
 

 

 

 

 
 

        

 

Lådstyrningar 

Hantverksmässigt tillverkade lådor och dess utveckling genom 

historien 
 

Erik Kindström 

Självständigt arbete/ Möbelsnickeri 

Huvudområde: Design 

Högskolepoäng: 15hp 

Termin/år: Termin 6 år 3 

Handledare: Johan Eklund 

Examinator: Marianne Jämtsäter 

Kurskod/registreringsnummer: MB053G 

Utbildningsprogram: Möbel- och byggnadshantverk 



 

 1 

Sammanfattning/Abstract 
Denna uppsats är en praktisk och teoretisk jämförelsestudie mellan olika typer 

av lådkonstruktioner och dess tillverkningsprocess. Uppsatsens fokus ligger på 

lådstyrningar och lådkonstruktioner och begränsas till hantverksmässigt 

tillverkade lådor. I studien undersöks den historiska utvecklingen av lådor i 

Sverige fram till mitten av 1900-talet. Genom litteraturstudier och intervjuer 

med skickliga hantverkare sammanställs metoder och praktiska erfarenheter 

vid lådtillverkning. I den praktiska delen tillverkas en lådmöbel med olika 

typer av lådstyrningar. Svårigheter, fördelar och nackdelar vid tillverkning 

samt användning jämförs.  
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1 Inledning 

 Bakgrund 1.1

Vi är alla omgivna av lådor, stora och små, breda och djupa, kökslådor 

byrålådor, skrivbordslådor, lådor i hurtsar, små lådor i skrin, ja listan kan 

göras lång. Men hur många av oss har någon gång dragit ut en låda och 

funderat på hur den är tillverkad och hur den styrs. Som möbelsnickare och 

lärare i möbelsnickeri har jag kanske haft större anledning än de flesta att 

fundera på detta. En låda är avancerad att tillverka och det är möbelsnickarens 

uppgift att välja rätt låda till rätt sammanhang och möbel. Jag har under min 

egen utbildningstid och i möten med andra hantverkare sett många varianter 

av lådkonstruktioner och lådstyrningar. Metoder för tillverkning av dessa förs 

vidare från lärare till student och bygger på skolans tradition och lärarens egna 

kunskaper och erfarenheter. Inom litteraturen finns endast delar av dessa 

nedtecknade. All svensk litteratur som finns att finna inom området är föråld-

rad eller täcker endast in delar av det som lärs ut på skolorna. Inom möbelin-

dustrin har man i många fall frångått de hantverksmässiga lådstyrningarna till 

förmån för mekaniska metallkonstruktioner såsom kulskenor och lådskenor. I 

min undersökning har jag velat sammanställa olika möbelhantverkare och 

hantverkslärares kunskaper och sätta dessa i ett historiskt perspektiv. 

 

 Problemformulering 1.2

Kunskapen om lådstyrningar är idag begränsad till möbelhantverkarnas 

praktiska kunskaper och erfarenheter samt skolornas kunskapsbank i form av 

egna kompendier och lärarnas egna kompetenser. Litteraturen i ämnet är 

mycket knapphändigt och det mesta skrivet för länge sedan. Den moderna 

möbelindustrin använder sig av andra förenklade metoder. För att som 

hantverkare få perspektiv på det man gör behövs att man kan sätta det 

praktiska arbetet i ett sammanhang för att kritiskt kunna granska och i för-

längningen utveckla dessa metoder. Risken finns att metoder som används 

sällan och inte är dokumenterade försvinner i glömska.  
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 Syfte 1.3

Uppsatsens syfte är att undersöka, dokumentera och sammanställa en 

hantverkstradition av lådtillverkning med som endast delvis finns nedtecknad 

i litteratur. Uppsatsen fokuserar huvudsakligen på lådstyrningar och vill 

beskriva och förstå funktion och användningsområden för dessa. 

 

 Frågeställningar 1.4

 

1. Vilka är de vanligaste lådtyperna och var passar de bäst att användas 

2. Hur ser den historiska utvecklingen av lådor och lådstyrningar ut fram till 

industrialiseringen? 

3. Vad styr valet av låda? 

4. Vad är viktigt att tänka på vid tillverkning av lådor och lådfack 

 

 

 Avgränsningar 1.5

Uppsatsen behandlar lådors styrning och konstruktion. Studien huvudfokus 

ligger på hantverksmässigt tillverkning av lådor och moderna industriella 

lådstyrningar såsom kulskenor och rullskenor kommer inte att beskrivas.  En 

mindre del av studien ägnas åt lådstyrningens historik som endast beskrivs 

sammanfattande. Arbetet begränsas till att omfatta svenska lådstyrningar- och 

konstruktioner.  

 

  

 Metod 1.6

Litteraturstudier genomfördes vid Träakademiens bibliotek samt vid Sambiblio-

teket i Härnösand. I det vetenskapliga arkivet–DIVAs databas söktes efter 

tidigare forskningspublikationer och studentuppsatser i ämnet. Litteratur från 

mina egna tidigare utbildningar i möbelsnickeri vid möbelsnickarskolan i 

Upplands Väsby samt Capellagården bearbetades.  

Intervjuer om lådors historik har genomförts med Johan Ekström, möbelkon-

servator Uppsala. En kort telefonintervju med Johan Knutsson, Professor 

möbelkultur Liu Malmsten har genomförts för att få en bild av de tidigaste 

lådmöblerna. Intervjuer om hantverksmässigt tillverkade lådor har genomförts 

med Bengt Lundgren och Carl Magnus Persson, lärare på Capellagårdens 

utbildning i möbel- och inredningssnickeri samt med Leif Burman lektor och 

inriktningsansvarig för möbelsnickeri vid Liu Malmsten. 
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Praktiska studier av historiska lådmöbler har gjorts i Länsmuseets magasin i 

Härnösand, Erikshjälpen i Kramfors, Erikshjälpen i Härnösand, Auktionsver-

ket Härnösand. 

Praktisk del  

Studien utmynnar även i en praktisk del där jag genom att tillverka en 

lådmöbel med 10 olika lådstyrningar jämför tillvägagångssätt vid tillverkning 

samt fördelar och nackdelar med olika utföranden. 

 

 

 

 

 Befintlig kunskap 1.7

Mycket hantverkskunskap lärs ut från hantverkare till hantverkare och finns 

inte nedtecknad i litteratur. Jag har därför försökt använda mig av olika typer 

av källor. 

I Capellagårdens kompendium om lådtillverkning1 beskrivs utförligt ett antal 

lådkonstruktioner här ges även rekommendationer om materialuttag och 

dimensioner. Denna källa saknar egna referenser men får i studien represen-

tera den kunskap som lärs ut på hantverksskolor men som ofta saknas i annan 

litteratur. 

I Hantverkets bok Snickeri 2ges en utförlig beskrivning av en lådas uppbyggnad, 

de olika delarna som olika typer av lådkonstruktioner och styrningar. 

Konstruktion och planering 3ingår i ett läromedelspaket i träteknik. Sista uppla-

gan tryckdes dock i början av 1990-talet men den har inte fått någon fullgod 

uppföljare. Svensk kurslitteratur i ämnet är mycket svår att hitta. 

Svenska möbler under 500år4 sammanfattar på ett tydligt sätt den svenska 

möbelhistorien fram till idag. 

 Begreppsförklaring (ev.) 1.8

Schatull-mindre förvaringsmöbel eller skrin, som regel med specialinredning (t.ex. 
bestickschatull) och ofta avsett för resbruk (t.ex. brännvins- och skrivschatull).Naror, 
dymlingar- träplugg av olika storlek och form som används vid sammanfogning   av 
trästycken Halvförtäckt sinkning- sinkning där sinkfogen bara är synlig från en sida 
öppen sinkning – sinkning där sinkfogen är synlig från två sidor. Stående års-

ringar-årsringsriktningen 90grader mot plansidan på en träbit Glidlist, slitlist 

styrlist, -olika benämningar på de lister i låda eller i lådfack som utgör lådans 

nedre glidytor. 

                                                      
1 (kompendium om tillverkning av lådor) 
2 (Paulsson, 1947) 
3 (Helin & Jeppsson, 1991) 
4 (Nyström, 2008) 
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2 Undersökning/Genomförande 
 

Drawers and the various fittings connected with them may receive special attention for 

they are used largely and nothing so clear shows the skill of the workman. If he can 

make a good drawer, and fit it properly so that it runs firmly but easily, without 

eighther shaking or sticking, it may almost be said he can make anything in furniture5 

 En lådas uppbyggnad och styrning  2.1

”Lådan kan beskrivas som en öppen ask, så inrättad att den kan skjutas in i ett därför 

avpassat öppet rum i en möbel och sluta tätt vid rummets infattning.”6 

En låda är uppbyggd av lådsidor, lådfront, bakstycke och lådbotten.  

 
Figur 1 En lådas uppbyggnad 

Lådans styrning och lådfackets uppbyggnad 

”Av stor betydelse för lådans gång är inte bara att den själv är noggrant tillverkad 

utan även att lådfacket blir noggrant och ändamålsenligt utfört.” 7 Lådfacket är det 

öppna rum där lådan ska passas in. Varje låda har glidytor och styrning. En 

låda kan ha olika flera glidytor och storleken på dessa kan variera. De allra 

flesta lådor har styrning i sidled och flertalet lådor har även styrning i höjdled, 

vilket motverkar att låda tippar ut.  

 

                                                      
5 (Denning, 2010) 
6 (Paulsson, 1947) 
7 (Paulsson, 1947, s. s.245) 
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Figur 2 Lådfack 

 

 Historisk undersökning av lådstyrningar 2.2

För att ta reda på lådans och lådstyrningens historiska utveckling i Sverige har 

jag förutom litteraturstudier intervjuat Johan Ekström möbelkonservator 

Uppsala med stor erfarenhet av historiska möbler. Jag har även varit i kontakt 

med Johan Knutsson Professor i möbelkultur vid Liu Malmsten för att reda ut 

vilken typ av möbel som var den första att ha utdragbara lådor. Nedanstående 

historiska beskrivning grundar sig till stor del på dessa intervjuer och 

bekräftas av egna studier av historiska möbler i Härnösands Länsmuseums 

magasin och hos antikhandlare. Jag har i första hand undersökt utvecklingen i 

Sverige.  

2.2.1 De första lådmöblerna  

Redan under tidig medeltid förekommer kistor och skåp som 

förvaringsmöbler men det var dock kistorna som dominerade till in på 1600-

talet. Tidiga exempel på draglådor med hög precision är 1500- och 1600-talens 

schatull och kabinettskåp8. Kabinettskåpet med sina lådor och lönnfack för 

skrivdon, mynt, medaljer, smycken, ädla stenar, exotiska snäckor med mera är 

en av senrenässansens mest karaktäristiska praktmöbler. Under 1600-talet 

utvecklades ett flertal möbelmodeller med utdragbara lådor däribland 

skrivbordet. Från Nordtyskland kom förlagorna till de stora förvaringsskåpen 

med draglåda som nu blev populära så kallade Hamburgerskåp. Omkring 

sekelskiftet 1700 blev engelskt möbelhantverk en viktig förebild och därifrån 

kom bl.a. de stora skrivskåpen med en mängd både stora och små lådor. Det 

mest betydelsefulla bidraget till 1700-talets möbelkultur var dock byrån9. Detta 

är en möbeltyp som överlevt fram till idag. Draglådor förekommer även i bord 

av olika slag som t.ex. spelbord. Ur dessa möbeltyper utvecklas ett stort antal 

nya lådmöbler. Värt att nämna är skrivmöbelns parallella utveckling av 

skrivbordet, skrivbyrån och sekretären, samt chiffonjén som introduceras i 

Sverige på 1780-talet.      

