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Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om att utföra byggnadshantverk med handverktyg. Syftet är 
att få erfarenhet av en arbetsprocess som har varit, men idag inte längre är en 
självklarhet för snickare. 
Hantverket som utförs är delar av ett fönster till Regnaholms herrgård i Östergötland 
och innefattar karm, ramverkspaneler i nischen samt foder.  
I uppsatsens genomförandekapitel, vilket är den mest omfattande delen av 
uppsatsen, beskrivs tillverkningsprocessen. Ämnen som i övrigt är intressanta för 
fönsterhantverk kommer inte behandlas, som exempelvis fönsterbågar, glasning, 
kittning, ytbehandling och beslag. 
 
I resultatkapitlet redogörs för den litteratur som funnits att tillgå och vilka eventuella 
svårigheter som uppstått i användandet av den. Litteratur har funnits till alla moment 
förutom två. Detta gällde sammansättningen av fönsterkarmen vilken istället gjordes 
efter egna erfarenheter och ramverkspanelen vilken kunde göras efter en beskrivning 
av en ramverksdörr; här bedömdes principen för dessa två densamma. 
Litteraturen var tillämpbar med några mindre svårigheter. 
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Uppkomsten till det här arbetet beror delvis på en kurs i utbildningen som hölls av 
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visat och den rådgivning han gett gällande tillverkningen av det svängda fodret i detta 
arbete. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Hantverk är fascinerande, det som görs av människans hand. Både resultatet och 
utförandet för med sig något mer. Hantverkaren lämnar spår efter sig, såsom rena 
verktygsspår men också det personliga uttrycket. Att arbeta med handverktyg tror jag 
också för hantverkaren närmre materialet och ökar förståelsen för hur det fungerar 
och ter sig. För mig som hantverkare ger det en särskild stimulans att arbeta med 

handverktyg. 

Att tillverka byggnadsdelar med handverktyg är dock i och med industrialiseringens 
intåg på mitten av 1800-talet ett hantverk som idag inte utövas i någon större ut-
sträckning. I en tidigare kurs i utbildningen undervisade restaureringssnickaren Olof 
Appelgren i konstruerandet av profilhyvlar och användandet av dessa.  Profilhyvlarna 
som tillverkades av oss studenter var avsedda för interiörer på Regnaholms herrgård i 
Östergötland, vilken drabbats av en brand 2017. 
Här väcktes intresset och tanken hos mig att arbeta med handverktyg såsom hyvlar 
och att göra det med Regnaholms herrgård som fortsatt projekt. 

 

1.2 Problemformulering 

Att kunna tillverka byggnadsdelar med handverktyg behärskas idag inte av gemene 

snickare och är en hantverkskunskap som riskerar gå förlorad. Inom kulturvården bör 

det minst sagt vara av vikt att förvalta denna kunskap då den kan behövas vid t.ex. 
restaureringar men också utifrån dess värde som immateriellt kulturarv. 

Hur man utövar detta hantverk och var man hittar kunskapen är frågor som för mig 
varit intressanta. 
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1.3 Syfte 

Syftet är att tillämpa hantverk med handverktyg så långt det är möjligt för att få egen 

erfarenhet av en arbetsprocess som idag är långt ifrån självklar. 
Hantverket som ska utföras berör delar till ett fönster, efter en förlaga på Regnaholms 
herrgård. Detta innefattar fönsterkarm, ramverkspaneler i nischen samt foder. 

Vidare är uppsatsens syfte att redovisa den ovan nämnda arbetsprocessen samt 
besvara frågorna nedan. 

 

Frågeställningar 

- Finns det litteratur som beskriver tillverkningen av delarna till ett fönster som 
detta? 

- Vilka eventuella svårigheter kan uppstå i användandet av litteraturen? 

 

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar hantverksutövande med handverktyg, någon detaljerad 
beskrivning av handverktyg kommer inte ges utöver det som kan komma att nämnas i 
samband med momenten de används i. Ett undantag är de hyvlar som tillverkats 

under hantverksprojektet; dessa kommer beskrivas översiktligt, dock inte deras 
tillverkningsprocess. 

 
Tillverkningen av hyvlarna ses i detta arbete som ett medel för att kunna utföra 

hantverket och inte en direkt del av studien; därför har tillverkningen inte begränsats 
till att göras med enbart handverktyg utan maskiner har också använts. Exempel på 
maskiner är justersåg och bordsfräs. 

Handverktyg som är autentiska för den tiden (1700-tal) som hantverket återspeglar 
har använts i den utsträckning dessa varit tillgängliga, i andra fall har 

andra/modernare alternativ använts. Detta gäller t.ex. sågar. 

 
Hantverket som utförts är begränsat till följande delar av fönstret: karm, 

ramverkspaneler och foder. Ämnen och moment som i övrigt är intressanta inom 
fönsterhantverk kommer inte behandlas. Exempel på detta är fönsterbågar, glasning, 
kittning, ytbehandling och beslag. 

Virke som använts är furu. Grovdimensionering har gjorts med kap- och klyvbandsåg. 
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1.5 Metod 

För att besvara frågorna i detta arbete har följande metoder använts: 

Litteraturstudier 

Litteraturstudier har gjorts på Träakademiens fysiska bibliotek samt via 
Mittuniversitetets universitetsbibliotek online. Digitala arkiv som Diva och Gupea har 
använts. 

Intervjuer 

Gällande det svängda fodret har en dialog förts med Olof Appelgren som har forskat 
på området. I ett tidigt stadium av arbetet gjorde jag ett studiebesök hos Olof, i 
snickeriverkstaden på Skansen i Stockholm. Där tittade vi igenom hyvlar han och andra 
tillverkat för svängd hyvling och diskuterade lösningar till de hyvlar jag planerade att 
tillverka. Under arbetets gång har intervjuer med Olof gjorts via telefon. 

Hantverksförsök 

För att kunna besvara den andra frågeställningen ”vilka eventuella svårigheter kan 
uppstå i användandet av litteraturen?” måste hantverket utföras. 

 

1.6 Befintlig kunskap 

Av den litteratur som använts är det en skrift som är en handledning. Detta gäller 

'Byggnadssnickaren på landet' av J. M. Bong, vilken också uppger sig för att vara en 
sådan. Här ges instruktioner för bland annat inläggning av golv och paneler, 

tillverkning av fönster- och dörrkarmar och tillverkning av verktyg. 
 

