Mon dog ikke læserne af dette blad – Violinen – ved, hvordan man arbejder med en
siklinge og vedligeholder dette lille helt uundværlige stykke værktøj.
Men måske er der nye læsere, som gerne vil vide lidt om værktøjet.
I en tidligere udgave af Violinen fandt redaktøren en glimrende artikel, der refererer
til den danske guitarbygger Kenneth Bröggers noter om siklingen. Blandt fornuftige
ting står der blandt andet:
Siklingen – et rektangulær stålblad på ca. 150 mm x 60 mm og én mm tyk – der er nu også
andre former på siklinge.
Dette værktøj er måske for mange knap så kendt, hvorfor en beskrivelse af værktøjets opsætning må være på sin plads.
Og så er der måske en og anden, der stiller spørgsmålet, hvorfor det i al verden hedder en
siklinge?
Svaret er ganske enkelt – det tyske ord ziehen betyder at trække. Nu er der ligefrem en vis
logik – en ”trækkeklinge” – et skrabejern. På dansk staver man ordet siklinge – så enkelt er
det såmænd.

Ved opsætning forstås, at
der ved hjælp af et
siklingestål dannes en
skærende grat – en skarp
kant - på siklingens fire
lange kanter. En ny
siklinge kan sættes direkte op.
En slidt siklinge må først slibes på en slibesten med
efterfølgende oppolering på en arkansassten – se
figur 2 og 3, sådan at den i profilen tager sig ud som
vist på figur 1a. Herefter kan selv opsætningen
begynde.
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Siklingen lægges på kanten af et bord, og ved at
stryge med siklingestålet på langs ad en kant –
figur 4, - dannes en skarp grat, som vist på figur
1b.
Spænd herefter siklingen fast i en skruestik –
beskyt dog fladerne med et par stykker karton –
figur 5 - og buk nu graten ned ved at stryge frem
og tilbage med siklingestålet – så profilen bliver
som vist på figur 1c.

Sådan fortsætter man på samme måde med de
tre andre kanter.
Siklingen bruges som et meget fint skærende
skrabeværktøj blandt andet til udjævning af
træet efter de spor, en høvl efterlader og til
udjævning af lakken efter penselstrøg.
Det gælder for alt skærende værktøj, at det
hele tiden skal holde barberbladsskarpt.

række forslag til beskyttelse af blandt andet sjældne
træsorter. Det betyder for eksempel, at mere end
omkring 135 forskellige arter af palisander og ibenholt, som findes alene på Madagaskar, er omfattet af
de vedtagne regler.
På et møde i den fornemme
forsamling med det enorme
navn Convention on International Trade in Endagered
Species (CITES) har man for
ganske nylig vedtaget en
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Ibenholt er jo, som alle læsere af dette blad ved,
stærkt efterspurgt blandt andet til gribebrætter på
strygeinstrumenter og til strengeholdere, sadler,
skruer og flere andre ting. Også møbelindustrien er
særdeles interesseret i disse hårde træ-sorter.

