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Sammanfattning

De flesta möbler har mer att berätta än vad som syns vid första anblicken. Genom 

tiderna har de förändrats och renoverats för att anpassas till rådande modeideal. 

Detta gör det ibland svårt att avgöra hur gammalt ett föremål egentligen är och vad 

som är autentiskt. 

I detta arbete berör vi begreppet autenticitet och undersöker olika metoder, som utan 

att ge några bestående spår på möbeln, kan ge oss en inblick vad som hänt med den 

sedan den tillverkades. 

Vi har undersökt fyra möbler på Hallwylska museet som alla var bekräftat eller 

misstänkt förändrade under årens lopp. Genom att studera det källmaterial som 

Hallwylska museet har i sina kataloger och arkiv, fick vi en viss överblick som var 

till hjälp i sökandet. Genom en okulär besiktning kan vi se indicier på förändringar 

som gjorts och göra en stilhistorisk bedömning av möbelns olika delar. Genom att 

studera fotografier på en stor skärm kan detaljer undersökas och teorier kan i bästa 

fall befästas. Med ett mikroskop kan vi se detaljer som inte kan uppfattas med blotta 

ögat. På detta sätt kan tidigare obsevationer beläggas men även nya observationer 

göras. Genom att belysa föremålen med ultraviolett ljus kan ytbehandlingar och 

lagningar undersökas.

De analysmetoder vi prövat har visat sig vara goda verktyg i undersökningen av 

autencitet men också kunnat bidra med värdefulla underlag vid beslut om vidare 

åtgärder.
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Abstract

Most pieces of furniture have more to tell than can be seen at first sight. Through  

time they have been changed and restored to fit in to the fashion at that time. This 

makes it hard to determine how old an object actually is and what is autentic. In this 

paper we  talk about autenticity and investigate methods that can give us clues to 

what happened  with an object, without leaving any traces.

Four pieces of furniture at the Hallwyl Museum have been examined. They are all 

known or are to have been changed to some extent. When studying the archives 

and other written sources at the museum, a picture of what to be expected in our 

examinations, could be made. With a visual inspection an indication of the changes 

made can be found and it is possible to make an historic analysis on elements of style 

and design. By studying enlarged photographs on a screen details can be studied and 

possibly theories can be confirmed. With a microscope details too small to be seen 

with the naked eye can be studied; this way previous observations can be confirmed. 

and new discoveries can be made. By illuminating an object with ultraviolet light 

coatings and finishes can be examined and determined.

The tools of assessment studied in this thesis have proven to be valid options in the 

search for authenticity an for making decisions on further measures.
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Förord

Vi har båda två, genom våra liv haft en röd tråd som handlat om hantverk och möbler. Efter 

att ha följt sidospår av olika karaktär har det efterhand stått klart att möbelkonservering var 

vad vi ville. 

Konservatorns roll är att bevara ett föremål med så få ingrepp som möjligt. Varje 

undersökning som kan genomföras utan destruktiva ingrepp i ett föremål är lovvärd. 

Det handlar om att utreda ett föremåls historia, fastställa graden av autenticitet men 

också för att diagnosticera en skada eller identifiera riskfaktorer. Examensarbetets mål 

var att kartlägga och utvärdera några icke destruktiva analysmetoders användbarhet för 

bedömning av en möbels autenticitet.

Därmed var det klockrent: Hur långt kan man avläsa en möbel med icke destruktiva 

ingrepp - om möbeln självt får tala.

Vi vill tacka våra nära och kära för det stöd, uppmuntran och den stora förståelse vi fått 

vid arbetet med detta examensarbete. Ett stort tack till professor Johan Knutsson för hans 

förmåga som handledare att stötta och lyfta oss samt hans ovärderliga synpunkter under 

vårt arbete. Vi vill också tacka Ulf Brunne och Jaap Boonstra som snällt har svarat på våra 

frågor. Tack Charlotta Ekholm som varit vår lärare under tre år och gjort detta möjligt. 

Tack till Jenny Berg för granskning och teknisk support. 

Särskilt vill vi tacka Ingalill Jansson, förste intendent på Hallwylska museet, som satte 

oss på detta spår och som med mycket kunskap, ett stort engagemang och intresse gett oss 

tillgång till våra försöksobjekt.
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1. Inledning

Tycke och smak förändras över tiden. Det som var högsta mode ett årtionde är hopplöst 

förlegat nästa decennium. Stilhistoriskt kan man följa möblers utveckling och på så sätt 

tidsbestämma vilken period en möbel härstammar från. Detta gäller för en möbel där 

inga större tillägg gjorts och där man har en proveniens. Ytterst få äldre möbler är orörda 

och har stått på samma ställe sedan de tillverkades. De flesta möbler har brukats, slitits, 

reparerats, renoverats eller förändrats för att passa ett annat syfte.

I dag kan vi med modern teknologi vi har förvandla ett träd till möbel utan en betydande 

arbetsinsats av människan på kort tid. Det som för 200 år sedan förutsatte en rad olika 

arbetsmoment i en process; att fälla träd, torka virket och bearbeta det med handverktyg 

för att på så sätt skapa en möbel. Möjlighet till återbruk och sparsamhet med material och 

arbete var därför av större intresse för en hantverkare då än nu.

Ekonomin var även betydelsefull för beställaren, då en möbel var en betydande investering, 

den följde innehavaren livet ut och ärvdes i flera led. Förändringar gjordes genom 

reparationer, renoveringar och tillägg av färg eller dekorelement för att möbeln skulle passa 

bättre in i tidens modeideal.

”Möbeln är gammal men delarna har inte åldrats tillsammans.” 

som möbelkonservator Bengt Sylvén uttryckte det.

Om en möbel utan proveniensuppgifter påträffas i handeln men med uppenbara senare 

tillägg ställs man inför frågan hur autentisk möbeln egentligen är.