Annan litteratur som nyttjats är rapporter/dokumentationer av utförda hantverk, 
däribland ’Utvecklingsprojektet Tottieska gården – snickerierna’ av Olof Appelgren 

samt en bilaga till denna ’Handhyvling av 1700-tals foder – Tottieska gården på 
Skansen’ av Arne Nieland. Dessa båda är rapporter från snickeriarbeten på Tottieska 

gården på Skansen utförda 2014-2015. I dessa redogörs bland annat för profilhyvling 
av foder, raka som svängda. 

Tomas Karlssons licentiatuppsats ’Ramverksdörr – en studie i bänksnickeri’ behandlar 
tillverkandet av en ramverksdörr med handverktyg. Uppsatsen har varit till hjälp vid 

tillverkningen av ramverkspanelerna i detta projekt då principen bedömts vara 
densamma för ramverksdörrar som paneler. 
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2 Allmänt 
 

2.1 Beskrivning av fönstret 

Här ges en översiktlig teknisk beskrivning av det fönster på Regnaholms herrgård som 
varit förlaga till det som tillverkats. Delar som inte behandlas i projektet beskrivs ändå 
i korthet för att ge en helhetsbild; dessa är fönsterbågar, bröstpanel och bröstlist.  
Herrgårdens huvudbyggnad (den nuvarande) uppfördes på 1760-talet (Sjöberg, 2010). 
Herrgården ägs idag av Lars Sjöberg. 

Fönstret är placerat i en nisch i den ca 0,5 m tjocka ytterväggen. Det är ett 
rektangulärt fyrluftsfönster med mittpost och tvärpost.  
Karmen är ca 195 cm hög och 126 cm bred (dagmått). Överstycket och understycket är 

till yttermåttet 186 cm breda, detta för att de ca 20 cm som då skjuter ut på vardera 
sidan är avsedda att muras in i murverket vid montering. Karmens sidostycken samt 
överstycke är 15 cm breda medan understycket är 27 cm brett. Tjockleken på virket är 

ca 7 cm. Sidostycken, överstycke samt mittpost och tvärpost har en profil i form av en 
karnis.  
Fönsterbågarna är spröjsade och de två nedre bågarna har sex rutor vardera medan 

de två övre har fyra rutor vardera.  
Nischens sidor är beklädda med ramverkspaneler vilka är snedställda på så sätt att 

öppningen in mot rummet är vidare, för att sedan smalna av i riktning mot karmen. 
Panelerna har tre fyllningar där den mittersta är längre/större och de ovan och under 
är kortare/mindre. Panelerna är inte helt rektangulära då det övre tvärstycket och 

fyllningen därunder ”sneddas” nedåt i riktning mot fönstret och därmed följer valvets 

lutning. Valvet är murat och putsat. 

Fodren står på en fodersockel och är från golv upp till det övre fodret ca 282 cm höga. 
Det övre fodret är ”svängt” efter valvet, d.v.s. det har en radie. Denna radie (mätt från 

fodrets nedre kant, d.v.s. innerradien) är ca 235 cm med sitt centrum i ungefär höjd 
med bröstlisten. Den totala höjden, från golv till det övre fodrets högsta punkt är ca 

301 cm. Fodren är rikt profilerade.   
Under karmen, emellan fodren sitter en bröstpanel med en fyllning och därpå en 

bröstlist vilken ligger i ”liv” med karmens understycke. 

2.2 Tillverkningsprocessens moment - begreppsförklaring 

Tillverkningsprocessen kan delas upp i ett antal moment - från beräkning av material 
till hopsättning. Dessa moment benämns enligt följande (med förklaring): 

1. Tillritning – material för tillverkningen beräknas, en kapnota upprättas. 

2. Tillagning – materialet tas fram och bearbetas: kapas, klyvs, hyvlas. 

3. Påritning – beräknade mått överförs till materialet. 

4. Bänksnickeri – t.ex. tappning, sinkning, notning, profilering. 

5. Hopsättning – ämnen sätts samman till färdig produkt. 

(Tomas Karlsson,2013) 

Ovanstående kan ses som en ordlista; benämningarna kommer användas löpande i 
texten i kommande kapitel. 
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3 Undersökning/Genomförande 

 

3.1 Träets utriktning 

 
Först ska beskrivas hur virket - efter att det grovkapats och klyfts – har utriktats (Bong 
1883), d.v.s. bearbetats till att bli plant och rätvinkligt. Detta, som är ett delmoment i 
tillagningen, har utförts på samma vis gällande samtliga stycken till fönstrets olika delar, 
därför beskrivs det nu för att inte göra en upprepning vid varje moment. 
I utförandet av detta har en beskrivning av J. M Bong ur skriften 'Byggnadssnickaren på 
landet' (1883) använts. 
 
Först synades stycket för att se om det var uppenbart skevt. Då detta var fallet så togs 
först de uppstående hörnen ned grovt med en skrubbhyvel enligt Bongs anvisning. 
Vidare var det på en del stycken så att antingen ändarna eller mitten ”stod upp” och 
dessa höjder togs då också ner med skrubbhyveln (se bild 1). Efter skrubbhyvlingen 
föreslår Bong att man går över med en ”grof-slät-hyfvel” om man har en sådan, 
alternativt en enkel rubank (rubank med stål utan spånbrytare), för att ytterligare ta bort 
de största höjderna efter skrubbhyveln. En kortare hyvel är effektivare att bort 
ojämnheter med, varför grovsläthyveln vilken är kortare än rubanken föredras till detta 
(Karlsson, 2013). Då jag inte hade tillgång till någon av dessa två ovan nämnda hyvlar 
användes istället en putshyvel (245 mm lång) med grovt ställt stål. 
 
