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● Vill du hellre jobba med trä 
än plåt? Nu kommer träregeln 
som inte kroknar när virket 
torkar. 

Här utnyttjas även de delar av 
stocken som är närmast barken. 

– Finaste virket fi nns i ytterde-
len av en stock med en diameter 
på 18–20 centimeter, förklarar 
uppfi nnaren Tore Karlström,  
som driver företaget Alandia 
limfog på Åland.

Under 1960-talet arbetade 
han hos Siab och Byggpaul i 
Västerås.  Tillbaka på Åland var 
han med om att införa plåtreglar 
i Finland. 

När en stock sågas tar man 
normalt ut två stora reglar 
närmast trädets kärna. Av yt-
tervirket tar man ut ytterligare 
två smalare brädor. Resten, el-
ler cirka en tredjedel av stocken, 
förvandlas till fl is. 

I Tore Karlströms träreglar 
används  ytveden,  den mest 
formstabila delen av stocken. 
Årsringarna vänds så att virkets 
egna krympkrafter tas bort. Ge-
nom att utnyttja spänningarna 

och trädets årsringar förblir 
regeln absolut rak och kroknar 
inte. En av hans träreglar fi nns 
redan ute på marknaden och 
tillverkas av Södra Skogsägarna. 
Den kallas Södra Smart och har 
samma mått och u-form som en 
plåtregel. 

Nu har han vidareutvecklat 
u-regeln till en regel av massivt 
trä (bilden till höger).  Den till-
verkas av den del av stocken som 
har vankanter – den del där bark 
fi nns kvar på stocken. 

Virket klyvs på mitten och de-
larna vänds så att kärnan kom-
mer i regelns ytterkanter. Däref-
ter limmas bitarna ihop. 

Ytterligare en variant  är en 
byggregel med måtten 45 x 45 
millimeter. Även den tillverkas 
av ytvede där tas trädets runda-
de form till vara. En bräda med 
mycket vankanter klyvs på mit-
ten så att års-
ringarna delas. 
Därefter hyv-
lads de båda 
delarna med en 
specialslipad 
spårfräs var-
efter de lim-
mas ihop med 
kärnsidorna 
utåt (bilderna 
till höger).

KENNETH 

PETTERSON 

FAKTA: DÄRFÖR KROKNAR VIRKET

● Att virket slår sig beror på spänningar i årsringarna i trädets 

kärna. Under trädets första fyra till sju år skruvar sig trädet i vän-

stervarv allt eftersom årsringarna växer till. Senare, under trädets 

långa medelålder, växer trädet rakt upp. 

● När trädet nått mogen ålder, så skruvar sig toppen åt höger.

Det här skapar spänningar i trädets kärna. Man märker tydligt skill-

naden mellan en bräda som är sågad ur trädets kärna och en brä-

da som är sågad ur virket närmast barken. Ju längre ut från kärnan, 

desto mer formstabilt är virket.

Tore Karlströms nya väggregel har ett nyckelhåls-
format spår i mitten.  Stående och liggande reglar 
hålls ihop av en träkil som slås ner i spåret.
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