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Sammanfattning 

 

Denna rapport skrivs dels i syfte av att ge en processbeskrivning av 

tillverkningen av en sekretär, där de flesta momenten finns dokumenterade 

med bilder och beskrivande text. Ett annat syfte med rapporten är att 

dokumentera och analysera processen om hur det färska virket som skulle 

användas till projektet hanterades. Två angreppssätt undersöks för att förädla 

det färska virket: färskträsnickring och virkestorkning, och resultaten av dessa 

praktiska undersökningar analyseras. Projektet resulterade i denna rapport 

och färdigställandet av möbeln. Virkestorkningen blev med relativt dåligt 

resultat medans färskträsnickringen blev av gott resultat. 

 

 

 

Nyckelord 

 

Möbelsnickeri, Sekretär, Virkestorkning, Färskträ, Färskträsnickring, Windsor, 

Sälg,  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Normalt sett köper en möbelsnickare in virke som torkats till möbeltorrt 

(8%fuktkvot). Vissa fäller egna träd och låter de ligga ute men under skydd i ca 

1-2år. Innan de sedan tas in och får acklimatisera sig till innemiljö, vilket också 

tar ca 1år. I denna rapport undersöks huruvida det går att utgå från ett träd 

och i princip omedelbart börja snickra, eller åtminstone så fort som möjligt. 

Färskträsnickring är ingen kunskap som en vanlig snickare besitter. Inom slöjd 

är det desto vanligare, men också inom traditionellt stolsbyggeri används 

tekniken. Det finns en levande krets med Windsor-stolsbyggare runtom i 

världen som använder sig av färskträsnickring. Det var genom den som jag 

kom i kontakt med metoden. Att utgå ifrån färskt virke har många fördelar; att 

utgå ifrån en stock, och klyva den med kilar ger ämnen som följer 

fiberriktningen, till skillnad från sågade plankor som ofta går snett över 

fibrerna. Att bearbeta virke som följer fiberriktningen är mycket lättare än vid 

vanligt sågade plankor, speciellt om man använder handverktyg. Nackdelen är 

att fiberriktningen inte alltid är helt rak och därför passar tekniken inte till alla 

typer av snickerier. 

 

Till mitt examensprojekt formgav jag en sekretär som jag döpte till ”cessabit”. I 

denna rapport finns tillverkningsprocessen dokumenterad. Med ett ekologiskt 

perspektiv i åtanke så ville jag använda mig av svenska träslag när det kom till 

virkesval för möbeln. Sälg och lönn valdes som träslag då det fanns två 

sälgträd av på min tomt i Kramfors. En väderskadad lönn fanns på släktgården 

i Värmland som kapades ner för projektet. Möbelns namn cessabit betyder 

lugn på latin, vilket är känslan som jag ville att möbeln skulle kommunicera. 
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1.2 Problemformulering 

Min affärsplan för mitt framtida företagande bygger bland annat på att ha 

minimala kostnader. Därför är det viktigt för mig att ha full koll på hela 

processen själv. Det ligger också i mitt egenintresse att känna att jag vet vart 

virket kommer ifrån och hur det är bearbetat. Det är också en fråga om ekologi 

och etik. Jag känner vördnad inför materialet trä, då jag vet att det är ett 

levande ting som därför är livsviktig för hela vår planets hälsa. Att hantera trä 

som den värdefulla resurs det är ger mig glädje. Denna skaparglädje är vad jag 

vill kultivera. Dessa undersökningar är därför mycket viktiga för min framtid 

som möbelsnickare. Det är också billigare att köpa in färskt virke, för 

”vedpris” och förädla själv. Men det kan istället vara mer tids- och 

energikrävande. 

 

Till skillnad från sågat virke så kommer fiberriktigt-klyft virke inte att 

snedvridas och spricka när det torkas och kryper, och kan därför torkas 

mycket snabbare än sågade plankor. Och om man bearbetar det färska virket 

till nästan färdiga ämnen så kan man torka de inom bara några dagar/veckor. 