När detta gjorts användes riktribbor för att kontrollera ytans planhet tvärs över hela 
stycket (se bild 2). Sedan hyvlades ytan jämn och plan med en rubank med dubbeljärn – 
ett stål med spånbrytare, eller som Karlsson (2013) benämner det, klaff. Under 
hyvlingen kontrollerades ytan med jämna mellanrum, med hjälp av riktribborna. 
När ytan nu var plan så hyvlades den ena av kanterna vinkelrät mot denna med en 
rubank; vinkelhake användes för att kontrollera vinkeln. Sedan användes efter Bongs 
instruktioner ett strykmått/ritsmått för att märka ut styckets bredd och tjocklek. Om 
mycket material skulle avverkas, vilket var fallet främst gällande breddmåttet på 
fyllningarna till ramverkspanelen, så avverkades det först grovt med yxa för att sedan 
hyvlas sista biten fram till ritsen med rubanken.  
Med detta gjort var tre sidor plana och räta och stycket var parallellt. 
Eftersom samtliga delar som tillverkades till fönstret hamnar med ena sidan (baksidan) 
in mot byggnadens murverk så innebär det att denna inte kommer synas. Därför 
hyvlades baksidan på samtliga stycken endast grovt med skrubbhyvel fram till ritsen. I 
några fall var det mycket som behövde avverkas och då användes också yxa först. Detta 
att inte lägga onödig energi (vilket jag tror det handlade om) på att bearbeta baksidan 
kunde ses på en bröstpanel från 1700-talet som fanns till hands i verkstaden under 
projektet. 
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Bild 1. Ett ramverksstycke bearbetas grovt med skrubbhyvel. 

Bild 2. Här används riktribbor för att kontrollera styckets planhet. 
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3.2 Karm 

Falsning 

Efter att karmstyckena tillagats enligt beskrivningen i föregående avsnitt så påritades 
dessa med måtten för bågfalsen. Breddmåttet och djupmåttet (30 mm och 12 mm) 
påritades med ett ritsmått. Dessa mått från uppmätningen kan jämföras med de Bong 
(1883) föreskriver: ca 31mm och 12,3mm (1 ¼ tum och ½ tum). 
Momentet började med att med ”egna försök” utföra falsningen. Till en början användes 
en falshyvel med bredd- och djupstopp vilka ställdes in efter de önskade måtten 30 och 
12 mm. Snabbt upptäcktes att det var tidsödande och onödigt ansträngande att avverka 
allt material med hyveln. Då användes yxa för att grovavverka, efter att ett par mm först 
hyvlats med falshyveln. Den sista biten hyvlades sedan med falshyveln. Det var svårt att 
få en jämn kant i falsens innerhörn med denna metod varför det valdes att använda en 
nothyvel istället för falshyvel i det första steget. Med nothyveln, som var ställbar med 
bredd- och djupstopp, hyvlades ett spår som utgjorde falsens slutliga bredd och djup (se 
bild 3). Därefter var det enklare att grovavverka det återstående materialet med yxa för 
att sedan hyvla sista biten med falshyveln. 
 
Falsning kan enligt Karlsson (2013) tidigare ha gjorts med olika metoder. Ett par exempel 
på dessa är att med nothyvel hyvla från två håll tills materialet som ska bort lossnar. En 
annan är kombinationen av nothyvel, yxa, falshyvel och simshyvel. Bong (1883) 
föreskriver en kombination av nothyvel, simshyvel, skrubbhyvel och rubank. 
De test som jag gjorde är en kombination av ovan nämnda metoder. Att använda yxa för 
grovavverkning var för att inte bara nämna effektivt också ett byte av arbetsställning 
efter mycket hyvlande, vilket var välkommet. Yxa används i en av metoderna som nämns 
ovan, då också i kombination med nothyvel. Dock hyvlas notspåret 2-3 mm innanför 
ritsen varför simshyveln behövs för att hyvla den sista biten (Karlsson, 2013). Detta tycks 
vara en onödig ”omväg” till samma resultat varför valet av verktyg och metod i detta test 
kan tyckas vara ett fungerande alternativ. 
 
Samtliga karmstycken försågs med 
en profil i form av en karnis; denna 
hyvlades fram med en profilhyvel 
vilken byggts under en kurs med 
snickaren Olof Appelgren. 
 
  

Bild 3. Falsning av ett karmstycke. Ett notspår hyvlas 
här, sedan användes yxa för att grovavverka.  
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Sammanfogning av karmämnen 
 
Till detta moment hittades ingen litteratur, därför har det utförts efter egna erfarenheter 
som skaffats under utbildningen. 
Karmämnena sammanfogades med tappar och tapphål - med tappar i sidostyckena samt 
tapphål i över- och understycke. Först påritades sidostyckenas placering på understycket. 
I denna stämdes ur, enligt förlagan, en ”nedsänkning” på ca 20 mm avsedd för vartdera 
sidostycket att stå i. Därefter påritades tapphålens placering i dessa nedsänkningar, 
varpå ett par hål borrades upp med en borrsväng (se bild 4) för att sedan med stämjärn 
hugga bort materialet och skära rent längs kanterna. Tapphålen gjordes genom 
understyckets hela tjocklek. 
Tapparna på sidostyckena gjordes sedan genom att överföra tapphålens mått till dessa. 
Med en ryggsåg sågades tapparnas längdmått (tvärs fiberriktning) och sedan höggs 
breddmåttet fram med ett stämjärn (längs fiberriktning) (se bild 5). 
Intappningen i överstycket gjordes enligt samma princip som för understycket, men här 
utan nedsänkningen på 20 mm. Istället gerades mötet mellan sidostyckena och 
överstycket, men bara delvis - tillräckligt för att profilerna (karniserna) skulle mötas 
”korrekt” i hörnet. 
Karmens mittpost tappades in i över- och understycke och tvärposten på samma vis i 
sidostyckena. Tvärposten och mittposten sammanfogades ”halvt-i-halvt”. 
 
  

Bild 4. Tapphålet för mittposten borras först ur med 
en svängborr. Längre ned på karmstycket ses 
tapphålet och "nedsänkningen" för ett sidostycke. 

Bild 5. En tapp huggs fram med stämjärnet efter att 
breddmåttet först sågats. Tvärposten. 
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3.3 Ramverkspanel 

 
Till hjälp att tillverka de två ramverkspanelerna har Tomas Karlssons uppsats 
'Ramverksdörr – en studie i bänksnickeri' (2013) använts. Hans arbete bygger mycket på 
J. M Bongs instruktioner i 'Byggnadssnickaren på landet' (1883) och jag har därför 
använt båda dessa källor, varför referenser ibland görs till Karlsson och andra gånger 
”direkt” till Bong. 
Någon litteratur för ramverkspaneler specifikt har inte hittats, men principen torde vara 
densamma som den för dörrar. 
Till hjälp har också originalpaneler från 1700-talet funnits tillhands i snickeriet för 
undersökningar. 
 
