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ABSTRACT	
Authenticity	and	genuineness	are	words	
used	in	everyday	conversation,	not	only	by	
the	members	of	the	conservation	
community,	but	by	everyone.	What	do	we	
mean	when	we	describe	something	as	
authentic	or	genuine?	The	current	use	of	
the	words	when	describing	furniture	
leaves	a	lot	to	a	subjective	point	of	view,	
based	on	what	values	that	person	has	
chosen	to	put	in	them.	To	find	a	common	
ground	when	using	these	words	must	be	
considered	a	priority	since	it	is	such	an	
important	feature	in	trading	and	
examining	furniture.	 	 	 	 	 	 	
	 A	philosophical	paradox	is	the	first	
stepping	stone	on	which	we	tread	to	gain	
a	better	understanding	of	the	terms.	The	
results	of	this	theoretical	analysis	is	then	
used	as	a	foundation	for	examining	fifteen	
pieces	of	furniture	by	the	late,	great	
furniture	designer	and	architect	Pierre	
Jeanneret.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 In	light	of	my	findings	regarding	the	
difference	in	the	meaning	of	the	words	I	
would	say	it’s	of	great	importance	to	our	
future	discussions	on	conservation.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

SAMMANFATTNING	

Autenticitet	och	äkthet	är	ord	som	
används	i	vardagliga	sammanhang,	inte	
bara	som	konservatorer,	utan	av	alla.	Vad	
menar	vi	när	vi	beskriver	något	som	
autentiskt	eller	äkta?	Sättet	vi	använder	
orden	på	för	att	beskriva	möbler	lämnar	
mycket	till	en	subjektiv	tolkning	baserad	
på	vad	personen	som	använder	orden	har	
valt	att	de	ska	betyda.	Att	hitta	
gemensamma	betydelser	för	orden	måste	
prioriteras	eftersom	det	spelar	en	så	
central	roll	inom	både	handel	och	
undersökning	av	möbler.		 	 	 	 	 	
	 En	filosofisk	paradox	blir	startskottet	till	
en	bättre	förståelse	för	termerna.	
Resultaten	av	denna	teoretiska	analys	
används	sedan	som	grund	i	en	
undersökning	av	den	store	
möbeldesignern	och	arkitekten	Pierre	
Jeanneret.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Jag	anser	att	det	finns	en	tydlig	skillnad	
mellan	de	två	orden	som	är	viktig	att	
belysa	för	hur	vi	för	samtal	inom	
konserveringsyrket.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



TACK!	

Detta	 arbete	 har	 utförts	 av	 Jon	 Bjellerup	
under	 vårterminen	 2017	 på	 Malmstens,	
Linköpings	universitet.	 	 	 	 	 	 	
	 Jag	vill	tacka	min	handledare	Ulf	Brunne,	
min	 examinator	 Johan	 Knutsson	 och	mitt	
bollplank	 Lauri	 Vaher	 för	 utvecklande	
diskussioner.	 	 	 	 	 	 	 	
	 Vidare	vill	jag	tacka	mina	intervjuobjekt	
Pol	 Bruijs,	 Anna	 Womack,	 Dennis	 Crona,	
Charlotta	Ekholm	och	Claes	Moser	för	att	ni	
tålmodigt	har	svarat	på	mina	frågor.	
	 Tack	 Kalle	 Gustafsson	 för	 din	
generositet	 i	 att	 låta	 mig	 undersöka	 din	
möbelsamling.	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Jag	vill	även	rikta	det	varmaste	av	tack	
till	 Jakob	 Bjellerup,	 Mats	 Bjellerup	 och	
Anne	Bjellerup	för	att	ni	med	skarpa	ögon	
upptäckt	varje	felformulering	och	anglicism	
som	uppstått	under	nattskrivandet.	 	
	 Tack	 Katinka	 för	 tålamodet	 och	 stödet	
under	detta	arbete.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Innehållsförteckning	

	

1.	INLEDNING	.........................................	1	
1.1	 Bakgrund	.....................................	1	
1.2	 Avsikt,	mål	och	syfte	....................	1	
1.3	 Frågeställning	..............................	1	
1.4	 Avgränsningar	..............................	2	
1.5	 Metod	..........................................	2	
1.6	 Diskussion	kring	källor	.................	2	

2.	AUTENTICITET	OCH	ÄKTHET	................	3	
2.1	Allmänt	kring	autenticitet	...................	3	

2.1.1	Etymologi	......................................	3	
2.2	Autenticitetsparadoxer	.......................	4	

2.2.1	Theseus	skepp	...............................	4	
2.2.2	Lockes	strumpor	och	andra	
autenticitetsparadoxer	..........................	4	

2.3	Autenticitet	i	större	sammanhang	......	5	
2.3.1	Helgedomen	i	Ise	..........................	5	
2.3.2	Rotterdam/Amsterdam	................	6	
2.3.3	Warszawa	......................................	7	

2.4	Autenticitet	i	möbelvärlden	................	8	
2.4.1	Vad	är	skillnaden	mellan	
autenticitet	och	äkthet?	........................	8	
2.4.2	Vem	bestämmer	och	vem	har	
ansvar?	...................................................	9	

2.5	Förfalskningar	som	upplevs	äkta	.......	10	
2.5.1	Jingdezhen	...................................	10	
2.5.2	Säbykistan	...................................	11	
2.5.3	Viljan	att	något	ska	vara	äkta	.....	12	

2.6	Pierre	Jeanneret	och	Chandigarh	......	13	
2.6.1	Bakgrund	.....................................	13	
2.6.2	Chandigarh	..................................	14	
2.6.3	Är	Chandigarh	autentiskt?	..........	14	

3.	INTERVJUER	......................................	16	
3.1	Varför	intervjua?	..............................	16	
3.2	Att	välja	intervjuobjekt	.....................	16	
3.3	Intervjuobjekten	och	deras	bakgrund
	..............................................................	16	
3.4	Dennis	Crona,	möbelkonservator	......	17	
3.5	Pol	Bruijs,	möbelkonservator	............	18	
3.6	Charlotta	Ekholm,	möbelkonservator20	
3.7	Claes	Moser,	konstexpert	.................	21	
3.8	Anna	Womack,	intendent	.................	23	

4	SLUTSATS	AV	TEORETISK	DEL	.............	26	
4.1	Slutsats	.............................................	26	

5.	UNDERSÖKNINGEN	...........................	27	
5.1	Bakgrund	och	metod	........................	27	
5.2	Om	samlingen	..................................	27	

5.3	Så	väcktes	intresset	för	Pierre	
Jeanneret	...............................................	27	
5.4	Förändringar	för	ett	nytt	klientel	......	28	
5.5	Märkningar	.......................................	28	
5.6	Rottingflätning	.................................	29	
5.7	Skillnader	i	dimensioner	...................	29	
5.8	Träslag	..............................................	30	
5.9	Möblernas	kvalitet	...........................	30	
5.10	Slutsatser	........................................	32	

6	AVSLUTNING	.....................................	33	

7	KÄLLFÖRTECKNING	............................	34	
7.1	Tryckta	källor	....................................	34	
7.2	Elektroniska	källor	............................	34	
7.3	Muntliga	källor	.................................	35	
7.4	Figurförteckning	...............................	35	

	

Bilaga	1	Undersökning,	dokumentation	
och	mikroskopi	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 1	

1.	INLEDNING	
	

Autenticitet	och	äkthet	är	termer	vi	stöter	
på	nästan	dagligen.	Dessa	används	för	att	
beskriva	 människor,	 object,	 stämningar	
och	kulturer.	Vi	respekterar	det	som	är	äkta	
och	 förkastar	 det	 som	 är	 falskt.	 Men	
skrapar	 man	 på	 ytan	 av	 dessa	 termers	
betydelse	 inser	 man	 snart	 att	 en	
föreliggande	filosofisk	diskussion	måste	tas	
innan	 dessa	 uttryck	 används,	 speciellt	 för	
konservatorer.	 	 	 	 	 	 	 	
	 Det	är	en	obekväm	diskussion	att	ta	då	
en	stor	marknad	är	beroende	av	att	kunna	
använda	 dessa	 termer	 på	 ett	 slapphänt,	
icke-granskande	 sätt.	 Hjulen	 ska	 helst	 få	
fortsätta	snurra	ostört.	Konservatorns	roll	i	
ett	objekts	kretslopp	måste	vara	så	objektiv	
som	möjligt,	utan	egna	värderingar.	Vi	 lär	
oss	 tidigt	 att	 ”minsta	 möjliga	 åtgärd”	 är	
ledorden	vi	ska	ha	med	oss	in	i	arbetslivet.	
Detta	 brukar	 appliceras	 på	 objektets	
fysiska	attribut	men	jag	vill	i	denna	uppsats	
argumentera	 för	 att	 samma	 inställning	
kring	 försiktighet	 ska	 användas	 i	
äkthetsbedömningar	av	möbler	eller	andra	
objekt.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Vi	 kommer	 att	 börja	 med	 en	 historisk	
förklaring	av	begreppet	för	att	sedan	röra	
oss	 emot	 filosofiska	 resonemang	 kring	
autenticitet	och	hur	olika	kulturer	upplever	
detta.	 Äkthet	 kommer	 att	 förklaras	 och	
jämföras	för	att	sedan	undersökas	hur	det	
används	i	antikvärlden.	

	

1.1 Bakgrund	
	

Som	möbelkonservator	 är	 det	 av	 yttersta	
vikt	att	på	ett	resonerande	sätt	närma	sig	
objekten	 man	 arbetar	 med.	 Diskussionen	
kring	vilka	åtgärder	som	ska	utföras	och	hur	
man	rättfärdigar	dom	är	en	stor	del	av	vårt	
arbete.	 Detta	 diskuteras	 ofta	 under	
utbildningens	gång	men	jag	känner	att	vår	

utveckling	 kan	 främjas	 av	 en	
sammanfattning	 och	 ett	 utforskande	 av	
begreppet	 autenticitet.	 Eftersom	 så	
mycket	 av	 vårt	 arbete	 baseras	 på	 detta	
begrepp,	 är	 det	 rättfärdigat	 att	
sammanställa	 resonemang	 för	 att	
diskutera	sig	fram	till	en	tydligare	bild.	

	

1.2 Avsikt,	mål	och	syfte	
	

Avsikten	med	detta	examensarbete	är	att	
med	hjälp	av	filosofiska	resonemang,	både	
från	mig	och	med	hjälp	av	kollegor	 i	olika	
positioner	 i	 kulturföremålsbranschen,	
närma	 mig	 en	 definition	 av	
autenticitetsbegreppet	i	möbelvärlden.	
	 Mitt	mål	är	att	nå	klarhet	och	insikt	i	hur	
begreppen	 autenticitet	 och	 äkthet	
förhåller	sig	till	varandra	och	kan	användas	
i	 samtal	 och	 analyser	 av	 kulturhistoriska	
objekt	i	ett	bevarandeperspektiv.	 	 	
	 Syftet	 med	 detta	 är	 att	 på	 sikt	 öka	
medvetandet	 om	 komplexiteten	 i	 en	
situation	 där	 en	 identifiering	 eller	
klassificering	av	något	är	önskvärt	eller	där	
beslut	 eller	 förslag	 om	 lämplig	
bevarandeåtgärd	är	angeläget.	

	

1.3 Frågeställning	
	

Hur	definieras	begreppen	autenticitet	och	
äkthet	 inom	 branscherna	 för	
kulturföremålshantering	 och	 hur	 kan	 vi	
använda	 dessa	 definitioner	 för	 att	 främja	
diskussionen	konservatorer	emellan?	
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1.4 Avgränsningar	
	

Detta	 	 arbete	 avgränsas	 till	 en	 kortfattad	
filosofisk	 discussion	 kring	 begreppet	
autenticitet	 och	 en	 undersökning	 av	 ett	
antal	möbler.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Det	 hade	 funnits	 möjlighet	 att	
undersöka	 fler	 föremål	 i	 samlingen	 för	en	
ännu	mer	 djupgående	 bild	 av	 samlingens	
totala	 äkthet	 och	 autenticitet,	 men	 det	
antal	jag	sett	har	varit	tillräckligt	för	att	dra	
de	slutsatser	jag	gjort.	 	 	 	 	 	
	 Fördjupningar	 i	 filosofiska	 resonemang	
hade	 också	 kunnat	 göras	 i	 all	 oändlighet,	
men	 för	 att	 göra	 examensarbetet	
tillgängligt	 för	 så	 många	 som	 möjligt	
beskrivs	 alltså	 dessa	 resonemang	 på	 ett	
något	förenklat	sätt.	

	

1.5 Metod	
	

Jag	kommer	att	genom	ett	antal	intervjuer	
samt	 litteratur	 ta	 avstamp	 I	 diskussionen	
kring	begreppen.	En	praktisk	undersökning	
av	ett	antal	möbler	görs	där	diskussionen	
kring	 äkthet	 och	 autenticitet	 baseras	 på	
den	teoretiska	delen	av	arbetet.	 	 	
	 I	denna	praktiska	del	har	jag	analyserat	
ett	 antal	möbler	 av	 Pierre	 Jeanneret	 vars	
äkthet	 har	 ifrågasatts.	 Vi	 lär	 oss	 under	
utbildningen	 att	 undersöka	 träslag,	
konstruktioner	 och	 ytbehandlingar	 för	 att	
fastställa	 en	 möbels	 karaktäristika.	 Dessa	
tekniker	 kommer	 att	 användas	 under	
undersökningen.		 	 	 	 	 	 	 	
	 I	 egenskap	 av	 utbildad	 möbelsnickare	
med	 gesällbrev	 samt	 lång	 erfarenhet	 av	
rottingflätade	 möbler	 lutar	 jag	 mig	 mot	
dessa	kunskaper	när	jag	drar	slutsatser	och	
gör	 bedömningar	 kring	 materialval,	
sammansättningar	och	stolsflätningar.	

	

1.6 Diskussion	kring	källor	
	

Källorna	 jag	 använder	 mig	 av	 är	 dels	 ett	
antal	 historiska,	 filosofiska	 verk	 med	 ett	
antal	 paradoxer	 som	 till	 denna	 dag	
diskuteras.	 Jag	 utgår	 även	 från	 kollegors	
skrifter	 inom	 området.	 Vad	 gäller	
intervjuobjekten	 har	 ett	 urval	 gjorts	 med	
tanke	 på	 deras	 position	 i	 olika	 delar	 av	
kulturföremålshanteringen,	detta	för	att	få	
en	 nyanserad	 bild	 där	 ingen	 bransch	
utelämnas.	
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2.	AUTENTICITET	OCH	ÄKTHET	
	

2.1	Allmänt	kring	autenticitet	
	

För	att	kunna	ta	avstamp	i	undersökningen	
av	begreppen	autenticitet	och	äkthet	visas	
här	ordboksdefinitionen	av	orden.	

	

2.1.1	Etymologi	
	

Autentisk1	(fr.	grek.	autentikos)	

1. Värd	att	accepteras	eller	tros	på	
baserat	på	fakta.	Det	målar	en	
autentisk	bild	av	vårt	samhälle.	

Verklighetstroget	till	ett	original	
som	i	sin	tur	reproducerar	
nödvändiga	karaktärsdrag.	En	
autentisk	reproduktion	av	en	
kolonial	gårdsbyggnad.	

Tillverkad	eller	utförd	på	samma	
sätt	som	ett	original.	En	autentisk	
mexikansk	marknad.	

2. Inte	ett	falsarium	eller	en	
imitation.	En	autentisk	dialekt.	
	

3. Sann	gentemot	ens	egen	
personlighet,	ande	eller	karaktär.	
Är	ärlig	och	autentisk	utan	några	
pretentioner.	

	

	

	

																																																								
1	Merriam-Webster,	sökord:	authenticity,	
Tillgänglig:	https://www.merriam-
webster.com/dictionary/authenticity,	
2017,	(hämtad	2017-05-05)	

	

	

	

	

	

	

	

	

Äkta/genuin2	(fr.	lat.	Genuinus)	

1. Att	faktiskt	ha	kända	eller	
uppenbara	kvaliteer	eller	karaktär.	
	

	Äkta/genuina	vintageviner.	
	
Faktiskt	producerad	av	eller	
kommande	från	den	påstådda	
källan.	Signaturen	är	
äkta/genuin.	
	
Ärligt	och	hederligt	känt	eller	
upplevt.	En	djup	och	
äkta/genuin	kärlek.	
	
Faktisk,	sann.	En	äkta/genuin	
förbättring.	

	

2. Fri	från	hyckleri	eller	anspråk.	Hans	
ursäkt	verkade	äkta/genuin.	

	

	

	

2	Merriam-Webster,	sökord:	genuine,	
Tillgänglig:	https://www.merriam-
webster.com/dictionary/authenticity,	
2017,	(hämtad	2017-05-05)	
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2.2	Autenticitetsparadoxer	
	

Eftersom	vikten	av	autenticitet	är	så	djupt	
rotad	i	våra	samhällen	har	den	kommit	att	
diskuteras	 av	 flera	 filosofer.	 Vid	 vissa	
tillfällen	 uppstår	 det	 i	 dessa	
tankeexperiment	 paradoxer,	 resonemang	
eller	yttringar	som	säger	emot	sig	själv	men	
som	 vid	 första	 anblick	 känns	 riktiga.	
	 Nedan	 tas	 tre	 paradoxer	 kring	
autenticitet	 upp	 som	 visar	 att	 detta	 är	
tankeexperiment	 som	 har	 gäckat	
mänskligheten	 sedan	 lång	 tid	 tillbaka	 och	
att	 det	 fortfarande	 idag	 uppstår	 nya	
autenticitetsparadoxer.	

