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Skölp |  

DMH BRUKAR OFTA testa eldrivna verktyg, 
men ibland dyker det upp gamla heder-
liga handverktyg i nya tappningar som 
är värda att titta närmare på.  Denna 
gång är det Hultafors som gjort en vida-
reutveckling av den gamla trotjänaren 
skölpen. Det är som sagt inget nytt verk-
tyg, men just den här versionen har en 
specifik uppgift: att kunna ta ut en per-
fekt 11 mm radie vilket är extra använd-
bart vid installation av 22 mm låshus, 
men även för slutbleck och gångjärn. 

Skölp IGC d22 riktar sig till låssmeder 
och därför har vi tagit hjälp av två luttrade 
yrkesmän med över 50 års erfarenhet till-
sammans som under två månader använt 
den ute på fältet. 

 – Efter att ha testat skölpjärnet kan jag 
konstatera att det är ett verktyg jag velat 
ha i flera år, säger Björn Nordström på 

Vällingby Låsservice i Stockholm. 
– Denna skölps radie har samma mått 

som de flesta låshus på marknaden 
vilket gör den perfekt lämpad att hugga 
en snygg rundning när man nymonterar 
låshus. 

Precisionsverktyg
Hultafors som är upphovsmakare till 
verktyget har riktat in sig på att skapa 
ett precisionsverktyg. Produktchefen 
Håkan Carlsson säger till och med att 
”låssmeder i landet redan nu kan göra 
sig redo för en helt ny nivå av precision 
och effektivitet”. Bladet är av högkvali-

tativt japanskt stål och handtaget desig-
nat för att klara hammarslag. Skölpen 
har också en perfekt rundad utsida och 
slipad egg på insidan, något som Björn 
Nordström uppskattar: 

– Skölpens slipning med släppet inåt 
gör också så att träet trycks inåt och man 
får en snygg yttre kant. Enda nackdelen 
med slipningen är att det kommer bli svå-
rare att slipa järnet. 

Klurigt att slipa eggen
Även Krister Schwermer, teknisk spe-

cialist på lås och låssmedsmästare på 
Ångpanneföreningen, har synpunkter på 
utmaningen med att behålla skärpan. 

– Det enda negativa jag har att säga 
är hur man slipar om den. Som alla vet 
blir verktyg slöa efter ett tag, inte minst 
om man råkar hugga i något man inte 
borde som till exempel en spik. Men jag 
önskar ändå att den hade funnits för 25 år 
sedan när jag började i branschen, för den 
fungerar utmärkt till att ta ut låsstolpens 
rundade hörn. 

Alla slags huggjärn kräver mycket slip-
ning och med tanke på just svårigheten 
att slipa en rund egg, undrar DMH hur 
hög precision verktyget har efter en 
stunds användning. Kommer den perfek-
ta 11 mm radien att hålla sig eller kommer 
den att börja skeva på grund av en något 
ojämn slipning? Där 
i ligger verktygets 
största brist, men 
rätt underhållet och 
slipat borde det inte 
vara några problem 
att leverera den ena 
perfekta radien efter 
den andra.

Sammanfattnings-
vis är detta ett verk-
tyg DMH kan rekom-
mendera eftersom 
den verkligen under-
lättar arbetet för  
yrkesmannen. Där 
man tidigare fick  
använda en 22 mm flatborr eller ett smalt 
stämjärn kan man nu använda den här 
skölpen istället. 

– Det är ett bra verktyg som underlättar 
att göra ett snyggt jobb som låssmed,  
avslutar Björn på Vällingby låsservice. ✖
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