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Del 0,5 – i väntan på del 1 (=själva byggartikeln, som kommer i nästa nummer). 
 
I förra numrets byggartikelingress (del 0) skrev jag: 
   Denna artikel är en presentation av ett byggprojekt som kommer att starta i MoLt under 
2010, i huvudsak kommer det i sin helhet att rymmas i MoLt nummer 1 (är min ambi-

tion…). 

   Är glad att jag fick med ”är min ambition”. ☺ För ibland räcker det inte med en 
ambition. Det gjorde det inte denna gång, det vill säga, det räckte ju en bra bit på 
vägen, men inte riktigt ända fram. 
   Många saker har blivit fördröjda avsevärt mycket mer än vad jag hade trott och 
hoppats. Diskanterna tog slut och nyleverans av nästa batch blev försenad. Att få in 
offerter på de frästa MDF-delarna tog fem gånger längre än utlovat, och till sist var 
vi (läs; HiFi-Kit) tvungna att lägga en order utan att ens alla offerter ens hade 
kommit in. Även gallret tog mycket längre tid att få till än vad vi hade trott. Att 
klippa, bocka, svetsa och lacka ett flätat stålgaller är inte så lätt som man kan tro, att 
få någon att göra alltså. Sen skall det ju till kantlist och en massa annat också. 
Filtret är fortfarande inte riktigt klart från tillverkaren, men det är som allt annat i 
varje fall på gång, så… 
   När jag skriver detta är nästan allt löst, och när denna artikel läses så hoppas jag 
att alla problemen är lösta och att alla delar är, omän inte ännu i hamn, så i varje fall 
är på väg! 
 
Men att låta byggprojektet göra helpaus i detta nummer 
kändes ändå lite fel, så då gäller det att lista ut vad man 
kan skriva om, som är klart. En sak är helt klart klar, 
nämligen det ritningsunderlag som Bosse Fahlström så 
förtjänstfullt – baserat på mina förvirrade och inkonse-
kventa instruktioner – har skapat!  
   Nu tänker jag mig förvisso att det här är ett rätt så 
komplicerat kabinett med alla sina smådelar och intrikata 
fräsningar, och att de flesta nog kommer att bygga dem 
baserade på den kompletta byggsatsen med färdigfrästa 
delar, men för dem som tror sig bemästra bygget ”på fri 
hand”, kommer här ett ritningsunderlag som man kan 
bygga efter om man har förmågan och verktygen.  
 
Det kan nämnas att komplett byggbeskrivning troligen 
kommer att kunna köpas på HiFi-kit tillsammans med alla 
delarna, redan innan nästa MoLt kommer ut, så det är 
inte säkert att fördröjningen kommer att bli ända tills 
nästa nummer för den som vill bygga så snart som 
möjligt. Men vi får se. Under alla förutsättningar (och nu 
skippar jag reservationen ”är min ambition”! ☺) så kom-
mer byggbeskrivning och mycket annat (mätningar bl a) i 
nästa nummer av MoLt.  
 

 

Vinnare av namngissnings-tävlingen! 
Innan vi kommer fram till ritningarna så vill jag dock 
presentera namngissningstävlingsvinnaren, Anders Hall-
berg, som inte bara gissade rätt, utan även gissade 
svindlande snabbt. 
   Enligt egen uppgift hade han, som av en händelse var 
hemma när posten anlände, emailat det rätta svaret 
mindre än 5 minuter efter det att hans Molt ramlade ned 
i brevlådan! Svårslaget med tanke på att MMX-artikeln 
dessutom var sist i tidningen. Han vann över den näst 
snabbaste med mycket stora marginaler kan jag bekräfta!  
   Det kan även nämnas att vi fått in över 20 förslag, och 
även om de flesta av dem varit riktiga (året 2010!) så har 
det faktiskt varit roligare att läsa felgissningarna, och 
några av dem är faktiskt nästan bättre förslag än det som 
det betydde!  

I detta snölandskap den ½ -2010, framför mitt nybyggda 
lilla hus, ser vi det högtalande priset (Obi F87-”9710”), i 
händerna på den både oslagbart snabb- och därtill rätt-
gissande vinnaren/prismottagaren Anders Hallberg: 

Grattis Anders! 
 
 

Men nu över till ritningarna!  
På de kommande sidorna ser vi alltså det fina ritnings-
underlag som Bosse Fahlström berett för alla hugade och 
utrustande hemmasnickare. 
   Och för dem som nöjer sig med att limma och ytbe-
handla kommer ju färdigfrästa delar som sagt att finnas 
på HiFi-kit inom kort, men det kan ju vara kul att se rit-
ningarna ändå. Nu får ju alla också lite tid att fundera 
igenom vilken ytbehandling man vill ha, lack, faner...  
   Det kan nämnas att ambitionen är att som komplement 
till de svarta toppgallren, även ta fram några i vitmetall. 
Kan tänka mig att det kan se spännande ut med vissa 
fanér… Möjligen, men antagligen inte, kan det bli några i 
gulmetall också.  


