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3.2 Snickeri. Skärpning av verktyg

Denna hantverksdokumentation ingår i en serie av häften som beskriver de arbeten som
utförts under restaureringen av Mälsåkers slott 1993–96. Häftena ska inte uppfattas
som instruktioner utan just en dokumentation av hur uppgifterna lösts på Mälsåker.
För innehållet svarar hantverkare och handledare på Byggnadshyttan Mälsåker.
Projektledare: Hans Sandström. Redaktör: Jakob Strömholm.

Byggnadshyttan Mälsåker har som mål att restaurera Mälsåkers slott, att vidareutbilda
hantverkare och att utveckla kunskap om traditionella metoder och material. Hyttan
drivs av Riksantikvarieämbetet. Generalentreprenör under perioden 1993–96 var Rein-
hold Bygg Stockholm AB.
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VIKTEN AV VASSA VERKTYG

För att lyckas med ett så avancerat trähantverk som det på Mälsåker är det tre faktorer
som är avgörande: snickarens skicklighet, torrt virke och just skarpa verktyg.

Förr ingick det som en naturlig del i snickarens jobb att alltid hålla sina verktyg
vassa. I dagens gips- och sättlimmsbyggande används få eggverktyg och de som används
är ofta av typen ”engångs”. Detta har medfört att kunskapen att skärpa sina verktyg
har blivit eftersatt, åtminstone hos byggnadsssnickaren.

På slottet har skärpning av verktyg åter blivit en naturlig del av vårt yrke, just därför
att det är nödvändigt för ett bra resultat.

SLIPUTRUSTNING

Vi slipar våra eggstål så gott som uteslutande på en maskindriven smärgelskiva. Det ska
vara en specialskiva för verktygsslipning t ex Norton 38A60- JVS. Maskinslipen är
monterad på ett stadigt golvstativ och försedd med ett ställbart anhåll.

På anhållet har vi limmat dit en träplatta för att få ett längre stöd i sidled. Till
slipplatsen hör också några verktyg för att justera anhållet, en slipskiveavrivare och en
skål med kylvatten.

En stadig och vibrationsfri bänkslip (fig. 1)
med en specialskiva för verktygsslipning ger ett
bra slipresultat som i sin tur underlättar det
kommande brynarbetet.

Det behövs även en slipskiveavrivare, för
att rensa och forma smärgelskivan (fig. 2).

BRYNUTRUSTNING

Vi använder två brynen; först ett Norton SB 1,
som är ett aluminiumoxidbryne. Det är inte
lika snabbskärpande som ett kiselkarbidbryne
men är något mer formbeständigt. Därefter
använder vi, som slutbryne, ett vitt Arkansas-
bryne av natursten. Det är ett hårt bryne som
ger mycket skarp egg.

Brynoljan är en vanlig motorolja som
spätts med någon i olja löslig vätska, t ex foto-
gen eller T-blå. Blandningen är 50/50 men hell-
re en tunn olja än för tjock.

Brynena är nedsänkta i en brynbräda (fig.
3). Brynbrädan är försedd med dubb som hål-
ler fast brädan mot ett stadigt bord, och ett
lock som skyddar stenarna mot damm och
nedsmutsning. På brynbordet (fig. 4) finns det
också brynolja och trasor. Bordet är placerat
mot ett fönster för att tillvarata dagsljuset.

Fig. 1. Bänkslip.

Fig. 2. Slipskiveavrivare.
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Fig. 4. Brynbord.

BOTPINNEN

”Den som slipar sten hold botar 5 öre”(slipregel från snickarverkstad i Stockholm).
En god ordning på slipplatsen är avgörande för ett gott slipresultat. Därför har vi

som i gamla tider infört botpinnen (fig. 5).
Alla snickare har en pinne med sitt namn. När han kommer för att slipa sitt stål

kontrolleras först att slipsten och brynen är i ordning. Med hjälp av botpinnesystemet
kan han se vem som slipat senast. Innan han startar sitt eget slipjobb byter han före-
gående pinne mot sin egen och låter den sen sitta kvar till näste man.

Fig. 3. Brynbräda med nedsänkta brynen.

Fig. 5. Botpinne.
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EGGVINKLAR – BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Skärpningsvinkel

Den fas som uppstår när man slipar ett stål kallas slipfas eller skärpningsvinkel (fig. 6).
Den kan variera beroende på träets och stålets hårdhet. En spetsig vinkel blir vass men
slöas snabbt i hårt trä. En trubbig vinkel håller bättre men är inte lika vass. Det gäller att
hitta en skärpningsvinkel där eggen är skarp men ändå hållbar. För detta krävs många
års erfarenhet av arbete med stål och trä.