När ämnena sedan är torkade kan man göra den slutliga bearbetningen. Om 

man bearbetar färskt virke direkt till slutlig finish så kommer det att torka och 

krypa ojämnt mellan tunna och tjocka delar, så viss planering krävs här. 

Eftersom träfiberriktigt virke är maximalt starkt får man också en möbel av 

högsta möjliga kvalité. (Galbert. 2015) 

 

Då jag anser att vägen mot ett mer ekologiskt balanserat samhälle kommer 

ifrån alla små positiva val och beslut man hela tiden gör, så vill jag med denna 

rapport och mitt framtida skapande bevara och belysa kunskapen om 

färskträsnickring. Så att andra kan bli inspirerade att göra egna val som inte 

skadar ekologin i onödan. Eftersom en färskträsnickrad möbel är i direkt 

motsats till slit och släng är det alltså per automatik en radikal aktion i vårat 

konsumtionssamhälle. 

 

 

  



6 

 

1.3 Syfte 

Denna rapport skrivs dels i syfte att dokumentera möbeln ”cessabit” och dess 

tillverkningsprocess. Möbeln, som är en sekretär, skall byggas färdigt på 

10veckor. Och som helt eller delvis skall byggas av virke som i starten av 

projektet var färskt. Det andra syftet med rapporten är att dokumentera 

fördjupningen gällande att utgå ifrån färskt virke till möbelsnickeri. 

 

För att bevara och belysa kunskapen om färskträsnickring tillämpas 

intellektuell kunskap om metoden så att kunskapen omvandlas till erfarenhet, 

det vill säga att tillämpa metoden. Dessa erfarenheter och resultat 

dokumenteras och presenteras i denna rapport.  

 

Torkning av eget virke provas på dels för att ge virke till möbeln ”cessabit” 

som skall tillverkas men också för att ge kunskap om processen och de 

svårigheter som kan finnas i momentet. Erfarenheter om den processen delges 

i denna rapport, så att andra kan lära sig av mina misstag och framgångar. 

 

Frågeställningar 

 Vilka fördelar finns det med att utgå ifrån färskt virke? 

 Vilka nackdelar och svårigheter finns det med att utgå ifrån färskt 

virke? 

 

1.4 Avgränsningar 

Endast två angreppssätt undersöks för att snickra av eget virke som inte 

torkats i förväg; färskträsnickring, samt att snabbtorka virke i en virkestork. 

Endast torken ”elbjörn 10,5kw” i torkrum på ca 27m3 används, detta eftersom 

det är anläggningen som finns tillgänglig på träakademien 2019. Andra 

torkaggregat & virkestorkar berörs ej i denna rapport och undersökning. 

Endast träslagen lönn används för färskträsnickringen och endast träslaget 

sälg används vid torkningen i virkestork. 

 

Endast sekretären ”cessabit” byggs och dokumenteras.  
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1.5 Metod 

 

För att dokumentera tillverkningen av möbeln ”cessabit” så fotograferas 

processen. En enklare dagbok skrivs, där påbörjande samt slutförandet av de 

olika momenten noteras. Tiden för de olika momenten noteras också så den 

faktiska arbetstiden kan jämföras mot tidsplanen. 

 

 

Två angreppssätt undersöks för att hantera det färska virket.  

1. Det ena är färskträsnickring, dvs att virket bearbetas när det är fuktigt, 

helst så fuktigt som möjligt, då detta är en metod där handverktyg pri-

märt används. Fuktigt virke är nämligen betydligt mjukare och lättare 

att bearbeta än när det är torkat. Vid färskträsnickring klyver man ge-

nerellt sett stockämnen med kilar och sen vidare med klyvkniv/froe, 

vilket ger ämnen som följer fiberriktningen i träet. Detta medför också 

att det blir betydligt lättare att bearbeta med handverktyg. En eventuell 

nackdel med denna metod är att ämnen inte alltid blir raka, de följer 

istället fibrerna i träet. Därför är färskträsnickring inte lämpligt för all 

typ av snickeri. Men likadant är vanligt snickeri inte lika lämpligt för 

de produkter man brukar färskträsnickra. 

