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Sammanfattning 
 
Möbelsnickaren Johannes Fundberg var verksam i Dalsland under 1800-talets första 
decennier, där han tillverkade ovanliga och vackra möbler åt välbärgade bönder. 
 
Som skråutbildad stadssnickare under det sena 17- och tidiga 1800-talet i Sverige var man 
hårt styrd av snickarämbetets stränga regler. För de hantverkare som ville skapa sin 
möbelkonst efter eget sinne var den enda möjligheten att arbeta på landsbygden, där tvånget 
att följa modets växlingar inte fanns. 
 
Uppsatsen ger en kort beskrivning av möbelstilarnas växlingar under det sena 17- till tidiga 
1800-talet hos de högre stånden och hur möbeltillverkningen hos allmogen utvecklades under 
samma period. Fundbergs personliga historia och förutsättningarna för hans yrkesverksamhet 
beskrivs, för att sedan gå vidare till hans materialval och tekniker. Ett golvur som man nyligen 
insett kan vara tillverkat av Fundberg undersöks. Detaljer i möblernas konstruktion och 
skådeytor jämförs. Uppsatsen innehåller även en dokumentation av ett antal av hans alster.  



  
 

Summary 
 
Cabinetmaker Johannes Fundberg was active in the Swedish province of Dalsland during the 
first decades of the 19th century, where he made unusual and beautiful furniture for wealthy 
farmers.  
 
The trained city cabinetmaker in the late 18th and the early 19th century was restricted by the 
strict rules of the guild. For the craftsmen who wanted to create furniture of his own mind the 
only way was to work in rural areas, where the compulsion to follow fashion fluctuations did 
not exist.  
 
The paper gives a brief description of the fashionable furniture styles in the late 18th to the 
early 19th century amongst the higher social classes and how furniture manufacturing in rural 
areas developed during the same period.The personal history of Fundberg and the conditions 
of his profession are described, and then the report moves on to his choice of materials and 
techniques. A clock which was recently discovered might be made by Fundberg is 
investigated. Details of his furniture design and surface decorations are compared. The paper 
also contains a documentation of a number of his works. 
 



  
 

Förord 
 
Allmogens konst och konsthantverk har intresserat mig under lång tid. Man kan lära sig 
mycket om hur livet kunde te sig för ”vanligt” folk, bönder och torpare, genom att studera 
deras möbler och föremål. Så mycket kärleksfull omsorg och vilja att skapa det vackraste och 
bästa som lades ner på tillverkningen av möbler och andra föremål, finner man inte så ofta hos 
de möbler som tillverkades för de högre stånden. 
 
En ovanlig korsbefruktning uppstår då den skråutbildade Vänersborgssnickaren Johannes 
Fundberg möter allmogen och låter sig inspireras av dess liv och leverne. Möblerna är av 
borgerlig typ, om än omoderna i städerna vid denna tid. Hans skaparglädje tar sig uttryck i 
säregna och humoristiska intarsiamotiv eller drivet skurna dekorer. 
 
Mitt intresse för Fundbergs väcktes av min man, Roger Gustafsson, som har bott och verkat 
som smed och antikhandlare i Dalsland. Då det blev uppenbart att få människor utanför 
Västergötland känner till denna sant skapande möbelsnickare och dekopör, vill jag med denna 
uppsats belysa några av hans möbler och förhoppningsvis ge större kunskap om hans arbete 
till en bredare grupp. 
 
Den person som varit till enorm hjälp i tillkomsten av denna uppsats och som jag framför allt 
vill tacka är folklivsforskaren och eldsjälen Olof Ljung. Han har skrivit den bok som jag 
huvudsakligen använt som referens. Han har också hänvisat till var Fundbergmöbler finns 
samt vilka människor som har kunskap i ämnet. Utan honom hade jag inte kunnat slutföra 
denna rapport. Ännu en ovärderlig hjälp har varit maken Roger, som tålmodigt kört mig från 
plats till plats på slingriga grusvägar i en trakt där nästan vem som helst skulle gått vilse. Jag 
vill också tacka min handledare Ulf Brunne. Tack Sten Torstensson och Patrik Strid för era 
värdefulla kunskaper, Peter Johansson på Vänersborgs museum, Johan Knutsson och Anna 
Womack på Nordiska Museet. Tack Anette Glöde, Lina Ekholm, Anna Sofia Tarukoski och 
Anna Gerge som hjälpt mig med uppsatsens utformning och alla andra privatpersoner som 
släppt in mig i sina hem och låtit mig fotografera sina dyrgripar.  