	

2.2.1	Theseus	skepp	
	

Legenden	eller	snarare	myten	om	Theseus,	
den	atenske	hjälten,	gav	upphov	till	en	av	
de	mest	klassiska,	filosofiska	paradoxerna.	
Bakgrunden	till	Theseus	uppburna	roll	som	
grekisk	hjälte	har	sin	grund	i	historien	om	
hans	seger	över	minotauren	på	Kreta.	Varje	
år	sändes	sju	kvinnor	och	sju	män	från	Aten	
till	Kreta	för	att	offras	till	minotauren,	detta	
på	grund	av	en	blodsskuld	mellan	Aegeus,	
kung	av	Aten,	och	Minos,	ledaren	av	folket	
på	Kreta.	Theseus	erbjöd	sig	att	bli	en	av	de	
sju	 männen	 som	 skulle	 offras	 och	 blev	
sedermera	hjälten	som	dräpte	minotauren.
	 Skeppet	Theseus	hade	färdats	i	blev	en	
symbol	 för	 hans	 hjältemod	 och	 sparades	
som	 ett	 kraftfullt	 museiföremål	 i	 Aten.	
Dock	 började	 snart	 några	 av	 plankorna	
ruttna	 och	 för	 att	 föremålet	 inte	 skulle	
förfalla,	byttes	de	ut.	Efter	ytterligare	en	tid	
byttes	 fler	 plankor	 ut	 och	 till	 slut	 var	 så	
mycket	 av	 originaldelarna	 utbytta	 att	
filosofer	 började	 hävda	 att	 skeppet	 inte	
längre	var	Theseus	skepp	överhuvudtaget.

																																																								
3	The	Internet	Classics	Archive,	”Theseus	
by	Plutarch”,	Tillgänglig:	

	 ”Skeppet	 vari	 Theseus	 och	 Atens	 unga	
återvände	 hade	 trettio	 åror	 och	
preserverades	 av	 atenarna	 ända	 sedan	
tiden	för	Demetrius	Phalereus,	eftersom	de	
tog	 bort	 de	 gamla	 plankorna	 sedan	 de	
förföll	och	i	deras	ställe	placerade	nytt	och	
starkare	timmer	i	en	sådan	omfattning	att	
skeppet	 blev	 ett	 stående	 exempel	 bland	
filosoferna	för	den	eviga	logiska	frågan	för	
saker	 som	 växer;	 ena	 sidan	 påstod	 att	
skeppet	förblev	det	samma,	den	andra	att	
det	inte	var	det	samma.”3		 	 	 	 	
	 Theseus	skepp	var	ett	mycket	kraftfullt	
objekt	för	Atenarnas	identitet	och	historia	
och	denna	fråga	blev	därför	helt	central	att	
utreda.	Var	 skeppet	 detsamma	 som	hade	
färdats	till	Kreta,	eller	var	det	en	kopia?		

	

2.2.2	 Lockes	 strumpor	 och	 andra	
autenticitetsparadoxer	

	

				

Flera	 filosofer	 har	 försökt	 att	 ta	 sig	 an	
paradoxen	i	senare	tid	om	än	i	nya	former.	

http://classics.mit.edu/Plutarch/theseus.h
tml,	2017,	(hämtad	2017-04-16)	

																Fig.	2	John	Locke	
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Filosofen	 John	 Locke	 förde	 vidare	
resonemanget	kring	Theseus	skepp	på	ett	
sådant	sätt	att	om	de	borttagna	plankorna	
användes	för	att	bygga	upp	ett	nytt	skepp,	
skulle	de	två	skeppen	kunna	mötas	i	sjöslag	
där	 Theseus	 skepp	 sänkte	 sig	 självt.	 Han	
skapade	 även	 en	 egen	 version	 av	
paradoxen	som	innehåller	en	strumpa	med	
hål	 i	 som,	över	 tid,	 lappas	 ihop	så	 till	den	
grad	 att	 inget	 av	 det	 ursprungliga	
materialet	finns	kvar.	4		 	 	 	 	
	 Bandet	Guns’n’roses	gick	på	världsturné	
år	2009	med	samtliga	medlemmar	utbytta	
förutom	 frontpersonen	 Axl	 Rose.	 Är	
frontmannen	det	enda	som	krävs	för	att	en	
person	 ska	 kunnat	 ha	 bevittnat	 bandet	
överhuvudtaget?		 	 	 	 	 	 	 	
	 Dock	 gjordes	 stora	 ansträngningar	 att	
försöka	 förvilla	 publiken.	 Deras	 kanske	
mest	ikoniska	bandmedlem,	sologitarristen	
Slash,	 hade	 en	 väldigt	 lättigenkännelig	
gimmick	 i	 det	 att	 han	 hade	 hög	 hatt	 och	
solglasögon	på	sig.	Detta	kopierades	av	den	
nya	 bandmedlemmen	 för	 att	 skänka	
publiken	 en	 känsla	 av	 att	 det	 var	
orginalbandet	 som	 spelade.	 De	 var	 alltså	
högst	 medvetna	 om	 att	 publiken	 skulle	
sakna	denna	medlem	och	bestämde	sig	för	
att	hjälpa	deras	fantasi	på	traven.		 	 	
	 Om	 en	 bräda	 byts	 ut,	 är	 skeppet	
fortfarande	 detsamma?	Många	 hade	 satt	
sig	emot	detta,	men	borde	då	bandet	byta	
namn?	Musiken	är	ju	densamma?	Eftersom	
låtarna	 även	 med	 originalmedlemmar,	
alltid	hade	varit	en	tolkning	av	en	tidigare	
version,	 måste	 väl	 även	 bandet	 med	 alla	
medlemmar	 utbytta	 vara	 samma	 band?	
Eller	 finns	 bandet	 bara	 i	 våra	 huvuden,	 i	
olika	versioner	i	våra	olika	uppfattningar?	

	
	

																																																								
4	Martin	Cohen,	Philosophy	for	Dummies,	
John	Wiley	&	Sons,	2010,	s.	21	

2.3	Autenticitet	i	större	sammanhang	
	

Autenticitet	har	en	förmåga	att	bli	mer	och	
mer	diffust	ju	längre	och	djupare	man	går	i	
analysen.	Ändå	är	det	viktigt	gå	på	djupet	
eftersom	autenticiteten	är	en	vital	del	 för	
en	 nations	 absolut	 mest	 grundläggande	
identitet.	Historien	har	många	gånger	satt	
detta	 på	 prov,	 ibland	 frivilligt	 och	 ibland	
ofrivilligt.	Tre	exempel	på	autenticitet	och	
identitet	tas	upp	i	följande	stycken.	Alla	har	
gemensamt	att	autenticiteten	är	viktig	för	
identitetsskapandet	men	att	det	finns	flera	
sätt	att	uppnå	och	se	denna.		

	

2.3.1	Helgedomen	i	Ise	
	

Staden	Ise	i	Japan	är	hem	till	en	av	de	mer	
omdebatterade	 helgedomarna	 i	 Japan.	
Helgedomen	 går	 under	 samlingsnamnet	
Ise	 Jingu	 och	 innefattar	 ett	 stort	 antal	 så	
kallade	Shintohelgedomar,	ofta	i	form	utav	

tempel.			 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Shinto	 är	 en	 japansk	 folkreligion	 som	
fokuserar	 på	 rituella	 utövningar	 vilka	 är	
menade	 att	 skapa	 band	 mellan	 dagens	
Japan	och	dess	historiska	förflutna.	Shinto	
utövas	av	en	stor	del	av	Japans	befolkning,	
dock	 i	 olika	 utsträckning	 eftersom	

					Fig.	3	Ise	Jingu,	huvudtempel	
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religionen	definieras	på	olika	sätt	beroende	
på	 var	 i	 landet	 man	 befinner	 sig	 och	 om	
man	 erkänner	 sig	 själv	 som	 en	 shintoist	
eller	inte.5	 	 	 	 Isehelgedomen	spåras	
så	 långt	 tillbaka	 i	 historien	 som	 700-talet	
men	är	trots	detta	ämne	för	debatt	bland	
västvärldens	 historiker	 och	 konservatorer	
på	 grund	 av	 en	 	 ritual	 som	 kallas	 sengu.	
Ritualen	 tar	 sig	 uttryck	 i	 att	 byggnaderna	
vid	områdena	Naiku	och	Geku	samt	Ujibron	
rivs	och	byggs	upp	vart	20:e	år.	Det	finns	en	
övertygelse	i	Shintoreligionen	kring	döden	
och	 naturens	 förnyelse	 samt	 alltings	
förgänglighet	 som	enligt	 religionen	måste	
göra	 sig	 påmind	 för	 nästkommande	
generation.	 Utöver	 detta	 skäl	 har	
traditionen	till	syfte	att	förmedla	uråldriga	
byggnads-	och	hantverkstekniker	från	den	
äldre	generationen	till	den	yngre.6		
	 Denna	 tradition	 gör	 att	
autenticitetsbegreppet	 till	 viss	 del	
förändras	och	måste	tänkas	om	från	att	på	
ett	 strikt	 europeiskt	 tankesätt	 handla	 om	
originalmaterialet	gentemot	att	i	detta	fall	
snarare	fokusera	på	att	bevara	den	rituella	
traditionen.7		 	 	 	 	 	 	 	
	 Eftersom	shintoisterna	värdesätter	och	
prioriterar	 ritualen	 kring	 nybyggande	 och	
nedärvning	 av	 hantverkstraditioner,	
bortses	det	helt	från	idén	att	något	enbart	
är	autentiskt	sålänge	originalmaterialet	är	
bevarat.	Theseus	skepp	gör	sig	påmint	igen.	

	

																																																								
5	Inoue	Nobutaka,	”Shinto	–	a	short	
history”,	RoutledgeCurzon,	2003,	s.	9	
6	Nobuku	Inaba,	”Authenticity	and	
heritage	concepts:	tangible	and	intangible	
–	discussions	in	Japan”,	i	Stanley-Price,	
Nicholas	och	King,	Joseph	(red):	
”Conserving	the	authentic	–	essays	in	
honor	of	Jukka	Jokilehto”,	Rom:	Ugo	
Quintily	S.p.A.,	2009,	s.	157	

2.3.2	Rotterdam/Amsterdam	
	

Den	 14:e	 maj	 1940	 föll	 bomberna	 över	
Rotterdam	 under	 operationen	 Fall	 Gelb.	
Förödelsen	 var	 vidsträckt	 och	 2,6	
kvadratkilometer	 av	 Rotterdams	 yta	 var	
tillintetgjorda.	Under	attacken	förlorade	70	
000	 människor	 sina	 hem	 och	 tusentals	
affärer,	 kyrkor	 och	 skolor	 jämnades	 med	
marken.	 Bombningen	 ledde	 till	 att	 den	
nederländska	 regeringen	 kapitulerade	
inför	den	tyska	krigsmakten,	utav	rädsla	att	
detta	 skulle	 upprepa	 sig	 i	 andra	
nederländska	städer.8	 	
	 Uppbyggnaden	 av	 Rotterdam	 blev	
långdragen	 men	 nu,	 snart	 80	 år	 senare,	
innebär	 Rotterdam	 något	 annat	 för	
invånarna	i	staden.	Nya	byggnader	med	vitt	
skilda	arkitektoniska	uttryck	har	tagit	form	
och	 bland	 stadens	 befolkning	 finns,	
generationer	 efteråt,	 en	 känsla	 och	
identitet	uppbyggd	kring	att	Rotterdam	har	
klättrat	 upp	 från	 den	 tragedi	 som	 de	
utsattes	för.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Amsterdam,	 som	 klarade	 sig	 bättre	
under	andra	världskriget,	har	till	denna	dag	
ett	i	det	närmaste	mytomspunnet	centrum	
med	en	mycket	rik	och	vidsträckt	historia.	
Från	 kanalerna	 där	 köpmännen	 fraktade	
sina	kryddor	från	andra	sidan	jordklotet	till	
de	 dolda	 kyrkorna,	 bakom	 husfasaderna	
där	 stadens	 flora	 av	 religionsutövare	
spenderade	otaliga	timmar	av	sina	liv.	
	 Vid	en	första	anblick	kan	Amsterdam	te	
sig	som	den	mest	autentiska	staden	av	de	
två,	eftersom	ett	stort	kulturarv	i	form	utav	

7	Nobuku	Inaba,	”Authenticity	and	
heritage	concepts:	tangible	and	intangible	
–	discussions	in	Japan”,	i	Stanley-Price,	
Nicholas	och	King,	Joseph	(red):	
”Conserving	the	authentic	–	essays	in	
honor	of	Jukka	Jokilehto”,	Rom:	Ugo	
Quintily	S.p.A.,	2009,	s.	157	
8	John	R.	Bruning,	”Bombs	away!:	The	
World	War	II	Bombing	Campaigns	Over	
Europe”,	Zenith	Press,	2011,	s.	35	
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byggnader	 och	 gatunät	 fortfarande	 finns	
kvar.	Autentisk	i	form	av	fasadernas	patina,	
autentisk	 i	 form	av	dess	historia,	material	
och	 form.	 Uppnår	 Rotterdam	 samma	
autenticitet?	 Det	 må	 så	 vara	 att	
hamnstaden	 blev	 av	 med	 mycket	 av	 sin	
karaktär	 efter	 bomberna	 briserat	 men	
tragedin	vändes	snabbt	till	skapande	av	en	
ny	identitet	och	det	är	den	som	numer	är	
autentisk	 för	 Rotterdam.	 Historiens	
vingslag	 förändrade	 Rotterdams	 karaktär	
men	det	betyder	inte	att	autenticiteten	är	
rubbad,	snarare	utvecklad.	

	

2.3.3	Warszawa	
	

På	 grund	 av	 sitt	 utsatta	 geografiska	 läge	
drabbades	 Warszawa	 ännu	 hårdare	 av	
andra	 världskriget	 än	 Rotterdam.	 Under	
tiden	 då	 andra	 världskriget	 rasade	
förstördes	 i	 princip	 hela	 staden.	 Veckor	
efter	 Warszawaupproret	 1944,	 sprängde	
dedikerade	 tyska	 förstörelseförband	 upp	
de	 återstående	 delarna	 av	 staden.	 Så	 till	
den	grad	var	förstörelsen	utbredd	att	man	
under	 en	 period	 tänkte	 förlägga	 Polens	
huvudstad	 till	 Łódź istället.	 Skadorna	
beräknades	uppgå	till	45	miljarder	dollar	 i	
dåtidens	penningvärde.	9	 	 	
	 Warszawa	 gick	 förståeligt	 nog	 igenom	
en	identitetskris	efter	detta	men	valde	att	
lösa	problemet	på	ett	annat	sätt	gentemot	
Rotterdam.	 Enligt	 traditionella	 metoder	
återuppbyggdes	 stadens	 äldsta	 delar	 för	
att	 replikera	 det	 exakta	 utseendet	 som	
staden	 tidigare	 haft.	 De	 fick	 viss	 hjälp	 av	
utlandet	men	arbetet	var	så	pass	vidsträckt	
att	 det	 gamla	 slottets	 återuppbyggnad	
dröjde	till	1970.10		  

																																																								
9Anthony	M.	Tung,	”Preserving	the	world’s	
great	cities	–	the	destruction	and	renewal	
of	the	historic	metropolis”,	Clarkson	
Potter,	2001,	utdrag	

	 Är	 rekonstruktionen	 av	 Warszawas	
gamla	stadsdelar	autentisk?	Frågar	man	en	
förstagångsbesökare	 som	 inte	 sett	 den	
tidigare	 förödelsen	 så	 får	 man	 troligen	
svaret	att	ja,	så	är	fallet.	Likt	shintoisterna	
stärkte	 	 återuppbyggnaden	
nationsidentiteten	 bland	 polackerna.	 Ett	
olyckligt	geografiskt	läge	gjorde	att	staden	
förstördes,	 det	 var	 inte	 en	 självvald	
konsekvens	 av	 ett	 politiskt	 beslut.	 Trots	
detta	vet	vi	ju	att	samma	material	inte	är	på	
samma	 plats,	 stadsbilden	 är	 till	 viss	 del	
förändrad	om	än	 lik	 den	 gamla	och	 vi	 får	
återigen	gå	tillbaka	till	resonemanget	kring	
Theseus	 skepp.	 Om	 plankorna	 byts	 ut,	 är	
det	samma	skepp?	

	
Fig.	4	Bernardo	Bellottos	1700-talsmålningar	av	
Warszawa	användes	som	källmaterial	för	
återuppbyggnaden.	