 

Information gällande färskträsnickring hämtas primärt från boken 

Chairmakers notebook skriven av Peter Galbert. 

 

 

2. Det andra är att klyva(såga) upp ett träd i färdiga plankämnen, men 

med tillägg för krympning och den eventuella skevhet som kommer 

ske då virket torkas. I mitt fall lade jag på nästan det dubbla i tjocklek, 

30% på bredden och 1-2 decimeter på längden(så att jag hade material 

att kapa av ifall det skulle bli ändsprickor) För att sedan placeras i en 

tork där de får ligga i ett fåtal veckor, 12 dagar i detta fall. 

 

Från vått till torrt virke räknar man, för sälg, med ca 8% krympning i 

tangentiell riktning och ca 3%krympning i radiell riktning (Dahl-

gren/Wistrand/Wiström, 2013) 
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1.6 Befintlig kunskap 

 

Nordiska träd och trädslag: I denna litteratur framgår sälgens 

formbeständighet, dvs vilken grad av krympning man kan räkna med vid 

torkning. Vilket refererades till för att veta hur ämnen skulle sågas innan 

torkning. 

 

I boken Chairmakers notebook beskrivs hela processen gällande 

färskträsnickring, från hur man väljer virke till hur man sköter om och 

använder de olika relevanta handverktygen och hela tillverkningsprocessen av 

handgjorda stolar.  

 

Peter Galbert beskriver det såhär: Hur färskt är färskt trä? Desto kortare stund 

från det att trädet blivit fällt desto bättre. Men trä som inte ännu torkat förbi 

fibermättnadsgränsen anses färskt. Det vill säga, vattnet i cellerna kan vara 

borta, men vattnet i cellväggarna har ännu inte börjat torka bort. Det är vid 

denna punkt som träet börjar krypa och hårdna. Innan trä torkats till 

fibermättnadsgränsen är det mjukt och lätt att bearbeta. (Galbert, 2015)  

 

” When green, even notoriously hard and dense woods such as hickory and 

oak cut easily with hand tools. It´s one more reminder that our ancestors 

didn´t just work hard, they worked smart.” (Galbert, 2015, s.6)  

 

Relevant information för detta projekt, från Chairmakers notebook, är 

informationen gällande hur spindlarna/pinnarna bearbetas och torkas. 

Eftersom pinnarna till möbeln som byggs i detta projekt är liknande pinnarna 

som håller upp ryggstödet på stolar så används samma metod. 
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2 Undersökning/Genomförande 

2.1 Virkestorkning och processen inför virkestorkning. 

 

Bild 1. Två väderskadade sälgträd som växte i Kramfors sågades ned, kapades 

upp och fraktades till skolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Virket som skulle sågas till plankor barkades av för att kunna riktyvlas, 

bark är hårt och kan skada hyvelstålen på rikthyveln. Stockarna rikthyvlades 

på två närliggande ytor för att kunna sågas plant och rakt mot anhållet på 

bandsågen. 
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Bild 3. Uppsågning av rikthyvlade stockar. 

 

 

 

 
Bild 4. Färdigsågade plankor i virkestorken. Plankorna är uppströade så att 

luft enkelt kan strömma emellan. Luftströmningarna är viktiga för att virket ej 

skall mögla, samt torka jämnt. 
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Här nedan är insamlad data från torkningsprocessen. Värden har insamlats 

från torkens display, samt egen manuell vägning av tre referensämnen. 

Tiden i kolumn 2 är antal timmar sedan start, fuktkvoten är troligtvis luftens 

fuktkvot i torken. Period är vilken fas torkningsprocessen är i. ”Bör” står 

troligtvis för vad fuktkvoten började men i varje ny period. De tre sista 

kolumnerna är de tre referensämnena som vägdes. 