För att man då som konservator ska kunna besluta om vilka åtgärder som krävs och 

helst göra så lite som möjligt krävs kunskaper om vad som rimligen kan förväntas, men 

också kunskaper om vilka analysmetoder som finns och vilken typ av information de kan 

generera och i vilka lägen de bör tillämpas. Vissa metoder påverkar inte möblerna alls 

medan andra kräver ingrepp. Ju längre man kommer med icke destruktiva metoder för att 

identifiera de förändringar, senare tillägg, det slitage och de skador som möbeln bär spår 

av, dess bättre är det. Vi vill genom detta arbete undersöka några sådana icke destruktiva 

metoder för att se om och i vilken mån de kan användas för att fastställa en möbels 

autenticitet.
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1.1   Mål och syfte

Vårt mål är att kartlägga och undersöka icke destruktiva analysmetoder och deras 

användbarhet för bedömning av en möbels autenticitet. Syftet är att underlätta 

beslut om eventuella preventiva åtgärder, fysiska ingrepp för bevarande, eller 

ytterligare undersökningsmetoder som kräver ingrepp. Detta för att tydliggöra för en 

konservator om vilka åtgärder som krävs vid en möbels konservering. 

1.2   Frågeställning och frågor

I vilken utsträckning kan icke destruktiva analysmetoder användas, anpassas och 

utvecklas för att effektivt bedöma en möbels autenticitet och ligga till grund för 

beslut om ytterligare analyser och åtgärder som kräver ingrepp.

För att arbeta vidare med frågeställningen har vi beaktat följande frågor:

• Hur definieras autenticitet?

• Vad vet vi om möbeln sedan tidigare?

• Vilka metoder finns för informationssökning?

1.3  Autenticitet, vad är det?

Autenticitet är ett begrepp som är svårbestämbart och ofta diskuterat. Begreppet har 

skiftande mening i olika sammanhang. Enligt Svenska Akademins ordlista över det 

svenska språket1 är förklaringen av ordet autentisk äkta, tillförlitlig m.m. När man 

använder ordet i möbelsammanhang så står det mer för begreppen ursprunglig eller 

orörd.  Möbelkonservatorn och tidigare Malmstensstudenten Kristina Kvastads har 

påpekat att begreppet orörd har fler betydelser inom möbelsammanhang. Orörd kan 

betyda att nyskicket inte har förändrats nämnvärt. Det kan också betyda att föremålet 

är mycket åldrat.2  Enligt muntlig källa3 har de engelska auktionshusen fastställt 

en procentsats ursprungliga delar som ett föremål skall kunna visa upp av för att 

benämnas autentisk.

1 Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, (1998, tolfte upplagan, femte tryckningen) sid 40
2 Kristina Kvastad, Minsta möjliga åtgärd, Nordiska museets förlag, 2000, sid 152 
3 Ulf Brunne. Lärare i Möbelkonservering, Carl Malmsten Furnitures Studies
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En möbel med betydande ålder har spår av möbelns historia, var den har stått, 

hur den har använts.  Användaren har lämnat sina avtryck i form av bläckfläckar, 

nikotinbeläggning, fotogensot m.m.

I fråga om möbler med intarsiainläggningar kan begreppet autenticitet avse olika 

saker. Konservatorn anser möjligtvis att en färgblekt intarsia med fanersläpp 

och bortfall är autentisk, medan samma intarsia i ett restaureringsperspektiv ses 

som autentiskt först sedan det har kompletterats och återställts till ett förmodat 

ursprungligt utseende. I ett historiskt sammanhang kan det vara rester av de 

ursprungliga färgerna i intarsian som anses autentiska. Det gäller att vara tydlig när 

man använder begreppet så att det inte missförstås.

I vårt arbete har vi valt att använda begreppet autentisk för en möbel som har 

tillverkats med material som inte återvunnits och där inga tillägg gjorts sedan den 

ursprungliga tillverkningen Vi är medvetna om att material i olika tider återvunnits 

men vi har ändå valt att göra avgränsningen som vi gjort, och det är främst som ett 

sätt att kunna genomföra vår undersökning som i första hand gäller metoderna.

1.4  Val av objekt för undersökning av analysmetoder

De metoder vi valt att undersöka hade förstås kunnat prövas på vilka objekt i vilken 

samling som helst. Vi valde att samarbeta med Hallwylska museet. 

Vårt val av samarbetspartner motiverades till en början av det faktum att möblerna i 

Hallwylska museet i en ovanligt hög grad är exempel på rekonstruktion, renovering 

och restaurering och därför ger en provkarta över det sena 1800-talets och tidiga 

1900-talets förhållningssätt till äldre möbler.

Vårt val av föremål motiveras av tillgång på skriftligt källmaterial och 

dokumentation, intresse från museets sida att samarbeta kring frågeställningen och 

att Hallwylska samlingen som helhet på ett synnerligen tydligt sätt visar hur man 

förändrat möbler i takt med tidens modeideal. Ett antal studieobjekt i Hallwylska 

museet med därtill hörande källuppgifter har valts för vårt examensarbete. De utgör 

försöksobjekt för undersökningen av våra metoder.

Wilhelmina von Hallwyl var en mycket förmögen kvinna som under resor i Europa, 

Afrika och Orienten anskaffat stora samlingar konst, antikviteter, vapen, porslin 
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och silver och hon bestämde tidigt att bevara sitt hem som museum. Wilhelmina 

och hennes man Walter (1839-1921) bodde på Hamngatan 4 i Stockholm. Huset 

uppfördes 1893-1898 efter ritningar av Isak Gustaf Clason. Det var då byggt för att 

rymma parets samlingar och samtidigt användas för representation. Paret flyttade 

in i byggnaden 1898. 1920 donerade Walter von Hallwyl och Wilhelmina von 

Hallwylska palatset och alla samlingarna till staten med förbehållet att de skulle få 

leva där livet ut. Walter dog 1921 och Wilhelmina fortsatte med sitt samlande och 

katalogiserade samlingen om ca 50 000 föremål fram till sin död 1930. Hallwylska 

museet öppnades för allmänheten 1938 och är idag ett svenskt statligt kulturhistoriskt 

museum som sedan 1978 ingår i en myndighet tillsammans med Livrustkammaren 

och Skoklosters slott under namnet Stiftelsen Hallwylska museet.