Principen för ramverkspanelens sammansättning är att de horisontella tvärstyckena, i 
detta fall fyra stycken, tappas in i de två lodräta sidostyckena. Då erhålls ett ramverk 
med plats för tre fyllningar. Fyllningarna integreras i ramverket på så sätt att de förs in i 
ett notspår som hyvlas fram i ramverkets samtliga ”fack”. På så vis ”låses” fyllningarna av 
ramverket och någon vidare infästning behöver inte göras. 
Ramverket låses med pinnar vilka slås i förborrade hål. 
 
Processbeskrivning ramverk 
 
De tillagade styckena till ramverket påritades enligt en systematik som beskrivs av 
Karlsson (2013). Beskrivningen återger Bongs (1883) instruktioner om detta, men 
Karlsson har också gjort hjälpsamma skisser.  
Tvärstyckenas placering på sidostyckena påritades; genom att följa Karlssons beskrivning 
kunde man sedan märka ut för listgång (profilen), gering/ar samt tapphålens längd och 
bredd. Först sågades geringarna med stöd av en träkloss med 45 graders vinkel. 
Sågningen gjordes, med japansåg, en bit ifrån ritsen för att sedan skära det sista med 
stämjärn. I övrigt material som skulle avlägsnas sågades ned ett par snitt för att sedan 
hugga bort materialet med stämjärn (se bild 6). Därefter påritades tapphålets placering 
som sedan höggs ur med en lockbettel, på så vis att hälften av djupet höggs från ena 
sidan varpå stycket vändes och höggs klart från andra sidan. I och med att geringarna 
redan sågats och rensats så fick en träkloss fungera som stöd underifrån när man vände 
stycket för att hugga den sista hälften. Detta tycktes vara aningen vanskligt och 
omständigt. När den andra ramverkspanelen tillverkades så gjordes geringarna och 
tapphålen därför i omvänd ordning. Detta medför dock mer material, ungefär det 
dubbla, att hugga ur med lockbetteln.  
Karlssons beskrivning av detta moment missförstods av mig; att såga geringarna före 
uthuggningen av tapphålen var beskrivet i en analys Karlsson själv gjort, men vad han 
senare föreslår som metod är den omvända ordningen. 
Gällande uthuggningen av tapphålen redogör Karlsson, baserat på Bongs beskrivning, 
för hur man kan använda lockbetteln på ett effektivare sätt. Detta var svårbegripligt och 
därför utfördes momentet efter beskrivningen så långt det begreps och därefter utifrån 
egen erfarenhet. Ramverkets två sidostycken spändes fast i arbetsbänken bredvid 
varandra, då kunde två tapphål huggas ut samtidigt, vilket gav viss effektivitet (se bild 7). 
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Bild 6. Här har geringarna gjorts före tapphålet huggts ut. Senare gjordes det i omvänd ordning. 
Materialet rensas medstämjärn. 

Bild 7. Två tapphål huggs ut samtidigt. 
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När tapphålen var gjorda så påritades 
tvärstyckena efter liknande systematik som för 
sidostyckena, men nu med tappar istället för 
tapphål. Tappens tjocklek slitsades (sågades) 
med en rygglös japansåg försedd med 
klyvtänder (se bild 8) och sen sågades detta 
material bort intill markeringen för tappens 
längdmått. Den första sågningen, slitsningen, 
provades också göras med en ryggsåg avsedd 
för klyvsågning. Den senare var stabilare och 
det var lättare att såga ett rakt och jämnt snitt. 
Den rygglösa japansågen är ”böjbar”, vilket i 
sammanhanget kan tyckas negativt, men 
tänderna var grövre och sågningen gick därför 
snabbare med den. I de fall sågsnittet inte blev 
helt rakt och jämnt så skars dessa ojämnheter 
bort med stämjärn efteråt. Efter dessa 
sågningar höggs tappens breddmått ut med 
stämjärn; i och med att man högg längs 
fiberriktningen gick detta väldigt lätt. Tapparna 
gjordes aningen smalare än tapphålen för att 
sedan vid hopsättningen kunna slå in kilar och 
därmed låsa tapparna i ramverket (Karlsson, 
2013). 
Härefter gjordes geringarna på samma vis som 
på sidostyckena. 
 
 
 
 
När ramverkets delar försetts med tappar och tapphål och samtliga geringar sågats och 
skurits sattes ramverket samman för att prova passningen (se bild 9). Vissa justeringar 
gjordes i geringarna för att få tätare möten. När geringarna sågades och skars i första 
skedet så gjordes detta med en viss marginal (ca 0,5 mm intill ritsen) med syfte att 
kunna göra dessa finjusteringar. 
När justeringar gjorts och passformen var god nog togs ramverket isär och ett notspår 
för fyllningarna, 8 mm brett och 10 mm djupt, gjordes med nothyvel. Detta kallar Bong 
(1883) att urnota. 
Därefter profilhyvlades/”listades” styckena. Detta gjordes efter en anvisning given av 
Karlsson (2013) där en list sätts i notspåret för att fungera som djupstopp för hyveln. 
Hyveln har i sig redan ett djupstopp vilken ”landar” på ramverkets ”platta”, men då 
risken för att vinkla hyveln och hyvla för djupt finns, och därmed förklena träet, så 
fungerar listen som ytterligare ett djupstopp (Karlsson, 2013). 
Profilhyveln som användes byggdes under kursen med Olof Appelgren. 
 
  

Bild 8. Tappen sågas fram med japansågens 
"klyvsida". 
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Processbeskrivning fyllningar 
 
För att uppnå den bredd fyllningarna skulle ha så fogades två brädor samman med lim, 
fisklim användes. Endast de två sidor som skulle sammanlimmas rikthyvlades före 
limningen enligt Bongs (1883) anvisning. När limmet härdat, utfördes hela utriktningen 
av fyllningarna och därefter påritades bredd- och längdmått med hjälp av en större 
vinkelhake. Dessa bredd- och längdmått togs genom att mäta i ramverket från notspår 
till notspår, och därefter räkna bort 2 mm på varje sida av fyllningen; detta för att ge 
utrymme för virkets svällning och krympning (Karlsson, 2013). Fyllningarnas längdmått 
sågades (tvärs fiberriktning) strax intill markeringen och breddmåtten höggs först med 
yxa (längs fiberriktning) (se bild 10). Samtliga fyra sidor hyvlades sedan ned till 
markeringen. Detta innebar hyvling i ändträ, vilket gjordes med en rubank. För att 
undvika urslag i kanterna så hyvlades från båda hållen och in mot mitten (Karlsson, 
2013). 
 