 

Dag Tid Fukt Period Bör Planka 

(gram) 

Stock 

(gram) 

Pinne 

(lönn) 

(gram) 

1 0 >60    2410  

2 32 56  59 1455 2090  

3 57,5 39  54 1180  135 

4 & Påfyll 81,3 33 5 50 1020 1875 60 

4 efter 

1.5h 

83,8 45      

5  109,4 32 6 61 860 1925 90 

6 fel *1 129,5 28 7 57 1175 2575 130 

7 152,6 22 7 52 1165 2495 115 

8 176,5 19 9 56 1125 2450 100 

9 *2 199,8 17 9  1090 2395 95<100 *2 

10 223,9 16 9  1090 2385  

11 248,3 15 11  1065 2315  

12 efm 279,3 13 11   2270  

12 kväll 283,8 12 11 45 1106   

16      980 2210  

Tabell 1. 

 

Noteringar: 

*1 Vid dag 6 uppmärksammades det att vågen var trasig, ifall ämnen 

placerades till vänster på vågen blev det felmätning. Vissa mätningar innan 

dag 6 är således felaktiga. 

*2 Vid dag 9 hade pinnarna slutat tappa vikt och de plockades då ut för att 

vidare fortsätta bearbetas. 
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Diagram 1. Fuktprocenten lästes av från den digitala skärmen på torken. Vid 

dag 4 fylldes det på med lite mer fuktigt virke i torken och procenthalten 

ökade därmed tillfälligt. Vid avslut så låg fuktprocenten på 12%. Om det bety-

der att virket var på 12 procent eller ifall det endast var den relativa fuktig-

heten i torken är oklart. 

 

 

 
 

Diagram 2. Vid dag 6 uppmärksammades det att vågen var trasig, ifall ämnen 

placerades till vänster på vågen blev det felmätning. Vissa mätningar innan 

dag 6 är således felaktiga. Planen var att se när referensämnena slutade tappa 

vikt. Då skulle de vara färdigtorkade. Viktminskningen han stagnera men inte 

sluta helt och hållet. 
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Bild 5. Vid bearbetning av de torkade ämnena så visade det sig att virket ännu 

inte torkat helt igenom. Desto tjockare ämne desto mer fukt inuti visade det 

sig. Därför hyvlades ämnena ner till ett mindre men fortfarande grovt mått så 

att de skulle torka färdigt snabbare. Och så fick de moment som skulle byggas 

utav de grövre ämnena tid förskjutas till ett senare tillfälle. Dock fanns det inte 

tid att låta allt torka färdigt, så mycket fick byggas i virke som ännu inte tor-

kats till möbeltorrt, vilket ledde till många svårigheter, till exempel så slog sig 

många ämnen. Det blev en mödosam process på grund av att virket ej blev  

färdig-torkat. 
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2.2 Färskträsnickring 

 

 

Bild 6. Ett lönnträd som var väderskadat och som stod på släktgården i Värm-

land sågades ner och kapades upp i längder. Detta var ett par månader innan 

projektets egentliga start så lönnen fraktades till skolan i Kramfors där de förva-

rades tills projektets egentliga start. 

 

Bild 7. Ändträet på lönnen limmades med d3 ute-lim för att ”försegla” fuktvand-

ringen. Det är när fukten i träet avdunstar ojämnt som det spricker, därför för-

seglades ändträet i förhoppning om att virket skulle torka långsammare och där-

med jämnare. 
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Bild 8. Lönnen klyvdes först med kilar. Inom färskträsnickring vill man ha äm-

nen som följer fibrerna i träet, därför bryter man isär virket istället för att såga 

isär det. Detta är för att spara tid och energi då man bearbetar ämnena i senare 

stadier. 