De fyra möbler i Hallwylska museets samling som vi valt i samverkan med 

museipersonalen och med deras önskemål om fastställande av respektive möbels 

autenticitet i åtanke är följande: Ett skåp i renässansstil, ett senrenässansbord, 

ett kabinettskåp i tidig barockstil och ett salsskåp i stilövergång mellan barock 

och rokoko. Var och en av dessa möbler belyser problematiken med att bedöma 

autenticitet på olika sätt.
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1.5  Vilka metoder finns det för att 
undersöka en möbels autenticitet?

En kartläggning av en möbels olika lager kan göras med hjälp av olika källor och 

metoder. För att undersöka en möbels autenticitet krävs dels uppgifter om proveniens 

och stilhistoriska kunskaper samt praktiska undersökningsmetoder. 

1.5.1  Proveniensuppgifter om den enskilda möbeln

Möblers proveniens är information om vem som har tillverkat dem och vilka som har 

ägt dem. Den informationen kan man få genom arkiv, påteckningar på möbeln eller 

genom muntlig tradition. Informationen kan vara av tveksamt källvärde men den kan 

också vara fullt tillförlitlig och komplett. Det är till exempel kungliga slottets arkiv 

och påstämpling av inventarienummer, från inköp, flera års inventarielistor och till 

dagens dokumentation. Men även en stol som har stått på en gård i Hälsingland kan 

ha en tillförlitlig proveniens t ex om den enligt muntlig tradition aldrig har flyttats 

därifrån.

1.5.2  Historiska fakta av allmän karaktär

Historiska fakta om när olika material, sammanfogningsmetoder, verktyg och 

konstruktioner mm kommer i bruk, avslöjar senare tillägg helt enkelt genom att de 

omöjligt kan vara så tidiga som möbeln ger intryck av att vara. 

1.5.3  Analysmetoder

Genom användandet av analysmetoder kan man belägga senare tillägg, vilka 

ytbehandlingar som använts, möbelns konstruktion, träslag mm. Icke destruktiva 

analysmetoder är okulär undersökning, optisk analys av bilder i förstoring, 

mikroskopi, endoskopi, ultraviolett ljus och röntgen. Destruktiva analysmetoder är 

till exempel kemiska analyser av fragment från ytbehandling, träslagsbestämning 

genom provtagning, C-14 metoden för åldersbestämning, isärtagning av möbeln 

för att klargöra konstruktion eller stoppningsmaterial. Enligt ICOM (International 

Council of Museums) måste alla ingrepp föregås av en metodisk och vetenskaplig 
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undersökning som syftar till förståelse av föremålet i alla dess dimensioner, och 

konsekvenserna av varje åtgärd måste noga övervägas.

Vi har undersökt en rad olika icke destruktiva analysmetoder genom att pröva 

på vilket sätt och i vilken mån de kan ge oss vägledning i beslut om eventuella 

destruktiva analyser eller fysiska konserveringsåtgärder. 

1.6  Val av analysmetoder att undersöka

För att undersöka föremålen finns en rad olika metoder att använda. De nedan 

nämnda är några av dessa metoder vars tillämpbarhet vi kommer undersöka med 

hjälp av de valda objekten.   

Analys av skriftligt källmaterial 

Katalogverket, Hallwylska Samlingen, Grupp VI, Möbler Ur m.m. Wilhelmina von 

Hallwyl katalogiserade sina samlingar och skapade ett verk i 78 band.  Upplagan 

gjordes ursprungligen i 110 ex, efter det trycktes en separatupplaga i 90 ex. Allt 

är tryckt på handgjort papper från Sveriges Riksbanks pappersbruk i Tumba.  

Katalogen skickades ut till flera av världens museer och bibliotek. Hallwylska 

museets utökade föremålsdatabas. I Hallwylska museets föremålsdatabas 

katalogiseras föremålen med en kortfattad beskrivning av utseende, placering och 

inventarienr. Den beskriver också det som är känt om föremålets material och 

eventuella reparationer.

Hallwylska museets skadeinventering möbler. Tillstånd/skadebeskrivning av föremål 

utförda 1993 av konservator Rickard Franzén.
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Hallwylska museets arkiv, räkningar. Samlade räkningar från fabrikör och 

snickarmästare Carl Herman Benckert som tillverkat och renoverat flertalet av de 

möbler och inredningar som finns i palatset på uppdrag av Wilhelmina von Hallwyl. 

Andra skriftliga källor. Auktionskatalog från Bukowskis julauktion 1893.

Icke destruktiva analysmetoder

Okulär besiktning, att med blotta ögat och med lupp undersöka föremålen.

Undersökning med hjälp av fotografier i förstoring. (Kamera Canon EOS 550D) 

Fotografier tagna av föremålen som sedan har förstorats på en större skärm. Genom 

förstoringen kan man göra fördjupade observationer av detaljer som indikerats av 

den okulära besiktningen.

Undersökning med mikroskop (Dino- Lite Classic 200x förstoring.)  Med 

mikroskopets hjälp kan man tydliggöra detaljer och bekräfta de indikationer som man 

fann vid den okulära besiktningen och i undersökningen av fotografier i förstoring. 

Undersökning med endoskop (USB-Endoskop VOLTCRAFT BS-18HD/USB Sond-Ø 

8 mm Sondlängd 88 cm.) Med hjälp av en sond kan man undersöka dold konstruktion 

och därigenom tydligare analysera konstruktionen.

Undersökning med ultraviolett ljus (Uv lampa CLE 4 x 9 watt.) Genom att belysa 

med ultraviolett ljus fluorescerar ytbehandlingar med olika färger, därigenom kan 

man identifiera ytbehandlingar som gjorts vid senare tillfällen utan att använda 

destruktiva metoder.
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1.7  Avgränsningar

Vi har inte praktiskt prövat alla metoder vi nämner i samtliga fall. Där vi avstått är 

det för att vi har gjort bedömningen att metoden i fråga sannolikt inte skulle tillföra 

ytterligare information. Vi har valt att inte praktiskt pröva röntgen då det medför en 

hälsorisk för oss och museets personal samt att det är en komplicerad process att 

föra in stor apparatur på Hallwylska museet. Vi bedömer även att det i dagsläget inte 

skulle tillföra något mervärde till vårt arbete.
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2.  Metodundersökning på de valda objekten

För att pröva metodernas tillämpbarhet har vi valt ut fyra objekt. I detta kapitel 

redovisas objekten och de undersökningar som gjorts.