När fyllningarna nu var dimensionerade och rätvinkliga hyvlades frisen med en frishyvel. 
Först ritsades på kanten runt styckena hur djupt det skulle hyvlas. Hyveln var utrustad 
med ett förskär vilken användes när hyvlingen skedde tvärs fiberriktningen, detta för att 
undvika urslag i spegelns kant. Att först hyvla alla friser som går tvärs fiberriktningen 
visade sig ge bäst resultat. Det provades att göra omvänt, att börja med att hyvla 
friserna som går längs fiberriktningen (se bild 11). När sedan de andra friserna hyvlades 
(tvärs fiberriktningen) så blev det ganska stora urslag i spegelns hörn. 
Karlsson (2013) förespråkar redan denna ordning men enbart ur effektivitetssynpunkt, 
då han ansåg det tidsödande att ta behöva ta bort och sätta tillbaks förskäret flera 
gånger under hyvlingen. 
 
När samtliga friser hyvlats vändes stycket och med en putshyvel och rubank hyvlades 
sidorna till en tjocklek så att fyllningarna rymdes i notspåret. Till detta användes efter 
Karlssons beskrivning en träbit försedd med samma notspår som ramverket, vilken gavs 
en markering 2 mm före notspårets botten. Denna markering gjordes eftersom - vilket 
tidigare nämnts - en springa ska finnas för styckenas svällning och krympning. Då kunde 
man vartefter man hyvlade kontrollera fyllningens tjocklek med mallen (den urnotade 
träbiten); när kanten på fyllningen nådde fram till markeringen hade den hyvlats 
tillräckligt. 

Bild 9. Ramverket sätts samman för att prova passningen och se efter om justeringar behöver 
göras.  
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Efter detta var fyllningarna färdiga att sättas i ramverket, detta provades och vissa 
justeringar fick göras där man missat hyvla fyllningarnas tjocklek helt jämn. 
Ramverket klämdes sedan ihop med tvingar och tapparna kilades. Hål om 6 mm i 
diameter borrades i ramverket genom tapparna. Dessa hål ”pinnades” (Karlsson, 2013) 
sedan för att på så vis, tillsammans med kilarna, låsa konstruktionen. Två hål borrades 
genom varje tapp och både pinnar och kilar limmades (Bong, 1883) (se bild 13). 
Tapparna gjordes med ett visst övermått, så när limmet härdat sågades tapparna strax 
intill ramverkets kant, den sista biten hyvlades försiktigt eller skars med stämjärn. 
Likadant gjordes med pinnarna. Också ramverkets sidostycken hade gjorts med övermått 
och dessa sågades bort. 
Diverse mindre ojämnheter och märken på panelen hyvlades bort. På vissa ställen var 
höjdnivåerna i möten mellan sidostycken och tvärstycken lite skiftande, därför hyvlades 
också dessa skillnader försiktigt ned. Slutligen sicklades ytan för att ta bort eventuella 
spår från hyveln (Karlsson, 2013). 
 
 

  

Bild 10. Breddmåttet på en fyllning huggs först med 
yxa då det är ganska mycket material att avverka. 

Bild 11. Här har frishyvlingen påbörjats i träets 
längdriktning, men det visade sig ge bättre resultat 
när de tvärgående friserna hyvlades först. 
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Bild 12. En fyllning som ännu inte är färdighyvlad 
provas i ramverket av nyfikenhet för hur det ska 
komma att se ut. 

Bild 13. En ramverkspanel som är kilad och pinnad. 
Här återstår renkapning, hyvling av ojämnheter och 
tillslut sickling av ytan. 
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3.4 Foder 

 
Som skriftliga instruktioner till att tillverka fodren har rapporten ’Utvecklingsprojektet 
Tottieska gården – snickerierna’ (Olof Appelgren, 2016) samt en bilaga till denna: 
’Handhyvling av 1700-tals foder – Tottieska gården på Skansen’ (Arne Nieland, 2016) 
använts. 
En muntlig källa har varit Olof Appelgren själv. Under åren 2014, 2015 pågick ett projekt 
på Tottieska gården på Skansen, där Appelgren med stöd från Hantverkslaboratoriet vid 
Göteborgs universitet forskade kring att hyvla svängt. De metoder som kan ha använts 
på 1770-talet för att åstadkomma detta redogörs för i hans rapport som nämnts ovan. 
 
Appelgren var gästlärare på Träakademien hösten 2017 och då byggdes, av oss 
studenter, hyvlar anpassade till fönsterfodren på Regnaholms herrgård; dessa hyvlar har 
använts i detta projekt. Till det svängda fodret har nya hyvlar byggts för att kunna hyvla 
efter radien, så att säga ”svängt”. 
Arbetet med fodren delas upp i tre avsnitt: processbeskrivning raka foder, beskrivning av 
hyvlar till svängt foder, och processbeskrivning svängt foder. 
 
Processbeskrivning raka foder 
 
Efter att fodren utriktats vändes ämnena och undersidan hyvlades konkav med en 
skrubbhyvel; ”detta för att fodret skall sitta dikt an mot väggen” (Arne Nieland, 2016, s. 
2) 
Därefter gjordes en mall med fodrets färdiga profil, med hjälp av denna mall ritades 
sedan profilen ut på foderstyckenas ändträ. På så vis kunde man lättare se och 
kontrollera hur djupt man hyvlade. På bild 14 ses också siffror från 1-5, dessa syftar till 
vilken ordning profilerna ska hyvlas. Hädanefter väljer jag att i texten uppkalla profilerna 
efter dessa siffror. 
Det första steget i hyvlingsprocessen var att med en ställbar nothyvel hyvla fram vad 
kallas för referenser. Dessa utgör ett förarbete och möjliggör själva profilhyvlingen. Var 
referenserna skulle göras på dessa foder hade fastställts i den tidigare nämnda kursen 
med Olof Appelgren. Den ena referensen gjordes så att den hamnade på den lilla pärlan 
(nr 2) och den andra gjordes alldeles intill för att utgöra den apofysis (den lilla kanten 
bredvid pärlan) vilken vidare övergår i profil nr. 1. Materialet ovanför profil nr. 1 kunde 
nu avverkas grovt med yxa och skrubbhyvel. Nieland gör denna process med 
skrubbhyvel och avslutningsvis en grovt inställd putshyvel medan Appelgren (2016) 
grovavverkar med yxa. Jag började med yxan för att sen gå med skrubbhyveln närmre 
markeringen då detta kändes tryggast. 
  