	 	

	

	

	

	

	

http://www.anthonymtung.com/excerpts.
htm#Chap4	
10	ibid,	utdrag	
http://www.anthonymtung.com/excerpts.
htm#Chap4	
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2.4	Autenticitet	i	möbelvärlden	
	

Autenticitet	och	äkthet	är	ord	som	frekvent	
används	i	antikvitetsvärlden,	oftast	för	att	
få	 en	 konsument	 att	 lita	 på	 ett	 objekts	
värde.	 Att	 något	 är	 äkta	 skänker	 ägaren	
prestige.	 En	 äkta	 Picasso	 på	 väggen,	 en	
autentisk	Haupt	i	kontoret.	 	 	 	
	 Att	något	är	falskt	är	inte	bra	varken	för	
marknaden	 eller	 kundens	 prestige.	 Ändå	
har	Fine	Art	Expert	Institute	(FAEI)	i	Geneve	
i	 en	 undersökning	 kommit	 fram	 till	 att	
hälften	av	all	konst	som	nu	är	i	cirkulation	
på	världsmarknaden	är	just	falsk.	Detta	är	i	
deras	 ögon	 en	 försiktig	 uppskattning	
eftersom	dom	tror	att	det	verkliga	talet	är	
mycket	högre.11	

	

2.4.1	Vad	är	skillnaden	mellan	autenticitet	
och	äkthet?	
	

För	 att	 förklara	 den	 eventuella	 skillnaden	
mellan	 autenticitet	 och	 äkthet	 måste	 ett	
antal	 frågor	 ställas.	 Autenticitet	 är	 en	
flytande	 term	 som	 organiskt	 ändrar	 sin	
form	beroende	på	flera	faktorer	däribland	
referensram,	 nedlagd	 tid	 för	 analys	 och	
personlig	 uppfattning.	 Detta	 gör	 det	
otroligt	 svårt	 eller	 nästintill	 omöjligt	 att	
hitta	en	objektiv	 förklaring	 för	begreppet.
	 Om	 tre	 olika	 personer	 ser	 på	 och	
individuellt	undersöker	en	samling	av	tjugo	
gustavianska	 stolar	 utan	 att	 tala	 med	
varandra,	 kan	 den	 första	 personen,	 som	
inte	har	någon	erfarenhet	av	att	analysera	
möbler,	säga	att	alla	stolarna	är	autentiska,	
gustavianska	 stolar.	 Person	 nummer	 två,	
med	viss	erfarenhet	av	området,	dömer	ut	

																																																								
11	Artdaily,	”Fine	Arts	Experts	Institute:	Lab	
sleuths	in	Geneva	help	art	world	uncover	
fakes”,	Tillgänglig:	
http://artdaily.com/index.asp?int_sec=11

tio	av	stolarna	eftersom	de	uppenbarligen	
tillhör	 stilen	 rokoko.	 De	 tjugo	 autentiska	
stolarna	 har	 nu	 blivit	 tio.	 Den	 tredje	
personen,	med	mångårig	erfarenhet	av	att	
undersöka	 möbler,	 noterar	 att	 de	
resterande	 tio	 stolarna	 inte	 passar	
kriterierna	som	personen	satt	upp.	Det	är	
alltså	 inte	 en	 enda	 av	 de	 undersökta	
möblerna	som	är	autentiska.		 	 	 	
	 Men	 för	 den	 första	 personen	 har	
ingenting	förändrats,	de	tjugo	stolarna	är	ju	
fortfarande	autentiska	eftersom	personen	
säger	 det.	 Slutsatsen	 av	 detta	 är	 att	
stolarna	 är	 både	 autentiska	 och	 icke-
autentiska	på	samma	gång.	Allting	handlar	
om	 en	 subjektiv	 analys	 av	 objekten.	
Autenticitet	 bestäms	 alltså	 av	 personens	
individuella	 uppfattning	 i	 samverkan	med	
dennes	kunskaps-	och	referensramar.		
	 Inom	kvantfysiken	är	uppfattningen	att	
flera	verkligheter	kan	existera	samtidigt	ett	
gammalt	 koncept.	 Det	 mest	 kända	
tankeexperimentet	 är	 Schrödingers	 katt.	
Om	 en	 katt	 sätts	 i	 en	 låda	 utan	 insyn,	
kopplad	 till	 en	 ljudlös,	 rörelselös	 maskin	
som	 släpper	 ut	 giftig	 gas	 på	 ett	 helt	
slumpmässigt	 sätt	 kan	 vi	 inte	 veta	 om	
katten	i	lådan	lever	eller	är	död.	Den	bör	ju	
vara	det	ena	eller	det	andra	men	det	kan	vi	
omöjligt	veta.	Den	måste	alltså	vara	båda	
samtidigt.12		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Om	autenticitet	är	en	känsla	så	är	äkthet	
någonting	som	är	en	aning	enklare	att	se	på	
ett	objektivt	 sätt.	Sätts	kriterierna	upp	på	
ett	sådant	sätt	att	det	är	ett	orört	original	
som	 menas,	 kan	 detta	 rent	 teoretiskt	
bevisas	 genom	 kemisk	 analys.	 Att	 detta	 i	
praktiken	 händer	 mycket	 sällan	 jämfört	
med	 konnässörsskapsanalys	 gör	 att	 även	
äkthet	 kan	 bli	 en	 fråga	 om	 subjektiv	
uppfattning.	Ofta	på	grund	av	tidsbrist	eller	

&int_new=73562#.WRVsrcklHNB,	2017,	
(hämtad	2017-05-02)	
12	John	Gribbin,	”In	search	of	Schrodinger’s	
Cat:	Updated	Edition”,	Random	House,	
2012	
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ekonomisk	sådan.	 	 	 	 	 	 	 	
	 I	auktions-	och	antikmarknaden	är	detta	
en	 väldigt	 viktig	 faktor	 eftersom	 det	 kan	
betinga	mycket	olika	priser.	Det	görs	därför	
ansträngningar	 att	 göra	 detta	 mätbart.	
Dessa	 mätningar	 görs	 av	 experter	 som	
fastslår	äkthetsgraden.	Det	är	mycket	svårt	
att	 göra	 dessa	 analyser,	 speciellt	 under	
tidspress.	 Konnässörsskapsanalysen	 är	
därför	mycket	användbar	och	det	handlar	
om	att	bedömarna	och	värderingsmännen	
är	 mycket	 kunniga	 inom	 sina	 respektive	
områden.	Från	vissa	håll	ifrågasätts	det	då	
och	då	om	det	överhuvudtaget	 är	möjligt	
att	 göra	 en	 äkthetsbedömning	 i	
procentenheter.	 Det	 finns	 flera	 exempel	
på	 när	 dessa	 bedömningar	 har	 varit	
missvisande	 och	 till	 och	 med	 direkt	
felaktiga.	

	

2.4.2	Vem	bestämmer	och	vem	har	
ansvar?	
	

Vad	 gäller	 ett	 objekts	 autenticitet	 kan	 vi	
referera	 till	 tidigare	 diskussioner	 och	
egentligen	 komma	 till	 slutsatsen	 att	 det	
inte	är	någon	som	behöver	ta	ansvar	för	ett	
objekts	autenticitet.	Eftersom	det	baseras	
på	 en	 subjektiv	 uppfattning	 kommer	
objektet	 i	 sig	 inte	 att	 förändras	 förutom	
under	en	tillräckligt	lång	tid,	där	personen	
har	samlat	ny	information	för	att	förändra	
sin	subjektiva	uppfattning.		 	 	 	
	 När	 ett	 objekt	 säljs	 som	äkta	 finns	 det	
dock	 en	 rad	 av	 människor	 med	 sitt	
individuella	 ansvar.	 För	 att	 äktheten	 i	
historien	 ska	 kunna	 verifieras,	 bygger	 det	
på	att	 försäljaren	eller	ägaren	av	objektet	
har	 sett	 till	 att	 en	 tydlig	 proveniens	 kan	
redovisas.		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Detta	 förenklar	 värderingsmannens	
arbete.	Dock	 är	det	mindre	 vanligt	 att	 en	
ägare	 på	 detta	 sätt	 nedtecknar	 objektets	
historia	om	det	inte	är	en	pjäs	som	betingar	
ett	visst	värde.		 	 	

	 Värderingsmannen	har	ett	 stort	ansvar	
då	 det	 oftast	 inte	 finns	 proveniens	
nedskriven.	Denne	förlitar	sig	oftast	på	det	
som	 kallas	 för	 konnässörsskapsanalys,	
alltså	 att	 baserat	 på	 tidigare	 värderade,	
liknande	objekt	bilda	sig	en	uppfattning	om	
när	och	var	objektet	är	tillverkat.	Självklart	
är	 detta	 kvalificerade	 gissningar	 eftersom	
ingen	 med	 säkerhet	 kan	 säga	 någontings	
exakta	 ursprung.	 I	 samråd	 med	 kollegor	
kan	denna	informationen	sen	verifieras	och	
jämföras	med	någon	annans	 resultat.	Det	
är	 även	 viktigt	 att	 dessa	 värderingar	 inte	
görs	i	stressade	situationer,	då	det	kan	leda	
till	felaktiga	slutsatser.			 	 	 	 	 	
	 Konservatorns	 roll	är	av	största	vikt	då	
denne	 har	 kunskaper	 att	 göra	 tillägg	 och	
förändringar	av	ett	objekt	som	kan	göras	i	
det	 närmaste	 osynliga	 för	 personen	 som	
sedan	 granskar	 objektet.	 Därför	 är	
dokumentationen	 en	 central	 del	 i	
konservatorns	roll.	Vilka	material	som	har	
använts	 var	 och	 hur	 tanke-	 och	
beslutsprocessen	 har	 sett	 ut	 för	 att	
rättfärdiga	ingreppen	är	essentiella	för	att	
inte	 förvirra	 värderingsmannen.	 Därför	
pågår	 ständigt	 diskussionerna	 bland	
konservatorer	kring	vilka	material	som	bör	
användas	 och	 ersättningsmaterial	 såsom	
plast	 i	 form	 av	 3D-printade	
kompletteringsbitar	kan	användas	 just	 för	
att	med	säkerhet	kunna	säga	att	detta	inte	
är	en	del	av	originalet.	 	 	 	 	 	 	
	 I	grund	och	botten	ligger	etiken.	Att	inte	
förändra	 den	 historia	 som	 möbeln	 ska	
berätta.	 I	 det	 ligger	 ägarens	 ansvar	 att	
förhålla	sig	kritisk	till	den	historia	som	förts	
vidare.	 I	 det	 ligger	 värderingsmannens	
ansvar	 att	 inte	 värdera	 för	 högt	 för	
sensationens	 skull.	 I	 det	 ligger	
konservatorns	 ansvar	 att	 alltid	
dokumentera	sina	ingrepp.		
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2.5	Förfalskningar	som	upplevs	äkta	
	

Precis	 som	 alla	 vinstdrivna	 industrier	 är	
auktions-	och	antikbranschen	beroende	av	
försäljningar	 för	 att	 överleva.	 Konstsidan	
har	mer	eller	mindre	alltid	varit	på	uppgång	
eftersom	det	ofta	har	visat	sig	vara	en	bra	
affär	att	investera	i	målningar	av	populära	
konstnärer.	 Efterfrågan	på	dyr	 konst	 ökar	
med	 antalet	 nya	 miljonärer	 där	 många	
kommer	 från	 den	 nya,	 förmögna	
kundkretsen	 i	 Kina.	 Tillsammans	 med	
smycken	och	dyrbara	viner	utgör	dessa	en	
övervägande	del	av	marknaden.	13		
	 Antikmarknaden	 i	 sig	 har	 dock	 de	
senaste	 åren	 upplevt	 en	 stor	 nedgång,	
framförallt	 på	 möbelsidan.	 Antikhandlare	
berättar	 om	 priser	 som	 holkas	 ur	 och	
slutpriserna	har	nått	de	lägsta	på	20	år.	14

	 I	 en	 pressad	 situation	 gör	marknadens	
handlare	det	dom	kan	för	att	upprätthålla	
sina	 affärer,	 men	 detta	 tillsammans	 med	
tidspress	 för	 undersökningar	 av	 objekten	
gör	 att	 förfalskningar	 kan	 ta	 sig	 in	 på	
marknaden.		 	 	 	 	
	 Antikmarknaden	är	trendkänslig	och	det	
som	 är	 populärt	 under	 en	 period	 kan	
snabbt	 sjunka	 i	 pris	 om	 det	 inte	 längre	
passar	 köparnas	 smak.	 För	 förfalskarna	
gäller	det	alltså	att	smida	medan	järnet	är	
varmt.	 	 	 	 	 	 	
	 Förfalskningar	 har	 alltid	 tillverkats	 för	
att	på	ett	ohederligt	sätt	försöka	förbättra	
sin	 livssituation	men	det	upplevs	 i	 senare	
tid	 en	 sorts	 boom,	 framförallt	 på	 den	
kinesiska	marknaden.	Under	2014	lades	två	
miljoner	 nya	 miljonärer	 till	 Kinas	
existerande	 stock	 av	 rika	 affärsmän,	 en	
ökning	med	50%	gentemot	föregående	år.	
																																																								
13	The	Economist,	”Out	with	the	old”,	
Tillgänglig:	
http://www.economist.com/news/christm
as-specials/21683982-why-bottom-has-
dropped-out-antiques-market-out-old,	
2015,	(hämtad:	2017-05-06)	
14	ibid	

Det	har	bland	dessa	personer	också	blivit	
populärt	att	”återta	en	del	av	sitt	förflutna”	
och	 därför	 spenderas	 det	 nu	 miljontals	
dollar	på	exempelvis	porslin.15	 	

	 	

2.5.1	Jingdezhen16	
	

I	 den	 kinesiska	 staden	 Jingdezhen	 i	
sydöstra	 Kina	 har	 det	 i	 hundratals	 år	
producerats	porslin.	Nu	beskrivs	den	 som	
ett	”epicentrum	i	förfalskningar”.	Över	100	
000	 personer	 är	 anställda	 i	
keramikindustrin	 där	 repliker	 från	 gångna	
tider	 produceras.	 Skillnaden	 mellan	 en	
replik	och	en	 förfalskning	 ligger	 i	en	enda	
persons	etiska	eller	 icke-etiska	beslut.	Att	

15	”Can	you	spot	a	fake	antique?,	[Video],	
tillgänglig:	
http://www.aljazeera.com/programmes/1
01east/2015/11/china-fake-antique-
151126124236089.html,	2015,	(hämtad	
2017-05-07)	
16	ibid	

Fig.	5	Porslinsflaska	från	Jingdezhen,	Mingdynastin	
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kalla	det	en	replik,	vilket	är	lagligt,	eller	att	
korsa	 den	 lagliga	 linjen	 och	 kalla	 det	 en	
antikvitet.	 	 	 	 	 	 	 	
	 Beslutet	 ligger	 hos	 köparen	 eftersom	
det	dels	är	vida	känt	att	keramikateljéerna	
i	 Jingdezhen	 tillverkar	 föremål	 av	 så	 hög	
kvalitet	 att	 till	 och	 med	 de	 mest	 erfarna	
experterna	 kan	 bedöma	 fel,	 dels	 för	 att	
förfalskarna	 berättar	 för	 köparna	 att	 det	
inte	är	äkta	vara.		 	 	 	 	 	
	 Enligt	 Sotheby’s	 asiatiska	 konstexpert	
Nicolas	Chow	är	i	princip	99,9%	av	objekten	
han	 stöter	på	 förfalskningar,	 vilket	manar	
till	 frågan	 hur	 mycket	 antikviteter	 som	
egentligen	finns	kvar	till	faktisk	försäljning.	
Sotheby’s	 säger	 sig	 ha	 problemet	 med	
förfalskningarna	 under	 kontroll	 men	
uppmanar	köpare	att	även	dom	utbildar	sig	
på	 objekten	 de	 är	 intresserade	 av.	
	 Förfalskarna	 å	 andra	 sidan	 berättar	 i	
dolda	 inspelningar	att	 så	 inte	alls	är	 fallet	
och	att	de	 regelbundet	 får	 igenom	objekt	
till	försäljning	via	bulvaner	som	ger	dom	en	
procent	på	klubbat	pris.	 	 Mason	Wang,	
samlare	och	expert	med	40	års	erfarenhet,	
bekräftar	 förfalskarnas	 historia	 när	 han	
ödmjukt	 berättar	 att	 förfalskarnas	
färdigheter	nu	har	blivit	så	pass	högklassiga	
att	 han	 har	 svårt	 att	 skilja	 vissa	
förfalskningar	från	det	äkta	originalet.	
	 Om	 inte	 den	 främste	 experten	 på	 ett	
område	 kan	 bedöma	 dessa	 antikviteters	
äkthet	 eller	 falskhet,	 blir	 det	 mest	 en	
semantisk	cirkus	att	äkthetsbedöma?		

	

2.5.2	Säbykistan17	
	

År	 1944	 publicerades	 en	 fackuppsats	 i	
Fataburen	kring	Nordiska	Museets	senaste	
tillskott	 till	 deras	 allmogesamling.	
Säbykistan	beskrevs	som	en	”sen	utlöpare	

																																																								
17	Björn	Fontander,	”Antikfynd	eller	
bluff?”,	ICA-förlaget	Västerås,	1971,	s.	49-
57	

av	 ståndkisttypen…från	 Säby	 socken	 i	
Småland”.	 Inköpet	 gjordes	 från/av	
agronomen	Daniel	Gustafsson	i	Stockholm,	
som	 i	 sin	 tur	 hade	 ärvt	 den	 av	 sin	 farfar	
Johan	Dufva	från	Säby.		 	 	 	 	
	 ”Jag	minns,	att	de	nog	hade	värdesaker	
av	olika	slag	i	den.	Den	var	likadan,	när	jag	
såg	 den	 som	 barn,	 som	 den	 är	 nu”	
kommenterade	Gustafsson.	 	 	 	 	
	 Säbykistan	 undersöktes	 och	 även	 om	
museimannen	 i	 sin	 rapport	 beskriver	
misstankar	kring	vissa	senare	tillägg,	lades	
kistan	till	samlingen.	Problemet	med	kistan	
var	att	den	till	absolut	största	del	var	helt	
nytillverkad	av	Per	Lundin.	 	 	
	 Snickaren	och	 renoveraren	Per	 Lundin,	
bosatt	 i	 Gagnefs	 kyrkby,	 fick	 ofta	
påhälsningar	av	en	antikhandlare	som	gav	
honom	 olika	 uppdrag	 inom	
möbeltillverkning.			 	 	 	 	 	
	 ”Antikhandlaren	var	ofta	och	hälsade	på	
och	 beställde	 en	 hel	 del	 arbeten,	 oftast	
renoveringar	 av	 gamla	 möbler,	
allmogegrejor	 och	 sånt.”	 En	 av	 de	 saker	
antikhandlaren	 hade	 kommit	 till	 Lundin	
med	 var	 två	 framståndare	 till	 en	 kista.	
Resten	 av	 kistan	 byggdes	 runt	 dessa	 två	
delar.	 Med	 gammalt	 virke	 från	 en	
lanthandels	 golv	 i	 närheten	 tillverkade	
Lundin	 en	mycket	 övertygande	 ståndkista	
med	 förmodad	 datering	 till	 1600-talets	
mitt.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Efter	undersökningar	av	flera	museimän	
på	 plats	 med	 tillhörande	 utfrågning	 av	
Lundin,	 kom	 museimännen	 fram	 till	 att	
uppgifterna	kring	kistans	proveniens	samt	
kistans	ålder	var	helt	uppdiktade.18	 	
	 Trots	museipersonalens	erfarenhet	och	
expertis	 kunde	 Säbykistan	 passera	
kontrollerna	 in	 till	 ett	 av	 Sveriges	 statliga	
museum.	 Självklart	 kan	 man	 aldrig	 helt	
värja	 sig	 emot	 den	 strida	 strömmen	 av	
förfalskningar	som	rör	sig	i	branschen,	men	

18	Björn	Fontander,	”Antikfynd	eller	
bluff?”,	ICA-förlaget	Västerås,	1971,	s.	49-
57	
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det	 visar	 sig	 att	 undersökningsprocessen	
måste	 få	 ta	 sin	 tid	 och	 framförallt	 att	
tvärsäkerhet	 vad	 gäller	 möblers	 ursprung	
och	 äkthet	 inte	 får	 förekomma	 hos	
experterna.	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Vad	gäller	snickaren	Lundins	inställning	
till	sitt	arbete	säger	han	som	svar	på	frågan	
om	han	inte	borde	börja	signera	och	datera	
sina	verk:	”Men	folk	tycker	inte	alls	att	det	
är	 lika	 roligt	 om	 de	 tror	 att	 det	 inte	 är	
gammalt.”	