 

Bild 9. Sedan klyvs ämnena med en klyvkniv för att ge lagom stora ämnen. Klyv-

kniven, använt på rätt sätt, ger en stor förmåga att styra hur träet skall brytas 

isär.  Man placerar ämnet så att den tunnare sidan är uppåt, och så bryter man 

med klyvkniven nedåt. Då kan man styra sprickningen så att den går i mitten 

av ämnet. 



16 

 

 

Bild 10. Ämnena bearbetas sedan i en täljhäst med en dragkniv till en färdig form 

men med en ofärdig finish. Sedan torkas pinn-ämnena till möbeltorrt, i detta fall 

i virkestorken tillsammans med sälgvirket. 

 

 
 

Diagram 3. Data till detta diagram kommer från tabell 1. Diagrammet visar hur 

en referenspinne har tappat i vikt från det att den placerades i torken dag 3. 

Vid dag 6 uppmärksammades det att vågen var trasig och mätningar innan 

dag 6 är således felaktiga. Vid dag 10, 7dagar efter att pinnarna placerats i tor-

ken, så hade referenspinnen slutat tappa vikt vilket betyder att den är torr nog 

för att användas i snickeriet.  
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Bild 11. En rundtapphyvel byggdes för att forma tapparna på pinnarna.  

 

 
Bild 12. Innan tapphyvling till vänster och efter tapphyvling till höger. 

 

 
Bild 13. Slutligen bearbetades pinnarna med spånhyvlar till slutlig finish. Vil-

ket markerar slutet i detta projekt av vad man kallar färskträsnickring. 
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2.3 Tillverkningsprocess av möbel 

 

 

Bild 14. Faner sågades upp i fuktigt virke och ströades upp med tvingar som 

pressade ihop ”paketet”. Detta för att faneret skulle slå sig så lite som möjligt 

vid torkningen. Faneret fick sedan lufttorka under en ventilationsfläkt i snicke-

riet. 

 

 

Bild 15. Ämnen hyvlades fram och limfog tillverkades för skåpstommen. 
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Bild 16. Skåpet handsinkades ihop.   Bild 17. Mittskiva och hyllplan c-                               

tappades ihop. 

 

 

Bild 18. Ram för bakstycke tillverkades, med tappar och tapphål för samman-

sättning. Speglarna tillverkades av limfog och fals frästes. 

 

Bild 19. Infräsning för gångjärnen i sidostyckena på skåpet. Fräst på sinkmaskin. 
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Bild 20. Mittstyrningar för lådorna frästes in på sinkmaskin och tillverkades i 

lönn. Lönn för att det är mer slitstarkt än sälg och ytor som kommer glida mot 

varandra bör tillverkas i ett hårdare träslag. 

 

Bild 21. Lamellskivor tillverkades av furulameller och spärrfanerades med 

björk(1mm). Ytfaner i egensågad lönn(ca3mm). 
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Bild 22. Nedre sargen tillverkades. Tyvärr var virket mögelskadat så långt in på 

ämnena att de var tvungna att geras ihop istället för att intappas som var planen 

från början. Annars hade det mögelskadade virket synts i ändträet på sidorna 

på möbeln. 

 

Bild 23. Kantlisterna till toppskivan tillverkades och monterades ihop med la-

mellskivan. Skivan putsades sedan ner till färdigt mått och de två olika profi-

lerna frästes. 
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Bild 24. Möbeln torrmonterades och pinnarnas placering provades fram. 

 

 
 

Bild 25. Skåpet limmades ihop i fyra steg. Först mittskivan med topp- och bot-

ten skivorna, och då med sidorna torrmonterade. Sedan limmades sidorna 

med respektive hyllplan i en sida i taget. Detta för att det var en så pass kom-

plicerad limning att om man hade försökt limma mer samtidigt så hade det va-

rit en stor risk att limningarna hade nypt ihop innan man hade fått ihop allt. 

Sist passades och limmades bakstycket in. 
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Bild 26. Fronten putsades jämn mot en planskiva med slippapper pålimmat. 