Bild 14. Fodrets färdiga profilering utritad på en ände, siffrorna avser hyvlingens ordning. Det 
första notsspåret har också gjorts, det som här landar på "den lilla kanten", apofysis. 
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Därefter hyvlades den första profilen fram, nr. 1. Denna profil kanske kan benämnas som 
en platta (Nieland, 2016) som övergår i en fallande hålkäl (Günther, 2006). Hyveln till 
detta var konstruerad med en yta avsedd att ”landa” på apofysis och då vara 
färdighyvlad. Innan man landat på apofysis var det svårt att styra hyveln rakt då den inte 
hade något sidoanhåll att ”vila mot”. Därför kompletterades hyveln med ett anhåll avsett 
att vila mot fodrets kant (profil nr. 4). Då hölls hyveln på plats och fungerade bättre. 
 
Profil nr. 2, en pärla hyvlades därefter. Här var det inte mycket material att hyvla då den 
tidigare urnotningen ju gick ända ned till pärlans topp. 
 
Efter pärlan hyvlades profil nr. 3, en vulst. Ganska mycket material behövde avverkas 
innan vulsten började ta form. Tanken var först att avverka detta material genom att 
vinkla profilhyveln avsedd för vulsten och sedan successivt räta upp hyveln till sitt ”rätta 
läge”. Men när man vinklade denna för att kunna göra detta så skar hyvelns spets in mot 
vulsten och repade den. Risken fanns också att glida med hyveln för långt upp mot 
plattan ovanför vulsten, därför tvingades en tjock stållinjal fast i stycket vilken fick agera 
som stopp för hyveln sida. Med detta anhåll, som linjalen fick agera, kunde nu 
profilhyveln användas i upprätt läge för grovavverkning (då ställdes stålet lite grövre) och 
fortsatt tills hyveln landade på plattan, vilket den var konstruerad att göra. 
 
Profil nr. 4, en pärla hyvlades därefter (se bild 15). Profilhyveln till denna pärla var 
tillverkad med avsikt att hyvla i båda riktningar. Först gjordes två ritsar som markerade 
pärlans bredd och djup vilka sedan följdes i början av hyvlingen, ritsarna säkerställde 
också att pärlan blev parallell (Nieland, 2016). 
Fodrets kant, den som är under pärlan, behövde hyvlas ned ca 2 mm för att hamna lite 
innanför pärlan. Detta gjordes med en ställbar falshyvel. 
 
För den sista profilen, nr. 5, en hålkäl, fanns ingen avsedd hyvel; därför tillverkades en. 
Efter tips från Olof Appelgren1 konstruerades en hyvel med två ”land” (anhåll); ett som 
landar på fodrets platta, bredvid hålkälen och ett som landar mot fodrets sida, under 
hålkälen. Hyveln konstruerades så att den vinklas 45 grader vid hyvlingen och därför 
behövde de två anhållen vara vinklade 45 grader i förhållande till hyvelkroppen. Denna 
hyvel fungerade sedan också till det svängda fodret. 
 
Efter att hålkälen hyvlats var de raka fodrens profilering klar. 

                                                           
1 1 Olof Appelgren, restaureringssnickare på Skansen, intervju den 25 Mars 2018. 

Bild 15. Fodret tar form. Här hyvlas den större pärlan fram. 
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Beskrivning av tillverkade hyvlar till svängt foder 
 
Som nämndes tidigare konstruerades nya hyvlar med förutsättningar att hyvla svängt. 
Dessa förutsättningar är att hyvelns sula är så pass kort att den ”får plats” i radien, 
alternativt att hyvelkroppen är svängd efter samma radie, samt att hyvelstålet ställs i en 
viss vinkel (Appelgren, 2016). Jämfört med hyvlarna till de raka fodren vars stål är ställda 
i en vinkel omkring 45 grader så är de flesta stålen här ställda i omkring 56 grader. 
 
Totalt byggdes sex stycken hyvlar, samtliga i rödbok; nya stål bearbetades till två av 
dessa, till de resterande fyra kunde stålen som användes till de raka fodren nyttjas.  
Den hålkälshyvel som tillverkades till de raka fodren kunde som nämnts användas till det 
svängda fodret också, den är inte inräknad bland de sex stycken som presenteras här. (se 
bild 18) 
 
Följande hyvlar tillverkades: 
 
Ställbar nothyvel – svängd kropp och nytt stål. 
Profilhyvel för ”fallande hålkäl som övergår i stor platta” (profil nr. 1) – svängd kropp 
Profilhyvel för pärla (nr. 2) – kort sula 
Profilhyvel för vulst (nr. 3) – kort sula 
Profilhyvel för pärla (nr. 4) – kort sula 
Simshyvel – kort sula och nytt stål. 
 
Ställbar nothyvel 
För att på samma vis som med det raka fodret ta ut ”referenserna” för profilhyvlingen så 
behövdes en ställbar nothyvel. Denna gjordes efter en förlaga, ur Olof Appelgrens 
”hyvelförråd” (tillverkad av Hans W Høgnes). Den består av två separata kroppar vilka är 
formade svängt efter samma radie som fodret (ca 235 cm) och hålls samman med två 
stycken gängstänger. Gängstängerna är försedda med två stycken vanliga muttrar samt 
två vingmuttrar. Med dessa muttrar kan avståndet mellan kropparna ställas och därmed 
vart på fodrets bredd man vill hyvla (se bild 16). Den ena kroppen agerar anhåll och 
stöds mot fodrets innerradie när man hyvlar. På den andra kroppen sitter stålet. Stålet 
på denna hyvel ställdes i 61 grader och har den brantaste vinkeln av hyvlarna som 
byggts. Med denna förhållandevis branta vinkel - Appelgren2 menar att ca 65 grader 
förmodligen är den maximala vinkeln i sammanhanget - uppstod inga större urslag i 
träet vid hyvling, trots att hyveln saknade förskär. Förlagans stål hade en vinkel på 45 
grader och var försedd med förskär. 
Hyveln försågs inte med något djupstopp, likt förlagan, p.g.a. tidsbrist. Istället 
kontrollerades djupet på notspåren vart efter man hyvlade. 