	

	
Fig.	6	Säbykistan	

	

2.5.3	Viljan	att	något	ska	vara	äkta	
	

Autenticitet	och	äkthet	är	diffusa	begrepp	
men	de	har	en	stark	värdepositiv	vikt.	Att	
råka	köpa	en	förfalskning	är	lika	med	att	bli	
lurad	 och	 är	 därför	 skamligt.	 I	 en	 kedja	
försäljningar	 ligger	 det	 därför	 i	 allas	
intresse	att	objekt	förblir	det	dom	har	varit	
vid	inköpet,	det	vill	säga	äkta	och	riktiga.	
	 I	denna	uppsats	ingår	en	praktisk	del	där	
möbler	 av	 antikbranschens	 senaste	
stjärnskott	 inom	 möbeldesign,	 Pierre	
Jeanneret,	 undersöks	 för	 att	 fastställa	
någon	 sorts	 parametrar	 till	 en	 framtida	
äkthetsbedömning.	 För	 att	 ge	
undersökningen	en	vetenskaplig	tyngd	har	
det	varit	av	stor	vikt	att	undersöka	möbler	
från	olika	källor	och	att	inte	fokusera	på	en	
enskild	 samling	 av	 Jeanneretmöbler.	 20	

antikhandlare	 som	 har	 sina	 gallerier	 och	
affärer	runt	om	i	världen	har	kontaktats	för	
att	 erbjudas	 medverkan	 i	 denna	
undersökning.	 Två	 av	 dessa	 har	 svarat,	
varav	en	har	varit	villig	att	ställa	upp	vidare	
i	undersökningen.	 	 Det	 rör	 sig	 om	 en	
medverkandefrekvens	 på	 5%	 vilket	 får	
anses	väldigt	lågt	och	i	alla	fall	otillräckligt	
för	att	med	säkerhet	kunna	dra	några	klara	
slutsatser.	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Pierre	Jeanneret	är	i	trendmässigt	fokus	
i	 skrivande	 stund	 och	 den	 limiterade	
tillgång	 av	 möbler	 betingar	 höga	 priser	
internationellt.	 Så	 varför	 finns	 inte	
intresset	 att	 styrka	 äktheten	 bland	 dessa	
möbler?	Förmodligen	för	att	de	enbart	kan	
förlora	på	det.	Skulle	det	visa	sig	att	 flera	
möbler	hos	en	handlare	inte	stämmer	med	
exempelvis	 originalritningar,	 träslag	 eller	
andra	faktorer.	kommer	det	att	skapas	en	
osäkerhet,	inte	bara	kring	specifika	möbler	
men	 också	 kring	 handlaren	 i	 allmänhet.	
Skulle	 det	 visa	 sig	 vara	 möbler	 som	
uppfyller	 äkthetskraven	 så	 är	 de	 kvar	 på	
den	ruta	de	redan	stod	på.	 	 	 	 	
	 Sålänge	 undersökningen	 inte	 äger	 rum	
kan	 alltså	 alla	 fortsätta	 att	 med	 samma	
frekvens	 köpa	 och	 sälja	 möbler,	 alla	 får	
betalt	 i	 antingen	 ekonomisk	 ersättning	
eller	sina	vänners	beundran	och	hjulen	kan	
fortsätta	att	snurra.		 	 	 	 	 	
	 Det	kan	låta	cyniskt,	men	det	föreligger	
bevis	 för	 att	 delar	 av	 antikmarknaden	
fungerar	 på	 just	 detta	 sätt.	 Eftersom	
skammen	att	ha	blivit	lurad	är	så	pass	stark	
och	 så	 pass	 skadlig	 för	 ens	 rykte	 i	 en	
bransch	 som	 uteslutande	 lever	 på	 just	
detta,	 finns	 det	 alltså	 ett	 gemensamt	
intresse	 av	 att	 inte	 låta	 detta	 störa	
ordningen.	 Det	 enda	 som	 kan	 avbryta	
dessa	mönster	är	helt	enkelt	att	dels	vara	
mer	 kritisk	 och	 ödmjuk	 inför	 sina	 egna	
kunskaper	och	att	om	dessa	kriterier	redan	
uppfylls,	aldrig	kompromissa	med	sin	etik.	
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2.6	Pierre	Jeanneret	och	Chandigarh	
	

”We	have	been	closely	united.	That	is	what	
friendship	is.	And	it	is	friendship	that	

matters	in	life.”	–	Le	Corbusier	

	

2.6.1	Bakgrund	
	

Arnold	Andre	Pierre	Jeanneret-Gris	föddes	
i	 Geneve	 1896.	 Hans	 uppväxt	 kan	 sägas	
vara	 präglad	 av	 juralandskapet	
runtomkring	honom	och	hans	kalvinistiska	
rötter.	 Sitt	 kall	 i	 livet	 upplevde	 han	 vara	
konsten	och	när	han	blev	antagen	till	Ecole	
des	 Beaux-Arts	 i	 Geneve	 verkade	 vägen	
vara	 utstakad.	 Att	 hans	 liv	 till	 största	 del	
skulle	 präglas	 av	 hans	 mentorskap	 under	
Charles	 Edouard	 Jeanneret,	 eller	 Le	
Corbusier,	visste	han	inte	ännu.	19	 	

1926	 publicerade	 Pierre	 Jeanneret	
tillsammans	med	 Le	 Corbusier	manifestet	
”Five	 points	 towards	 a	 new	 architecture”	
som	 blev	 fundamentet	 och	
																																																								
19	Patrick	Seguin,	”Le	Corbusier,	Pierre	
Jeanneret,	Chandigarh,	India”,	Galerie	
Patrick	Seguin,	2014,	s.	18	
20	Le	Corbusier,	Pierre	Jeanneret,	”Five	
points	towards	a	new	architecture”,	MIT	
Press,	1970,	s.	1-2	

samlingsplatsen	 för	 de	 båda	 i	 sin	
arkitektoniska	 vision.	 Deras	 inställning	 till	
arkitekturen	 var,	 som	 för	 för	 flera	 andra	
framstående	 arkitekter	 från	 1900-talets	
första	hälft,	att	den	var	i	ett	stort	behov	av	
förnyelse.	Och	 för	 att	 nå	denna	 förnyelse	
krävdes	 en	 grundlig	 genomgång	 av	
arkitekturens	absoluta	grund.20	 	 	 	
	 Manifestets	 andra	 mening	 kungör	 att	
”…följande	punkter	relaterar	inte	på	något	
vis	 till	 estetiska	 fantasier	 eller	
effektsökerier,	 utan	 rör	 arkitektoniska	
fakta	 som	 antyder	 en	 helt	 ny	 form	 av	
byggnad,	från	det	enkla	familjehuset	till	det	
storslagna	 palatset.”	 Detta	 manifest	
beskriver	 i	 fem	punkter	 en	helt	 ny	 typ	av	
rörelsefrihet	i	den	arkitektoniska	visionen.	
Husen	 lyfts	 från	 marken	 och	 lämnar	
utrymme	 under	 huset	 för	 vegetation.	
Armerad	 betong	 används	 nästan	
uteslutande	och	öppnar	upp	interiören	för	
nya	 sätt	 att	 jobba	 med	 bärande	
konstruktioner.	Adderingen	av	att	använda	
taket	 som	 en	 trädgård	 är	 också	 den	 en	
arkitektoniskt	 grundad	 idé	 som	 gör	
vattenavrinningen	 extremt	 långsam	 vilket	
skyddar	betongen	från	snabba	skiftningar	i	
temperatur	och	fuktighet	vilket	leder	till	att	
betongens	liv	flerfaldigas.	21	 	 	 	
	 Jeannerets	 och	 Le	 Corbusiers	 relation	
sägs	ha	varit	upplagd	på	så	vis	att	Jeanneret	
provocerade	 fram	 Le	 Corbusiers	 fantasi	
samtidigt	 som	 han	 präglade	 den	med	 sin	
egen	realism.	Samarbetet	skulle	sträcka	sig	
över	 en	 stor	 del	 av	 deras	 arbetsliv	 och	
denna	 formel	 gjorde	 att	 de	 skördade	
framgång	 på	 framgång,	 inte	 minst	 med	
Villa	 Savoye	 som	 tydligt	 bär	 alla	 de	
karaktäristiska	 drag	 som	 deras	 manifest	
stipulerar.22		 	 	 	 	 	 	 	 	 	

21	Le	Corbusier,	Pierre	Jeanneret,	”Five	
points	towards	a	new	architecture”,	MIT	
Press,	1970,	s.	1-2	
22	Galerie	Patrick	Seguin,	”Pierre	
Jeanneret”,	tillgänglig:	
https://www.patrickseguin.com/en/desig

Fig.	7	Pierre	Jeanneret	i	sitt	hus	i	Chandigarh.	
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	 Under	 den	 tyska	 ockupationen	 av	
Frankrike	 valde	 Jeanneret	 att	 gå	 med	 i	
motståndsrörelsen	 som	 slogs	 mot	
nazisterna	 och	 kollaboratörerna	 i	 Vichy	
samtidigt	som	Le	Corbusier	höll	sig	utanför.	
Detta	gjorde	att	deras	samarbete	tillfälligt	
avslutades	 för	 att	 senare	 återupptas	 i	
samband	 med	 uppbyggandet	 av	 staden	
Chandigarh	 i	 norra	 Indien,	 Jeannerets	
kanske	största	bidrag	till	den	arkitektoniska	
historien.	23	

	

2.6.2	Chandigarh	
	

År	 1947	 delades	 Indien	 upp	 i	 två	
självständiga	 domäner,	 Indien	 och	
Pakistan,	 som	 en	 följd	 av	 Storbritanniens	
förlorade	styre.	Dessa	två	domäner	är	idag	
Indiska	republiken,	Pakistanska	republiken	
och	 republiken	 Bangladesh.	 På	 grund	 av	
denna	 uppdelning	 tillföll	 huvudstaden	
Lahore	 i	 Punjabiregionen	 Pakistan.	 Detta	
ledde	till	att	en	ny	huvudstad	för	regionen	i	
Indien	skulle	uppföras	och	ett	landområde,	
som	 innehöll	 24	 olika	 byar,	 skulle	 jämnas	
med	marken	för	att	ge	plats	åt	Chandigarh,	
ny	huvudstad	i	Punjabiregionen.24	 	 	
	 Chefsarkitekten	 skulle	 från	 början	 vara	
Albert	Mayer	men	han	ersattes	senare	av	
Le	 Corbusier,	 Pierre	 Jeanneret,	 Edwin	
Maxwell	och	Jane	Drew.	Le	Corbusier	tog	i	
detta	projekt,	 som	 i	 så	många	andra,	den	
ledande	positionen.	Målet	var	att	skapa	en	
stad	som	”…erbjuder	alla	faciliteter	för	ett	

																																																								
ners/pierre-jeanneret/biography-pierre-
jeanneret/,	2017,	(hämtad	2017-05-04)	
23	The	New	York	Times,	”Shining	new	light	
on	a	modernist”,	tillgänglig:	
http://www.nytimes.com/2011/08/12/art
s/design/pierre-jeanneret-archives-at-
canadian-center-for-architecture.html,	
2011,	(hämtad	2017-05-12)	
24	Iain	Jackson	och	Soumyen	
Bandyopadhyay,	”Authorship	and	

gott	liv	för	de	fattigaste	av	de	fattiga	i	hopp	
om	att	de	ska	kunna	leva	ett	respektabelt	
liv.”25		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Detta	var	första	gången	i	modern	tid	då	
den	arkitektoniska	makten	för	en	hel	stad	
gavs	 till	 så	 få	 personer.	 Lagar	 instiftades	
enbart	 för	 att	 vidhålla	 dessa	 estetiska	
riktlinjer.	 De	 har	 på	 senare	 år	 överträtts	
otaliga	gånger	med	argumentet	att	inte	alla	
”…vill	bo	i	en	modernistisk	villa.”26	 	 	
	 Till	 Chandigarh	 skulle	 det	 även	 ritas	
hundratals	 möbler	 till	 de	 offentliga	
byggnaderna.	 Detta	 arbete	 utfördes	 till	
stor	del	av	Pierre	Jeanneret,	men	även	Le	
Corbusier	 har	 låtit	 sin	 hand	 skapa	 vissa	
möbler	 och	 armaturer	 till	 byggnaderna.	
Dessa	möbler	blev	 inredning	 till	 stadshus,	
universitet	och	bibliotek	bland	annat.		

	

2.6.3	Är	Chandigarh	autentiskt?	
	

Chandigarh	spelar	en	mycket	intressant	roll	
i	Indiens	historia.	Att	till	denna	grad	bortse	
från	 ett	 folks	 kultur	 och	 arkitektoniska	
uttryck	till	förmån	för	ett	helt	nytt	är	idag	
lätt	 att	 ifrågasätta.	 Dock	 finns	 det	
förståelse	 för	 att	 Indien	 ville	 skapa	 en	
identitet	som	en	nation	på	framfart,	ivriga	
att	visa	upp	en	modernistisk	strävan.	 	
	 Vill	man	uppleva	en	typisk	Indisk	stad	är	
Chandigarh	 inte	 det	 bästa	 valet.	
Arkitekturen	och	dekoren	talar	sitt	tydliga	
språk,	 detta	 är	 ett	 uttryck	 för	 att	 elevera	
kulturen	enligt	dåtida	praxis,	alternativt	att	

modernity	in	Chandigarh:	the	Ghandi	
Bhavan	and	the	Kiran	Cinema	designed	by	
Pierre	Jeanneret	and	Edwin	Maxwell	Fry”,	
The	Journal	of	Architecture,	14:6,	687-713,	
DOI:	10.1080/13602360903358011,	2009,	
s.	2	
25	Ibid	s.	3	
26	Ibid	s.	4	
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åtminstone	 särskilja	 sig	 själva	 från	 resten	
av	landet.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Att	en	förändring	av	staden	innebar	ett	
lagbrott	har	inte	stoppat	stadens	invånare	
att	 utföra	 renoveringar	 där	 mer	 klassisk	
indisk	 dekor	 och	 arkitektur	 används.	 På	
flera	ställen	kan	man	se	utbytta	husfasader	
med	 pelare	 och	 färgsprakande	 mosaik.
	 Efter	 tidigare	 diskussioner	 kan	 vi	 dra	
slutsatsen	att	Chandigarh	inte	är	autentisk	
vad	 gäller	 den	 gängse	 uppfattningen	 om	
vad	 indisk	 kultur	 innebär.	 Ser	man	det	ur	
perspektivet	 att	 detta	 är	 ett	 uttryck	 för	
Indiens	 frigörelse	 från	 ett	 generationer	
långt	 förtryck	av	britterna	så	är	det	 i	allra	
högsta	 grad	 autentiskt.	 Ser	 man	 det	 ur	
perspektivet	att	det	var	inhyrda	europeiska	
konsulter	 och	 arkitekter	 som	 fick	
bestämma	 hur	 det	 skulle	 utföras	 är	 det	
ännu	 en	 gång	 inte	 speciellt	 autentiskt.	
Bedömningen	 ligger	 hos	 varje	 enskild	
individ	och	autenticitet	visar	sig	än	en	gång	
vara	ett	flyktigt	uttryck.	
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3.	INTERVJUER	
	

De	 frågor	 jag	 har	 formulerat	 för	 dessa	
intervjuer	är	utformade	på	ett	sådant	sätt	
att	 de	 förhoppningsvis	 ska	 hjälpa	
intervjuobjektet	 att	 inta	 en	mer	 filosofisk	
vinkel	på	sitt	tänkande.	Vi	låser	oss	ofta	vid	
det	pragmatiska	efter	 att	 ha	 jobbat	 länge	
inom	 ett	 fält	 och	 därför	 är	 dessa	 frågor	
valda	 för	 att	 rucka	 en	 aning	 på	 den	
inställningen.			 	 	 	 	 	 	 	
	 Det	 har	 även	 varit	 av	 stor	 vikt	 att	 ge	
samtliga	intervjuobjekt	möjlighet	att	svara	
på	 samma	 frågor.	 Detta	 för	 att	 se	 om	
intervjuobjektets	yrke	påverkar	svaren.	