 

 
Bild 27. När skåpet var limmat kunde skrivbordsskivan tillverkas till de exakta 

måtten som skåpet blivit. Kantlisterna limmades på lamellskivan och putsades 

ner till färdigt mått. Skivan renkapades och en 45° vinkel frästes på skivan som 

skall ligga emot topskivan på skåpet som ett stopp när skivan är nedfälld. 
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Bild 28. Gångjärn tillverkades av plattjärn i mässing. Spår för gångjärnen fräses 

in i skrivbordsskivan på sinkmaskinen. Ett mässingsrör monteras i skrivbords-

skivan som stöd för mässingsstången som i sin tur går igenom de två mäs-

singsblecken som därmed bildar ett gångjärn. Gångjärnen och skruvarna pole-

ras upp. 

 

 

Bild 27. Lådorna tillverkades. Halvförtäckt handsinkning mot lådfronter och 

vanlig handsinkning i bakkant. Notspår för lådbottnar frästes in i de halvfranska 

kanterna, samt mittstyrningslisten. Fals för de halvfranska listerna frästes in i 

lådsidorna och listerna limmades. Notsåret för lådbottnarna i lådförstyckena 

frästes in efter lådorna var limmade eftersom att lådfronten är i vinkel. När lå-

dorna var limmade kunde de placeras plant så att fräsningen kom i rätt vinkel. 
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Bild 28. Många varianter på lådknoppar testades. Den vinnande varianten till-

verkades av en lönnvril och i en medvetet skev kubform. Lönnvril för att det 

ger ett skimrande intryck med fibrer som går lite åt alla håll. Och formen för 

att ge ett lekfullt men ändå rakt och strikt formspråk som kan binda ihop de 

lekfulla organiska formerna från pinnarna med det mer strikta formspråk som 

finns annars på möbeln. 
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3 Resultat 

3.1 Möbeln och dess tillverkningsprocess 

 

Slutresultatet av möbeltillverkningen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 29 & 30. Bilder på den färdiga möbeln. 

3.2 Förädling av färskt virke 

 

För att lära sig, bevara och belysa kunskapen om färskträsnickring tillämpades 

metoden med mycket gott resultat. Tiden att torka de grovt bearbetade 

pinnarna till torrt var på 7dagar. I en mindre tork avsätt för just små ämnen 

kan det eventuellt gå ännu snabbare. 

 

Torkningen av eget virke provades på dels för att ge virke till möbeln 

”cessabit” som tillverkades men också för att ge kunskap om processen och de 

svårigheter som kan finnas i momentet. Möbeln kunde tillverkas utav det egna 

virket men resultatet av virkestorkningen måste ändå anses som dåligt, 

eftersom virket ännu inte hade torkat färdigt. Vilket ledde till många 

svårigheter som ej annars hade uppstått, där den största svårigheten var virke 

som konstant slog sig vid bearbetning. 
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3.3 Vad är fördelarna med att utgå ifrån färskt virke? 

 

Att köpa in en hel stock virke för vedpris kostar betydligt mindre än att köpa 

in torkade och uppsågade plankor i samma mängd. Och om man har egna 

träd, som i detta fall, så blir virket gratis. 

Att virket inte är uppsågat kan vara en stor fördel eftersom att man då själv får 

absolut kontroll över virkesframtagning. Man kan själv bestämma tjocklek på 

individuella ämnen, hur årsringarna går osv. Därför kan det bli mindre spill-

virke, det blir det åtminstone ifall man redan i virkesframtagningen vet vad för 

ämnen det skall bli. 

Att bearbeta färskt virke med handverktyg är betydligt lättare än i torkat virke. 

Detta sparar tid, energi och på kroppen.  

I många fall kan informationen om vart trädet kommer ifrån och hur det har 

levt ge ett stort mervärde till möbeln. Detta kan vara ett sätt att profilera sig 

och ge ett önskvärt intryck mot kunder. 