2.1  Skåp renässans

2.1.1  Föremålsbeskrivning

Skåp av ek med två dörrar, försedda med skuren dekor i relief. Sidorna är släta. 

Krönlist och sockel.

Beslag och nyckel är förtenta. Utanpåliggande bladgångjärn och handtag samt 

nyckelskylt. På högra dörren ett förtent lås. Vänster dörr låses fast med hjälp av 

en järnhake och märla. Insidan av skåpet är inrett med fyra hyllor.  Stilmässigt kan 

skåpet beskrivas som renässans med gotiska inslag.

Foto: Hallwylska museet
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2.1.2  Analys av skriftligt källmaterial 

Skåpet med inventarienummer VI:I:I:d.d.04. är rikt beskrivet i Hallwylska katalogen 

volym VI över möbler. (Se Bilaga 4.) Skåpet beskrivs vara tyskt och från 1500-talet. 

Det är inköpt av Wilhelmina von Hallwyl hos antikhandlare Eduard Eisenach för 50 

mark omkring den 1 mars 1892, betalt den 7 mars enligt hushållsbok.

En sammanfattande kort beskrivning av utseendet finns i det digitala utökade 

föremålskortet. (Se Bilaga 5. )Skåpet är här daterat till 1500-talets första hälft. 

Placeringen är i lilla kapprummet och skåpet har flyttats från mottagningsrummet. 

I C.H. Benkert’s räkningar till Wilhelmina von Hallwyl finns uppgifter om  

reparationer.

Figur 1  Räkning från 1892.

 Reparerat 1892 (130kr). ”Reparerat ett antikt salskåp ny sockel därtill samt lagning 

och förtenning av beslagen.” 

 

Figur 2  Räkning från 1894.

Reparerat 1894 (36kr).”Borttagit färgen på det s.k. gotiska skåpet”
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2.1.3 Analys med icke destruktiva metoder

Okulärbesiktning. Skåpets fyra dörrfyllningar är olika skurna och väldigt slitna. Den 

nedre dörrfyllningen på högra dörren är mest sliten. Skåpets överstycke och sockel 

är tillverkade av moderna maskiner. Det har gjorts en betydande renovering där nytt 

ekträ har lagts in på flera ställen i skåpet.

  Figur 3 Nytt trä inlagt för att minska glipa på dörrar
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Sidostyckena visar runda ifyllda hål som återkommer i ett upprepat mönster. 

Figur 4 Höger utsida, spår efter hål fyllda med plugg

Skåpet har ett bakstycke i två delar där det övre stycket är lagt horisontellt och det 

nedre vertikalt.
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På insidan av dörrarna ser man spår efter hål som är i fyllda med träplugg. Nytt trä 

har lagts till för att dörrarna ska kunna mötas utan glipa. 

Figur 5 Spår efter hål fyllda med plugg på vänster dörrs insida

Insidan av skåpet visar större inläggningar av trä på bakstycket. På det högra 

sidostycket finns ett fyrkantigt inlägg av nytt trä som ej är genomgående. 

Figur 6 Inlägg på höger insida högst upp
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Figur 7 Höger utsida, här syns inget spår av inlägg

Nytt trä har lagts in vid gångjärnens fästpunkter.

Figur 8 Inlägg vid gångjärn, höger sida

Hyllorna har märken efter insektsangrepp. De nedre två hyllorna är av en större 

dimension. 
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Undersökning av fotografier i förstoring. Undersökningen befäster observationerna 

gjorda i den okulära besiktningen. Inget nytt tillkommer i fotoanalysen.

Undersökning med mikroskop. Vid den optiska undersökningen fann vi färgfragment 

av en grön färg på utsidan av dörrfyllningarna.

Figur 9  Mikroskopbild av färg högra nedre dörrfyllningen

Liknande färgkulör på alla fyra dörrfyllningarna. Det övriga skåpet visade inget spår 

av färgfragment.

Undersökning med endoskop. En optisk undersökning med endoskop ansågs 

överflödig då skåpet inte hade någon dold konstruktion.



20

Undersökning med ultraviolett ljus. Vid undersökningen med ultraviolett ljus 

upptäcktes rester av något i de skurna spåren på högre nedre dörrfyllning. Tre 

lagningar med vax och påförd schellack upptäcktes på den högra dörrens utsida.

Figur 10 Ultraviolett ljus på dörrparet

2.1.4 Slutsats och frågor att gå vidare med

Vår slutsats är att skåpet inte är autentiskt i den bemärkelse vi valt. Förmodligen är 

det ett skåp tillverkat av en eller flera renässanskistor4. Se figur 11. Dörrfyllningarna 

kan vara från kistor, kyrkbänkar eller väggpaneler. Man kan av våra undersökningar 

sluta sig till att det har suttit ett lås på högra sidostycket. Beslagen är inte heller 

ursprungliga då det finns igenpluggade hål efter andra beslag. Se figur 5

De gröna färgrester i dörrarnas fyllningar kan vara den färg som skåpet var målat i 

då Wilhelmina von Hallwyl inköpte skåpet och som enligt räkningen avlägsnades av 

C.H.Benkert 1894.

Vår bedömning är att vidare analys med destruktiva metoder inte kommer att tillföra 

något om möbelns autenticitet.

4  Andrén, Erik (1996). Möbelstilarna, Den svenska möbel- och inredningskonstens historia. sid. 29.
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Figur 11 Exempel på renässanskista med paneler
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2.2 Bord senrenässans

2.2.1 Föremålsbeskrivning

Bord med rektangulär dubbel skiva, sarg med låda, fyra svarvade ben och fotkryss. 

Övre skivan är rikt dekorerad med ett motiv av Sankt Göran och draken, med 

inläggningar i olika träslag samt en bård. Enligt samlingens föremålsbeskrivning 

är skivan troligen ett renässansarbete och underredet sannolikt tillverkat i Tyskland 

under 1870-talet. Stilistiskt är bordsskivans intarsia möjlig att hänföra till 

Sydtyskland eller Tyrolen och möjlig att datera till 1500-talets andra hälft5.