	

3.1	Varför	intervjua?	
	

Mycket	 av	 det	 som	 diskuteras	 i	 denna	
uppsats	är	filosofiska	resonemang	där	det	
inte	finns	tydliga	rätt	och	fel.	Jag	har	sedan	
början	 av	 detta	 arbete	 insett	 att	
autenticitet	 är	 högst	 individuellt	 och	 att	
olika	 människor	 behöver	 uppfylla	 olika	
parametrar	 för	 att	 anse	 att	 något	 är	
autentiskt.	Istället	för	att	utgå	uteslutande	
från	 litteratur	 har	 jag	 också	 fört	
resonemang	 med	 intervjuobjekt	 som	 jag	
funnit	 intressanta.	Detta	 leder	 ofta	 till	 en	
friare	diskussion	där	man	kan	tillskansa	sig	
mycket	 av	 dessa	 personers	 kunskap	 och	
synsätt.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 För	att	läsaren	av	denna	uppsats	ska	få	
en	 klar	 bild	 av	 mina	 influenser	 under	
arbetets	 gång	 publicerar	 jag	 dessa	
intervjuer	i	sin	helhet.	

	

3.2	Att	välja	intervjuobjekt	
	

De	utvalda	personerna	för	dessa	intervjuer	
kommer	 från	 en	 rad	 olika	 delar	 av	
branscherna	 	 kring	

antikföremålshanteringen.	 För	 att	 inse	
skillnaderna	 och	 likheterna	 branscherna	
emellan	 måste	 alla	 vara	 representerade.	
Inom	 branscherna	 finns	 det	 ofta	 olika	
nivåer	av	olika	incitament	för	att	utöva	sina	
respektive	 yrken.	 Att	 utföra	 intervjuer	
enbart	med	en	branschs	företrädare	hade	
gett	 en	 snäv	 och	 likriktad	 åsikt	 som	 inte	
hade	fört	resonemangen	framåt.	

	

3.3	Intervjuobjekten	och	deras	
bakgrund	
	

Dennis	 Crona	 –	 Konservator	 på	 Nordiska	
Museet.	 Dennis	 har	 erfarenhet	 både	 som	
konservator	 som	 jobbar	 mot	 den	 privata	
marknaden	 samt	 som	 museianställd	
konservator.	

Pol	 Bruijs	 –	 Konservator	 och	 grundare	 av	
restaureringsfirman	 Bruijs	 en	 Streep	 i	
Haarlem,	 Nederländerna.	 Pol	 är	 främst	
inriktad	mot	den	privata	marknaden	men	
utför	också	stora	mängder	jobb	som	inhyrd	
konsult	för	statliga	institutioner	och	kyrkor.	

Charlotta	 Ekholm	 –	 In	 house	 konservator	
på	 Paul	 Jackson	 Design	 AB.	 Charlotta	 har	
varit	 programansvarig	 för	
möbelkonserveringsprogrammet	 på	 Carl	
Malmsten	Furniture	Studies	under	flera	år,	
samtidigt	som	hon	drivit	egen	verksamhet	
med	inriktning	på	privata	kunder.	

Anna	 Womack	 –	 Intendent	 på	 Nordiska	
museet.	 Kulturvetare	 i	 grunden	 med	 en	
konstvetenskaplig	 inriktning.	 Har	 sedan	
2003	arbetat	på	Nordiska	Museet.	

Claes	 Moser	 –	 Antikhandlare	 och	 tv-
personlighet,	 främst	 känd	 från	 SVTs	
Antikrundan.	 Mångårig	 erfarenhet	 inom	
antikhandeln.	
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3.4	Dennis	Crona,	möbelkonservator	
	

1. Vad	innebär	autenticitet	för	dig?	
	
Autenticitet	 är	 ingen	 sanning	 helt.	
Beroende	 på	 flera	 parametrar	
bestäms	det	om	något	är	tillräckligt	
autentiskt	 för	 att	 uppfylla	 de	 krav	
jag	ställer.	I	ett	museisammanhang	
tas	 objektet	 in	 i	 ett	 läge	 som	 vi	
finner	 intressant.	 Då	 kan	 det	 vara	
omarbetat	eller	till	hundra	procent	
autentiskt	 eller	 original.	 Beroende	
på	vad	vi	vill	visa	upp	så	är	objektet	
antingen	 intressant	 eller	 inte.	 I	
antiksammanhang	så	är	 tumregeln	
att	 ju	 mer	 av	 möbeln	 som	 är	
original,	 desto	 bättre.	 Ofta	 är	 det	
viktigare	med	en	historia	för	oss	på	
museet.	 Vi	 ställer	 frågor	 såsom;	
Vilken	autenticitet	vill	vi	förmedla?	
Vilket	 värde	 har	 objektet	 för	
museet?	Berättar	det	en	historia?	
	
	

2. När	slutar	något	vara	autentiskt	
och	när	börjar	det?	
	
Det	 är	 en	 flytande	 tidslinje	 som	
baseras	 på	 kunskap.	 Man	 får	
bedöma	 från	 fall	 till	 fall	 vad	 som	
krävs	 för	 att	 något	 ska	 vara	
autentiskt.	 Det	 är	 också	 viktigt	 att	
tänka	 på	 att	 ett	 tränat	 öga	 ställer	
högre	 krav.	 Vad	 som	 är	 autentiskt	
för	 en	 person	 utan	 kunskap	
behöver	 inte	 vara	 det	 för	 någon	
med	kunskap	
	
	

3. Finns	det	någon	skillnad	mellan	
autenticitet	och	äkthet?	

De	 två	 orden	 är	 i	 min	 värld	
synonymer	 för	 varandra.	Men	 det	
händer	 att	 jag	 kan	 få	 en	 autentisk	
upplevelse	 av	 något	 som	 inte	 är	

regelrätt	 äkta.	 Exempelvis	 blev	 jag	
känslomässigt	 tagen	 när	 jag	
besökte	 Forum	 Romanum.	 Vid	
tillfället	 var	 det	 en	 mäktig	
upplevelse	 att	 få	 se	 detta	 tills	 jag	
insåg	att	ungefär	99	%	av	det	var	en	
rekonstruktion.	

	
4. Hur	stor	del	av	något	måste	vara	

äkta	för	att	helheten	ska	vara	
äkta?	
	
På	 museet	 accepteras	 tidigare	
tillägg,	det	som	är	det	viktiga	är	när	
dessa	 tillägg	 gjorts.	 Har	 tillräckligt	
mycket	tid	passerat	kan	tillägget	ses	
som	en	naturlig	del	av	objektet.	Har	
ett	 ben	 brutits	 av	 en	 stol	 två	
månader	 efter	 stolen	 tillverkades	
och	sedan	ersatts	med	ett	nytt,	för	
att	sedan	sitta	på	i	sekler	så	har	ju	
det	 ersatta	 benet	 tillräckligt	 lång	
historia	 tillsammans	 med	 möbeln	
för	att	vara	intressant.	
	
	

5. Om	du	är	osäker	på	äktheten	i	ett	
objekt,	hur	hanterar	du	det?	
	
Jag	 har	 inte	 råkat	 ut	 för	 den	
situationen.	Skulle	vi	göra	ett	inlån	
från	 ett	 annat	museum	 och	 något	
känns	 konstigt	 så	 handlar	 det	 om	
att	 ha	 kontakt	 med	 någon	 på	 det	
museet.	 Om	 nödvändigt,	
undersöker	vi	sedan	djupare	för	att	
undanröja	misstankar.		
	
	

6. Har	du	någon	gång	missbedömt	
ett	objekt?	
	
Någon	 mindre	 parameter	
exempelvis	 träslag.	 Detta	 sker	
oftast	under	tidspress,	men	jag	har	
aldrig	 gjort	 ett	 fel	 som	uppdagats.	
Det	gäller	att	vara	ödmjuk	inför	sin	
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kunskap.	 Kan	 någon	mer	 ska	man	
lämna	 bedömningen	 till	 den	
personen.	 Man	 gör	 detta	 för	 att	
undvika	 att	 försätta	 sig	 i	 en	
situation	 där	 man	 måste	 göra	 ett	
osäkert	uttalande.	
	

7. Hur	ofta	händer	det	att	du	
kompletterar	din	egen	analys	med	
t.	ex.	en	konservators	eller	en	
kemists	specialkompetens?		
	
Det	 har	 inte	 hänt	 och	 det	 brukar	
faktiskt	inte	vara	så	det	går	till.	Dock	
hamnar	saker	på	mitt	bord	som	jag	
är	 specialist	 på.	 Det	 hade	 kunnat	
vara	en	annan	situation	om	jag	inte	
är	 bekant	 med	 objekttypen.	 Det	
gäller	 som	 sagt	 att	 inte	 vara	
tvärsäker.	
		

8. Vilket	är	det	vanligaste	
incitamentet	för	dig	att	konsultera	
en	specialist	i	en	äkthetsfråga	–	
det	kulturhistoriska	värdet	eller	
det	ekonomiska?		
	
Det	 kan	 vara	 båda	 två,	 men	 för	
museet	 är	 det	 endast	 det	
kulturhistoriska	 värdet	 som	 spelar	
en	roll.	Dock	kan	det	vara	så	att	en	
värdering	behövs	om	vi	lånar	in	ett	
objekt,	ofta	för	försäkringsskäl.	Inga	
värderingar	 görs	 på	 Nordiska	
Museet	 utan	 det	 lämnas	 ut	 till	 en	
värderingsman.		
	

Ytterligare	frågor:	

9. Saknar	du	värderingsdelen	från	
privata	marknaden?		
	
Jag	 hittade	 fler	 guldkorn	 när	 jag	
jobbade	på	den	privata	marknaden.	
Det	var	också	intressant	att	ha	flera	
mössor	 på	 sig	 som	 konservator,	

intendent	 och	 värderingsman.	 Nu	
är	det	 inte	 lika	viktigt	 för	mig	med	
värderingen.		

	

3.5	Pol	Bruijs,	möbelkonservator	
	

(Intervjun	 är	 utförd	 på	 engelska.	 För	 att	
inte	 skapa	 några	 missförstånd	 vad	 gäller	
ordval	har	jag	valt	att	behålla	intervjun	på	
originalspråk.)	

	

1. What	does	authenticity	mean	to	
you?	
	
Authenticity	 binds	 to	 a	 location	 in	
my	 opinion.	 Authenticity	 may	
develop	in	time	but	is	out	of	place	if	
the	 piece	 is	 not	 in	 it’s	 original	
location.	 Most	 artifact	 objects	 in	
musea	 or	 collections	 lost	 their	
original	 context	 and	 therefore	 are	
somehow	out	of	place.	I	don’t	think	
that	 a	 piece	 needs	 to	 be	 entirely	
'original'	to	be	authentic.	
	
	
	

2. When	does	something	stop	being	
authentic	and	when	does	it	start?	

It	depends	on	the	definition	of	the	
term	 and	 is	 almost	 impossible	 to	
answer.	 However,	 I	 believe	 that	 a	
lot	 of	 it	 has	 to	 do	 with	 a	 persons	
mindset,	 this	 particular	 persons	
criteria	 for	 authenticity.	 Another	
angle	 is	 time	 and	 how	 we	 are	
affected	 by	 it.	 Trends	 or	 new	
research	 that	 yields	 new	
information.	 It	 can	 get	 confusing	
when	 examining	 antiques	 today	
because	sometimes	we	don’t	know	
or	understand	what’s	been	done	to	
them.	An	example	of	this	is	deciding	
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which	 surface/finish	 is	 the	 right	
one.	What	is	right	anyway?	Should	
you	 pursue	 the	 original	 coating	 or	
the	one	that	has	been	on	the	piece	
the	longest?	

	

3. Would	you	say	that	there	is	a	
difference	between	something	
being	authentic	and	something	
being	genuine?	
	
Again,	 it’s	 a	 question	 about	
definition.	I	would	say	that	genuity	
is	 a	 more	 strict	 term	 than	
authenticity.	 It	 can	 set	 up	
something	 like	a	 check	 list	 for	you	
to	 follow.	 It	 can	 specifically	 target	
the	 quality	 of	 material	 and	
techniques	used.	I	would	say	in	that	
respect	 that	 genuity	 is	 less	 of	 a	
philosophical	 term	 and	 more	 of	 a	
practical	one.	
	
	

4. What	portion	of	an	object	needs	
to	be	original	for	the	entire	piece	
to	be	genuine	or	authentic?	
	
There	 are	 some	 official	 rules	 for	
this,	 often	 used	 by	 antique	
dealers/art	 fairs	 who	 only	 deal	 in	
antiques	with	 a	 certain	 amount	of	
original	material.	This	can	of	course	
become	a	bit	 silly	when	expressed	
in	a	percentage.	It	is	extremely	hard	
to	 know	 from	 only	 an	 ocular	
inspection,	if	everything	is	what	it	is	
supposed	 to	 be.	 I	 think	 it’s	
important	to	decide	what	part	of	a	
piece	 of	 furniture	 is	 the	 most	
important	characteristic	for	it	being	
authentic.	Usually,	I	don’t	think	the	
surface-finish	 to	 be	 the	 most	
important	part	of	a	piece.	However,	
if	 you	 are	 working	 on	 a	 painted	
Rietveld	 chair,	 it	 is	 probably	 the	

most	important	part.	It	depends	on	
the	object.	
	
	

5. How	do	you	handle	being	unsure	
about	an	objects	authenticity?	
	
If	a	customer	would	ask	me	about	
the	authenticity,		I	can	usually	trust	
my	 experience	 in	 the	 ocular	
investigation	 combined	 with	
experience	 and	 knowledge	 in	
(historic)	craft	and	materials.	But	if	
I	 would	 be	 unsure	 I	 would	 refer	
them	 to	a	 lab	 to	do	 the	 testing	or	
send	 him	 to	 a	 more	 experienced	
colleague	on	that	subject.	.	Since	I	
mostly	work	with	private	customers	
and	not	museums	this	is	not	usually	
something	 they	 care	 about.I	 hope	
they	like	their	furniture	for	what	it	
is	to	them,	not	what	they	are	to	the	
rest	of	the	world.	
	
	
	

6. Have	you	ever	mis-judged	an	
object?	

It	has	happened	several	times	(that	
I	 know	 of),	 often	 due	 to	 lack	 of	
experience	with	the	type	of	object	.	
You	 do	 not	 know	 what	 you	 don't	
know.	 Comparable	 knowledge	
(referring	 to	 objects	 of	 the	 same	
kind)	may	not	be	at	hand.	
As	soon	as	suspicions	arise,	 I	 think	
that	more	information	needs	to	be	
gathered.	Seeing	more	object	of	the	
same	 type	 gives	 away	 a	 lot	 of	
information.	
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7. How	often	do	you	rely	on	the	
competence	of	someone	outside	
your	field	for	analysis?	
	
For	 objects	 made	 out	 of	 wood	
exclusively,	almost	never.	For	some	
objects,	with	combined	materials,	I	
might	 consult	 an	 expert	 if	 my	
treatment	 effects	 the	 other	
materials.	Usually,	this	is	regarding	
upholstery,	paper,	leather	,	laquer,	
painting,	 stone	 or	 special	
metalwork.	
	
		

8. What	is	the	most	common	
incentive	for	you	to	consult	a	
specialist	in	a	question	about	
authenticity	–	uncovering	the	
cultural	history	of	the	object	or	
the	economic	incentive?	

If	 a	 client	 would	 ask	 me	 to	 do	
research,	 of	 course	 I	 need	 to	 get	
paid	for	it.	It	is	the	clients	choice	to	
have	 research	 carried	 out	 for	
historical	or	economical	reasons.	If	
I	 own	 the	piece	myself	 however,	 I	
would	 be	 doing	 that	 research,	 or	
using	 the	 knowledge	 of	 someone	
else	 to	 get	 the	 story	 behind	 the	
piece.		

	

	

3.6	Charlotta	Ekholm,	
möbelkonservator	
	

1. Vad	innebär	autenticitet	för	dig?	
	
Autenticiteten	 kan	bero	på	många	
saker	 men	 för	 mig	 handlar	 det	
mycket	om	originalskick.	Att	det	ska	
vara	 så	 orört	 som	 möjligt.	 Men	
autenticitet	 kan	också	 infinna	 sig	 i	
en	rekonstruktion	av	en	miljö.	Den	

typen	 av	 autenticitet	 som	 är	
viktigast	 för	 mig	 i	 mitt	 arbete	 är	
dock	att	det	ska	vara	så	orört	som	
möjligt.	
	
	

2. När	slutar	något	vara	autentiskt	
och	när	börjar	det?	
	
Om	delar	av	en	möbel	har	bytts	ut	
kan	 autenticiteten	 ifrågasättas.	
Eller	att	man	gör	något	så	drastiskt	
som	att	byta	färg	på	ett	objekt	eller	
göra	 stora	 tillägg,	 eller	 ändra	 en	
form.	När	man	inte	längre	kan	läsa	
en	 möbel	 som	 det	 var	 tänkt	 från	
början	tycker	jag	att	autenticiteten	
är	utspelad.		
	

3. Finns	det	någon	skillnad	mellan	
autenticitet	och	äkthet?	

Äkta	 är	mer	 specifikt,	 att	 något	 är	
vad	det	utger	 sig	 för	att	 vara.	 Inte	
bara	 tillägnad	 någon	 utan	
garanterat	äkta.	Autenticitet	är	mer	
en	 känsla.	 En	 förfalskning	 kan	 ju	
fortfarande	 ge	 en	 känsla	 av	
autenticitet	tills	man	får	reda	på	att	
det	är	en	förfalskning.	

	
4. Hur	stor	del	av	något	måste	vara	

äkta	för	att	helheten	ska	vara	
äkta?	
	