 

 

                                                      
8 (Knutsson, 2014) 
9 (Nyström, 2008) 
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2.2.2 Den historiska utvecklingen av lådkonstruktioner och lådstyrningar 

Jag ger här en generaliserande bild av den historiska utvecklingen. 

Naturligtvis förekommer dessa lådor och lådstyrningar i ett antal varianter. Jag 

har också valt att studera högre stånds möbler i första hand då det är där man 

tydligast kan följa utvecklingen kronologiskt 
 
 
 
Lådors sammansättning  

Lådor med sidorna sammanhållna genom sinkor hade förekommit i antikens 

Rom och utvecklats i Nordeuropa från senmedeltiden. I och med renässansen 

fick sinkningstekniken sitt genombrott. Kistor och skrin från 1500-talets andra 

hälft hör till de första där sinkor använts. Men många snickare fortsatte att 

sammanfoga sidorna till kistorna och skåpens draglådor med hjälp av falsar 

och dymlingar. Sinkfogen kan ses som snickarens svar på de allt större kraven 

på kvalitet och precision10.  

I Sverige blev nu det vanligaste en sinkad låda där lådförstycket sinkats med 

halvförtäckta sinkor. Dessa är endast synliga från lådsidan. Bakstycket 

sinkades uteslutande med öppen sinkning. Lådan hade utanpåliggande 

lådbotten som antingen låg på längden eller tvären och som därmed också 

blev dess huvudsakliga glidyta nertill. Lådbotten låg antingen i en fals i 

förstycket eller bara stumt mot densamma. Bakstycket låg ovanför lådbotten. 

På större lådor var kunde botten vara narad och limmad mot lådsidorna men 

de kunde också vara limmade utan naror som är fallet i flertalet smålådor.  

  

 
Figur 3 Tv. Undersökning av lådor ur Västernorrlands Länsmuseums arkiv. Byrå i 

senbarock Arkivnr:5718. 

Figur 4 Låda med halvförtäckta sinkor i förstycke och öppna sinkor i bakstycke.  

 

 

 

 

                                                      
10 (Nyström, 2008) 
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Lådstyrning  

På små lådor styrdes lådsidorna direkt mot lådfackets väggar. Lådstoppet 

kunde utgöras av att man gjorde lådbotten lite för lång så att den tog i fackets 

bakstycke och man kunde sedan passa in lådan genom att justera på 

lådbottens bakkant. Om lådförstycket var överfalsat eller utanpåliggande 

utgjorde detta istället lådstopp. På byråar satt det istället facklister, synliga 

eller osynliga beroende av om de var täckta av förstycket, samt en glidlist och 

en styrlist (som styr i sidled). Det förekommer också att man hade en hel 

mellanbotten istället för facklister, vilket ger mycket motstånd (friktion) då 

hela lådbotten dras mot underlaget 11 

 

 
Figur 5 Lådfack med hel mellanbotten (Senbarockbyrå)Arkivnr:5718 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figur 6 Lådfack med fackram (Rokokobyrå Arkivnr.M4332) 

 

                                                      
11 (Ekström, 2014) 
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Utvecklingen av lådor 1600- till 1900-talet. 

Under 1600-1800-talet lägger man ganska lite vikt vid det som finns innanför 

lådförstycket även på exklusiva möbler, lådstyrningarna är enkla och utan 

större precision. Att ha lådbottnarna på tvären blir mer och mer vanligt ju 

längre fram i tiden man kommer men dessa förekommer på längden ända 

fram till empiren (1810-1850). På bord med låda i sargen förekommer att 

lådfacket utgörs av L-formade lister som fällts in direkt i sargen, ofta utan 

styrning i höjdled vilket gör att lådan tippar när den dragits ut till hälften. På 

enklare möbler kan även styrning i sidled saknas.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 7 Rokokobord med låda i sargen. Styrning med L-formade lister. Ingen 

styrning i höjdled 

 

                                                      
12 (Ekström, 2014) 
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Notspår i sidan 

Träets naturliga krympning och svällning med årstidsväxlingarna påverkar en 

utanpåliggande lådbotten negativt då den antingen kan spricka eller spräcka 

isär lådan. Nästa steg i lådans utveckling blev därför att lägga lådbotten löst i 

ett notspår med riktningen tvärs emot lådans dragriktning. Lådans undre 

styrning blev nu lådsidornas undersidor. Då krympning är minimal i träets 

längdriktning(axiellt) behövde ingen hänsyn tas till denna. (Denna modell 

används även idag och ger en väl fungerande låda i enklare möbler). På de 

stora lådorna börjar man med notspår mot 1700-talets slut. På de små lådorna 

är det utanpåliggande bottnar långt in på 1800-talet men detta är då parallellt 

med att man även på små lådor gör notspår i sidan och inskjutna bottnar.  Det 

finns olika sätt att göra notspåren, Haupt (Georg Haupt verksam 1771-1784) 

t.ex. gör en liten fals i lådbotten och skjuter in dem i notspåret. Är det lite 

mindre noga så görs det istället en fas likt den på träspeglar.  

 

 
Figur 8 Lådsida med lådbotten i ett notspår13 

 

 

Under sengustaviansk tid och in på empiren förändras synsättet på lådornas 

styrning och passform. Idealet blir nu att nå perfektion även i lådinpassningen. 

Detta sammanfaller med utvecklingen av de intrikata lådinredningarna för 

tiden. Man använder sig dock fortfarande av de gamla lådstyrningarna. 

Vanligt blir att göra en fals i facklisten som lådfronten stoppar mot. 

Lådinpassningarna börjar nu göras så täta att man att borrar hål för att få bort 

lufttrycket som bildas. Kvaliteten på snickeriet stiger sedan ganska brant 

under några årtionden och det blir en avsevärd skillnad på snickeriet( 1810-30-

talet). 14 

 

 

 

 

 

 

                                                      
13 (Sylvén & Fredlund, 2002) 
14 (Ekström, 2014) 
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Glidlist mot lådsidan 

Mot 1800-talets slut börjar man lägga på en list i lådsidornas underkant med 

notspår för lådbotten för att bygga upp och få en bredare glidyta 

Från början stod listerna upp ovanför lådbotten inuti lådan. Först kring 1910-

talet börjar man tillverka dem i liv med lådbotten. 

 

 
Figur 9 Lådor med lådbotten i en list längs lådsidans under kant för en bredare 

glidyta 

 

2.2.3 Ovanliga exempel 

Till undantagen hör den typ av lådstyrning där lådbotten skjuter ut utanför 

lådsidorna (lådbotten på tvären) och blir till styrning för lådan. Detta 

förekommer bl.a. på vissa rokokobyråar. En mer sällsynt variant av lådbotten 

är också den som är gjord som ett ramverk med spegel i som finns att beskåda 

i enstaka rokokomästerstycken. Även fackverket som lådan vilar på kan i vissa 

fall vara utformat som en ram med spegel s.k. kassetterade lådfack. 

Ytterliggare en ovanlig variant är den där lådsidan har ett notspår i sidan som 

glider på en list i facksidan. Denna variant förekommer mest på utländska 

möbler.15 

 

2.2.4 Träslag i historiska möbler 

I allmogemöbler var valet av träslag i lådsidor och lådbotten nästan 

uteslutande furu men ibland också gran. Man kan också utgå från att snickarna 

använde lätt tillgängligt virke som fanns i trakten. I högre ståndsmöbler är det 

furu och al som är det vanligaste, asp kan även förekomma. Al som blindträ i 

lådorna tyder på Stockholmsarbete, men Stockholmssnickarna kunde också 

använda enträ, ceder, thuja, lönn eller asp som blindträ i sina lådor.16 Det är 

framförallt i smålådorna man ser de lite ovanligare träslagen. Glidlisterna är 

genomgående gjorda i furu. På mästerstyckesskåp kan de vara i ek.  17 

 

                                                      
15 (Ekström, 2014) 
16 (Sylvén & Fredlund, 2002) 
17 (Ekström, 2014) 
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 Vad styr valet av låda och lådfack idag?  2.3

För att undersöka vad som styr valet av låda har studiebesök gjorts vid Liu 

Malmsten Furniture Studies i Stockholm där samtal kring detta förts med Leif 

Burman lektor och inriktningsansvarig för Möbelsnickeri. Intervju har även 

gjorts med Bengt Lundgren, och Carl-Magnus Persson lärare på 

Capellagårdens utbildning i möbelsnickeri. Fördjupande litteraturstudier i 

ämnet har även gjorts.  

 

”När man väljer låda så är det viktiga att utgå från den funktion lådan ska ha, vad som 

ska förvaras däri. Om du t.ex. ska ha guldringar eller silverbestick eller om det är en 

vevaxel till motorn. Lådan ska komponeras efter karaktären på möbeln och funktionen 

som lådan ska fylla. Man utgår också från hur uppbyggnaden av möbeln för övrigt är 

gjord. Hur ser t.ex. möjligheterna ut för att bygga fackramar. Allt hänger i första hand 

ihop med hur möbeln ska brukas.”18 

 

 

2.3.1 Konstruktion av en låda  

För att kunna välja låda i en möbel måste man först förstå lådans 

grundkonstruktion och varför de olika delarna ser ut som de gör. En låda är 

uppbyggd av förstycke, sidor, och bakstycke samt en botten. Botten placeras i 

ett notspår i sida och förstycke. Bakstycket är smalare än sidor och förstycke 

och placeras ovanför lådbotten som därmed kan skjutas in bakifrån. Bakstycket 

är vanligtvis lägre än sidor och förstycke. Lådan kan sammanfogas på många 

olika sätt.  Ett vanligt sätt vid hantverksmässig tillverkning är att sammanfoga 

hörnförbanden med hjälp av handsinkning. Detta ger ett mycket starkt 

förband då konstruktionen är självlåsande i en riktning. Förstycket sinkas mot 

sidor med halvförtäckta sinkor vilka endast blir synliga från sidan på lådan. 

Bakstycket sinkas däremot med öppen sinkning som blir synlig från två sidor. 

Förstycke, sidor och bakstycke tillverkas vanligtvis i massivträ medan 

bottenkan vara massivträ eller skivmaterial. 

                      
Figur 10 Låda med notspår för lådbotten.                 Figur 11 Låda i genomskärning .                                                                    

                         

                                                      
18 (Persson, 2014) 
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2.3.2 Material och dimensioner och mått 

Lådans förstycke bör göras tjockaren än sido- och bakstycken, bl.a. för att den 

ska lämna tillräcklig plats för lås och anbringande av grepp eller knappar för 

utdrag. Paulsson19. Ytterligare en anledning att göra lådförstycket tjockare är 

att halvförtäckt-, i förhållande till öppen sinkning kräver tjockare material för 

att uppnå samma styrka då tapparna endast utgör två tredjedelar av 

materialtjockleken. I Capellagårdens instruktionshäfte 20beskrivs riktvärden för 

tjocklek på låda:18mm för förstycke, 8mm för sidor och 7mm för bakstycke. 

Dessa mått måste dock ses som just riktvärden då man även måste ta hänsyn 

till lådans övriga mått. Andra mått att ta hänsyn till är lådans bakstycke som 

bör göras upp till 3mm lägre än sidorna för att det inte ska släpa emot 

överliggande botten eller lister.21. Samma mått återkommer i Capellagårdens 

riktvärden för låda. Här tas som anledning även upp luftpassage från 

lådfacket. När man kommer till notspåret för lådbotten så bör inte det vara 

tjockare än halva sidans tjocklek.22Anledningen till detta förklaras inte men 

man kan anta att risken finns att sidan då skulle bli alltför försvagad. Noten 

bör däremot vara djupare i lådförstycket. ”Noten i lådans förstycke bör vara 

ganska djup så att lådbotten, som har träets längdriktning lika med förstyckets, får en 

smula rörelsefrihet med hänsyn till utvidgning och krympning vid 

temperturförändringar.”23 Detta gäller vid tillverkning med massiv lådbotten. 

