjdsföreningen som 1984 var tvungen a tt  av
y ttra  sin fasta punkt -  hemslöjdsbutiken i Skellefteå 
-  ä r det nu en ny spännande verksam het som byggs 
upp i sam arbete med kulturnäm nden.

Slöjden och konsthantverket ha r få tt e tt ansikte 
u tå t i Skellefteå!

Karin Holmberg

Välkommen a tt  besöka H andens hus i
Skellefteå!
Tisdag 9-12, 13-17
onsdag, torsdag 13-17
Första helgfria lördagen varje m ånad 12-16
Telefon 0910/588 88
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Nära n V
U nder denna rubrik  är korta n o tiser  från  län ets hem bygdsfören ingar I
och m useer välkom na. Program , projekt och  in itia tiv  är spännande /
och  v ik tig t för andra att ta  del av. Skicka n o tiser  e ller  id éer  för J
n ästa  häfte  till redaktören  sen ast den  15 januari 1994. ^ —

N ytt frän Gratianbygden
Hembygdsföreningen G ratian ha r instiftat en egen 
flagga för den egna Gratian-bygden i centrala delen 
av Storum ans kommun. Redan i somras vajade den 
gula flaggan med Gratiansymbolen och blågröna 
färger vid m ånga hus i varje by från Forsm ark till 
Ankarsund, från H arrvik till Aborrberg. Flaggan 
innebär ytterligare en symbol för Gratianbygdens 
strävan a tt  stödja och stärka det egna näringslivet 
sam t stö tta  kulturella aktiviteter.

Vid e tt styrelsemöte nyligen beslöt Gratianför- 
eningen vidare a tt  genomföra en grundlig invente
ring av viktiga historiska platser och hus i området. 
Alla som bor i Gratianbygden uppm anas ta  kontakt 
med föreningens ordförande R ubert A hlenius i 
Bastansjö och föreslå objekt som bör restaureras.

Föreningen ha r redan sökt få arbetskraft till a tt 
slutföra restaureringen av en kvarn i Gajnabäcken 
vid Brånaviken. Men m ånga fler projekt beräknas bli 
aktuella.

Frågan om e tt museum för Gratianbygden ä r av 
stort intresse för föreningen och för närvarande dis
kuteras olika projekt, kanske i Umnäs, som är en av 
de äldsta byarna i bygden där den berömda Gratj amor 
en gång verkade.

Hembygdsföreningen diskuterade även stöd till 
teaterföreningen i bygden. Inte bara  kommer m an 
a tt  stö tta  skötseln av teaterhuset i Slussfors, som nu 
drabbats av översvämning, u tan  även stim ulera till 
en årlig Gratian-revy.

Hembygdsföreningen Gratian

Föreningar i Burträskbygden
K änner du till något föreningsarkiv med anknytning 
till Burträskbygden? Tag då kontakt med Stig-Hen- 
rik Viklund som sedan den 2 augusti på halvtid 
arkivinventerar (tel. 0910/880 05).

I början av oktober hade han k a rte ra t cirka 360 
föreningar.

Viklund har uppm ärksam m at a tt  B urträsk  är en 
föreningstät bygd. M est förvånad är han över freds

föreningar på 1920-talet sam t de m ånga olika sjuk- 
kasseavdelningarna.
Läm na gärna uppgifter om:
• bildandetid, ev. reorganisering
• annat in tressan t om föreningens verksam het
• bevarade arkivhandlingar och deras placering 

M an kan gärna få läm na in handlingar på Folk
rörelsearkivet i Skellefteå.
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Sune Jonsson -  årets Hasselbladspristagare

”F o to g ra fin s  n o b e lp r is”, d .v .s. H assel-  
b lad sstifte lsen s in tern a tion ella  fotopris, 
har i år tilld ela ts  Sune Jon sson , välkänd  
m edarbetare i län sm u seet och  i denna  
tidskrift.

Juryns motivering är: ”Under snart e tt halvsekel har 
Sune Jonsson skildrat det nordsvenska landskapets 
ödslighet och karga skönhet, det oglamorösa i enkla 
m änniskors vardag. Med e tt lågm ält och levande 
bildspråk h a r Jonsson gesta lta t sitt panoram a av ett 
samhälle i förändring. I en omfattande bokproduktion 
h a r hans ord och bilder vävts sam m an till en unik 
dokum entation i det am erikanska FSA-projektets 
anda”.

Sune finns bakom  kam eran i m ånga bilder vi 
publicerar i Västerbotten, därför känns det ovan
ligt och roligt a tt  kunna visa en bild av Sune i en helt 
annan position, nämligen framför kam eran. P ris
utdelningen som förrättades av Prinsessan Lilian 
ägde rum  den 22 oktober under fotomässan i Göte
borg.

Sune Jonsson, som ä r fast knuten  till länsm useet 
som fältetnolog och fotograf, kommer a tt  använda en 
stor del av prispengarna till egna fram tida dokumen
tationsprojekt.

Sune Jonsson tar emot H asselbladsstiftelsens fotopris. Foto: 
Stellan Wengelin.