Figur 13 Skiva med motiv av S:t Göran och draken 

5 Knutsson, Johan, (1985) Kabinettskåp på Skokloster, Skoklosters slott, Bålsta
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2.2.2 Analys av skriftligt källmaterial

Enligt det utökade föremålskortet är detta ett bord med sekundär skiva. I katalogen 

står att bordsskivan är köpt i Frankrike 1890 och att underredet är köpt i Tyskland 

1892. 1891 reparerade Benckert enligt räkningarna i arkivet ”(…) en inlagd 

bordsskiva och foten därtill” och 1892 har han ”Reparerat en antik bordsfot”. Båda 

dessa räkningar är märkta med bordets inventarienummer i marginalen.  

Figur 14  Räkning från 1891

Figur 15  Räkning från 1892

2.2.3 Analys med icke destruktiva metoder

Okulär besiktning. Bordsskivan vilar på en mindre skiva, denna har på undersidan 

ifyllda spår samt skruvar upp i den övre skivan. På den övre skivan finns två märken 

under den den främre kanten, på var sin sida av mitten.

 främre kanten, på var sin sida av mitte

Figur 16  Märken under bordsskivan
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Undersökning av fotografier i förstoring. Att studera fotografier gav ingen ytterligare 

information.

Undersökning med mikroskop. Att studera möbeln med mikroskop gav ingen 

ytterligare information.

Undersökning med endoskop. Bedömningen gjordes att studera möbeln med 

endoskop inte skulle de någon ytterligare information, då konstruktionen är öppen.

Undersökning med ultraviolett ljus. Att studera möbeln med ultraviolett ljus lät sig 

inte göras med tillförlitligt resultat på grund av ljusförhållanden i bordets omgivning.

2.2.4 Slutsats och frågor att gå vidare med

I vårt källmaterial, Hallwylska samlingens katalogverk och räkningarna från  

C.H. Benckert framgår att bordsskivan och underredet inte är införskaffade 

tillsammans. Bordsskivan hade en annan underdel när den köptes och har sedan 

uppdaterats med ny benställning vid ett senare tillfälle. De två märken som finns 

på undersidan av skivan skulle kunna vara märken efter gångjärn och indikerar i 

så fall att skivan kan ha suttit som t ex klaff på ett kabinettskåp tidigare. Spåren 

på undersidan av den undre skivan, som bordsskivan är fäst på, tyder på att den 

sistnämnda haft ett annat användningsområde eller inpassning på annan fot, 

eventuellt tillsammans med den övre skivan.

Bordet är i gott skick och inga akuta åtgärder behövs, däremot står det en glasmonter 

på bordet som skadat ytbehandlingen och gör att den utsökta bordsskivan inte 

kommer till sin rätt, vilket vi tycker är synd. Samtidigt skyddar montern från ljus 

som påverkar kulör och ytbehandling men det är relativt dunkelt i rummet så detta 

har ingen stor påverkan. Det vore intressant att ta isär de två skivorna för att kunna 

undersöka undersidan på den övre skivan.
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2.3  Kabinettskåp tidig barock

Figur 17 Kabinettskåp med öppna dörrar

2.3.1  Föremålsbeskrivning

Kabinettskåp fanerat med svartbetsat päronträ och ebenholts. (Se bilaga 1.) Låg 

överdel med två dörrar på pinnhängen.  Utsmyckningar med skuren relief i form 

av mönster och bilder. Inredning med ett mittfack med två dörrar omgivet av tolv 

lådor, även dessa med skurna mönster. Bakom mittfackets dörrpar finns en nisch med 

spegelperspektiv, dekorerad med fanerarbeten, pilastrar samt lådor och lönnfack. 

Benställning med sarg, åtta ben, fotram och kulfötter. Främre benen utformade som 

karyatider och de bakre benen är svarvade. Stilmässigt kan skåpet identifieras som 

tillverkat omkring 1630-50 i södra Nederländerna, Belgien eller norra Frankrike.
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2.3.2  Analys av skriftligt källmaterial

Skåpet är inköpt hos Bukowskis. Bukowskis Julkatalog Katalog N:o 86 1893 ( Se 

Bilaga 6) beskriver bakre benen som vridna kolonner. Hallwyls samlingskatalog 

grupp VI beskriver bakre benen som svarvade med slät överdel och profilerad 

underdel. I övrigt stämmer beskrivningen väl överens. Benställningen beskrivs som 

original i Hallwylska samlingskatalogen. 

Bukowskis katalog ger ingen ledtråd om ursprung. I samlingskatalogen beskrivs 

skåpet som fanerat med ebenholts och infärgat päronträ.  Räkningen från Benckerts 

verkstad anger att skåpet är ”Reparerat”. 

Figur 18  Räkning från 1894

Reparerat 1894 (130 kr) ”Reparerat ebenholtskåpet (det dyrbara)”
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2.3.3  Analys med icke destruktiva metoder

 

Okulär besiktning. På dörrparet finns fanerkompletteringar på yttersidan på båda 

dörrarna. Motsvarande märken finns på skåpsidorna, en nära underkant och en nära 

överkant.

Figur 19 Märken på sidan av dörr och skåp

Flera skador och sprickbildningar där ett ljusare träslag framträder är synliga för 

blotta ögat. Detta återkommer på så många ställen att det är troligt att större delar 

av skåpet än som tidigare förmodats är fanerat med infärgat trä, och inte med 

ebenholts.De skurna mönstren och bilderna har olika karaktär på skåpets olika delar. 

Framförallt skiljer sig framsidan på de yttre dörrarna från resterande dekor. Där är 

mönstren grundare, vilket kan bero på att ytan vid något tillfälle slipats och åter 

infärgats, men blommönstret har också en annan karaktär. Här finns också en relief 
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som på grund av hur den spruckit jämfört med hur bakgrunden spruckit kan antas 

vara pålimmad, sekundärt eller vid tillverkningstillfället. 

Figur 20 De yttre och inre dörrarnas framsidor

På skåpets sidor finns landskapsbilder. Utsmyckat med hopplister och blommönster 

som stämmer överens med dekorationen på dörrarnas insida. 