Paulsson menar även att slitlister, utmed sidorna, ska limmas under botten. 

Dessa ska vara av samma tjocklek som sidorna och har till uppgifta att bredda 

den glidytan som tar upp hela lådans vikt. Han menar också att man på större 

lådor istället bör ersätta dessa med en bredare list och flytta notspåret till 

insidan av listen (se fig.9 s12).  

Även virkesval tas upp som en viktig parameter vid lådtillverkning. Här 

understryks att lådsidorna bör göras av rakfibrigt jämt trä för att lådans ska 

kunna få en jämn gång och noggrann tillpassning. Så här inleds 

Capellagårdens instruktionskompendium för tillverkning av lådor: 

”En bra låda ska: -ha hög slitstyrka, rätt dimension och konstruktion för att möjliggöra 

många års slitage.-slitytor av hårt och rätt fiber uttaget virke- breda slit och 

styrytor.24”  

                                                      

                                                      
19 (Paulsson, 1947) 
20 (kompendium om tillverkning av lådor) 
21 (Paulsson, 1947) 
22 (Helin & Jeppsson, 1991) 
23 (Paulsson, 1947) 
24 (kompendium om tillverkning av lådor) 
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2.3.3 Lådförstyckenas placering i lådfacket 

I läroboken konstruktion och planering25delar man in lådor tre typer: 

Inpassad låda Lådor kan tillverkas helt inpassade. (se bild1) Förstycke och 

sidostycken tillverkas då lika breda. Lådbakstycket görs något smalare för att 

detta inte ska skava mot tvärträ då lådan skjuts ut eller in i facket. 

Överfalsad låda I dessa lådor fräses en fals i förstyckets båda ändkanterna och 

i ovankanten, eventuellt också i underkanten.  Det överfalsade förstycket 

täcker frontöppningen för lådan.  

Utanpåliggande förstycke Hela lådförstycket ligger utanpå lådfacket. Dessa 

lådor används om man önskar att lådmöbelns framsida ska bilda en hel skiva 

utan synliga inramningar kring lådorna. Paulsson.26Lådförstycket kan då inte 

sinkas utan måste gradas eller tappas. Detta utföres med fast eller lös tapp.  

 

                                        
                                                            
Figur 12 (tv)  Inpassad låda        Figur 13 (mitten)Utanpåliggande förstycke    Figur 14 

(th)överfalsad låda                                              

 

 

Vilken av dessa lådtyper som väljs är dels beroende av möbelns estetik och 

övriga detaljer som t.ex. vilken typ dörr eller lucka den ska samspela med och 

dels hur lådfacket är konstruerat. 

 

2.3.4 Lådans styrning och lådfackets uppbyggnad 

Av stor betydelse för lådans gång är inte bara att den själv är noggrant tillverkad utan 

även att lådfacket blir noggrant och ändamålsenligt utfört. 27 

                                                      
25 (Helin & Jeppsson, 1991) 
26 (Paulsson, 1947) 
27 Ibid 
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Lådfacket är det öppna rum där lådan ska passas in. Varje låda har glidytor 

och styrning. En låda kan ha olika flera glidytor och storleken på dessa kan 

variera. De allra flesta lådor har styrning i sidled och flertalet lådor har även 

styrning i höjdled, vilket motverkar att låda tippar ut. Vid konstruktion av 

lådfack kan ett flertal olika metoder tillämpas. Stommen kan avdelas med en 

fackindelning, där varje låda har ett eget fack. Denna indelning kan utgöras av 

hela bottnar. Den kan också utgöras av enbart lister s.k. facklister och glidlister, 

se bild , alternativt av en hel ram s.k. fackram.                                   

                                         
 

 
Figur 15 Byrå med fackramar                                 Figur 16 Fackramens olika delar 

 

 

Lådfack 

Lådfackets betydelse understryks i litteraturen som en avgörande faktor för en 

lådas gång. Viktiga parametrar som tas upp är att ytorna som lådan ska glida 

mot måste vara fullkomligt räta. Lådfacket ska ha god form- och måttstabilitet, 

fackram av ”dött” massivträ med formstabilt utvalt material eller bra lamell28. 

Något som påpekas i både Snedkerbogen29 och Hantverkets bok om 

Snickeri30är att lådfacket bör lämna något mer utrymme i lådans bakre del så 

att lådan där kan gå fritt. I min Intervju med Bengt Lundgren31 uttrycker han 

det så här ”Lådfacket ska vara lite koniskt bakåt, men den koniciteten ska nästan bara 

vara i tankevärlden” med det menat att det ska vara ytterst lite. Han tycker att 

0,2mm som uppges i Capellagårdens instruktionshäfte är alldeles för mycket. 

För att uppnå konisiteten i lådfacket rekommenderar han att man gör lådfacket 

helt parallellt i båda leden och sedan, som han uttrycker det tona glidlisterna 

bakåt, alternativt jobba med block med slippapper i bakkant.  

Något som också tas upp är träriktningen i lådfacket.” Likaledes böra glidytornas 

träriktning vara lika såväl i facket som i själva lådan, facklisten dock undantagen32. 

Bengt Lundgren menar här att man kan frångå detta och istället slipa tvärs 

fibrerna. På så sätt kan man minska friktionen i de fall faneret sitter mot 

glidriktningen.  

Saker att ta hänsyn till vid utformning av lådfack: 

                                                      
28 (kompendium om tillverkning av lådor) 
29 (Rasmussen & Veith-Nielsen) 
30 (Paulsson, 1947) 
31 (Lundgren, 2014) 
32 (Paulsson, 1947) 
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 -Om det ska vara flera lådor bredvid varandra   -i sidled, -över eller -under. 

 -Om lådförstyckena ska vara inpassade, överfalsade eller utanpåliggande. 

- Möjlighet till facksidor och mellanbottnar. 

 

 

Glidlister 

 

Varje låda har glidytor. I lådfacket kan man välja att lägga in glidlister av olika 

slag. Dessa koncentrerar glidytorna och kan på så sätt minska friktionen. 

Glidlisterna kan även hjälpa till att styra lådan i olika ledder 

Om man använder glidlister förlorar riktningen på träet i lådfacket sin 

betydelse då lådans glidytor endast kommer att gå mot glidlisten. Det finns 

många typer av glidlister och sätt att styra en låda. Glidlisten kan fräsas in i 

lådfacket men även limmas eller skruvas. Man kan även bygga in glidlister 

som en del av lådfackets konstruktion. Vid mitt besök på Liu Malmsten 

påpekade Leif Burman33 att en fackram av massivträ med fördel kan ha 

ingradade glidlister medan det räcker att fälla in dem i ett notspår om möbeln 

är fanerad. Glidlisten som lådan vilar på, även kallad slitlisten kan även 

limmas mot lådfackets botten. Då tanken är att denna typ av slitlist ska vara 

utbytbar punktlimmas den endast i framkant. Denna list görs något kortare än 

lådsidans längd34 

  
          Slitlist                    Styrlist                                     Glidlist (lådbottenlist) 

 

Figur 17, lådfack med styrlist och slitlist (tv).    

Figur 18 Halvfransk låda med massiv, styrande lådbotten, vy bakifrån (th). 

 

                                                          

 

 

 

                                                      
33 (Burman, 2014) 
34 (kompendium om tillverkning av lådor) 
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Lådstopp 

Lådstopp även kallat anslag kan göras på många olika sätt. Ett vanligt sätt som 

beskrivs i flera av källorna är genom fals i facklistens framkant(gäller 

inpassade lådor). Om fals saknas kan list eller klotsar fästas innanför 

lådförstycket i lådfackets botten. Man kan även låta glidlisten utgöra stopp för 

lådförstycket. Detta är något som Bengt Lundgren i min intervju varnar för,” 

särskilt om lådan är tungt lastad”Varje gång du trycker in den mot lådstoppet så 

sliter du tag i för stycket. Förstycket är inte alls starkt nere vid första sinkan så det kan 

lätt bli utslitning och att det sprickeri i träet35.” Han förordar istället en annan 

variant där man sätter lådstoppet bakom lådsidorna. t.ex. en limmad klots med 

lite läder på för att få en mjuk gång.  

Om lådförstycket är överfalsat eller utanpåliggande utgör detta ett naturligt 

stopp för lådan men man kan ändå välja att sätta stoppklotsar i bakkant av 

ovan nämnda anledning. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 

 

 

Anslagslist 
Figur 19 Snittbild av låda i genomskärning där lådförstycket stoppar mot 

anslagslist.36 

 

 Olika lådmodeller och lådstyrningar 2.4

För att förenkla undersökningen har tio olika lådmodeller valts ut. En 

lådmöbel med de tio olika modellerna har tillverkats som en del i den 

praktiska undersökningen. Dessa lådor beskrivs här kort.  

Vanlig låda  

En mycket vanlig låda är den som utvecklades under slutet av 1700-talet och  

                                                      
35 (Lundgren, 2014) 
36 (Rasmussen & Veith-Nielsen) 
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har notspår för lådbotten i sida och front. Lådbotten kan vara tillverkad i 

massivträ men även i plywood. I enklare industriellt tillverkade möbler kan 

även träfiberskiva (typ Masonite) användas. Lämplighet: den här lådan 

används idag i många typer av möbler, vid stycketillverkning i enklare möbler 

men industriellt även i exklusivare möbler. Paulsson benämner denna låda 

som ”Vanlig låda37”. Denna låda styr mot lådorsidornas utsida, undersida och 

översida. I Paulssons beskrivning är lådan inpassad och lådförstycket går 

jämns med lådsidorna. Detta kan medföra slitmärken på facklisten. Man pekar 

därför på en alternativ metod där man gör en 4mm djup fals av samma bredd 

som lådförstycket i facklistens överkant och passar in lådförstycket mot denna 

utan att låta det ta i underkanten. Falsen kan då även fungera som stopp för 

lådan. Lådan finns med i undervisningsmaterial på Liu-Malmstens Furniture38 

studies och Capellagården39. Den finns beskriven i kurslitteraturen 

konstruktion och planering40 och är kanske den låda som stötts på flest gånger 

i undersökningarna av murbergets samlingar samt på Erikshjälpen och 

Härnösands Auktionshall.  

 

 

Figur 20 ”Vanlig låda” Exempellåda från Liu-Malmsten  

Lådor med styrande lådbotten –NK låda –Halvfransk låda              

Lådbotten limmas här mellan två lådbottenlister. Dessa lister bildar lådans 

nedre glidytor och styrning i sidled. Listen ger lådan en bred glidyta undertill.  

Lådsidorna vilar på lådbotten och ligger innanför lådbottenlistens yttersidor. 

Lådbotten går in i ett notspår i förstycket medan lådbottenlisterna ligger jäms 

med lådförstyckets insida. Lådbotten tillverkas i massivträ eller av fanerad 

plywood. Denna variant av lådbotten ger lådan en mycket bra styrning och 

används främst till finare möbler41Benämningarna av dessa lådor går isär.  I 

Capellagårdens häfte42 kallas den för halvfransk om botten tillverkas av 

massivträ och NK om den görs med Plywood. Leif Burman43 kallar bägge 

dessa lådor för NKlådor. Hädanefter används Capellagårdens benämningar.  