Om	 alla	 huvudbeståndsdelar	 är	
original	så	anser	 jag	det	vara	äkta.	
När	jag	jobbar	med	ytbehandlinger	
exempelvis,	 gör	 jag	 detta	 partiellt.	
Att	ta	bort	hela	ytbehandlingen	är	i	
mina	ögon	inte	etiskt.	Om	det	inte	
rör	sig	om	en	yta	som	uppenbart	är	
helt	fel	i	mina	ögon,	så	som	en	tjock	
plastlack	 på	 en	 möbel	 från	
sekelskiftet.	
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5. Om	du	är	osäker	på	äktheten	i	ett	
objekt,	hur	hanterar	du	det?	
	
Om	misstanke	 uppstår	 undersöker	
jag	vidare.	Jag	försöker	hitta	tecken	
på	 förändringar	 som	 skett	 och	
dessa	 hittar	 man	 relativt	 ofta.	
Eftersom	 min	 arbetsgivare	 är	
väldigt	mån	om	att	 saker	 ska	 vara	
det	dom	utger	sig	för	att	vara	så	kan	
jag	ta	mig	tid	att	verkligen	verifiera	
objekten.		
	
	

6. Har	du	någon	gång	missbedömt	
ett	objekt?	
	
Det	 har	 jag	 garanterat.	 Det	 blir	
mindre	och	mindre	för	varje	år	som	
går	men	i	början	har	man	såklart	en	
högre	frekvens	av	felbedömningar.	
Nu	 har	 jag	 även	 privilegiet	 att	 få	
jobba	med	väldigt	hög	kvalitet	där	
objekten	i	väldigt	stor	utsträckning	
är	det	dom	ska	vara,	 så	det	är	 lite	
lättare	med	bedömningarna	nu.	

	

7. Hur	ofta	händer	det	att	du	
kompletterar	din	egen	analys	med	
t.	ex.	en	konservators	eller	en	
kemists	specialkompetens?		
 
Konservator	 är	 jag	 själv	 och	 vi	 går	
inte	in	på	kemisk	nivå.	Däremot	har	
jag	 mycket	 hjälp	 av	 snickare	 för	
konstruktionslösningar.	 Vad	 gäller	
det	 teoretiska	 kring	 möblernas	
historia	 så	 är	min	 arbetsgivare	 ett	
levande	 uppslagsverk.	 För	 det	
mesta	 kan	 vi	 göra	 allting	 in	 house	
men	 vi	 tar	 då	 och	 då	 hjälp	 av	
exempelvis	 tapetserare	 och	
läderexperter.	
	
		

8. Vilket	är	det	vanligaste	
incitamentet	för	dig	att	konsultera	
en	specialist	i	en	äkthetsfråga	–	
det	kulturhistoriska	värdet	eller	
det	ekonomiska?		
 
Jag	 jobbar	 ju	 i	 en	 kommersiell	
verksamhet	men	jag	måste	säga	att	
det	är	både	och.	Å	ena	sidan	så	är	
mitt	 jobb	 att	 göra	 objekten	 så	
estetiskt	tilltalande	som	möjligt	för	
att	 kunna	 sälja	 dom	men	 å	 andra	
sidan	 är	 det	 ju	 extremt	 viktigt	 för	
kunderna	 med	 proveniensen	 och	
bakgrundshistorian	 hos	 möblerna.	
Det	 finns	 få	 handlare	 på	 denna	
kommersiella	sidan	som	bryr	sig	så	
mycket	 om	 autenticiteten	 och	
äktheten.	
	
	

3.7	Claes	Moser,	konstexpert	
	

1. Vad	innebär	autenticitet	för	dig?	
	
När	 något	 är	 autentiskt	 för	mig	 så	
ska	det	vara	så	orört	som	möjligt.		
	

2. När	slutar	någonting	vara	
autentiskt	och	när	börjar	det?	
	
Från	 början	 i	 processen	 är	 allt	
autentiskt	och	senare	 förändringar	
är	i	bästa	fall	av	nödvändighet.	Stör	
dessa	 helheten,	 har	 man	 frångått	
ursprungstanken	 och	 därmed	
känslan.	Då	är	man	i	farozonen.	Jag	
brukar	 forma	 handen	 som	 ett	 rör	
och	betrakta	konstverket	den	vägen	
för	att	få	en	avgränsad	syn	på	”hela	
grafologin”	 i	 bilden.	 Känner	 jag	 då	
att	det	är	något	som	är	fel	blir	det	
marsch	iväg	till	konservatorn.	
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3. Anser	du	att	det	finns	en	skillnad	
mellan	autenticitet	och	äkthet?	
	
Jag	 anser	 att	 autenticiteten	 är	 en	
garanti	 för	 äktheten.	 Känner	 jag	
instinktivt	och	även	får	bekräftat	via	
en	second	opinion	att	det	jag	ser	är	
autentiskt,	 så	 blir	 detta	 en	 garanti	
för	 att	 objektet	 är	 äkta.	
Autenticiteten	 blir	 ett	 verktyg	 för	
äkthetsbedömningen.	
	

4. Hur	stor	del	av	något	måste	vara	
äkta/original	för	att	helheten	ska	
vara	äkta/autentisk?	
	
I	min	bransch	är	det	ingen	som	bryr	
sig	 om	det	mediokra.	 Crème	de	 la	
crème	 köps	 av	 museer	 och	
institutioner	 som	 suger	 upp	
världskonsten.	 För	 dessa	 personer	
handlar	 det	 om	 att	 objekten	 ska	
vara	 orörda.	 Säljs	 det	 däremot	 till	
nya	 samlare	 som	 precis	 börjat	
intressera	sig	för	konst	handlar	det	
oftast,	som	alltid	annars,	att	allt	ska	
vara	 ”nyckelfärdigt”.	 De	 vill	 ha	 ett	
helt	och	rent	konstverk	och	bryr	sig	
inte	 speciellt	mycket	 om	 lagningar	
etc.	Med	andra	ord	är	de	motsatsen	
till	 en	 mer	 erfaren	 konstsamlare.	
Jag	strävar	alltid	efter	att	100%	av	
konstverket	 ska	 vara	 gjort	 av	
konstnären.	
	

5. Om	du	är	osäker	på	ett	objekts	
äkthet,	hur	hanterar	du	det?	
	
Jag	har	under	min	karriär	köpt	vissa	
konstverk	som	andra	har	ratat	som	
förfalskningar,	men	där	 jag	 inte	 är	
lika	 säker	 på	 att	 det	 faktiskt	 är	
något	 som	 inte	 är	 riktigt.	 Man	
måste	komma	ihåg	att	internet	har	
revolutionerat	 kontakten	 med	
experter	 över	 hela	 världen.	 Innan	
var	 det	 mycket	 omständigt	 att	 få	

något	äkthetsbevisat	för	att	du	var	
tvungen	 att	 fysiskt	 ta	 dig	 till	
experten	 någonstans	 i	 världen.	
Detta	 gjorde	 att	 de	 som	 ratat	
konstverket	 inte	nödvändigtvis	 var	
den	främste	experten.		
	

6. Har	du	någon	gång	missbedömt	
ett	objekt?	
	
Det	 har	 alla	 experter	 råkat	 ut	 för	
någon	 gång	 i	 sin	 karriär.	 Det	 har	
funnits	en	övertygelse	att	verket	är	
genuint	 men	 sen	 blir	 man	
motbevisad	av	någon	som	kan	mer	
om	 just	 den	 konstnären.	 Ibland	
befinner	 man	 sig	 på	 den	 sidan,	
ibland	 får	 man	 vara	 den	 som	
överbevisar	någon	annan.	Det	enda	
säkra	är	att	alla	gör	fel	någon	gång.	
Det	viktiga	är	ett	incitament	för	att	
hela	tiden	lära	sig	mer	och	bli	bättre	
på	 sitt	 arbete.	 Detta	 är	
problematiskt	 för	
värderingsmännen	 på	 auktionshus	
nuförtiden	 eftersom	 företaget	
försäkrar	 sina	 värderingsmän.	 Om	
de	gör	en	felbedömning	så	lär	de	sig	
ofta	inte	av	detta	för	att	det	inte	får	
lika	 stora	 personliga	 konsekvenser	
som	 innan.	 Bedömer	 jag	 något	 fel	
står	 både	 mitt	 rykte	 och	 min	
ekonomi	på	spel.	
	

7. Hur	ofta	händer	det	att	du	
kompletterar	din	egen	analys	med	
t.	ex.	en	konservators	eller	en	
kemists	specialkompetens?	
	
I	nästan	alla	fall.	Tar	jag	ett	verk	till	
försäljning	 har	 det	 alltid	 passerat	
genom	 en	 konservators	 och	 en	
rammakares	 händer.	 Eftersom	 så	
stora	mängder	av	 tavlor	har	”rörts	
av	andra	händer”	(tidigare	tillägg	av	
konservator)	 ser	 jag	 gärna	 att	 en	
konservator	 med	 dagens	 öga	 och	
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insikter	kring	minsta	möjliga	åtgärd,	
tar	bort	de	gamla	tilläggen.	Då	blir	
tavlan	riktig	i	mina	ögon.	
	

8. Vilket	är	det	vanligaste	
incitamentet	för	dig	att	konsultera	
en	specialist	i	en	äkthetsfråga	–	
det	kulturhistoriska	värdet	eller	
det	ekonomiska?	
	
Det	 kulturhistoriska	 värdet	 brukar	
jag	 hantera	 själv	 utan	 extern	
expertis	 och	 det	 ska	 i	 den	 ideala	
situationen	 styra	 det	 ekonomiska	
värdet	 i	 någon	 slags	 symbios.	
Marknaderna	 ser	 det	 inte	 alltid	 så	
då	förmågan	att	se	kulturhistoria	på	
många	 håll	 är	 begränsade	 hos	
köparna.	
	
Ytterligare	frågor:	
	

9. Hur	tror	du	att	antikmarknaden	
kommer	att	utvecklas	den	
närmsta	tiden?	
	
Förfalskningar	 är	 idag	 ett	 stort	
problem.	 Framförallt	 blir	 det	
problem	 när	 mindre	 auktionshus	
startar.	De	har	stor	konkurrens	från	
de	större	husen	och	detta	gör	att	de	
vill	 ha	 försäljningar	 som	 är	
spektakulära.	 Detta	 tillsammans	
med	 begränsad	 erfarenhet	 gör	 att	
förfalskningar	 kan	 ta	 sig	 in	 på	
marknaden	och	eftersom	de	nu	har	
sålts	 ger	man	 dom	en	 proveniens.	
Att	 tekniken	 går	 framåt	 är	 väldigt	
glädjande	 eftersom	 det	 snart	 kan	
finnas	 sätt	 att	 helt	 säkert	 bedöma	
en	 tavlas	 äkthet.	 Utöver	 den	
tekniska	utvecklingen	så	tror	jag	att	
kunden	kommer	att	omfattas	av	ett	
starkare	 konsumentskydd.	 Vi	 ser	
det	utvecklas	på	nästan	alla	 andra	
marknader	 men	 antikmarknaden	
har	på	något	sätt	befunnit	sig	 i	ett	

vakuum.	 Människor	 kommer	 att	
kräva	 att	 de	 är	 skyddade	 från	
förfalskningar.	

	

3.8	Anna	Womack,	intendent	
	

1. Vad	innebär	autenticitet	för	dig?	
	
Ett	 förtroende.	 För	 vårt	 arbete	 på	
museerna	 är	 förtroendet	 absolut	
centralt	 i	 vår	 roll	 som	
historieförmedlare.	 Ofta	 bygger	 vi	
upp	utställningsmiljöer,	baserat	på	
undersökning	och	 forskning.	Dessa	
kan	förmedla	autenticitet	även	om	
objekten	 inte	 hört	 ihop	 tidigare,	
men	 det	 är	 viktigt	 att	 berätta	 vad	
som	 är	 autentiskt	 och	 vad	 som	
tillkommit	 senare.	 Vårt	 arbete	 går	
ut	på	att	utveckla	kunskapen	kring	
våra	 samlingar	 och	 tillgängliggöra	
så	 mycket	 som	 möjligt	 för	 vår	
publik.	Då	gäller	det	att	vara	säker	
på	uppgifterna	man	förmedlar	och	
därför	 försöker	 vi	 gå	 igenom	
samlingarna	 kontinuerligt	 och	
uppdaterar	texter	för	allmänheten.	
Numera	 går	 nyinlagda	 uppgifter	
direkt	 ut	 till	 besökare	 på	 nätet	
genom	Digitalt	Museum	t.	ex.	
	

2. När	slutar	något	vara	autentiskt	
och	när	börjar	det?	
	
Autenticiteten	kan	försvinna	vid	för	
många	 ingrepp	 på	 ett	 objekt.	
Frågan	 om	 äkthet	 kan	 ibland	
värderas	på	olika	sätt	beroende	på	
vilken	 sorts	 objekt	 det	 gäller	 och	
vilken	typ	av	förändring	det	handlar	
om.	Det	kan	även	gå	trender	i	vissa	
ingrepp	 såsom	 hur	 mycket	 patina	
ett	 objekt	 ska	 ha	 eller	 vilken	
ytbehandling	 som	 ligger	 på,	 vilket	
kan	 försvåra	 bedömningen	 och	
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påverka	intrycket	av	äkthet	hos	ett	
objekt.	 Jag	 skulle	 vilja	 säga	 att	
autenticitet	 handlar	 om	 den	
kulturhistoriska	 helheten:	 själva	
objektet,	 dess	 förändringshistoria	
och	 uppgifter	 kring	 objektet.	 En	
möbel	kan	ha	haft	ett	långt	liv	med	
tydlig	 avläsbar	 förändringshistoria,	
vilket	ibland	till	och	med	kan	stärka	
autenticiteten.	 Spår	 av	människor;	
tillverkaren,	en	snickare	som	lagat,	
flera	generationer	av	brukare	t.	ex.,	
tillför	 ofta	 kunskap	 och	 förmedlar	
äkthet.	 Bra	 och	 tillförlitlig	
dokumentation	 kring	 föremålet	
stärker	alltid	äktheten.	
	

3. Finns	det	någon	skillnad	mellan	
autenticitet	och	äkthet?	
	
De	 är	 i	 min	 värld	 närmast	
synonymer.	 Som	 intendent	 vill	 jag	
förmedla	 så	 mycket	 kunskap	 och	
kunskapssamband	 som	 möjligt	 till	
våra	besökare.	För	att	det	ska	vara	
möjligt	måste	jag	hela	tiden	försöka	
stärka	 förtroendekapitalet.	 Detta	
görs	 bland	 annat	 genom	 att	 visa	
upp	möbler	och	andra	föremål	och	
peka	på	autenticitet	och	förändring.	
”Äkta”	 föremål	 från	 en	 viss	 tid	 är	
det	 som	 de	 flesta	 besökare	 ofta	
kopplar	 ihop	 med	 kulturhistoriska	
museer.	 Samlingarna	 och	
kunskapen	 kring	 föremålen	 och	
deras	 historia	 är	 vårt	 viktigaste	
kapital	tycker	jag.	
	

4. Hur	stor	del	av	något	måste	vara	
äkta	för	att	helheten	ska	vara	
äkta?	
	
Det	handlar	inte	om	en	procentsats	
direkt.	 Hypotetiskt	 så	 kan	 ganska	
mycket	 vara	 utbytt	 men	 att	
helheten	 fortfarande	 förmedlar	en	
känsla	 av	 äkthet.	 Ibland	 kan	 dock	

tilläggen	 faktiskt	 addera	 något	 till	
objektet	i	känsla	av	äkthet.	
	

5. Om	du	är	osäker	på	äktheten	i	ett	
objekt,	hur	hanterar	du	det?	
	
Först	 undersöker	 jag	 vidare	 själv.	
Då	 är	 jag	 alltid	 på	 jakt	 efter	 en	
rimlighet	för	att	dra	mina	slutsatser.	
Det	 kan	 handla	 om	
träslagsbedömning,	 vissa	 kända	
kännetecken	 hos	 en	 viss	 snickare	
eller	 spegelmakare,	 rimligheten	 i	
vissa	uttryck	för	en	viss	tid	osv.	Om	
det	 behövs	 kontaktar	 jag	 sedan	
utomstående	 experter	 som	
konservatorer	och	snickare.	Det	är	
viktigt	att	inte	vara	tvärsäker	i	detta	
utan	 ta	 emot	 den	 expertis	 och	
kunskap	som	andra	besitter	och	ha	
en	dialog.	Det	är	”möbelkultur”	i	ett	
nötskal.	
	

6. Har	du	någon	gång	missbedömt	
ett	objekt?	
	
Det	 har	 jag	 definitivt	 gjort.	 Under	
min	 inventering	av	samlingarna	på	
Tyresö	 slott	 skulle	 tusentals	
föremål	beskrivas.	 I	dateringen	var	
jag	noga	med	att	göra	mitt	yttersta	
för	att	kunna	komma	till	en	slutsats	
kring	 objektets	 ålder,	 men	 var	 jag	
osäker	 la	 jag	 till	 ett	 frågetecken	
efteråt.	 Då	 vet	 andra	 som	 tar	 vid	
efter	mig	att	jag	har	haft	vissa	tvivel	
kring	objektets	ålder	eller	annat.	
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7. Hur	ofta	händer	det	att	du	
kompletterar	din	egen	analys	med	
t.	ex.	en	konservators	eller	en	
kemists	specialkompetens?		
	
Inte	kemister,	tyvärr,	men	däremot	
konservatorer.	Det	är	väsentligt	att	
kunna	 diskutera	 tillsammans.	 Att	
kunna	 gå	 utanför	 sin	 egen	 sfär	 är	
också	 intressant,	 vilket	 ger	 ett	
mervärde.	Jag	har	vissa	samarbeten	
med	 biologer	 för	 saker	 som	
möbelstoppningar	 etc.	 Det	 skulle	
kunna	utvecklas	i	mycket	fruktbara	
samarbetsprojekt	 om	 tid	 och	
pengar	fanns.	
		