                                                           
2 Olof Appelgren, restaureringssnickare på Skansen, intervju den 25 Mars 2018. 

Bild 16. Nothyvelns breddavstånd kan ställas in med hjälp av muttrarna på gängstängerna. 
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Profilhyvel till profil nr. 1 
Hyveln till profil nr. 1 gjordes också med svängd kropp. Då denna profil är väldigt bred är 
det relativt mycket material som ska avverkas samtidigt när man hyvlar och mer 
handkraft kan behöva användas, därför bedömdes att en lite längre hyvel (28 cm istället 
för 11 cm som de korta sulorna gjordes) skulle ge bättre stabilitet i momentet. I och med 
att hyveln skulle göras längre än vad radien ”tillät” så måste den därför göras svängd. 
Hyveln försågs med ett anhåll vilket vilar mot fodrets kant vid hyvling.  
Eftersom stålet som användes ursprungligen var avsett att hyvla rakt och i 45 graders 
vinkel så menade Appelgren3 att detta kunde vara ett problem - att stålets slipfas helt 
enkelt inte skulle vara anpassat att hyvla i den nu brantare vinkeln (56 grader). Förslaget 
var att bryna en liten ”kontrafas”, alltså en fas på eggens baksida. På så vis ges stålet en 
brantare vinkel.  
Denna föreslagna metod användes. Kontrafasen gjordes endast på den delen av stålet 
som utgör den fallande hålkälen, då det är främst här man stöter på motträ. 
 
Profilhyvlar till profil nr. 2, 3 och 4 
Hyvlarna som byggdes till den lilla pärlan (nr. 2), vulsten (nr. 3) och den större pärlan (nr. 
4) gjordes alla med kort sula. Jämfört med profil nr. 1 är dessa tämligen nätta profiler, 
varför det utifrån synpunkten om stabilitet motiverades att göra korta sulor. Gällande 
den större pärlan (nr. 4) så hyvlas ju denna dessutom i båda riktningar, vilket inte skulle 
vara möjligt om kroppen vore svängd. Samtliga av dessa tre hyvlar gjordes med en sula 
på 11 cm och med stålen ställda i 56 graders vinkel. En svag ”kontrafas” bryntes på 
samtliga stål. 
 
Simshyvel 
Först när alla profiler hyvlats på det svängda fodret gjorde det sig påmint att fodrets kant 
ju skulle ligga lite innanför pärlan (nr. 4). Detta hyvlades på de raka fodren med en 
falshyvel, men eftersom denna kant på det svängda fodret innebär en konkav yta (tänk 
fodret ställt på högkant) krävdes därför en hyvel med en motsvarande, konvex sula.   
En liten simshyvel gjordes med konvex sula motsvarande fodrets radie. Att konstruera 
ett breddanhåll till hyveln skulle varit hjälpligt men då skulle den inte kunna användas i 
båda riktningar, vilket prioriterades eftersom hyvlingen då med fördel kunde göras 
uteslutande i ”medträ” och därmed eliminera risken för urslag. 
 
 
Processbeskrivning svängt foder 
 
Ämnet till fodret togs ut i mått om ca 270 mm brett och ca 2150 mm långt. Då inte 
tillräckligt brett virke fanns att tillgå fogades två stycken samman med lim. Såhär långt i 
projektet var det kort om tid varför det valdes att göra en kompromiss och utrikta ämnet 
med hjälp av maskiner (rikt- och planhyvel). Radien på ca 2350 mm (innerradien) togs 
fram genom att föra över fönsterfodrens mått på stora masonitskivor på golvet och med 
hjälp av snöre och penna rita ut radien. Därefter sågades en masonitmall ut, med vilken 
radien överfördes till foderämnet. Radien sågades sedan ut med bandsåg och kanten 
hyvlades jämn med en ställbar bukthyvel.  
Förlagan - originalfodret från Regnaholms herrgård - var i ett stycke, det vill säga att 
själva fodret och den ovanliggande listen för spikning av tapet (Appelgren, 2016) var 
gjorda i samma stycke. Detta kan jämföras med fodret i Appelgrens (2016) rapport där 
dessa är separata stycken där listen limmats i ett notspår hyvlat längs fodrets kant. Här 
valdes att göra enligt förlagan. 

                                                           
3 Olof Appelgren, restaureringssnickare på Skansen, intervju den 25 Mars 2018. 
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Fodrets breddmått (112 mm) ritsades och hyvlades fram med den ställbara nothyveln, 
till ett djup på 21 mm. Detta djupmått ritsades sedan vidare på den övre delen av 
foderstycket (d.v.s. listen för att spika tapet). Allt detta material avverkades ned till 
ritsen, detta gjordes med hjälp av såg, yxa, skrubbhyvel och rubank. Med sågen gjordes 
snitt tvärs över stycket varpå det var lättare att hugga bort dessa kortare bitar med yxan 
(se bild 17). Vidare användes skrubbhyveln och tillslut putsades ytan av med rubanken. 
Arbetet med att hyvla referenser samt själva profilhyvlingen gjordes därefter enligt 
samma metod och ordning som med de raka fodren. Hyveln för profil nr. 1 tenderade nu 
att ”studsa”/vibrera under hyvling (jämför med Nieland, 2016), detta för att stålet är 
brett nedtill men smalt upptill och därför är också kilen smal (Nieland, 2016). Detta var 
dock inget problem tidigare när det raka fodret hyvlades (stålet ställt 48 grader). Som 
lösning slogs en tunnare bit trä in bakom stålet vilket kilade fast detta ytterligare och 
därefter studsade det inte. 
Hålkälshyveln som beskrevs i avsnittet gällande de raka fodren fungerade på det svängda 
fodret i och med att hyvlingen görs på en konvex yta. Den enda ”problematiken” är att 
hyvelns hela sula inte kan ligga an mot den konvexa ytan samtidigt, den liksom 
”balanserar” på stålet. I praktiken var detta dock inget problem, man fick bara lite 
noggrannare se till att hyveln tagit lika mycket över hela stycket. 
 

Bild 17. Mycket material ska bort på listen ovanför fodret. Här har sågsnitt gjorts och 
grovavverkningen påbörjats med yxa. 