                                                      
37 (Paulsson, 1947) 
38 (Burman, 2014) 
39 (kompendium om tillverkning av lådor) 
40 (Helin & Jeppsson, 1991) 
41 (Helin & Jeppsson, 1991)                  
42 (kompendium om tillverkning av lådor) 
43 (Burman, 2014) 
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En halvfransk låda tål högt slitage och är lämplig till små och medelstora 

lådor. NK-lådan har stort användningsområde men är speciellt lämplig till 

djupa lådor då den har en formstabil botten44 

 

            
Figur 22 Halvfransk låda med massiv lådbotten (vy 

bakifrån)  

 

Låda med notspår i sidan 

Lådan styrs endast av en list i lådsidan. Möbeln behöver då ingen 

fackindelning för lådorna. Detta är en bra konstruktion för lådhurtsar45. I 

lådsidan fräses ett glidspår för glidlisten. Lådan får därigenom både sin 

glidning och styrning i detta spår. Lådan glider på spårets överkant och styrs i 

höjdled av dess underkant, samt styrs i sidled av dess botten. Då tanken är att 

lådsidan ska gå fritt från lådfackets sida placeras lådsidan en bit in på 

lådförstycket. I litteraturen som studerats finns denna lådkonstruktion endast 

beskriven i läroboken Konstruktion och planering46. Lådvarianten är däremot 

mycket vanlig på industritillverkade möbler. Ett hantverksmässigt tillverkat 

visningsexempel återfinns på Liu Malmsten. Konstruktionen återfinns också i 

en mängd varianter på Auktionsverket i Härnösand och då företrädesvis på 

möbler från senare delen av 1900-talet. 

                                 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
44 (kompendium om tillverkning av lådor) 
45 (Helin & Jeppsson, 1991) 
46 Ibid 

Figur 21 Nk-låda, 

lådbotten i Plywood (vy 

bakifrån) 

 Figur 23Låda med 

notspår i sidan 

 Figur 25 Lådfack med list för 

styrning av låda med notspår i 

sidan 

 

Figur 24 Låda med 

notspår i sidan 
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Öppna lådor (backar) på glidlist 

Med begreppet öppna lådor åsyftas här lådor där lådförstycket är lägre än 

sidorna och därmed bildar en öppning i lådans front. Dessa lådor benämns 

även backar. Öppna lådor används vanligtvis i skåp innanför dörrar. Den 

vanligaste glidlisten för dessa är den enkla listen som fästes i skåpsidan under 

lådan. Skåpets glidlist utgör ofta lådstopp för lådan. Denna låda kan utföras 

med eller utan styrande lådbotten. Vanliga användningsområden är 

blankettskåp och linneskåp47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                       

 

 

 

 

Öppen låda (backar) med notspår i facksidan  

En variant av öppen låda är den där lådbotten skjuter ut utanför lådsidorna 

och styr i ett notspår direkt i facksidan på möbeln. Lådans sidor limmas, eller 

skruvas då ovanpå lådbotten. Sidorna är ofta låga och blankettförvaring är ett 

tänkbart användningsområde. Tage Frid kallar denna konstruktion Sliding 

tray, fritt översatt glidande bricka48. 

 

Nedan syns en variant av denna lådstyrning med helt lådförstycke. Lådan är 

istället öppen i bakkant för att kunna visa innehållet då den hör hemma i en 

inglasad köpmandisk.  

                                                      
47 (Helin & Jeppsson, 1991) 
48 (Frid, 2006) 

Figur 27 Lådfack för 

öppna backar där 

glidlisten fungerar som 

lådstopp 

 Figur 26 Öppen backlåda 
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Figur 28 (tv) Öppen backlåda där lådbotten skjuter ut utanför lådsidorna  

Figur 29 (th) Lådfack med notspår för styrning 

 

Låda upphängd under bordsskiva 

Om en låda ska fästas under en bordsskiva kan detta göras genom i skivan 

inspårade gradlister med fals, i vilken lådan kan glida på lister i lådans 

överkant49. Ett lämpligt användningsområde kan även vara låda som ofta tas 

ut ur sitt fack. Glidlisten kan då fungera som bärhandtag t.ex. i en 

verktygslåda50. Lådförstycket görs här utanpåliggande så att det täcker listen.  

  
Figur 30 Glidlist i lådfack (tv) Låda med glidlist på lådsidans överkant(th)  

          

Mittstyrd låda 

Här styrs lådan i sidled av en glidlist i mitten av lådfacket. Lådbotten har 

centrerad lådbottenlist med notspår som motsvarar glidlisten. Denna 

lådbottenlist kan antingen dela lådbotten i två eller sitta under en hel botten. 

Lådfacket behöver inga facksidor för styrningen av lådan varför lådorna kan 

placeras direkt intill varandra. Lådans nedre glidytor utgörs av lådbottenlisten 

samt lådsidorna undersida. Lådsidorna styr lådan i höjdled. Lämplighet 

mittstyrd låda: Lådan är bredare än djup. Tål större tyngder. Lådor kan 

placeras sida vid sida utan mellanväggar51. I undersökningarna återfinns 

denna lådtyp endast i Capellagårdens och Liu Malmstens 

undervisningsmaterial. 

                                                      
49 (Paulsson, 1947) 
50 (kompendium om tillverkning av lådor) 
51 Ibid 
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                            Styrande glidlist                                                             Mittstyrning 

Figur 31 (tv) Lådfack med styrande mittglidlist                   

Figur 32  (th) Mittstyrning i lådans underkant 

T-Mittstyrd låda 

En variant av denna är T-mittstyrd låda. Här utformas glidlisten i lådfacket 

som ett T och lådbottenlisten anpassas till denna. Detta möjliggör en styrning 

som inte är beroende av lådsidorna. T–listen fungerar som styrning i sidled 

och i höjdled och blir därför oberoende av facksidor och tak. Lådans nedre 

glidytor utgörs av lådbottenlisten samt lådsidorna undersida. Lämplighet för 

denna låda är då lådan är bredare än djup, låda i hörnskåp där längre styrning 

än låddjup möjliggöres. Lådor kan även placeras sida vid sida. Denna låda 

återfinns endast beskriven i Capellagårdens lådkompendium52. 

                  
Figur 33 (tv)T-styrning i lådfack               Figur 34 (th) T-Styrning på låda  

Helfransk 

En komplicerad låda som används i exklusiva möbler för profilering av 

hantverkskunskaper i t.ex. gesällprov. En massiv lådbotten sitter här mellan 

glidlister. Dessa sitter i en fals på insidan av lådsidorna. Hela lådsidan styr 

emot facksidan. Dessa lådor är vanliga i exklusiva möbler krav på hög 

precision och återfinns ofta i gesällprov. 

   
                             Fals                                                                                                       

Figur 35 Helfransk låda med massiv lådbotten limmad i fals på lådsidan                                         

                                                      
52 Ibid 
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3 Resultat 
 

1. Vilka är de vanligaste lådtyperna och var passar de bäst att använ-

das? 

 

Svar: Under min undersökning har jag stött på ett stort antal varianter av 

lådor.  Tio stycken av dessa valdes ut. Jag försökte här täcka in de vanligaste 

lådvarianterna och samtidigt få med ett spektrum av olika konstruktioner. 

Vanlig låda Den absolut vanligaste lådan som jag stött på i min studie är den 

som jag benämner som just ”vanlig låda”. Denna låda återfinns både i 

historiska möbler och är en av de vanligaste modellerna även i nutida möbler. 

Den är förhållandevis lätt att tillverka och funkar i de flesta typer av möbler. 

Den kräver dock styrning mot lådsidornas under- över- och utsidor. 

Låda med notspår i sidan En låda som inte kräver fackindelning och därför är 

vanlig i lådhurtsar är låda med notspår i sidan. Denna styrs av en glidlist och 

en av fördelarna är att man kan stapla lådor på varandra utan fackram 

emellan. Öppen låda En vanlig låda i blankett- och linneskåp är den öppna 

lådan eller backlådan . Denna kan tillverkas i olika utförande men gemensamt 

är att lådförstycket är lägre än sidorna och därmed medger insyn. Öppna lådor 

används vanligtvis i skåp innanför dörrar. 

Finlådor I gesällprov och finare möbler används vanligen låda med styrande 

lådbotten eller helfransk låda. Låda med styrande lådbotten är komplicerade 

att tillverka men ger rätt injusterade en väldigt bra gång, den är lätt att passa 

in. Helfransk låda är komplicerad att tillverka och att passa in och används 

därför bl.a. för att visa på hantverksskicklighet. Lådfacket i finare möbler 

kompletteras ofta med lösa eller infällda styr- och slitlister. Syftet med dessa är 

att minska friktion och därmed ge lådan bättre glidegenskaper samt att 

förhindra slitage på lådfacket och därmed öka livslängden på lådfacket. 

Mittstyrd låda tillhör inte de vanligaste konstruktionerna men har fördelen att 

de inte behöver någon sidvägg för styrning och därför kan placeras sida vid 

sida med annan låda. Denna kan med fördel användas om lådan är bredare än 

den är djup. En variant av mittstyrd låda är T-mittstyrd låda som inte är 

beroende av styrning mot lådsidorna. Denna kan med fördel användas i t.ex. 

hörnskåp. 

Upphängd låda Om en låda ska placeras under en bordsskiva kan lådan fästas 

i lister med fals. Lådsidan måste då förses med en utskjutande list vilken kan 

användas som bärhandtag. 

 

 
2. Hur ser den historiska utvecklingen av lådor ut fram till industria-

liseringen? 
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Svar: Viktiga steg i utvecklingen vid tillverkning av lådor var 

konstruktionsmetoden att sinka lådor istället för att använda dymlingar. 

Denna utvecklig kom redan vid renässansen och är än idag den mest 

välanvända metoden vid hantverksmässig framtagning av lådor. Ytterligare en 

viktig milstolpe i utvecklingen är placeringen av lådbotten i ett notspår istället 

för att stumlimma den mot lådsidorna. Detta för att den massiva lådbotten 

skulle kunna röra sig fritt vid svällning och krympning då tidigare metoder 

föranlett sprickbildning i lådbotten. Detta minskar även friktionen på lådorna 

då nu endast lådsidorna istället för hela lådbotten blev lådans glidyta. Även 

denna del av utvecklingen använder vi oss av i dag. Undersökningen visar 

också tydligt hur lite vikt man lade vid lådstyrning även på finare möbler. De 

möbler som undersökts och som varit av väldigt hög klass hantverksmässigt 

på utsidan har samtidigt haft väldigt enkla lådor och lådstyrningar innanför de 

exklusiva lådförstyckena. Detta bekräftar även min intervju med Johan 

Ekström, där han bland annat beskriver lådorna i Augsburgska skåpet, en 

möbel med hantverksklass som är svår att nå upp till idag men där lådor och 

lådfack är förhållandevis enkla i jämförelse med t.ex. dagens gesällmöbler. Det 

är inte förrän under empiren som man börjar eftersträva superbra passning på 

lådorna. Ytterligare ett steg i utvecklingen var när man vid 1800-talets slut 

börjar lägga en list i lådsidornas underkant för att bredda glidytan. Betydelsen 

av detta torde spelat störst roll för lite större lådor som skulle klara mer tyngd.  

 

 
3. Vad styr valet av låda?  

Det finns många parametrar att ta hänsyn till vid val av låda. Viktiga frågor att 

ställa sig är: 

 Vilken funktion ska lådan ha, vad ska förvaras däri? 

  Hur ska möbeln brukas? 

 Vilken typ av möbel är det -finmöbel, - bruksmöbel? 

 Hur ser uppbyggnaden av möbeln ut i övrigt, hur ser t.ex. möjligheterna ut 

att bygga fackramar? 