 
Figur 22 Sidostycke  Figur 21. Insida av dörr
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I nischen förekommer ingen skuren reliefdekor, endast parkettläggning och pelare 

samt balusterdockor på de övre lådorna. Bakstycket är fäst med moderna skruvar 

och visar inga spår av tidigare skruvhål. Lådor i olika delar av möbeln har olika 

konstruktion, lådbotten är utanpåliggande respektive infalsad i sidstycken. Lådorna i 

nischen är tillverkade av ek, resterande av furu eller annat barrträd, även stommen är 

tillverkad av barrträ.

Undersökning av fotografier i förstoring. Genom att förstora och studera fotografier 

kunde fler klargöranden gällande material göras. Fler ställen där skador avslöjade 

infärgat trä istället för ebenholts hittades. Det syns också tydligt att det finns limrester 

i kanten av den skurna dekoren av ”Pans dom” på framsidan av skåpet. 

Undersökning med mikroskop. Med mikroskop studerades ytor och skuren relief.  

Lagningar och skador syntes tydligt men det framkom ingen ny information som inte 

redan upptäckts med blotta ögat eller genom att studera fotografier.

Undersökning med endoskop. Med ett endoskop kunde insidan av skåpet studeras. 

Kameran fördes in där en låda tagits ur för att undersöka baksidan av lådsystemet, 

bakstycke och innerskåp. Innerskåpet med nisch och lådor ligger som en kassett i 

konstruktionen och skillnader syntes i blindträet mellan detta och resterande delar av 

skåpet. Inget tydde dock på att de olika delarna skulle vara av olika ålder, vilket inte 

utesluter att de har olika ursprung. 

Undersökning med ultraviolett ljus. Vid belysning med UV-ljus syntes vissa 

skillnader i ljusreflektionen. Största delen av skåpet återgav ett gulgrönt ljus, men 

fyra av lådorna i inredningen återgav ett gulbrunt ljus. 
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Figur 23 Inredning i dagsljus samt detalj belyst med ultraviolett ljus
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Inredningen i nischen fick ett opakt vitt utseende vilket är typiskt för cellulosalacker. 

Dock hade några balusterdockor på de övre lådorna ett klart orange sken, något som 

är typiskt för schellack.

  Figur 24 Inredning i nischen, i dagsljus och belyst med ultraviolett ljus
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2.3.4 Slutsats och frågor att gå vidare med

Med dessa observationer i åtanke är det troligt att detta kabinettskåp har förändrats 

vid ett eller flera tillfällen. Det är inte autentiskt i den bemärkelse vi avser med 

autenticitet, d.v.s. förändringar och tillägg i skåpets konstruktion har gjorts sedan 

skåpets tillkomst. Vi vet att C.H. Benckert har gjort omfattande renoveringar, det 

finns det räkningar på men vi vet inte vad som är hans arbete och vad som var 

gjort redan innan skåpet kom i familjen Hallwyls ägo.  Fanerkompletteringarna på 

dörr- och skåpsidor, två på varje sida, sitter så att det går att misstänka att det är 

hål från tidigare gångjärn som fyllts igen. Till detta kommer att insidan på dörrarna 

har dekorationer som stämmer överens med sidorna på skåpet. Kan de ha varit så 

att dörrarna har vänts med insidan ut och ny dekoration har lagts till? Den skurna 

dekoren skiljer sig stilmässigt från resten av skåpet, med girlanger och rosetter som 

minner mer om gustaviansk stil än senrenässans. De limrester och bortfall som syns 

på girlang- och rosettdekoren visar på att den är pålimmad. 

Den inre nischen skiljer sig också väldigt mycket från resten av skåpet, både i 

stil, konstruktion och ytbehandling, så pass mycket att vi undrar om denna kassett 

ursprungligen kommer från ett annat skåp. Det skulle vara intressant att ta loss 
bakstycket för att närmare kunna studera konstruktionen i stommen och 
kassetten.
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2.4  Salsskåp i övergång Barock-Rokoko

     

  Figur 25 Salsskåp i Barock-Rokoko
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2.4.1  Föremålsbeskrivning

Tvådelat holländskt skåp i valnöt med beslag av brons. Överdelen är ett skåp med 

två stora dörrar på pinnhängen, vardera dörr med ram och fyllning. Skåpets överkant 

kraftigt profilerad. På skåpets överdel sju avsatser avsedda för urnor var av två  

konsolliknande med intarsiainlägg 17 och 23 syftande till årtalet 1723

Figur 26 Spikhål och märken i ytbehandling efter ett tidigare ornament

På dörrarna samt på överdelens mitt finns det i skuret arbete rokokoornament. Den 

byråliknande nedre delen rymmer två stora lådor, två små lådor och mellan dem en 

fällbar skrivklaff. De främre hörnen är fasade och vridbara på pinnhängen, vardera 

hörn döljer fem små lönnlådor ovanför varandra. Hörnen låses med en skjutregel av 

trä i facklistens undersida. Främre fötter boll, klo formade. Skåpet är rikt dekorerat 

med blomsterintarsia.
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2.4.2  Analys av skriftligt källmaterial 

Skåpet är utförligt beskrivet på fem sidor i Hallwylska katalogen volym VI över 

möbler. (Se Bilaga 1.)

Skåpet inköptes den 4 juni 1897 hos guldsmeden och konsthandlaren Johann 

Bosshard, Luzern, för 2.500 CHF under en resa i Schweiz tillsammans med fröken 

Ida Uhse. 

En sammanfattande kort beskrivning finns i det digitala utökade föremålskortet. (Se 

Bilaga 4.)

Skåpet inspekterades av konservator Jaap Boonstra från Amsterdams Historiska 

Museum i maj 2007 som då avlade följande omdöme. 

”This cabinet is of a common Dutch type dating about 1750-60 but the marquerty 

inlay seems to be a later addition. This type of markquerty was added a lot to 17th 

and 18th century plain rosewood, walnut and mahogany veneered Dutch furniture’s 

in the 1880’s up until 1920’s. The applied carving doesn’t look out of place at all and 

might be entirely original. The scutcheons handles are usually not of guilded bronze 

but of polished and lacquered brass. The date on the crest might very well be the 

inlayer’s invention.”

Enligt skadeinventeringen, gjord av Rickard Francén 930428, satt då 

blomsterintarsian löst på flertalet ställen. Stora torrsprickor i blindträt fanns på 

överstyckets kortsidor. Profildelar hade fallit bort eller var lösa på flertalet ställen. 



