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Nu fi nns verktyget som du inte 
visste att du behövde: en spe-
cialtång som tämjer trilskande 
trallvirke.

Den nya tralltången är i grunden en 
hovtång på vilken två plattjärn har 
svetsats fast, så att den påminner om 
en hummerklo. På klon sitter två par 
stift som låser tången mot träregeln.

– Det är stiften som är det fi na, för-
klarar uppfi nnaren Dag Melander, 
smed och egenföretagare från Upp-
lands Bro norr om Stockholm.

Tången kläms fast mot spikregeln 
när de övre stiften pressas in i virket. 
När tången sitter fast i virket används 
den som en hävstång. Den krokiga 

trallbrädan pressas lätt inåt tills man 
fått önskat avstånd till nästa bräda, 
vanligtvis 2–3 millimeter. 

Tången låses genom att de undre 
stiften, som är något kortare än de 
övre, pressas in golvregeln. När tången 
sitter fast är trallbrädan fi xerad i rätt 
läge och kan skruvas fast.

I vanliga fall används en kofot eller 
en bräda för att bända med. Men då är 
det svårt att samtidigt fi xera brädan. 
Genom att klämma fast brädan med 
tången på det här sättet kan man ar-
beta med båda händerna fria.

TRALLTÅNGEN FINNS ÄN så länge bara 
som prototyp. Något liknande verk-
tyg fi nns ännu inte i Sverige och Dag 

Melander har låtit patentskydda sin 
uppfi nnig. God hjälp fi ck han av Almi 
i Stockholm och av Roland Andersson, 
uppfi nnarrådgivare och forskare vid 
Karolinska institutet i Stockholm.

Dag Melander var bland annat i 
kontakt med Bacho, som rådfrågade 
Galaxens Byggpiloter. Men där blev 
det tummen ner.

– De sa att om brädorna är krokiga 
så slänger man dem, säger Dag, vilket 
han inte tror på.

Alla som hanterat nyimpregnerad 
trätrall vet att brädorna sällan är spik-
raka som en linjal. Virket slår sig bero-
ende på temperatur och luftfuktighet 
men används ändå. 
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Dag Melanders 
tång kläms fast 
genom att de övre 
stiften pressas in i 
virket. Sedan pres-
sar man trallbrä-
dan lätt inåt och 
fi xerar brädan med 
de kortare stiften. 

■ Det verktyg som närmast påminner om Dag 
Melanders tralltång är ett amerikanskt spännverk-
tyg, kallat ”Bowrench”  (www.cepcotool.com). 
Verktyget liknar en kofot och består av ett långt 
skaft som försetts med två kortare rörliga metall-
stycken där det yttre försetts med två metalltappar. 
Verktyget hakas på regeln och den krokiga brädan 
pressas inåt så att den låses av sin egen spännkraft.

■ För golvläggare fi nns ett spännverktyg ”Quik-
Jack” som påminner om en domkraft med vev. 
Verktyget hakas fast på en bräda som stöds mot 
en vägg. Verktyget placeras vid parkettkanten 
varefter parketten pressas ihop med domkraften. 
Kan även användas intill väggen, då utan bräda, 
eller som domkraft vid vertikal montering. Även 
det från Cepcotool.
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