 Ska det vara flera lådor bredvid varandra – i sidled- över eller under? 

 Ska lådförstyckena vara inpassade, överfalsade eller utanpåliggande? 

 Ger möbeln möjlighet till facksidor och mellanbottnar 

 Hur blir lådans bredd och djup i förhållande till varandra 

 Vilken storlek har lådan? 

 Blir lådan tung så att den behöver en extra bred glidyta nertill? 

 

 
4. Vad är viktigt att tänka på vid tillverkning av lådor och lådfack? 



 

 2

6 

Vid tillverkning av lådfack krävs att hög precision och måttnoggrannhet. 

Ytorna som lådan ska glida mot måste vara fullkomligt räta. Lådfacket måste 

också ha god form- och måttstabilitet. Detta uppnås bl.a. genom att använda 

sig av noggrant utvalt material. Lådfacket bör även vara lite koniskt bakåt, 

dock ytterst lite. Vidare bör glidytornas material gå i samma riktning som 

lådans gång. 

Vid tillverkning av låda är det viktigt att alla sidor blir parallella och 

vinkelräta. Vid limning är det viktigt att lådan ej blir skev. Viktigt att tänka på 

är även att man lämnar tillräckligt med spel för att lådan ska kunna svälla och 

krympa.  
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4 Diskussion 
Ju mer man fördjupar sig i lådans olika detaljer desto mer inser man hur lite 

man vet. När jag valde att i min uppsats undersöka lådstyrningar kändes 

ämnet ganska smalt men efterhand som undersökningen har pågått så har jag 

insett att varje delämne skulle kunna resulterat i en egen uppsats. Det har varit 

väldigt intressant att fördjupa sig i den historiska delen även om jag inser att 

jag bara krafsat lite på ytan. När jag tittar på den historiska utvecklingen kan 

jag konstatera att den lådtyp som utvecklades under sent 1700-tal med botten i 

ett notspår lever kvar än idag. En av anledningarna skulle kunna vara att den 

är relativt enkel att tillverka, en annan att den faktiskt fungerar bra.  

Under mina undersökningar av högre stånds möbler på länsmuseet i 

Härnösand slogs jag av hur enkla lådstyrningar man använde sig av i dessa för 

övrigt väldigt komplicerade möbler såsom t.ex. rokokobyråar.  

Litteraturen i ämnet har varit knapphändig och man har fått söka på många 

ställen för att få en helhetsbild. Av bilden som vuxit fram kan man dock utläsa 

hur mycket kunskap som finns samlad från generationer av möbelsnickare. De 

olika variationerna av avancerade lådkonstruktioner där man lagt stor vikt vid 

att tänka på materialval och maximal hållbarhet är långt ifrån de lådor vi ser 

idag i industritillverkade möbler. Man har även lagt stor vikt vid estetiken som 

t.ex. en profil i ovankant på lådsidorna. Är detta en dimension vi tappat idag?  

Det är intressant att reflektera över många av de exklusiva lådstyrningarna 

som lärs ut på skolorna och som används i bl.a. gesällprov. Då dessa 

konstruktioner är väldigt tidskrävande blir de i de flesta fall för dyra att 

använda sig av när man måste ta betalt för sina möbler. Kanske fyller 

hantverksskolorna funktionen att vara branschens spjutspets vad det gäller 

kvalitet och exklusivitet. Kanske påverkar det också branschen att höja 

kvaliteten då studenterna får med sig dessa insikter. 

Min uppfattning är att möbelindustrin idag har tappat de långsiktiga 

lärdommar som man genom århundraden av utveckling inom möbelsnickeriet 

förskansat sig. Här fyller hantverksskolorna en viktig funktion att bevara och 

utveckla den kunskapen. Mycket pekar på att samhället går mot en utveckling 

där man eftersträvar hållbarhet och långsiktighet. Jag tror även att det kommer 

prägla framtidens snickeri. Den kommer att öppna för en efterfrågan på 

hantverksmässigt tillverkade produkter med kvaliteter som industriell 

produktion saknar. 

Det praktiska arbetet med att tillverka lådmöbeln har varit intressant och 

lärorikt. Jag kan konstatera att lådor är avancerade och tidskrävande att 

tillverka. Mycket tid måste läggas på den sista inpassningen. Att tillverka 

dessa tio lådvarianter har gett mig insikter och praktisk förståelse som är svår 

att läsa sig till. Kunskap som i bästa fall kan omsättas till nya typer av 

lådstyrningar och lådkonstruktioner.  

 

 



 

 2

8 

Källförteckning 

Tryckta källor och litteratur 

Denning, D. (2010). The art and craft of cabinetmaking- a practical handbook to the 

construction of cabinet furniture. Read Books. 

Fairham, W. (2010). Woodwork Joints. Dedham Massachusetts: Toolmera Press. 

Frid, T. (2006). Tage Frid Teaches Woodworking. Newtown: Taunton Press. 

Helin, B., & Jeppsson, T. (1991). Konstruktion och Planering. Stockholm: 

Almqvist & Wiksell Förlag AB. 

kompendium om tillverkning av lådor. (u.d.). Vickleby Öland: Capellagårdens 

skola för hantverk. 

Nyström, B. (2008). Svenska möbler 500år. Stockholm: Natur och Kultur. 

Paulsson, G. (1947). Hantverkets bok Snickeri. Stockholm: Natur och Kultur. 

Rasmussen, W., & Veith-Nielsen, C. J. (u.d.). Snedkerbokken. Köpenhamn: Ivar. 

Sylvén, T., & Fredlund, J. (2002). Är möbeln äkta? Milanostampa: Icaförlaget. 

 

 

Muntliga källor 

Burman, L. (den 06 06 2014). Snickarmästare, Universitetslektor Liu Malmsten 

Stockholm. (E. Kindström, Intervjuare) 

 

Ekström, J. (den 27 05 2014). Konservator Uppsala. (E. Kindström, Intervjuare) 

 

Knutsson, J. (den 30 05 2014). Professor i möbelkultur Liu MalmstenStockholm. 

(E. Kindström, Intervjuare) 

 

Lundgren, B. (den 20 04 2014). Snickarmästare och Lärare på Capellagårdens 

utbildning iMöbel- och inredningssnickeri Öland. (E. Kindström, 

Intervjuare) 

 

Persson, C. M. (den 26 05 2014). Snickarmästare och f.d. lärare på 

Capellagårdens utbildning i möbel- och inredningssnickeri Öland. (E. 

Kindström, Intervjuare) 

 

 

 

 

 



 

 2

9 

5 Figurförteckning 
Figur 1 En lådas uppbyggnad .................................................................................... 6 

Figur 2 Lådfack ............................................................................................................. 7 

Figur 3 Tv. Undersökning av lådor ur Västernorrlands Länsmuseums arkiv. 

Byrå i senbarock Arkivnr:5718. .................................................................................. 8 

Figur 4 Låda med halvförtäckta sinkor i förstycke och öppna sinkor i 

bakstycke. ...................................................................................................................... 8 

Figur 5 Lådfack med hel mellanbotten (Senbarockbyrå)Arkivnr:5718 ................ 9 

Figur 6 Lådfack med fackram (Rokokobyrå Arkivnr.M4332) ............................... 9 

Figur 7 Rokokoord med låda i sargen. Styrning med L-formade lister. Ingen 

styrning i höjdled ....................................................................................................... 10 

Figur 8 Lådsida med lådbotten i ett notspår .......................................................... 11 

Figur 9 Lådor med lådbotten i en list längs lådsidans under kant för en bredare 

glidyta .......................................................................................................................... 12 

Figur 10 Låda med notspår för lådbotten.                 Figur 11 Låda i 

genomskärning . ......................................................................................................... 13 

Figur 12 (tv)  Inpassad låda        Figur 13 (mitten)Utanpåliggande förstycke    

Figur 14 (th)överfalsad låda ...................................................................................... 15 

Figur 15 Byrå med fackramar                                 Figur 16 Fackramens olika 

delar ............................................................................................................................. 16 

Figur 17, lådfack med styrlist och slitlist (tv). ........................................................ 17 

Figur 18 Halvfransk låda med massiv, styrande lådbotten, vy bakifrån (th). ... 17 

Figur 19 Snittbild av låda i genomskärning där lådförstycket stoppar mot 

anslagslist. ................................................................................................................... 18 

Figur 20 Exempellåda från Liu-Malmsten .............................................................. 19 

Figur 21 Nk-låda, lådbotten i Plywood (vy bakifrån) ........................................... 20 

Figur 22 Halvfransk låda med massiv lådbotten (vy bakifrån) ........................... 20 

Figur 23Låda med notspår i sidan ........................................................................... 20 

Figur 24 Låda med notspår i sidan .......................................................................... 20 

Figur 25 Lådfack med list för styrning av låda med notspår i sidan .................. 20 

Figur 26  Öppen backlåda ......................................................................................... 21 

Figur 27 Lådfack för öppna backar där glidlisten fungerar som lådstopp ........ 21 

Figur 28 (tv) Öppen backlåda där lådbotten skjuter ut utanför lådsidorna ...... 22 

Figur 29 (th) Lådfack med notspår för styrning .................................................... 22 

Figur 30 Glidlist i lådfack (tv) Låda med glidlist på lådsidans överkant(th) .... 22 

Figur 31 (tv) Lådfack med styrande mittglidlist .................................................... 23 

Figur 32  (th) Mittstyrning i lådans underkant ...................................................... 23 

Figur 33 (tv)T-styrning i lådfack               Figur 34 (th) T-Styrning på låda ....... 23 

Fals                                                                                                       Figur 35 

Helfransk låda med massiv lådbotten limmad i fals på lådsidan ....................... 23 

 

 

 

file://krf-fs03/bas-rf$/erki73/Desktop/Lådmöbel%20uppsats%20kladd2.docx%23_Toc467530023
file://krf-fs03/bas-rf$/erki73/Desktop/Lådmöbel%20uppsats%20kladd2.docx%23_Toc467530025
file://krf-fs03/bas-rf$/erki73/Desktop/Lådmöbel%20uppsats%20kladd2.docx%23_Toc467530026
file://krf-fs03/bas-rf$/erki73/Desktop/Lådmöbel%20uppsats%20kladd2.docx%23_Toc467530027
file://krf-fs03/bas-rf$/erki73/Desktop/Lådmöbel%20uppsats%20kladd2.docx%23_Toc467530028
file://krf-fs03/bas-rf$/erki73/Desktop/Lådmöbel%20uppsats%20kladd2.docx%23_Toc467530029


 

 3

0 

 

 



 

 3

1 

6 Bilagor   
 

 Bilaga 1 Egen praktisk undersökning  6.1

Här beskrivs kortfattat arbetet med att ta fram en lådmöbel innehållandes de 

tio lådvarianterna i kapitel 2.4. Jag har valt att fokusera på en av lådorna och 

kommer närmare beskriva tillverkningen av en halvfransk låda med styrande 

lådbotten. 

Egen tillverkning av lådmöbel 

Arbetet påbörjades med att en ritning av lådmöbeln tillverkades. Lådornas 

placering, konstruktion och styrning ritades ut. Fördelning av mellanbottnar 

och fackramar d.v.s. det som lådorna skulle vila på samt glid och styrlister 

placerades in på ritningen. 