36

Knoppar satt löst. Åtgärdsförslag att limma lösa delar och löst faner följdes. Bilaga 9. 

I C.H. Benkert’s räkningar finns följande anteckningar.

Figur 27 Räkning från 1898

 Reparerat 1895-99 (1898, 4 feb) (305 kr) ”Reparerat ett stort skåp” 

 

Figur 28 Räkning från 1902

Reparerat 1902 (38 kr) ”Reparerat sidorna samt gjort en hylla till skåpet med 

nyckel(?)... i.”
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2.4.3 Analys med icke destruktiva metoder

Okulär besiktning. På överskåpets krön finns runt det skurna ornamentet skiftningar 

i ytbehandling och spikhål. Där bortfall av intarsia finns syns tidningspapper. 

Figur 29 Bortfall av blomsterintarsia

Hörnpartier visar en opak ytbehandling. Denna opakhet förekommer endast på 

hörnpartierna. De två nedersta lådorna visar en färgskiftning i ytbehandlingen
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Figur 30 Opak ytbehandling på hörnparti och två lådfronter

I en av skåpets lådor fanns en tullstämpel från Basel, Schweiz. Stämpeln var inte 

dokumenterad tidigare av Hallwylska museet. 

Figur 31 Tullstämpel från Basel
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Undersökning av fotografier i förstoring. Vid undersökning av fotografier framgår att 

blomsterintarsian och valnötsfaneret har olika konturer där de möts. 

Figur 32 Tandade kanter på blomsterintarsia

Figur 33 Raka skurna snitt i valnötsfaner

Insidan av dörrarna har cirkelformade lagningar i valnötsfaneret och tryckmärken 

som inte kan förklaras av skåpets konstruktion. 
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Figur 34 Tryckmärken och intarsialagningar

Höger dörrs anslagslist gjord i massiv valnöt har delats då den krympt i 

fiberriktningen dock är den inskurna dekorintarsian inte delad. 

Figur 35 Anslagslist höger dörr

På skåpets krön iakttas det spikhål och tydliga märken i ytbehandlingen som inte 

överensstämmer med dekorornament.  ( Se figur 26.)
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Undersökning med mikroskop. Mikroskopundersökningen ger belägg för att 

dekorintarsian och valnötsfaneret har olika konturer där de möts. Skärningen följer 

inte de runda sågade formerna på dekorintarsian. (Se figur 33.)

Undersökning med endoskop. En optisk undersökning med endoskop gjordes inte då 

skåpet har en öppen och tydlig konstruktion.

Undersökning med ultraviolett ljus. Undersökningen med ultraviolett ljus visade att 

hörnen på nedre delen och de två understa lådorna hade en annorlunda ytbeläggning 

än det övriga skåpet. Det fanns lagningar i blomsterdekorintarsian som framträdde 

tydligare med UV-ljus.

2.4.4 Slutsats och frågor att gå vidare med

Med den information som vi fått genom undersökningarna kunde vi ställa oss 

bakom den misstanke som möbelkonservatorn vid Amsterdams Historiska Museum, 

Jaap Boonstra, lanserat för snart tio år sedan, nämligen att blomsterintarsian var 

inlagd senare. Rester av tidningspapper kunde ses där faner fallit bort. (Se figur 

29.) Typsnittet var från 1800-talet då prefabricering av intarsia upplimmat på 

tidningspapper gjordes. De spår av inläggen som inte överensstämde med de runt 

sågade kanterna på blomsterintarsian och de rakt skurna kanterna i valnötsfaneret 

bekräftar att blomsterintarsian var inskuren senare.

På skåpets krön syns spåren av ett tidigare ornament i ytbehandlingen med spikhål 

som kan förklaras med att ett annat ornament har varit fäst där.

Skåpet är inte autentiskt i den bemärkelse vi har valt utan omfattande förändringar 

har skett sedan skåpets tillkomst.
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3. Avslutning

I vilken utsträckning har då vår undersökning bidragit till att besvara vår 

frågeställning om de icke destruktiva analysmetodernas tillämpbarhet för bedömning 

av en möbels olika tidslager och det vi avser med begreppet autenticitet?

3.1  Resultatanalys och diskussion

Sex metoder inom ramen för en icke destruktiv undersökningsprocess har prövats 

på fyra möbler med sinsemellan olika ålder, ursprung, funktion, karaktär och 

grad av autenticitet Ingen av möblerna är autentiska i den bemärkelse vi använder 

autenticitetsbegreppet.

Vid en återblick på vårt arbete och sammanfattning av våra erfarenheter går det att 

identifiera vilken typ av information som kan uppnås med blotta ögat och vilken 

information som kan förväntas uppnås med hjälp av de övriga analysmetoderna.

Den okulära besiktningen, tillsammans med studier av tillgängligt skriftligt 

källmaterial och tidigare dokumentation, kompletterat med mikroskopering gav den 

större informationsmängden. Under vår utbildning har vi fått betydande kunskaper 

i stilhistoria vilket gav oss en grund i diskussionen om föremålens autenticitet. I 

källmaterialet kunde vi läsa att bordet hade en fot som tillkommit i efterhand, vilket 

också syntes tydligt vid den okulära besiktningen. Mikroskoperingen gav ytterligare 

information. Vi kunde läsa oss till att renässansskåpet tidigare haft färg som tagits 

bort, detta såg vi spår av när vi tittade med mikroskop och fann gröna färgrester 

i den skurna dekoren på luckorna. Vi kunde av det skriftliga källmaterialet förstå 

att kabinettskåpet var fanerat med infärgat päronträ. Genom okulär besiktning 

identifierade vi stilhistoriska drag som inte passade ihop. Och med tidningspapper 
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bakom fanerbortfall fick vi en antydan om att intarsian på salsskåpet kunde ha varit 

inskuren, vilket andra konservatorer misstänkt tidigare.

De mer avancerade icke destruktiva metoderna, som krävde instrument av olika slag 

handlar mer om att få bekräftelse på vad en okulär besiktning antyder.

Informationstillskottet var störst mellan okulärbesiktningen och fotoförstoring. 