8. Vilket	är	det	vanligaste	
incitamentet	för	dig	att	konsultera	
en	specialist	i	en	äkthetsfråga	–	
det	kulturhistoriska	värdet	eller	
det	ekonomiska?		
	
I	 princip	alltid	det	 kulturhistoriska.	
På	 museet	 jobbar	 vi	 aldrig	 med	
ekonomiskt	 värde	 och	 vi	 får	 inte	
heller	 värdera	 möbler.	 Många	
kontaktar	oss	för	olika	objekts	ålder	
och	historia	och	det	kan	vi	hjälpa	till	
med	 men	 om	 de	 vill	 ha	 reda	 på	
ekonomiskt	värde	 får	de	vända	sig	
till	auktionshusen.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 26	

4	SLUTSATS	AV	TEORETISK	DEL	
	

För	 att	 få	 en	 grund	 att	 stå	 på	 inför	 den	
undersökande	delen	av	denna	uppsats	har	
jag	 valt	 att	 sammanfatta	 den	 teoretiska	
delens	slutsatser	separat	från	den	praktiska	
undersökningen.	

	

4.1	Slutsats	
	

Efter	 dessa	 diskussioner	 kring	
autenticitetens	 betydelse	 och	 betydelsen	
av	autenticitet	kan	nu	vissa	slutsatser	dras.	
Autenticitet	 kan	 bäst	 beskrivas	 som	 en	
subjektiv	 upplevelse	 av	 någots	
trovärdighet,	alltså	inte	långt	bort	ifrån	den	
inledande	etymologin	 i	denna	uppsats.	En	
viktig	skillnad	är	dock	att	detta	ord	inte	bör	
användas	som	ett	allmängiltigt	uttryck	för	
någots	äkthet.	Vad	som	är	autentiskt	för	en	
person	 behöver	 inte	 nödvändigtvis	 vara	
autentiskt	 för	 en	 annan.	 Möjligheten	 att	
något	 kan	 vara	 både	 autentiskt	 och	 icke-
autentiskt	samtidigt	är	högst	rimlig.	 	
	 Vad	 gäller	 äkthet	 kan	 detta	 användas	
som	ett	verktyg	för	att	övertyga	en	person	
om	någots	autenticitet.	Eftersom	äkthet	är	
enklare	att	sätta	upp	parametrar	för,	alltså	
inte	baserat	på	en	känsla,	gör	att	man	bör	
utgå	från	att	undersöka	helhetens	delar	för	
att	till	sist	bilda	sig	en	uppfattning	om	ett	
objekts	autenticitet.		 	 	 	 	
	 Magkänsla	är	ett	begrepp	som	ofta	tas	
upp	 i	 diskussionen	 med	 kollegor.	 Det	 är	
något	som	inte	”känns	rätt”	med	ett	objekt.	
Denna	 magkänsla	 är	 det	 tydligaste	
uttrycket	 för	 en	 undermedveten	
konnässörsskapsanalys.		 	 	 	 	
	 En	 jämförandeprocess	 i	 tanken	 emot	
alla	 liknande	 objekt	 eller	 attribut	 som	
tidigare	 undersökts.	 Här	 börjar	 man	med	
en	subjektiv	analys	kring	autenticitet	men	
bara	som	en	ledstjärna	i	processen.	Känns	
ytbehandlingen	 fel	 är	 detta	 kanske	

rimligast	att	undersöka	först.	I	denna	tanke	
anser	jag	att	alla	undersökningar	av	möbler	
börjar	 med	 en	 kvalificerad	 gissning,	
parametrar	sätts	upp,	det	som	 inte	känns	
riktigt	 eller	 rätt	 undersöks	 vidare	 och	
fastslås	som	antingen	äkta	eller	falskt.	Hur	
viktig	 är	 denna	 parameter	 på	 det	 stora	
hela?	Är	ytbehandlingen	det	viktigaste	eller	
är	det	hur	stor	procentdel	av	träet	som	är	
original?		 	 	 	 	 	 	
	 Tvärsäkerhet	och	okunskap	är	 våra	 två	
absolut	 största	 fiender	 i	 denna	 process.	
Baserat	 på	 egna	 erfarenheter	 är	
tvärsäkerhet	 ofta	 en	 indikator	 på	
okunskap.	 I	 början	 av	 denna	 utbildning	
trodde	jag	personligen	att	det	skulle	finnas	
klockrena	 förklaringsmodeller	 för	 vilket	
träslag	 som	 är	 vilket,	 vad	 ett	 objekt	 är	
ytbehandlat	 med	 och	 exakt	 hur	 gammalt	
objektet	 är.	 Det	 kan	 låta	 som	 en	 klichée,	
men	ju	mer	kunskap	man	samlar	ihop	desto	
mer	 förstår	 man	 att	 det	 finns	 kvar	 att	
hämta	in.	Jag	har	tidigare	gjort	mig	skyldig	
till	 tvärsäkerhet	men	 har	 också	 insett	 att	
detta	 föds	 ur	 en	 frustration	 att	 inte	 veta,	
vilket	i	sig	blir	en	drivkraft	för	att	lära	mig	
mer.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Den	 tvärsäkre	 kan	 ofta	 uppfattas	 som	
karismatisk	 och	 kunnig	 av	 personer	 som	
vet	ännu	mindre,	men	sett	objektivt	och	 i	
retrospekt	 har	 den	 tvärsäkre	 ofta	 fel	
eftersom	 det,	 som	 påvisats	 i	 denna	
uppsats,	 inte	 finns	 en	 möjlighet	 att	 med	
säkerhet	 veta	 någonting.	 Mycket	 i	 vår	
bransch	 är	 en	 gissning,	 om	 än	 en	 väldigt	
kvalificerad	 sådan,	 och	 när	 det	 gäller	
gissningar	så	är	det	alltid	smartast	att	hålla	
ryggen	fri,	att	uppvisa	en	ödmjukhet	inför	
ens	 egen	 kunskap,	 inte	 bara	 för	 ens	 eget	
anseende	utan	av	respekt	till	objektet	som	
undersöks.		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Är	det	inte	för	övrigt	därför	vi	söker	oss	
till	dessa	branscher	från	första	början?	Tack	
vare	 kärleken	 till	 att	 få	 höra	 ett	 objekt	
berätta	 sin	 historia,	 på	 ett	 så	 äkta	 och	
autentiskt	sätt	som	möjligt?	
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5.	UNDERSÖKNINGEN	
	

5.1	Bakgrund	och	metod	
	

För	att	undersöka	hur	den	teoretiska	delen	
av	 denna	 uppsats	 kan	 appliceras	 på	 en	
praktisk	undersökning,	har	ett	antal	möbler	
ur	 en	 större	 samling	 undersökts.	 Okulär	
besiktning	tillsammans	med	mikroskopi	på	
två	 områden	 per	möbel	 har	 gjorts.	 Detta	
för	 att	 träslagsbestämma	 materialet.	
Träslagsanalysen	 har	 gjorts	 i	 samråd	med	
Ulf	 Brunne,	 konservator	 och	 ebenist	med	
mångårig	 erfarenhet	 av	 träslagsanalys.
	 Utrustning	för	undersökning:	

-	Dino-Lite	AM4113T,	USB-mikroskop,	50	x	
förstoring	

-	Nikon	D3200,	systemkamera	

-	Nikkor	AF-S	DX	18-55mm	EDII,	objektiv	

	

5.2	Om	samlingen	
	

Ägaren	 till	 samlingen	 möbler	 av	 Pierre	
Jeanneret	 som	 figurerar	 i	 denna	
undersökning	är	Kalle	Gustafsson,	gallerist	
och	 fotograf	på	Galerie	Maison	Première,	
Stockholm.	 Han	 köpte	 in	 en	 samling	
bestående	av	cirka	200	objekt	från	galleriet	
Fiftiesdesign	 i	 Brest,	 Frankrike.	Handlaren	
har	 sedan	 1999	 handlat	 direkt	 från	
Chandigarh	 och	 har	 gott	 anseende	 i	
branschen.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Det	 råder	 viss	 kontrovers	 bland	 olika	
handlare	 vad	 gäller	 tillförlitligheten	 hos	
objekten	 som	 det	 handlas	 med	 överlag	
eftersom	det	är	enkla	möbler	tillverkade	på	
ett	enkelt	sätt.	Detta	skulle	rent	teoretiskt	
betyda	 att	 dessa	 möbler	 är	 enkla	 att	
förfalska.	

	

5.3	Så	väcktes	intresset	för	Pierre	
Jeanneret	
	

Under	sent	1990-tal	började	vissa	handlare	
i	 Frankrike	 att	 få	 upp	 ögonen	 för	
Chandigarh	 och	 möblerna	 som	 de	
offentliga	 byggnaderna	 innehöll.	 Pierre	
Jeanneret	är	inte	i	närheten	lika	känd	som	
sin	mer	ikoniska	kusin	Le	Corbusier	och	här	
fanns	en	chans	att	visa	upp	även	Jeanneret	
för	 världen.	 Främst	 handlar	 det	 om	 fyra	
handlare	 som	 är	 ansvariga	 för	 designerns	
uppsving:	 Eric	 Tochaleaume,	 François	
Laffanour,	 Philippe	 Jousse	 och	 Patrick	
Seguin.	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Möblerna	 i	 Chandigarh	 var	 dessutom	
billiga	att	köpa	då	mycket	av	möbelskatten	
hade	 förfallit.	 Man	 får	 inte	 glömma	 att	
möblerna	 tillverkades	 för	 statliga	
institutioner	 och	 var	 ungefär	 lika	
intressanta	för	invånarna	i	Chandigarh	som	
mötesrumsmöblerna	 från	 kommunhuset	 i	
Säffle	hade	varit	för	oss.	I	vissa	fall	vittnas	
det	 till	 och	 med	 om	 att	 möblerna	 slogs	
sönder	 och	 användes	 som	 ved.	Möblerna	
hade	 nu	 fått	 en	 status	 som	 delar	 av	 den	
franska	historien.		 	 	 	 	
	 Möblerna	i	Chandigarh	säljs	i	samlingar	
om	flera	möbler	vid	statliga	auktioner	som	

Fig.	8	"Desk	Chair",	Pierre	Jeanneret,	1955	
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anordnas	för	den	tillresta	skaran	av	främst	
europeiska	möbelhandlare.	

Nu,	 15-20	 år	 efter	 att	 handlarna	 gjort	
otaliga	 resor	 till	 Chandigarh,	har	 intresset	
för	Jeanneret	nått	närmast	oanade	höjder	
och	 pryder	 flera	 hem	 av	 det	 mer	
välbeställda	slaget	världen	över.		

	

5.4	Förändringar	för	ett	nytt	klientel	
	

Jeannerets	 möbler	 har	 sedan	 de	
tillverkades	 blivit	 styvmoderligt(?)	
behandlade	av	befolkningen	i	Chandigarh.	
Det	 kan	 kännas	 underligt	 att	 det	 inte	
uppmärksammades	av	indierna	att	delar	av	
en	 så	 pass	 ikonisk	 stad	 som	 Chandigarh	
skulle	betinga	höga	summor	i	Europa,	men	
som	 redan	 diskuterats	 i	 denna	 uppsats	
finns	 det	 kulturellt	 skilda	 uppfattningar	
länder	emellan	vad	gäller	värde	och	vikten	
av	memorabilia.	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 På	 bilderna	 syns	 hur	 möblerna	
försummats.	 Handlarna	 förstod	 att	 de	 i	
detta	skick	skulle	vara	omöjliga	att	sälja	till	
deras	klientel	och	sedermera	har	möblerna	
renoverats	 kraftigt,	 ibland	 i	 Indien	 och	
ibland	i	Europa.	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	Jeanneret	 tog	 ett	 pragmatiskt	 beslut	 i	
materialvalsprocessen	 där	 han	 valde	 att	
tillverka	möblerna	i	teak	och	sissoo	(indisk	
rosewood).	Detta	bland	annat	för	att	teak	
är	 mycket	 beständigt	 utan	 ytbehandling,	
bland	annat	mot	röta,	insektsangrepp	och	
fuktighet.	Att	det	även	finns	en	god	tillgång	
på	 träet	 i	 norra	 Indien	 gjorde	 beslutet	
självklart.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 De	 flesta	 möblerna	 har	 idag	 ett	 tjockt	
lager,	relativt	 fet	 lack	penslad	på	samtliga	
träytor.	 Utöver	 detta	 har	 det	 också	 skett	
förändringar	 i	 rottingen	 som	 syns	 på	 de	
flesta	 stolarnas	 sitsar	 och	 ryggar.	 Från	
början	 gjordes	 en	 så	 kallad	
tvåskaftsflätning	 med	 enbart	 horisontella	
och	 vertikala	 skenor	 som	 löper	 över	 och	

under	 varandra.	 På	 flera	möbler	 är	 detta	
mönster	 utbytt	 mot	 fransk	 flätning,	 ett	
mönster	 som	 skapar	 sexkantiga	 hål	 i	
flätningen.	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Detta	 mönster	 är	 det	 vanligaste	 bland	
europeiska,	rottingflätade	möbler.		 	
	 Flera	av	möblerna	med	textila	inslag	har	
även	de	blivit	omklädda.	Att	hitta	ett	orört	
original	är	 i	princip	omöjligt,	åtminstone	 i	
ett	 sådant	 skick	 att	 det	 faktiskt	 kan	
användas	 för	 det	 ändamål	 som	 var	 tänkt	
från	första	början.	

	

5.5	Märkningar	
	

Samtliga	möbler	som	producerades	till	de	
olika	 institutionerna	 i	Chandigarh	märktes	
upp	 med	 schablonmålade	 nummer	 och	
bokstäver.	 Dessa	 ger	 en	 fingervisning	 om	
vilken	 institution	möbeln	var	 tillverkad	till	
och	vilket	nummer	i	serien	den	har.	Denna	
märkning	har	målats	direkt	på	träet,	oftast	
på	 möblernas	 baksida	 alternativt	 sidan.	

Fig.	9	Exempel	på	stolarnas	skick	på	plats	i	Chandigarh.	
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Vissa	möbler	 har	 dock	märkningen	målad	
på	frihand,	över	ytbehandlingen.	Detta	har	
setts	 som	 ett	 tydligt	 tecken	 på	 en	
reproduktion	eller	en	kopia.			 	 	 	
	 Det	är	inte	omöjligt	att	detta	kan	vara	en	
indikator	 på	 en	 senare	 tillverkad	 möbel.	
Dock	kan	man	förutsätta	att	möblerna	i	det	
skick	som	visas	på	bilderna	har	slipats	innan	
de	ytbehandlats.	På	flera	av	de	undersökta	
stolarna	 är	 den	 schablonmålade	
märkningen	 delvis	 bortslipad	 och	 ligger	
placerad	 under	 ytbehandlingen.	 Därför	
skulle	det	med	stor	sannolikhet	kunna	vara	
så	 att	 möbeln	 har	 slipats	 för	 att	 sedan	
ytbehandlas	 och	 sedan	 fått	 märkningen	
återförd	 efter	 att	 ytbehandlingen	 torkat.	
Med	 tanke	 på	 hur	 möblerna	 behandlats	
trots	sin	proveniens	är	det	inte	orimligt	att	
anta	 att	 respekten	 för	 stämplar	 och	
märkningar	 följer	 samma	 tankemönster	 i	
Indien.	

	
Fig.	10	En	av	de	undersökta	stolarnas	märkning.	Under	
ytbehandling.	

	

5.6	Rottingflätning	
	

Det	 blir	 snabbt	 tydligt	 efter	 denna	
undersökning	 att	 det	 inte	 har	 tagits	
speciellt	 stor	 hänsyn	 till	 symmetri	 i	
placeringen	av	 sargernas	 flätningshål.	Det	
verkar	ha	varit	ett	arbete	mest	baserat	på	
slump	 eftersom	 sargerna	 i	 flera	 fall	 har	
olika	 antal	 hål	 för	 rottingskenorna	 på	 de	
olika	sidorna.	Detta	gör	att	flätningen	inte	
har	en	chans	att	bli	helt	symmetrisk.	Hålen	

är	 dessutom	 borrade	 i	 vitt	 skilda	 vinklar	
genom	 sargen.	 Att	 en	 pelarborr	 har	
använts	är	därför	helt	uteslutet.		 	 	
	 Flera	 av	 de	 undersökta	 möblerna	 har	
rottingsitsar	 av	 det	 klassiska	 franska	
flätningsmönstret.	 Det	 finns	 en	 egenhet	 i	
tekniken	som	använts	i	detta	arbete.	Flera	
av	skenorna	har	skarvats	med	knutar	mitt	i	
mönstret,	 en	 företeelse	 som	 är	 mycket	
ovanlig	 i	 Europa.	 Man	 har	 tagit	 vara	 på	
varenda	 centimeter	 rottingskena	 och	
således	går	tankarna	till	att	omflätningarna	
har	 gjorts	 någonstans	 utanför	 Europa,	
troligen	Indien.	 	 	 	 	 	
	 Kvalitén	på	rottingen	är	också	i	den	lägre	
delen	av	spektrat.	Rottingskenorna	skärs	av	
från	 en	 lianväxt	 och	 utsidan,	 det	 hårdare	
”skalet”	 eller	 barken,	 vänds	 mot	 den	 yta	
där	mest	slitage	sker.	Detta	gör	rotting	till	
ett	hållbart	material	för	en	sits.	På	de	nyare	
flätningarna	 av	 dessa	 möbler	 finns	 det	
knappt	någon	skillnad	mellan	baksida	och	
framsida	 av	 rottingskenorna	 och	 de	 går	
alltså	miste	om	 fördelarna	med	att	ha	en	
slitstarkare	sida	på	sitsens	ovansida.	