Lådfacket 

Först tillverkades stommen till möbeln i vilken lådorna skulle komma att ha 

sin hemvist. Möbeln skulle rymma tio olika varianter av lådor eller lådstyr-

ningar. Målet var att stommen skulle vara formstabil med precision i mått och 

fackindelning. Stommen tillverkades av egentillverkad lamellskiva som 

kantlistades fanerades med lönnfanér. Egen lamell valdes för att slippa ta 

hänsyn till den svällning och krympning som sker hos massivträ. Lamellskivan 

har heller ingen benägenhet att slå sig och kan anses som ett ”dött” material 

vars beskaffenhet passar väl in på ett lådfack. För fackindelning av lådmöbeln 

tillverkades dels mellanbottnar av plywood och dels fackramar av massivträ 

som slitsades ihop. För att få bästa tänkbara formstabilitet i fackramarna 

valdes materialet ut med stående årsringar. Samtliga delar sågades till rätt 

mått. I sidostyckena frästes spår ut för de lådor som skulle ha styrlister. 

Stomme, mellanbottnar och fackramar limmades ihop med not och fjäder. Till 

styr-, glid- och slitlister valdes träslaget lönn. I min intervju med Bengt 

Lundgren lärare vid Capellagårdens utbildning i möbelsnickeri förordar han 

materialet till glidlister då det är ”slätt, hårt och starkt”.  

Tillverkning av halvfransk låda med styrande lådbotten 

Första steget vid tillverkning av en låda med styrande botten är att ta fram en 

lådbotten. Lådbotten kan göras av massivträ eller plywood, i detta fall massiv-

trä. Lådan kallas då halvfransk.   

 

Materialuttag 
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Första steget var att ta ut material till lådans alla delar. Denna låda tillverkades 

helt i lönn. Av stor vikt är att välja material med omsorg då årsringsringsrikt-

ningar och rakfibrighet påverkar lådgång och inpassning. Utgångspunkten när 

material valdes var att få maximal slitstyrka samt att rörelsen i träet skulle 

påverka lådans gång så lite som möjligt. För att få maximal slitstyrka togs 

materialet ut med stående alternativt diagonala årsringar mot alla glidytor. 

Stående årsringar minskar också krympningen till ca hälften i förhållande till 

liggande årsringar. Även estetiska aspekter kan vägas in vid virkesuttag. I 

lådbotten valdes att göra limfog med stående årsringar för att minimera 

limfogens krympning och svällning. 

Lådbotten 

Lådbotten skulle nu sammanfogas med lådbottenlisterna som fungerar som 

lådans glidlister. Det totala måttet (bredden på lådbotten+ glidlister) måste nu 

anpassas till lådfackets bredd. Längs lådbottensidorna frästes tapp och i 

glidlisterna frästes notspår. På undersidan av lådbottens sidor och framkant 

frästes även en konkav profil, i detta fall som en vacker detalj för att under-

stryka lådans exklusivitet. I framkant övergår denna profil i den tapp som ska 

passas in i ett notspår i lådans förstycke. Innan limning putsades lådbotten på 

undersidan. För att den massiva lådbotten ska kunna krympa och svälla vid 

fuktväxlingar limmades den endast på en mindre sträcka i mitten av lådbot-

tenlisten och punktlimmas sedan glest framåt och bakåt. Nu var det dags för 

inpassning av lådbotten i lådfacket 

Lådfacket  

Detta lådfack utgjordes av en slitsad fackram, kantlistad i framkant. I facksi-

dorna hade infrästa styrlister limmats. Styrlisternas uppgift är att styra lådan i 

sidled. Då den har fiberrikningen åt samma håll som lådbottenlisten bidrar 

den till att förbättra lådans glidegenskaper.  

Inpassning  

En halvfransk låda har tre glidytor: på undersidan av lådbottenlist- mot 

slitlisten, på sidan av lådbottenlisten- mot styrlisten och på översidan av 

lådsidan- mot lådfackets ovansida. Den sistnämnda har minst betydelse för 

lådans gång då lådan mestadels kommer gå fritt från denna yta. 

Inpassningen av lådbotten gjordes med hjälp av stöthyvel och målet var att 

lådbotten på det här stadiet skulle glida trögt hela vägen i lådfacket. Nu var 

det dags för att passa in lådsidorna samt slitlist. Slitlisten är den del i lådfacket 

som lådbottenlistens undersida glider emot. Vid inpassning lades först 

slitlister på plats varpå lådbotten sköts in vilande på dessa. Höjden på lådsi-

doämnena justerades nu med justersåg och stöthyvel för trögt passa ovanpå 

lådbotten. Den sista grovjusteringen måste göras på slitlisten då man med 

denna kan kompensera om lådfacket inte är helt parallellt. Ett tidigare råd jag 

fått av gesällgranskare var att alla glidytor på lådan ska avslutas med en 
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handhyvlad yta för att få minsta möjliga friktion i lådans gång. Detta praktise-

rades vid inpassningen. Trots alla ansträngningar att vid tillverkning av 

stommen få alla lådfack exakt parallella upptäcktes nu att lådfacket var 

aningens lägre i bakkant. För att kompensera detta hyvlades slitlisten lite mer i 

bakkant. Efter sidorna justerades lådförstycket för att trögt passa in i lådfacket, 

även detta gjordes med stöthyvel. Ett av problemen vid inpassningen är att 

man kan få urslag i träet. För att undvika detta lades stor vikt vid skärpan på 

verktygen. Bitarna fick även vändas flera gånger för att hitta bästa riktningen 

då man för att undvika urslag vill hyvla med fiberriktningen. Med lådbotten, 

lådsidor och lådförstycke på plats i skåpet märktes lådbottens placering mot 

lådförstycke ut. I detta frästes sedan ett notspår ut. För att inte få notspåret 

synligt från sidan praktiserades fräsning mot stoppklots d.v.s att man påbörjar 

fräsningen mitt i arbetsstycket. Av säkerhetsskäl behöver man då ha en 

stoppklots. 

Sinkningen 

Det var nu dags för sinkningen av lådan. Notspåret i lådfronten styrde 

placeringen av förstyckets halvförtäckta tappar. Lådsidornas placering 1,5-

2mm in från lådbottenlistens kant fördes över på förstycket. I detta fall valdes 

att göra tapparna smäckra. Enligt Capellagårdens lådkompendium ska” 

sinkdelning, gradtal, svara upp mot möbelns gestaltning, uttryck och funkt-

ion.(capellagården…) Som hjälpmedel för att få tapparna lika stora användes 

en sinkmall. Tappar och sinkor sågades och höggs därefter ut i lådförstycke, 

lådsidor och lådbakstycke. Bakstycket gjordes 3mm lägre än lådsidor. Därefter 

sattes lådramen ihop och lådbotten kontrollerades mot lådförstyckets notspår. 

Limning 

Efter en försiktig putsning av lådans insida torrlimmades lådramen. Speciella 

pressbitar med urtag för utskjutande tappar användes. Vid limning lades stor 

vikt vid att kontrollera rätvinklighet. För att undvika skevhet sattes lådan vid 

limning i press endast fem minuter varpå tvingarna lossades och lådan 

kontrollerades mot ett plant maskinbord. Nästa steg blev att limma lådbotten 

mot lådsidorna. Då lådsidorna vilar på lådbottenlisten finns ingen konflikt i 

träets rörelseriktning och lådsidorna kunde limmas hela vägen. Den massiva 

lådbottendelen (mellan lådbottenlisterna)kan nu röra sig fritt framåt i lådför-

stycket där notspåret frästs med rörelsemån för denna. Även bakåt finns plats 

för lådbottens svällning och krympning då denna ej limmas mot lådbakstycket 

utan istället fästs med en skruv. I lådbotten hade ett urtag för skruven med 

mån för träets rörelse tidigare gjorts. Efter limning renskars utskjutande tappar 

i liv med lådsidornas utsidor. Som brukligt lämnades lådförstyckets båda 

halvtappar. 

 

Fininpassning 
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Då lådfacket redan justeras till parallellitet gjordes all justering vid fininpass-

ningen direkt på lådan. Hänsyn togs här till träets kommande svällning och 

krympning vid årstidsväxlingar. Störst spel bedömdes lådan behöva ha i 

höjdled, cirka 1% av lådsidornas bredd =0,8mm. I sidled eftersträvades ett 

mindre spel då man här endast behöver beräkna 1% av lådbottenlisternas 

totala bredd=0.5mm. För denna justering användes stöthyvel och sickel. För 

justering i höjdled avverkades material på lådsidornas överkant. För justering i 

sidled sicklades på den utskjutande lådbottenlisten. Detta var en av fördelarna 

med styrande lådbotten då man här ej behöver passa in hela lådsidan. Vid 

inpassning av lådförstycket i lådfacket eftersträvades att få en jämn springa 

mellan lådförstycke och lådfack. Storleken på springan styrdes här av för-

styckets svällning och krympning. En jämn springa på ca 0,5 runt lådförstycket 

eftersträvades. Lådförstyckets kortsidor justerades i justersåg då risken för 

urslag i ändträ bedömdes stor vid t.ex. hyvling. Förstyckets under- och 

ovansida justerades däremot med stöthyvel.  

 

Slutfinish 

För att slutföra tillverkningen av lådan krävdes nu en ytterligare putsning 

samt brytning av kanter.  
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 Bilaga 2 Intervju Johan Ekström 6.2

 

Intervju Johan Ekström om historiska lådstyrningar Intervjufrågor om lådor 

och lådstyrningar   

Datum: 2014-05-27 

Titel eller expert i egenskap av: Konservator med egen verkstad i Uppsala. 

Har arbetat mycket med konservering av 16-17 och 1800-talsmöbler. Anlitas 

som expert av bl.a. Uppsala auktionskammare. 

 

Frågor: 

1. Hur gammal är den äldsta typen av utdragslåda man känner till och i 

vilken typ av möbel sitter den? Vilket var behovet man skulle tillgo-

dose? Om vi pratar om Sverige så är det i princip en tidig barockbyrå 

d.v.s. en vanlig sinkad låda med utanpåliggande lådbotten. Förmodlig-

en kopior av franska eller engelska någorlunda samtida möbler. Låd-

botten låg antingen i en fals i förstycket eller går bara stumt emot den-

samma. På lite större lådor kan botten vara narad och limmade mot 

lådsidorna men de kan också vara limmade utan naror vilket är fallet i 

alla smålådor. Det är också svårt att veta om narorna kommit dit i ef-

terhand. Lådbakstycket ligger ovanför lådbotten.  

2. Hur såg lådstyrningen och lådfacken ut vid den här tiden på t.ex. kabi-

nettskåpen typ Augsburgska skåpen ( Gustav den II Adolfs praktmö-

bel, tidigt 1600-tal från Tyskland)  I små lådorna så är det ingen styr-

ning utan det är lådsidorna som går emot sidorna på lådfacket. 

Lådstoppet kunde utgöras av att man gjorde lådbotten lite för lång så 

att den tog i fackets bakstycke och man kunde sedan passa in lådan ge-

nom att justera på lådbottens bakkant. Det är det normala. På byråar 

sitter det istället facklister, synliga eller osynliga beroende av om de är 

täckta av förstycket samt en glidlist och en styrlistlist (som styr i sid-

led). Det förekommer också att man har en hel botten(mellanbotten) tex 

på en Linningbyrå (Christian Linning) eller en tidig barockbyrå som då 

är en massiv limfog. Där händer det att man har tunna lister i ek som 

lådan glider på. Detta kan vara gjort från start men oftast har man lagt 

på dessa senare för att det blir så mycket motstånd när hela lådbotten 

dras emot underlaget. 
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3. Hur ser utvecklingen av lådors konstruktion ut fram till mitten av1900-

talet (övergripande)?  Se svar på fråga 4 

4. Hur ser utvecklingen av lådstyrning fram till mitten av 1900-talet ( 

svara gärna detaljerat då detta är kärnan i uppsatsen) 

Som helhet,? Fackramar?  Lådfack?  Lådstopp?  Styrning i lådans överkant?  

glid- och Styr – och slitlister?  Val av träslag i de olika slit- och gliddetaljerna?  