Vi gratu lerar den värdige pristagaren och gläds å t 
a tt  under nästa  år kunna publicera fler av Sune 
Jonssons bilder.

Kulturstipendium till Annika Hallinder
Annika Hallinder, Skellefteå museum, tilldelades 
årets kulturstipendium  under studieförbundet Vux
enskolans distrik tsstäm m a i Asele i m itten av okto
ber.

Annika får priset ”för sitt resultatgivande arbete 
med a tt  utveckla och inspirera till bevarande av 
ku ltu rarvet genom olika former av lokalhistorisk 
dokumentation. Hon h a r fram ställt studiem aterial, 
u tb ildat cirkelledare och funktionärer sam t även

sam m anställt insam lat m aterial. Genom hennes en
tusiasm  h ar m ånga byar inspirerats a tt  skriva egna 
byaböcker.”

-  Över 1000 personer i d istrik tet h a r arbetat med 
a tt  dokum entera sin historia. Det ä r e tt viktigt a r
bete, för den person som lär känna sin bygd bryr sig 
också om a tt  den finns kvar. Byar som ägnar sig å t sin 
historia blir m er fram åtsträvande. Dåtid, nutid  och 
fram tid hör oåterkalleligt ihop, säger Annika.
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Projekt bönhus
De västerbottniska bönhusen representerar e tt vik
tig t andligt och kulturellt arv. Den kristna rörelse 
som har de flesta bönhusen i länet är EFS Västerbot
ten med sina drygt 200 missionsföreningar och näs
tan  lika m ånga gudstjänstlokaler. M ånga av dessa 
kommer förmodligen inte a tt bestå i e tt längre per
spektiv. I m ånga är m edlem santalet ringa och ålders
fördelningen negativ. U nder senare å r har också 
flera av dem lagts ner eller slagits sam m an med 
större och livaktigare föreningar. Underhåll och upp
värm ning innebär också stora problem för små fören
ingar. Många bönhus används därför inte vintertid 
u tan  m an samlas till möten i hemmen precis som 
under pionjärtiden.

P rojekt bönhus vill m edan tid  är dokum entera e tt 
representativ t urval av bönhusen och då även en del 
av frikyrkorna. U tställningen på länsm useet visar 
en del av det som gjorts under 1993. Arbetet inleddes 
på vårvintern med interiörfotograferingar, främ st då 
i södra länsdelen. Även norra delarna av länet skall 
inventeras. Avsikten är också a tt  fördjupa dokumen
tationen genom a tt  skildra sam m ankom ster och 
föreningsaktiviteter av olika slag. G udstjänster skall 
bandas och predikanter och företrädare inom rörel
sen intervjuas för a tt  spegla andligt innehåll och 
livskänsla.

Sune Jonsson

EFS bönhus i Bredvik, Nordmalings församling.
Då EFS-föreningen i Bredvik bildades 1903 var m edlem s

antalet 104. Praktiskt taget alla fam iljer i byn anslöt sig. Efter 
ideell in sa ts av bredviksbönderna invigdes bönhuset 1929. 
Predikantbostad fanns i övervåningen. 1944 användes bönhuset 
som förläggning åt finländska krigsflyktingar. För a tt familjerna  
skulle få  åtminstone någon avskildhet delades bönsalen upp i ett 
antal avbalkningar. E fter krigsslutet krävdes en ordentlig re
novering. Avbalkningarna avlägsnades, liksom de båda pelar
rader och den orgelläktare som tidigare fanns i bönhuset, och 
varm luftspanna installerades. R udo lf Oskarsson från Torrböle 
gjorde altarutsmyckningen.

Vid den senaste renoveringen 1983 fick bönhuset sitt nuvarande 
utseende med en något djärvare färgsättn ing  och ett m äktig t 
brädtak.
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Utställningar i vinter
22/10-9/1 A kallen  H onom  m edan Han är Nära

Bönhusbilder av Sune Jonsson, 1993 års 
H asselbladspristagare.

13/11-9/1 Jorden, K ärleken, L ivet
Skulpturer, m ålningar och teckningar av 
Torfrid Olsson.

31/10-30/1 G ustaf H allström  och sam erna
Resor på Nordkalotten 1907-1926.

6/11-30/1 Rädda 1900-talet!
Resultatet av museets insamlingsupprop.

22/1-13/3 T im glasets barn
En bildberättelse från Tjeckoslovakien. 
Fotografier av Kjell Fredriksson.

6/2-20/3 Pionjärerna
Första generationen konstnärer i Väs
terbotten.

I nästa num m er
Guldriket i vårt län presenteras i 1/94, 
som utkom m er i mars. Författaren  Åke 
Lundgren b e rä tta r historien om gruv
industrins tillkom st och utveckling, med 
tonvikt på Boliden, Kristineberg, L inba
nan och Adak.

Vi presenterar också Länsstyrelsens 
projekt Sevärd kultur.

Handbrytning i Boliden-gruvan på 250 meters 
nivå 1942. Västerbottens museums bildarkiv.
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