Bild 18. Samtliga sju hyvlar som använts för det svängda fodret. 
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3.5 Tillfällig hopsättning av fönstret 

 
Dessa delar till fönstret som tillverkats ska till en början inte monteras i Regnaholms 
herrgård utan tanken är att de ska vara del av en utställning.  
 
En tillfällig hopsättning gjordes inför Träakademins examensutställning, detta är endast 
ett ”utställningsmontage” och redogör därför inte för några autentiska 
hopsättningsmetoder. (Se bild 19 och 20) 
 
 
 

 

Bild 19. Här har alla delar satts ihop. En benställning fick göras för karmen. 
”Bågen” som sitter ovanpå karmen är en del av utställningsmontaget. 
Fönsterbågarna fanns sen tidigare. 
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Bild 20. Fönstersättningen monterad till examensutställningen. De 
intilliggande väggfälten är en annan students examensarbete som berör 
väggfälten på Regnaholms herrgård. 
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4 Resultat 
 
Finns det litteratur som beskriver tillverkningen av delarna till ett fönster som detta? 

Till de flesta moment fanns litteratur att tillgå. Ett av de litterära verken som använts 
är en ”renodlad” handledning, d.v.s. den är avsedd att fungera som en sådan. Detta 
gäller 'Byggnadssnickaren på landet' av J. M. Bong. 
Övriga skrifter är rapporter/dokumentationer av utförda hantverk (’Handhyvling av 
1700-tals foder – Tottieska gården på Skansen’ av Arne Nieland och 
’Utvecklingsprojektet Tottieska gården – snickerierna’ av Olof Appelgren) samt en 
uppsats (’Ramverksdörr – en studie i bänksnickeri’ av Tomas Karlsson).  
 
Litteratur som inte hittades gällde karmens sammanfogning, d.v.s. utförandet av 
tappar och tapphål. Detta utfördes istället efter egna erfarenheter som jag skaffat mig 
under utbildningen.  
Gällande ramverkspanelerna bör nämnas att litteratur specifikt för dessa inte 
hittades. Istället användes en skrift för tillverkandet av ramverksdörrar med 
handverktyg. Principen bedömdes vara densamma för dessa konstruktioner.  
 
Här följer en lista på samtliga moment i den ordning de presenteras i  
kap 3. Undersökning/Genomförande, följt av den litteratur som använts: 
 

Träets utriktning                  - ”Om träets utriktning, fogning och limning” ur 
'Byggnadssnickaren på landet'. J. M. Bong (1883) 

Karm: 
Falsning                                 - 
 
                                                - 
 
 
Sammanfogning av karmämnen     - 
                               

 
”Fönsterkarmar” ur 'Byggnadssnickaren på landet'. 
J. M. Bong (1883) 
”Bänksnickeri – Karmfals” ur ’Ramverksdörr – en 
studie i bänksnickeri’. Tomas Karlsson (2013) 
 
Hittades ej, utfördes efter egna erfarenheter. 

Ramverkspanel                     - 
 

Specifikt om ramverkspanel hittades ej. Följande 
användes: 
’Ramverksdörr – en studie i bänksnickeri’. Tomas 
Karlsson (2013) 

Foder:  
Raka foder                             - 
 
 
 
Svängt foder                          - 
 

 
’Handhyvling av 1700-tals foder – Tottieska gården 
på Skansen’. Arne Nieland (2016) 
 
 
’Utvecklingsprojektet Tottieska gården – 
snickerierna’. Olof Appelgren (2016) 
Muntlig källa: Olof Appelgren 
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Vilka eventuella svårigheter kan uppstå i användandet av litteraturen? 

Till att börja med kan ett par generella svårigheter nämnas angående J. M. Bongs 
skrift 'Byggnadssnickaren på landet'. Eftersom det är en äldre skrift (1883) så är 
språket lite ”gammaldags” vilket kan göra texten trögläst för den ovane. Andra 
stavningar förekommer som t.ex. att bokstaven f ofta ersätter v. Det andra är att 
beskrivningarna görs i långa stycken utan bilder till hjälp, bortsett från enstaka 
detaljbilder.  
I mitt fall har dessa svårigheter kunnat underlättas då Tomas Karlssons i sin uppsats - 
’Ramverksdörr – en studie i bänksnickeri’ – ”tolkar” Bongs instruktioner och ger därtill 
hjälpsamma bilder och skisser. 
 
Gällande Tomas Karlssons uppsats ’Ramverksdörr – en studie i bänksnickeri’ så är 
denna först och främst inte en handledning utan som namnet på uppsatsen avslöjar – 
en studie. Den är relativt omfattande och här presenteras bland annat analyser av 
objekt (dörrar), analyser av J. M. Bongs beskrivningar i 'Byggnadssnickaren på landet' 
och sedan Karlssons egna hantverksförsök utifrån dessa analyser. Att använda denna 
som handledning kan därför medföra en risk för förvirring och missförstånd, när man 
orienterar sig genom de olika kapitlen.  
Till exempel missförstod jag i vilken ordning geringarna respektive tapphålen skulle 
utföras på ramverket (underrubriken Processbeskrivning ramverk). 
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5 Diskussion och reflektion 
 
Den här uppsatsen har handlat om att utföra byggnadshantverk med handverktyg för 
att få erfarenhet av hur hantverket utfördes innan maskiner tog över tillverkningen. 
Det har varit lärorikt att arbeta på detta vis och det är en erfarenhet jag tycker varje 
snickare skulle ha.  
 
Litteraturen som använts har fungerat som en ”snickarkollega” under projektet, man 
för som en ”dialog” med författaren/hantverkaren när man tar in och funderar över 
det denne skriver, för att sen överföra detta till praktik. Särskilt tycker jag denna 
”dialog” uppstod i den litteratur där författaren återgav sin egen hantverksprocess, 
som i exempelvis Tomas Karlssons arbete om ramverksdörren. 
 
Utöver att studien har varit väldigt lärorik så har arbetandet med handverktyg varit 
stimulerande men också fysiskt påfrestande; många nya ”knutar” har tillkommit i 
axlar och rygg under arbetets gång. Det kräver väl en viss träning och vana i att 
använda dessa verktyg på ”rätt” sätt, men detta ger också en spännande inblick i och 
förståelse för det arbete som ligger bakom de otroliga byggnadsverk som människan 
genom tiderna uppfört med sina händer. 
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