När kom styrande lådbotten?   

?På 1600-1800-talet ser det ganska enkelt ut innanför lådförstycket även på 

exklusiva möbler. Det är lite skillnad på smålådor och stora draglådor. På 

smålådorna är det utanpålimmande bottnar långt in på 1800-talet men detta är 

då parallellt med att man även på små lådor gör notspår i sidan och inskjutna 

bottnar. På tidiga smala tunna lådor så kan lådbotten vara limmad på olika 

håll i förhållande till lådans dragriktning, ibland på längden och ibland på 

tvären. Att ha lådbottnarna på tvären blir mer och mer vanligt ju längre fram i 

tiden man kommer men dessa förekommer på längden ända fram till empiren. 

Förvånansvärt ofta så har lådbottnarna hållit sig utan att spricka. På de stora 

lådorna börjar man med notspår mot 1700-talets slut i princip. Sen finns det lite 

olika sätt att göra notspåren, Haupt  (Georg Haupt) t.ex. gör ju som en liten 

fals i lådbotten och skjuter in dem i notspåret. Är det lite mindre noga så görs 

det istället en fas likt den på träspeglar. Så ser det i princip ut fram till 1800-

talets slut då man börjar lägga på en list i lådsidornas underkant med spår i så 

att man bygger upp och får en lite bredare glidyta. Sen finns det lite olika 

utformning på dessa. På de tidiga står de ju upp lite grann så tittar man ner i 

lådan så blir det en kant på 4 mm. Sen börjar de göra om det där så att de livar, 

så att de blir släta på insidan men det är inte förrän på 1910-talet i Jugendmöb-

ler. Och sen från det så ändras det inte förrän man kommer in på maskinhisto-

risk tid, eller industriell tid egentligen, då blir det andra material men det där 

sättet gör man även med plywoodlådbottnar. Det som inte finns på de här lite 

äldre möblerna eller mer hantverksgjorda möblerna fram till 1900- är att den 

här listen sticker ut från lådsidan så att styrlisten endast inte rör lådsidan. Det 

sättet att tänka finns inte på 1800-talet alls. Då behöver inte heller hela lådsidan 

gå emot och det är lättare att justera in lådan. (styrande lådbotten). Det finns 

också en annan typ av lådstyrning som jag tycker att man inte ska glömma 

bort. På en del rokokobyråar t.ex. så följer lådorna ytterkonturen på sidorna 

som är svängda medan andra är raka och ingradade i förstycket och ibland så 

kan själva botten skjuta ut utanför lådsidorna (lådbotten på tvären) och bli en 

styrning.  Under empiretid eller sen sengustaviansk tid börjar synsättet att 

man ska ha så superbra passning som möjligt på lådorna även om man då har 

de gamla lådstyrningarna. Men det är då man börjar borra hål för att få bort 

lufttryck mm. Innan det så har man inte det tänket. Kvaliteten på snickeriet 

stiger sedan ganska brant under några årtionden och det blir en ganska 

avsevärd skillnad på snickeriet(Början av 1800-talet -10-20. Det är då de börjar 

bli intresserade av att lådor och allt ska passa så perfekt men det är också då 

man gör så intrikata lådinredningar och då behövs det att de fungerar. Däre-
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mot har man ännu inte kommit så långt att man utvecklat lådstyrningarna. 

Man har bara passat det väldigt bra.               Sen finns det ju undantag vad det 

gäller det här med lådbotten. Det finns lådbottnar som är gjorda som en dörr, 

d.v.s. som ett ramverk med speglar i. Det har jag som tidigast sett i rokokomäs-

terstycken. Så kan även fackverket vara utformat att det är en spegel. Ibland 

kan dessa utgöras av en råsågad spegel som inte är något märkvärdig alls. Det 

finns alltså tre olika sätt att göra facken, antingen med massiv igradad skiva, 

eller också det vanliga med facklist, glidlist styrlist, och sen så finns det ju med 

kasset däremellan och att du då också har en list i bak (typ slitsad ram med 

spegel i) s.k.kasseterade lådfack.  Lådstopp: I bästa fall är det gjort så att 

lådbotten sticker ut en bra bit så att den går att justera och det är den som 

stoppar mot ryggen. I sämsta fall är det inte så utan det är hela lådans baksida 

som stoppar och då blir lådorna alltid lite för långa eftersom sidorna på skåpen 

kan krympa. Det resulterar i att lådorna sticker fram och så är det rätt ofta. 

Ibland är lådförstycket överfalsat eller utanpåliggande och då utgör lådför-

stycket stoppet, vilket i förlängningen till att lådan slås sönder. Jag brukar sätta 

ett stopp bakom så att inte förstycket går emot riktigt. Sen finns det ytterligare 

en variant och det är att det är en fals i facklisten som lådfronten stoppar mot. 

Det är rätt vanligt på sengustavianska byråar t.ex. Val av träslag ? I lådsidor: 

Furu och gran är det ju i princip i allmogemöbler, 90%furu. I högre ståndsmöb-

ler, om man får kalla det för det så är det egentligen furu och al, asp kan det 

vara enstaka gånger, björk kan det vara någon enstaka gång. En enda gång har 

jag sett rödbok i en stockholmsbyrå som är gjord i Mahogny. Asp och al är 

lätta material som är lättarbetade. I möbler där man skulle ha linne kanske  

man inte vill ha furu. Sen finns det en annan aspekt av det där och det är att 

man gör lite roligt virke i smålådorna. I smålådor i lite bättre möbler så kan det 

vara ceder och en alla möjliga sådana träslag. Ibland är det blandat gran och 

furu i t.ex. en lådbotten även på en ganska fin möbel. Vad det gäller glidlistena 

så är det furu genomgående kan man säga. På mästerstyckesskåp kan de vara i 

ek. När börjar man se på lådor som man gör i gesällprov idag, där man tex 

noga väljer ut  årsringarnas riktning på varje bit?  Först när maskinerna 

kommer och man fortfarande är kvar i det där hantverks- perfekta tänket från 

1800-talet då man strävade efter att göra det absolut bästa på t.ex. NKs verk-

städer börjar man titta på årsringsriktningar och superinpassingar. Tidigare, 

under tex 1700-talet hade man nog också ett tänk där man lätt kunde hyvla av 

en bit glidlist och limma på en ny bit. Om det behövdes.  

5. Under min utbildning på Capellagården fick vi lära oss att tillverka 

lådor med mycket hög precision på både lådfack och låda, där alla de-

lar skulle väljas med stor omsorg gällande t.ex. riktning på årsringar 

m.m. När jag studerat exklusiva historiska möbler så har de ganska 

enkla lådstyrningar.  

 

a) När börjar man tillverka den här typen av (Malmstens-)lådor med extra 

glidlister m.m.?Klicka här för att ange text. 
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b) En annan lådvariant som lärdes ut var lådor med mittstyrning, när och 

hur kom dessa till? Det finns på utländska möbler, men på svenska 17- 

och 1800-talsmöbler tror jag att det är riktigt ovanligt. Det kan vara nå-

gon sån här konstig specialmöbel, typ något konstigt ritbord men det är 

inte vanligt att träffa på. 

c) Lådor med glid/notspår i sidan som hänger, och glider på en list?  Det 

finns också på äldre möbler men mest i utlänska sammanhang där det 

kan vara rätt så vanligt på vissa typer av möbler. Sen kan det vara på 

t.ex. en barockmöbel som sätts på en ställning på 1800-talet, då kan 

man göra den typen av lådor under möbeln. På Hamburgerskåpen kan 

det vara en låda som hänger på en list i sidan, d.v.s ett spår i lådsidan 

och list i själva skåpet. Jag blir lite osäker men har för mig att det bru-

kar vara så 

d) Ytterligare en variant är NK-lådan med styrande lådbotten. Hur och 

när kom den till? Jag tror inte att det var NK som var först men det är 

nog förknippat med bröderna Erikssons verkstad i Värmland som jag 

tror legotillverkade NKs möbler eller nånting liknande, jag kan inte det 

där riktigt. NKs stora verkstäder var ju i Nyköping.   

 

6. Hur skulle du definiera: 

 

a) Helfransk låda  Klicka här för att ange text. 

b) Halvfransk låda  Jag tror inte att man kan lita på de här begrep-

pen. Om man läser i litteratur så kan man få olika svar. De som 

tillverkade lådorna hade inte de där begreppen. 

c) Låda med –NK styrning  Klicka här för att ange text. 

Stort tack för din medverkan! 

Erik Kindström 
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 Bilaga 3 Intervju med Bengt Lundgren 6.3

 

Intervjufrågor om lådor och lådstyrningar   

Datum:140420 

Namn: Bengt Lundgren 

Titel eller expert i egenskap av: Lärare på Capellagården 

 

Frågor: 

1. Hur skulle du definiera Halvfransk, Helfransk, NK? Tre klassicker, och 

tre svårighetsgrader. Nk-lådan är industrivarianten, halvfransk är både 

industri och hantverksvariant kan man väl säga. Sen har vi helfransk 

och den sysslar man kanske bara med när man gör gesällprov idag. 

Helfransk har man ju hela lådsidan som man ska passa in och det är ju 

likadant med vissa enklare lådor. PÅ en helfransk låda ska man passa 

in en botten i själva lådan, nästa svårighet är att få den tight i själva 

limfogarna. På den halvfranska lådan ställer du lådan på botten. Där 

har du redan passat in lådbotten i lådfacket passar sen de lösa sidorna 

på botten, för grovpassning. Sen spikar du ihop med sinkor och grejer. 

När det är klart så har du ett spår i förstycket där du trycker i botten. 

Den stora svårigheten vilken låda du än väljer , så är det att den är rät 

och plan, att du inte får in någon skevhet i den. Lådfacket ska ju också 

vara vinkelrät och parallellt.  Det finns alltid möjlighet att rädda en låda 

som inte är perfekt då vi använder små glidlister under vilka man kan 

kompensera på och passa de i sista hand om det skulle visa sig vara ga-

let.  Kan en NK-låda vara gjord med massiv botten eller är den alltid 

fanerad? Den är fanerad. Däremot så kan den vara snickarmässigt vasst 

gjord genom att den är fanerad med eget faner tex eller att man har 

gjort någon intarsia i den så att man inte har bara en plywoodskiva att 

stoppa i, men även NK-lådan går ju att göra raffinerat, snickarmässigt, 

hantverksmässigt naturligtvis. Men när man hör NK-lådan så härleder 

man det till masonite eller plywood och då är man på Mio eller Ikea-

nivå. Sammanfattat så är NK-lådan rationell, det är en industrilåda helt 

enkelt, den ska man kunna tillverka hur många som helst av, och i 

andra änden så har vi den helfranska lådan som bara är för en rik knös, 

kan man ju säga då va (göteborgare). Den kostar ju kanske hundrafalt 

mer att tillverka. Men och andra sidan så köper du ett helt koncept med 

hantverkskänsla bakom det hela, däri ligger värdet. Du har någonting 

som du kan få njuta av.  