Undersökningar av fotografier i förstoring gav en indikation om sekundära 

intarsiainläggningar på salsskåpet och bekräftade misstankar beträffande den 

ebenholts imiterande infärgningen av materialet hos kabinettskåpet. 

Mikroskoperingen gav mindre mängd ny information, men för att upptäcka små 

detaljer, eller bekräfta sådant som är för smått för blotta ögat och inte blir skarpt nog 

med en vanlig kamera och svårbedömt på en fotoförstoring är det ändå en bra metod. 

På renässansskåpet kunde vi t ex. se färgrester i bildhuggerierna och vi kunde 

bekräfta att intarsian på salsskåpet inte är utförd tillsammans med övrigt fanér och 

därmed antingen sekundärt ditsatt eller samtida med övrigt fanér och därmed troligen 

prefabricerad.

Nästa avgörande informationssteg kom vid undersökning med ultraviolett ljus. Det 

är en bra metod för att se skillnader i ytbehandling och tidigare lagningar som inte 

framgår i vanligt ljus. Vi kunde tydligt se skillnaden i ytbehandling mellan nischen 

och resterande delar av kabinettsskåpet, vilket förstärkte vår misstanke att de inte 

alltid hört ihop.

De observationer som gjorts visar vikten av att uttömma de icke destruktiva 

metodernas möjligheter för att specificera de frågor och problem som skulle kunna 

motivera ytterligare undersökningar och åtgärder som kräver ingrepp.

Det är också tydligt att förvånansvärt mycket information har framkommit 

genom de icke destruktiva analysmetoder vi valt att undersöka och endast i två 

fall kan vi rekommendera användning av destruktiva metoder för att gå vidare i 

undersökningen.
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3.2. Reflektion kring resultat och process

På vilket sätt har då den preliminära bedömningen som gjorts genom icke 

destruktiva metoder i detta arbete kunnat vägleda oss i beslut om lämpliga 

preventiva åtgärder, eventuella fysiska ingrepp och fortsatta destruktiva analyser?

Vad gäller preventiva åtgärder har vi för tillfället lämnat det åt sidan för att fokusera 

på de övriga aspekterna. 

Det var den okulära besiktningen som se fick oss att inse behovet av ett 

fysiskt ingrepp på salsskåpet om man vill gå djupare i undersökningen om var 

blomsterintarsian är tillverkad. Jaap Boonstra på Amsterdams Historiska Museum 

har ett stort arkiv med dokumentation om prefabricerad intarsia. Att lyfta på intarsia 

i syfte för att frilägga mer tidningspapperstext kan ge mer information.

Endoskopundersökningen av kabinettskåpet ger oss idén att föreslå det operativa 

ingreppet att avlägsna bakstycket som väl motiverat för att se om den inre 

kabinettsdelen är äldre än det övriga skåpet såsom vi misstänker efter den okulära 

besiktningen. Undersökningen med ultraviolett ljus visar att den har en cellulosalack 

beläggning på de synliga delarna vilket tyder på att det har blivit restaurerat. 

Förhoppningsvis är baksidan orörd. 

Hur tar vi denna kunskap vidare? För en konservator i en mindre verkstad finns 

de analysinstrument vi använt tillgängliga till ett överkomligt pris. För att göra en 

djupare analys kan dock bättre och kanske därmed dyrare instrument krävas. 

Hur använder vi denna kunskap? Genom detta examensarbete har vi tillägnat oss 

en kunskap om betydelsen av icke destruktiva analysmetoder för att kunna göra en 

bedömning när och om man skall gå vidare med destruktiva metoder. Tillexempel 

kan man fatta ett beslut om en annan åtgärd, än den man skulle föreslagit efter enbart 

den okulära besiktningen då man med endoskop har sett den dolda konstruktionen. 

Vad det övriga möblerna beträffar ser vi inget behov av ytterligare undersökningar i 

dagsläget.
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Hur har vårt förhållningssätt förändrats? Den okulära besiktningen räcker 

förvånansvärt långt och genom förstoring av fotografier kan det som indikerats med 

blotta ögat och bekräftats räcka till för att sluta sig till i vilken mån en möbel är 

autentisk. Vi ser dock att man med ytterligare analysinstrument skulle kunna belägga 

och bekräfta indicier och misstankar beträffande föremålets autenticitet. 

Hur har själva examensarbetet fungerat? Vid studierna av Hallwylska museets 

källmaterial har det underlättat att så mycket material har varit samlat, katalogiserat 

och delvis digitaliserat.

Våra ingångar var självklart olika. Från museets sida har man främst sett fram emot 

nya upptäckter och vägledning beträffande forstsatta undersökningar. Från vår sida 

har vi främst sett projektet som ett sätt att pröva olika analysmetoder. Resultatet 

har delar av både och, men för vår framtida verksamhet som konservatorer har 

metodutndersökningarna i sig varit det viktigaste. Att arbeta med föremål i ett 

miljömuseum istället för slutna magasin har både för- och nackdelar. 

För undersökningen med ultraviolett ljus hade det underlättat avsevärt om vi kunnat 

mörklägga de utrymmen där möblerna står, både för att se bättre och för att få 

tydligare bilder. Många av de bilder vi tog med mikroskopet blev suddiga och kunde 

inte användas i analysen. Här hade vi sparat tid och arbete med ett fast stativ istället 

för ett handhållet mikroskop.

Det har varit en fördel att arbeta med detta tillsammans. Främst i det praktiska 

arbetet som underlättats av fyra händer och två par ögon. Men även i den teoretiska 

delen av arbetet har våra olika kunskaps- och erfarenhetsbaser tillfört mycket. 

Den skrivande processen när man dokumenterar sina resultat i ord gör att man 

belyser frågeställningar på ett annat sätt än i samtalet under vårt arbete. Här har 

diskussionerna varit långa och givande. Vi valde att arbeta självständigt med två 

möbler var i den teoretiska delen för att sedan kritiskt granska den andres arbete 

och i en diskussion tillföra den information som vi gemensamt kom fram till skulle 

tillföras rapporten men även kunnat ta bort sidospår där belägg inte har kunnat 

utläsas av våra analysinstrument. Detta arbetssätt gjorde att vi kunde arbeta både 

självständigt och tillsammans gå djupare i analysen av respektive möbel. 
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