	

	

5.7	Skillnader	i	dimensioner	
	

I	 denna	 undersökning	 har	 inga	 exakta	
uppmätningar	 gjorts.	 Detta	 för	 att	 det	
saknar	 värde	 i	 äkthetsbedömningen.	
Stolarnas	 dimensioner	 skiljer	 inte	 i	
millimeter	 utan	 snarare	 i	 centimeter	 och	
om	 dessa	 skulle	 jämföras	 med	

Fig.	11	En	av	de	undersökta	stolarnas	rottingflätning.	
Skarvning	av	skenor	med	knut.	
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originalritningarna	skulle	inte	en	enda	stol	
klara	äkthetstestet.	Dessa	stolar	kan	till	viss	
del	 ha	 maskintillverkats,	 exempelvis	 med	
hjälp	 av	 rikthyvel	 och	 planhyvel,	 men	 en	
stor	del	av	arbetet	är	gjort	för	hand,	vilket	
till	exempel	syns	i	sargernas	avslut	där	det	
finns	tydliga	spår	efter	handsågning.	 	
	 Dessutom	 har	 produktionen	 av	 dessa	
möbler	 varit	 utlagd	 på	 ett	 stort	 antal	
verkstäder.	 Möbler	 i	 tusental	 skulle	
tillverkas	och	man	har	 förmodligen	utgått	
från	en	stolsprototyp	snarare	än	att	slaviskt	
följa	 en	 ritning.	 Tittar	 man	 dessutom	
närmre	 på	 ritningarna	 som	delades	 ut	 till	
de	 olika	 verkstäderna	 hittar	 man	 små	
noteringar	till	förmannen	på	verkstaden.		

”The	responsibility	of	entire	joinery	shall	lie	
on	 with	 the	 contractor.	 He	 can	 suggest	
stronger	joints	wherever	possible.”27	

”Wood	sections	may	be	increased	for	sofa	
if	considered	necessary”28	

Detta	betyder	att,	om	förmannen	ansåg	
det	nödvändigt,	dimensionerna	på	stolarna	
kunde	 ändras	 efter	 tycke.	 Det	 är	 ingen	
nyhet	 att	 olika	 snickare	 har	 olika	
uppfattningar	kring	vilken	som	är	den	bästa	
lösningen,	 någonting	 som	mycket	 väl	 har	
kunnat	 påverka	 de	 olika	
virkesdimensionerna	 på	 möblerna	
beroende	på	vilken	verkstad	de	tillverkats	i.		

	

5.8	Träslag	
	

De	träslag	som	förväntas	finnas	i	möblerna	
är	tre	stycken	med	utgångspunkt	i	vad	som	
skrivits	 på	 originalritningar	 samt	
expertutlåtanden	 i	 skrifter	 om	 Jeannerets	
möbler	från	perioden.			 	 	 	 	 	
	 Dessa	är	främst	teak	(Tectona	grandis),	

																																																								
27	Patrick	Seguin,	”Le	Corbusier,	Pierre	
Jeanneret,	Chandigarh,	India”,	Galerie	
Patrick	Seguin,	2014,	s.	160	

sissoo	 eller	 indisk	 jakaranda	 (Dalbergia	
sissoo)	 och	 bambu	 (Poaceae	
Bambusoideae).	 På	 samtliga	 undersökta	
möbler	har	det	 i	möbelvirket	 funnits	 vara	
antingen	teak	eller	sissoo.	Detta	kan	bero	
på	att	det	på	de	olika	möblerna	har	tagits	
prov	 på	 två	 olika	 ställen.	 Där	 teak	 har	
funnits	har	 varit	 på	ett	 ändträparti	 på	ett	
armstöd.	De	andra	stolarna	saknar	armstöd	
och	 provet	 har	 därför	 tagits	 på	 den	 enda	
plats	 där	 ett	 90-gradigt	 snitt	 har	 kunnat	
göras	 utan	 att	 påverka	
ursprungsmaterialet	 för	 mycket,	 vilket	
blivit	 i	 slitsningen	 av	 sargen.	 På	 dessa	
ställen	 har	 det	 hittats	 sissoo	på	 vissa	 och	
teak	på	andra.		 	 	 	 	 	 	
	 Enligt	 originalritning	 har	 det	
rekommenderats	att	inte	använda	skruvar	
för	 vissa	 sammanfogningar	 utan	 istället	
bambu.	”Strong	bamboo	pins.	(Do	not	use	
screws)”.29	 En	 låspinne	 på	 varje	 stol	 har	
undersökts	där	det	kunde	förväntas	finnas	
enligt	 originalritningen	 och	mycket	 riktigt	
har	det	på	samtliga	möbler	hittats	bambu	
på	dessa	platser.		 	 	 	 	 	 	 	

5.9	Möblernas	kvalitet	
	

I	allt	från	materialval	till	utfört	arbete	håller	
möblerna	en	relativt	låg	hantverkskvalitet.	
Skillnader	i	dimensioner	på	en	och	samma	
möbel,	placering	av	fläthål	och	möten	som	
lämnar	mycket	 att	 önska	 gör	 att	 det	 syns	
att	detta	har	handlat	om	ett	snabbt	arbete	
där	 precisionen	har	 fått	 lägre	prioritet	 än	
tillverkat	antal.		 	 	 	 	 	 	 	
	 Men	det	var	aldrig	meningen	att	dessa	
möbler	skulle	vara	ett	bevis	på	de	 indiska	
snickarnas	färdigheter.		

	

	

28	Ibid,	s	142	
29	Ibid,	s.	187	
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Fig.	12	Ritning	av	en	av	de	många	stolarna	från	Chandigarh.	
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Snarare	 kan	 detta	 citat	 förklara	
inställningen	till	produktionen:	

	 ”Generally	 speaking	 Le	Corbusier’s	 and	
Pierre	Jeanneret’s	furniture	for	Chandigarh	
reflects	an	ideal	of	beauty	at	the	service	of	
the	many	–	an	ideal	inherited	from	the	Arts	
and	Craft	spirit	of	the	late	19th	century	and	
the	concept	of	”Beauty	in	the	useful”30	

	 	

5.10	Slutsatser	
	

När	det	rör	sig	om	förfalskningar	så	ser	ofta	
helheten	 övertygande	 ut.	 Det	 är	 på	
detaljnivå	 man	 kan	 tänkas	 hitta	 misstag	
gjorda	av	personen	som	försöker	förfalska.	
En	sådan	sak	är	exempelvis	valt	material	 i	
låspinnarna.	 Det	 finns	 mycket	
prefabricerade	 ”träpluggar”	 som	 hade	
kunnat	 användas	 som	 låspinnar,	 för	 hur	
ofta	 görs	 en	 mikroskopi	 på	 låspinnarna?	
Detta	 är	 på	 inget	 sätt	 en	 garanterad	
parameter	 för	 äkthet	 men	 detta	
tillsammans	med	det	generella	intrycket	av	
möblerna	 och	 den	 ytterligare	
träslagsbestämningen	gör	att	dessa	möbler	
tycks	vara	trovärdiga.	 	 	 	
	 Sargernas	 flätningshål	 är	 slumpmässigt	
utplacerade,	 efter	 vad	 som	 verkar	 vara	
ögonmått.	 Skulle	 dessa	 möbler	 förfalskas	
på	 ett	 effektivt	 sätt	 i	 en	 fabrik	 skulle	 det	
sannolikt	 vara	 en	 förfinad	 process	 med	
mallar	 och	 borrning	 i	 pelarborr.	 Att	
samtliga	 undersökta	 möbler	 uppvisar	
denna	slumpmässighet	talar	för	möblernas	
äkthet	eftersom	det	stämmer	bra	överens	
med	bilder	från	andra	gallerier.	Jag	har	sett	
tillräckligt	många	 flätningar	 för	att	enbart	
från	 en	 bild	 kunna	 avgöra	 om	 hålen	 är	
slumpmässigt	 utplacerade.	 Det	 andra	
alternativet	 är	 att	 det	 inte	 finns	 en	 enda	

																																																								
30	Patrick	Seguin,	”Le	Corbusier,	Pierre	
Jeanneret,	Chandigarh,	India”,	Galerie	
Patrick	Seguin,	2014,	s.	130	

äkta	möbel	av	Pierre	Jeanneret	och	med	en	
applicering	av	Ockhams	 rakkniv,	metoden	
för	 att	 hitta	 den	 rimligaste	 förklaringen,	
kan	det	med	säkerhet	uteslutas.	 	 	
	 Möblernas	 dimensioner	 är	 irrelevant	
med	 stöd	 av	 ovanstående	 citat	 från	
originalritningarna.	Om	 snickarna	hade	 så	
pass	 fria	 tyglar	 så	blir	det	dimensioner	av	
ett	slag	på	ett	snickeri	och	helt	andra	på	ett	
annat	 snickeri.	 Skillnaderna	 i	 dimensioner	
stolarna	emellan	är	alltså	inte	en	indikator	
på	varken	det	ena	eller	det	andra.	 	 	
	 Märkningen	 av	 stolarna	 är	 intressant.	
Många	 av	 möblerna	 på	 Galerie	 Patrick	
Seguin	 har	 de	 så	 kallade	
schablonmärkningarna,	 med	 stiliga	
välproportionerade	 siffror	 och	 bokstäver.	
På	vissa	stolar	 i	denna	undersökning	finns	
schablonmärkningen	 och	 på	 andra	 är	 det	
målat	 på	 fri	 hand	 med	 pensel.	 Samtliga	
schablonmärkningar	 ligger	 dock	 under	
ytbehandlingen	 och	 samtliga	
penselmålade	 ligger	 ovanpå	
ytbehandlingen.	Detta	kan	dock	bero	på	att	
stolarna	 slipats	 innan	ytbehandling.	En	av	
stolarna	 uppvisar	 en	 halvt	 bortslipad	
schablonmärkning	 under	 ytbehandlingen.	
Detta	 är	 inte	 en	 indikator	 på	 äkthet.	
Däremot	 hade	 jag	 personligen	 dragit	
öronen	 åt	 mig	 om	 det	 fanns	 en	
schablonmärkning	ovanpå	ytbehandlingen,	
vilket	inga	av	de	undersökta	möblerna	har	
visat.	 Då	 har	 man	 medvetet	 försökt	 att	
kopiera	 en	 schablonmärkning	 av	 någon	
anledning.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Alla	dessa	exempel	på	slutsatser	dragna	
från	 observationer	 och	 undersökning	 av	
möblerna	 kan	 alltså	 nu	 användas	 för	 att	
följa	slutsatserna	från	den	teoretiska	delen.	
Jag	 nämner	 att	 slutledningsmetoden	 jag	
föredrar	 innefattar	 att	 man	 undersöker	
parametrarna	 för	 äkthetsbedömningen	
först,	 för	 att	 sedan	 ta	 ett	 beslut	 kring	
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autenticitetsuppfattningen.	 I	 detta	 fall	
väger	det,	i	min	uppfattning,	mot	att	dessa	
möbler	 är	 autentiska.	 Jag	 har	med	 andra	
ord	 samlat	 ihop	 tillräckligt	 med	
information	 för	 att	 kunna	 bestämma	mig	
för	åt	vilket	håll	jag	lutar	i	min	bedömning,	
alltså	 att	 dessa	 möbler	 av	 Jeanneret	
förmodligen	är	både	äkta	och	autentiska.	

	

6	AVSLUTNING	
	

Detta	examensarbete	har	haft	som	mål	att	
försöka	 förklara	 två	 mycket	 komplexa	
begrepp	som	vi	i	daglig	konversation	tar	för	
givna.	 Det	 är	 min	 förhoppning	 att	 denna	
undersökning	har	gett	ett	visst	perspektiv	
på	dessa	och	att	en	förståelse	för	vikten	av	
att	undgå	tvärsäkerhet	har	förmedlats.		
	 I	 första	 delen	 av	 uppsatsen	 tas	 den	
filosofiska	 diskussionen	 upp	 med	 flera	
exempel	för	resonemangen.	I	intervjudelen	
nyanseras	dessa	resonemang	med	insikter	
och	 åsikter	 från	 flera	 professionella	
utövare	 i	
antikföremålshanteringsbranscherna.	 De	
samlade	 slutsatserna	 från	 den	 teoretiska	
delen	 ligger	 sedan	 till	 grund	 för	 hur	 jag	
närmat	 mig	 den	 praktiska	
undersökningsdelen.	 Exempelvis	 har	 jag	
genom	 att	 vända	 på	 begreppen	 och	
undersöka	äkthetsfrågan	först,	kommit	till	
slutsatsen	att	en	undersökning	av	låspinnar	
och	 träslag	 etc.	 kan	 ligga	 till	 grund	 för	
autenticitetsbedömningen.	 	 	 	 	
	 I	en	tid	när	vi	köper	och	säljer	föremål	i	
ett	aldrig	 tidigare	 skådat	 tempo	är	det	av	
största	 vikt	 att	 dessa	 diskuterade	 uttryck	
inte	 används	 slapphänt	 eftersom	 det	
urholkar	ordens	mening	och	 användarens	
trovärdighet.	 Med	 tanke	 på	 mängden	
falska	föremål	på	marknaden	har	vi	inte	råd	
att	 dessa	 begrepp	 används	 på	 fel	 sätt.
	 Förhoppningsvis	 kommer	 tekniken	 att	
vara	 en	 räddare	 i	 nöden.	 I	 detta	 nu	
utvecklas	 det	 mikroskopiutrustning	 med	

tillhörande	programvaror	som	kommer	att	
öka	 säkerheten	 vid	 träslagsbestämningar	
och	dessutom	göra	denna	metod	tillgänglig	
för	 flera.	Det	är	min	övertygelse	att	detta	
tillsammans	 med	 en	 förenklad	 och	
snabbare	 analysmetod	 för	 möblers	
beståndsdelar	kommer	att	 rensa	upp	 i	de	
träsk	av	förfalskningar	vi	nu	upplever.		
	 Vidare	 utforskning	 av	 dessa	 metoder	
och	 deras	 applicering	 i	
möbelkonserveringsbranschen	kommer	att	
vara	den	mest	intressanta	utvecklingen	för	
vårt	 framtida	 yrke.	 Mycket	 kommer	 att	
förändras	och	i	en	allt	snabbare	takt	vilket	
vi	måste	välkomna	med	öppna	armar.	
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BILAGA 1 - UNDERSÖKNING, DOKUMENTATION OCH MIKROSKOPI

Denna  undersökning har utförts på 15 utvalda stolar ur Galerie Maison Prèmieres samlingar. 
Undersökningen har gjorts in situ den 10/5-17.

Utrustning:

Dino-Lite AM4113T, USB-mikroskop, 50 x förstoring

Nikon D3200, systemkamera

Nikkor AF-S DX 18-55 mm EDII, objektiv

Samtliga referensbilder hämtade från www.insidewood.lib.ncsu.edu/



FRAM VÄNSTER BAK HÖGER

ÄNDTRÄ (50X) REFERENS LÅSPINNE (50X) REFERENS

M.B/89

Tectona grandis Poaceae Bambusoideae



FRAM VÄNSTER BAK HÖGER

ÄNDTRÄ (50X) REFERENS LÅSPINNE (50X) REFERENS

Bch/38

Tectona grandis Poaceae Bambusoideae



FRAM VÄNSTER BAK HÖGER

ÄNDTRÄ (50X) REFERENS LÅSPINNE (50X) REFERENS

Bch./42

Tectona grandis Poaceae Bambusoideae



FRAM VÄNSTER BAK HÖGER

ÄNDTRÄ (50X) REFERENS LÅSPINNE (50X) REFERENS

B-h/--

Tectona grandis Poaceae Bambusoideae



FRAM VÄNSTER BAK HÖGER

ÄNDTRÄ (50X) REFERENS LÅSPINNE (50X) REFERENS

Bch./80

Dalbergia sissoo Poaceae Bambusoideae



FRAM VÄNSTER BAK HÖGER

ÄNDTRÄ (50X) REFERENS LÅSPINNE (50X) REFERENS

Bch/90

Tectona grandis Poaceae Bambusoideae



FRAM VÄNSTER BAK HÖGER

ÄNDTRÄ (50X) REFERENS LÅSPINNE (50X) REFERENS

CH/ADM/89

Dalbergia sissoo Poaceae Bambusoideae



FRAM VÄNSTER BAK HÖGER

ÄNDTRÄ (50X) REFERENS LÅSPINNE (50X) REFERENS

CH/ADM/90

Dalbergia sissoo Poaceae Bambusoideae



FRAM VÄNSTER BAK HÖGER

ÄNDTRÄ (50X) REFERENS LÅSPINNE (50X) REFERENS

CH/LBR/65

Dalbergia sissoo Poaceae Bambusoideae



FRAM VÄNSTER BAK HÖGER

ÄNDTRÄ (50X) REFERENS LÅSPINNE (50X) REFERENS

CH/LBR/51

Dalbergia sissoo Poaceae Bambusoideae



FRAM VÄNSTER BAK HÖGER

ÄNDTRÄ (50X) REFERENS LÅSPINNE (50X) REFERENS

Bch/35

Tectona grandis Poaceae Bambusoideae



FRAM VÄNSTER BAK HÖGER

ÄNDTRÄ (50X) REFERENS LÅSPINNE (50X) REFERENS

Bch/36

Tectona grandis Poaceae Bambusoideae



FRAM VÄNSTER BAK HÖGER

ÄNDTRÄ (50X) REFERENS LÅSPINNE (50X) REFERENS

CH/CuB/130

Dalbergia sissoo Poaceae Bambusoideae



FRAM VÄNSTER BAK HÖGER

ÄNDTRÄ (50X) REFERENS LÅSPINNE (50X) REFERENS

CH/CuB/133

Dalbergia sissoo Poaceae Bambusoideae



FRAM VÄNSTER BAK HÖGER

ÄNDTRÄ (50X) REFERENS LÅSPINNE (50X) REFERENS

CH/ADM/94

Dalbergia sissoo Poaceae Bambusoideae