Miljömässigt kan det vara en bra sak att utgå från eget färskt virke, för det 

första kommer man ifrån de långa transporter som köpt virke har fått ge-

nomgå, detta kräver såklart att man kan få tag på lokalt virke. Man kommer 

också ifrån den industriella torkningsprocessen som är mycket energikrä-

vande, men att torka virke själv kan också vara mycket energikrävande. Just 

därför är färskträsnickring en så bra idé. Att bearbeta virket till näst intill fär-

diga ämnen gör att energiresurserna som krävs för att torka ner ämnena är mi-

nimala i jämfört mot att torka ner virke och sedan tillverka ämnen. 

Att låta virke lufttorka är ett annat alternativ som ger bra resultat men det tar 

istället mycket lång tid och förplanering. 

 

3.4 Vad för nackdelar och svårigheter finns det med att 
utgå ifrån färskt virke? 

 

Innan en möbel limmas ihop måste virket vara möbeltorrt. Även om man i vissa 

fall kan bearbeta ämnen i färskt tillstånd så måste virket ha torkat innan sam-

mansättningen av möbels delar sker, för att möbeln inte skall spricka, krympa 

eller slå sig. Att torka virke tar tid, och ofta energi.  

Att veta ifall virke är torrt nog. Peter Galbert beskriver att han torkar sina ämnen 

tills de har slutat tappa vikt, eller tills han med sin erfarenhet tycker att de känns 

lätta nog i handen. (Galbert, 2015) 
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Att torka virke kräver viss kunskap. Desto mer kunskap desto bättre resultat. 

Med facit i handen kan jag med säkerhet säga att jag inte läste på tillräckligt om 

virkestorkning. Detta på grund av tidsbrist, och det ledde till ett dåligt resultat. 

Lyckligtvis kunde möbeln färdigställas ändå. Om man skall torka helt färskt 

virke till möbeltorrt i en virkestork tar det mer tid än vad som beräknades för 

detta projekt. 

Att torka virke kräver någon form av anläggning, om man lufttorkar virke krävs 

endast yta. Men vill man påskynda processen krävs någon form av tork. En tork 

behöver dock inte vara med komplicerad än en trälåda med en gammaldags 

glödlampa i, ifall man torkar små ämnen. (liknande de ämnen som färskträ-

snickrades i detta projekt. Virkestorkning kräver oftast mycket energi och däri-

genom pengar. 
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4 Diskussion och reflektion 
 

Denna rapport anser jag är ett lyckat resultat av dokumentationen av 

tillverkningsprocessen av examensmöbeln. 

 

Att utgå ifrån färskt virke i syfte att tillverka en möbel har varit mycket roligt 

och lärorikt. I efterhand kan jag dock erkänna att projektet var lite för ambitiöst 

sett till tidsramen. Jag hann visserligen klart med min möbel men det har känts 

mycket stressigt. Skolans täljhäst var för liten för mig och arbetsställningen och 

det hetsiga tempot jag kände att jag var tvungen att uppehålla i början gjorde 

att jag fick mellan 10-15st mindre ryggskott under projektets gång.  

 

Även om jag ofta under projektets gång önskat att jag köpt in torkat virke 

istället för att kämpa med mitt virke som inte han torkas färdigt så är jag 

mycket glad för erfarenheten om hur jobbigt det kan vara att snickra i virke 

som inte fått torka tillräckligt. Metoden att hyvla ner ämnena till nästan färdigt 

mått så att de skulle torka snabbare och sedan hyvla till färdigt mått kändes 

som en bra metod. Men detta kräver viss försiktighet så att man har nog med 

material att hyvla bort ifall ett ämne slår sig mer än beräknat. 

 

Färskträsnickring är definitivt något jag tänker fortsätta med. Här känns det 

mycket tryggt att ha boken Chairmakers notebook som facit till de olika 

problemen jag kommer stöta på. 
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