2. Vilka för- och nackdelar har de olika lådtyperna Halvfransk, Helfransk, 

NK, Mittstyrd, Mittstyrd T-låda  Mittstyrd låda det har du när lådan är 
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bredare än den är lång, och det har du enkom för att du ska få en bra 

lådgång. Den kan vara enkel-och den kan vara dubbelstyrd vilket är 

lite svårare (med två mittstyrningar), det kräver ju en större noggrann-

het naturligtvis. Men även här måste man tänka in fiberriktningar, hur 

träet rör sig och hur man väljer att lägga ådringen. Man kan ju välja ett 

virke som har hög hållfasthet men sen dränker detta med linolja tex, 

impregnerar träet för att det ska hålla måttet. Då kan inte fukten eller 

värmen påverka det nämnvärt. Man kan ju också sätta lådor bredvid 

varann . Ja det minimerar ju just det där med fackindelningar och 

minskar på jobb med passningar, man förenklar. Ser du några nackde-

lar med de olika lådvarianterna? Nej, Man måste ju gå tillbaka till –vad 

är det för produkt du gör? - vad är det för kund du har? Vad vill han i 

första hand. Om man gör gesällprov så är det ju en egen bubbla. Där 

ska man ju bara spänna bågen och för sig själv och för andra tala om att 

den här nivån är jag på. Sen har man ju lite råg i ryggen efter det om 

det har lyckats. Sen är det en helt annan värld som väntar där ute där 

man måste referera till kunden, vad han är villig att betala.  

3. Under min utbildning på Capellagården fick vi lära oss att tillverka 

lådor med mycket hög precision på både lådfack och låda, där alla de-

lar skulle väljas med stor omsorg gällande t.ex. riktning på årsringar 

m.m. När jag studerat exklusiva historiska möbler så har de ganska 

enkla lådstyrningar.  

 

4. När börjar man tillverka den här typen av (Malmstens-)lådor med extra 

glidlister m.m.? Det är jag inte rätt person att tala med. 

 

5. Vad ska man tänka på när man gör lådfacket? Lådfacket ska vara lite 

koniskt bakåt, men den koniciteten ska nästan bara vara i tankevärlden. 

Man utgår från att lådfacket ska vara parallellt i båda leden, sen för att 

få lite släpp så kan man antingen tona själva glidlisterna för att få den 

öppningen bakåt, alternativt att jobba med ett block med slippapper i 

bakkant. Är det en helfransk så är det hela sidan och är det en halv-

fransk så är det längst ner, men det ska vara så ytterst lite, det är därför 

jag säger att det bara ska vara en tanke. Jag har hört någonting om två 

tiondelar? Det är alldeles för mycket, om du frågar mig. När man pas-

sar in en låda så får man ju aldrig ta längst bak. Det är det sista du tar 

för det är ju det som bär hela lådan hela vägen. Så där ska man vara 

väldigt försiktig, fila eller sickla det sista bara. 

6. Hur påverkar riktningen av fanéret i lådfacket en helfransk låda? Be-

höver man ha faneret i lådans glidriktning i en fanerad möbel? Det be-

höver man inte ha, däremot så ska man slipa det tvärs över. Om faneret 

är stående och det är tvärs fibrerna lådsidan går så slipar man tvärs fib-
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rerna så man får renare ytor. Är det lagom med 180-papper? Ja där nå-

gonstans kan man ju börja, det beror också på vilket träslag du jobbar 

med. Är det däremot halvfranska lådor så fräser ju man in glidlisten 

även tvärs och då kommer man ifrån den där problematiken  

7. Vilka träslag och träslagstyper är bäst att använda för de olika delarna i 

lådan? Glidlister: När jag började här så var det bara rödbok som 

gällde. Det är ju ströporigt, men ändå starkt och har bra glidegenskap-

er. Och andra sidan så är det det träslaget som rör sig mest (starkt arbe-

tande vid fuktväxlingar) så nu för tiden brukar vi köra med lönn som 

är slätt och hårt och starkt. Man kan ju vaxa eller olja in ytorna som ska 

glida mot varandra för att få en fin friktion. Träslag i lådsidor och låd-

botten? Det är efter behag. Man vill ha formstabilt virke över tid. Men 

det gäller att komma tillbaka till vad det är för funktion för lådan tex 

hur ofta man drar i lådan. Jag har hört att man historiskt använt sig av 

al och asp? Det kan ju vara att det är lätt, stryktåligt och formstabilt. 

Björk är väl lite mer problematiskt, det kan gärna slå sig lite grann. Det 

äger ju både lätthet och styrka fast samtidigt så är det ju lite lurigt. Vad 

som gäller på alla de där lådorna så är det ju radialsnitt (stående års-

ringar) som gäller i första hand. Är det högre lådsidor när du kommer 

över 12 eller 14cm någonstans så bör de ju vara limmade, att man delar 

upp dem antingen två, tre, eller fyra beroende av hur hög lådsidan är. 

Detta för att bryta en rörelse. Sen kan man också fundera på de här 

ytorna som man ska passa på, oftast så är det övre delen av lådsidan. 

Jag brukar tänka att jag försöker hitta virke där det övergår till att bli 

lite diagonalt den sista centimetern. Då får du en lätt yta att jobba i och 

får ett bra resultat. Om du har furu tex, och du får flaskvirke (väldigt 

liggande årsringar) så är det ytterst svårt att jobba i för att det slits så 

olika. 

8. Olika typer av lådstopp, för- och nackdelar?    Det finns en klassiker 

som är fel och det är fransk låda som aldrig får stoppa mot en glidlist. 

Det har med funktion att göra, speciellt om du har en massa silver i en 

låda. Varje gång du trycker in den mot lådstoppet så sliter du tag i för-

stycket. Förstycket är inte alls starkt nere vid första sinkan så det kan 

lätt bli utslitning och att det spricker i träet. Istället bör man ju ha ett 

lådstopp där bak, tex en limmad klots som kan ha lite läder på för att 

du ska få en mjuk ingång. Detta enbart för att du ska slippa den där 

stöten i framkant. På halvfransk låda så kan det ju vara hela sidan som 

tar emot om lådan är överfalsad. Där har du ju inte sinkor utan där har 

du ju tappning. Traditionellt så finns det ju de lådor som är överfalsade 

och ibland så är det en fals i facklisten i facklisten. Vad säger du om 

det? Där har du ju en mycket större yta jämnfört med stoppet i glid-

listen som blir som en hammare. Här blir det ju hela förstycket som tar 

emot och påfrestningen blir mindre.  
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9. Inpassning av lådan – bästa tillvägagångssätt?  Det som jag har lärt mig 

är att man ska passa lådsidorna trögt, och innan sinkning så slipar du 

alla insidor och sinkar sedan. Därefter passar du förstycket som en 

kork, och då får det inte vara för koniskt utan det är ”fnugg och uns” 

man snackar om där. Den ska gå in två tredjedelar ungefär när du gör 

din sinkning. Då bör du ligga på rätt nivå för att kunna göra det sista. 

Detsamma gäller halvfranska lådor. Där passar du lådbotten trögt, sen 

passar du in lådsidorna på lådbotten i facket även när glidlisterna är i, 

trögt. Och sen gör du slipning och sen utför du sinkning. Hur gör du 

när du passar in lådförstycket på ändträsidan? En skarp stöthyvel eller 

fil. Jag brukar för det mesta använda fil, metallfil kör jag med, det är ju 

som många små fina skär. Stämmer det att man i lådfacket inte ska göra 

så mycket vid inpassning av lådan förutom koniskheten som vi tidigare 

pratade om? Ja. När du vid fininpassningen ska justera på lådan så kan 

du antingen hyvla, sickla eller fila, alla tre är ju en skärande egg. Sand-

pappra däremot gör man bara för att få en matt yta, för att sedan 

stoppa in och få en polerad yta där man kan avläsa var är det sista du 

behöver ta och sickla av sitter. Sandpappra gör man inte i onödan för 

då får du en massa korn i. Sen kan man lägga till en sak och det är att 

man ur min synpunkt ska ha kvar ritsen vid sinkorna. Har man tagit 

bort den så har man tagit för mycket. Man måste också ha kontrollerat 

sitt fack först med provbitar och se att det funkar. Det bästa sättet att få 

ett bra fack det är att köra MDF-skivor, lite tjockare, när du har det i 

limning som du lägger blank tejp på. Försök tänk logiskt och rakt när 

man snickrar, det brukar löna sig. Jag har lärt mig att det är viktigt att 

inte få lådan skev och att man därför limmar den och sätter den i press i 

några minuter för att sedan ta loss den och kontrollera mot ett maskin-

bord. Om den då är skev kan man knäcka till den på diagonalen. Ja och 

kolla parallelliteten på den. Och sen är det bra om den står och torkar 

mot mdf-skivor, och då travar jag lådorna om jag har många och lägger 

en liten tyngd på så att de torkar sakta och fint, och luftigt.   

10. Bästa sätt att ytbehandla?  Jag ytbehandlar för det mesta inte i lådan, 

det är endast i specifika fall och i så fall med schellack, en tunn tunn 

film av schellack eller två max, ingen tjock lösning. Det brukar vara lätt 

att få bort skit på det viset. Förstycket brukar ytbehandlas och då bru-

kar man även ta förstyckets tjocklek ner över sinkorna. När du gör med 

olja är det lite svårt. Ingen ytbehandling i lådfacket. Kan du tänka dig 

att lägga schellack på utsidan av en låda? Nej, det är bara insidan som 

kan bli skitig. Du pratade tidigare om att man kan mätta glidlister 

(mittstyrd låda) med linolja. Finns det risk för ökad friktion? Nej, linol-

jan sjuker ju in, Man ska ju aldrig överdosera så att man får en film av 

linolja. Man kan ju också gå över med en trasa av paraffin eller vax. 

11. Parafinering –luftmotstånd?  Jag har själv bara gnidit med ett ljus bara. 

Ja det kan man göra. Det är ju inte lika fett, stearin, som tex paraffin. 

Det är mer som vaxerna, japanvax tex. Det är lite mer kristallit. Bivaxet 
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är fetare, oljan är fet och paraffinet är fett. Om man ska använda paraf-

fin så måste man friktionera, alltså skapa värme med en korkklots tex. 

Det ska smälta ner i träet på något vis. Det gör ju att vaxet är mycket 

lättare. Det är så ytterst lite du behöver för att dra över en yta för att få 

en lättgående låda. Jag undviker själv paraffin, jag tycker det blir för 

kladdigt. Eftersom det inte härdar så kan det fastna damm och sånt i. 

Jag kör ofta med en blandning av japanvax och karnubavax och terpen-

tin. Jag fördriver ut och polerar med en liten linnelapp och så gnickar 

jag i facket, och så tarjag ut lådan och låter det torka ut och härda. Så att 

det inte härdar i varandra.  

12. Dimensionering av lådor?     Dels så utgår jag från materialet och funkt-

ionen sen. Lådbakstycke gör man väl nästan alltid tjockare? Ja det gör 

man alltid. Normalt sett så brukar man göra lådsidor och lådbakstycke 

i samma tjocklek. Det finns egentligen inte några riktiga regler utan 

man har rätt stor frihet. Jag bruka alltid göra olika sinkor beroende av 

vad det är för möbel jag gör. Jag har en hel låda med sinkmallar. Jag 

gör en för varje låda jag gör. 

13.  Infräsning av lister Vad kallar du de olika listerna tex listen i sidan på 

facket? Glidlister sidledes och den andra är bara glidlist (som lådan 

glider på) Listen som sitter på lådan heter lådbottenlist. Om du fräser 

in en glidlist i sidan vill du då ha lite utstick på den? Ja den vill man ju 

att den råder, om man säger. Om den ska sticka ut så är det bara några 

hundradelar tycker jag. Det skulle ju i princip gå att göra likadant på en 

helfransk låda men jag vet inte vad gesällgranskarna säger om det. På 

mitt gesällprov så var inte glidlisten som lådan vilar på infräst? Det ska 

de inte vara heller. Man brukar limma max en fjärdedel av glidlisten 

(framifrån) och glidlisten ska inte vara mer än två tredjedelar av djupet 

heller. 

 

 

Stort tack för din medverkan! 

Erik Kindström 
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