Fig. 6. Skärpningsvinkel.

Stål

Skärpningsvinkel

Slipfas

Egg

Skärvinkel

Med skärvinkel eller lutningsvinkel (fig. 7) menas stålets lutning mot arbetsstycket.
(Jmfr bäddvinkel på hyvel).

Även skärvinkeln varierar beroende på vilken typ av trä som skall bearbetas. En
putshyvel t ex har en helt annan skärvinkel än en stöthyvel. Putshyveln är konstruerad
att skära längs med fibrerna medan stöthyveln skär ändträ.

När skärvinkeln närmar sig 90° övergår skärandet till skrapande.

Fig. 7. Skärvinkel.

Stål

Skärvinkel
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Släppningsvinkel

Om eggen skall kunna skära i trä måste det finnas ett mellanrum mellan slipfasen och
arbetsstycket. Detta mellanrum utgör släppningsvinkeln (fig. 8).

SLIPTEKNIK

Först kontrolleras att smärgelskivan är ren och har en lätt välvning. Rensa och forma
med slipskiveavrivaren. Anhållet ställs in på önskad skärpningsvinkel. Den största
nackdelen med att slipa på smärgel är risken för överhettning. Det är lätt hänt att man
bränner eggen och att härdningen då förstörs. Man måste slipa med nätt hand och kyla
ofta i vatten. Stålet ska liksom ”flyta” fram och tillbaka över skivan.

En lyckad slipning innebär att slipfasen är helt utslipad så att en råegg uppstått på
stålets flatsida, att inga sår finns på eggen och att eggen är absolut i vinkel.

Ett brett järn kan kontrolleras med en vinkelhake, andra järn måste bedömas med
ögat.

BRYNTEKNIK

Vi bryner med slipfasen i stenens längdriktning.
Det gör att man lättare känner om hela slipfasen
ligger an mot brynstenen. Bryn alltid på stenens
kanter. Mitten har en tendens att alltid bli ur-
gröpt. Bryn omväxlande på slipfas och flatsida.
Man kan kontrollera bryningen genom att hålla
rätt på råeggen, den vandrar från slipfas till flat-
sida osv. Bryningen sker stegvis på stenar av olika
grovlek tills råeggen är helt borta.

Fig. 8. Släppningsvinkel.

Stål

Släppningsvinkel

Fig. 8. Bryning i stenens längdriktning.
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En smärgelskiva ger en konkav slipfas
(fig. 10). Det underlättar bryningen. Det är
inte nödvändigt att bryna slipfasen plan
utan det räcker att få fram en egg.

Fig. 10. Konkav slipfas.

Stål

STRIGLINGEN

Slutligen striglas stålet mot ”stryklappen”. Eggen dras av mot en skinnbit som limmats
fast på en träplatta. Järnet dras omväxlande från slipfassida och flatsida. Den sista
striglingen kan ske på motsvarande sätt i handens insida.

VÅRA SLIPTIPS

• Prova eggen mot nageln. Eggen får inte ha en tendens att släppa utan skall fastna
mot nageln.

• Bryn ofta, slipa sällan. Låt inte eggen bli slö.
• Bryningen måste ske gradvis på stenar av olika hårdhet. Det går inte att ta några

genvägar. En slö egg kräver en grövre sten, en någorlunda vass egg kan brynas upp på
Arkansasstenen.

• Putshyvelns stål bör rundas lätt i hörnen för att inte ränder skall uppstå i hyvlade
ytor.

• En skarp egg är en investering i tid och kvalitet. Var rädd om den så slipper du
onödigt slipjobb.

SKÖTSEL AV BRYNEN

För att bryningen ska lyckas måste stenarna vara plana och rena. Slipoljan har till upp-
gift att transportera bort järnpartiklar som lossnat vid bryning. Om stenarna har svarta
ränder tyder det på att metall gnotts in i stenen. Stenen kan också deformeras av ensidig
slipning.

Rensning och planing av brynen gör vi genom att slipa dem mot smärgelduk som
placerats på en plan yta, t ex rikthyvelns matarbord. Även här behövs slipolja.

PROFILSTÅL

Vi slipar även profilstål till handhyvlarna och till maskinfräsen.