  
 

Innehållsförteckning 
1 Inledning............................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte ............................................................................................................................ 2 
1.2 Avgränsning................................................................................................................. 2 
1.3 Metod........................................................................................................................... 3 

2 Allmänna förutsättningar och möbelhistorisk bakgrund....................................................... 4 
3 Johannes Fundberg.............................................................................................................. 6 

3.1 Levnadsteckning .......................................................................................................... 6 
3.2 Geografiskt verksamhetsområde................................................................................... 7 
3.3 Material........................................................................................................................ 8 
3.4 Tekniker....................................................................................................................... 9 

3.4.1 Tekniskt utförande................................................................................................. 9 
3.4.2 Konstnärligt utförande......................................................................................... 16 
3.4.3 Golvur som ännu inte tillskrivits Fundberg. Privat ägo......................................... 17 

3.5 Förlagor ..................................................................................................................... 20 
4 Möbler tillverkade av Johannes Fundberg ......................................................................... 22 

4.1 Skåp........................................................................................................................... 22 
4.1.1 Sundals-Ryrs nya kyrka. Skåp 1. ......................................................................... 23 
4.1.2 Bolstad prästgård. Skåp 2 .................................................................................... 28 
4.1.3 Dalslands konstmuseum. Skåp 3.......................................................................... 31 
4.1.4 Göteborgs stadsmuseum. Skåp 4.......................................................................... 34 
4.1.5 Vänersborgs museum. Skåp 5.............................................................................. 42 
4.1.6 Privat ägo. Skåp 6................................................................................................ 48 
4.1.7 Privat ägo. Skåp 7................................................................................................ 50 
4.1.8 Privat ägo. Skåp 8................................................................................................ 53 
4.1.9 Melleruds museum. Skåp 9.................................................................................. 56 
4.1.10 Alingsås museum. Skåp 10 ................................................................................ 58 

4.2 Snedklaffar................................................................................................................. 60 
4.2.1 Melleruds museum. Snedklaff 1........................................................................... 60 
4.2.2 Dalslands konstmuseum. Snedklaff 2................................................................... 64 
4.2.3 Privat ägo. Snedklaff 3 ........................................................................................ 66 

4.3 Byråer ........................................................................................................................ 68 
4.3.1 Privat ägo. Byrå 1................................................................................................ 68 
4.3.2 Vänersborgs museum. Byrå 2 .............................................................................. 71 

4.4 Soffor......................................................................................................................... 72 
4.4.1 Melleruds museum. Soffa 1 ................................................................................. 72 
4.4.2 Vänersborgs museum. Soffa 2 ............................................................................. 74 
4.4.3 Vänersborgs museum. Soffa 3 ............................................................................. 76 

4.5 Övriga föremål ........................................................................................................... 77 
4.5.1 Vänersborgs museum. Spegelram........................................................................ 77 

5 Resultat och slutord........................................................................................................... 79 
6 Källor................................................................................................................................ 80 

Tryckta källor .................................................................................................................. 80 
Muntliga källor ................................................................................................................ 80 
Digitala källor .................................................................................................................. 80 

7 Bilagor.............................................................................................................................. 81 
7.1 Vilka förlagor kom till användning vid Fundbergs bildframställning?......................... 81 
7.2 Motiv och teknik i ett Fundbergskåp........................................................................... 83 
7.3 Bilder av Fundbergmöbler hämtade ur Olof Ljungs bok. ............................................ 86 



  
 

Figurförteckning 
 

Figur 1. Sengustaviansk skrivbyrå.......................................................................................... 4 
Figur 2. Empirechiffonjé........................................................................................................ 4 
Figur 3. Allmogeskåp i rokokostil från Gästrikland................................................................ 5 
Figur 4. Karta över Södra Dal ................................................................................................ 7 
Figur 5. Utsikt från Kroppefjäll.............................................................................................. 7 
Figur 6. Del av bakstycke....................................................................................................... 9 
Figur 7. Sinkor på låda........................................................................................................... 9 
Figur 8. Dörrspegel. Skåp 3.................................................................................................. 10 
Figur 9. Stiliserad ros........................................................................................................... 10 
Figur 10. Vindrosett ............................................................................................................. 10 
Figur 11. Festong. Skåp 9, s. 56 ........................................................................................... 11 
Figur 12. Festong. Skåp 7, s. 49 ........................................................................................... 11 
Figur 13. Festong. Skåp 8, s. 52 ........................................................................................... 11 
Figur 14. Festong. Skåp 1, s. 23 ........................................................................................... 11 
Figur 15. Axelkniv eller snitsare. ......................................................................................... 12 
Figur 16. Intarsiadetalj ......................................................................................................... 12 
Figur 17. ”Brökaker på e sno”.............................................................................................. 13 
Figur 18. Ingraverade detaljer .............................................................................................. 13 
Figur 19. Färgrik intarsiadetalj ............................................................................................. 13 
Figur 20. Snedställda fanerbitar............................................................................................ 14 
Figur 21. Blomstängel med ilagt kitt eller vax...................................................................... 14 
Figur 22. Inkrusterad blomma med gravyr............................................................................ 14 
Figur 23. Lås........................................................................................................................ 15 
Figur 24. Gångjärn............................................................................................................... 15 
Figur 25. Intarsiadetalj ......................................................................................................... 16 
Figur 26. Golvur. Privat ägo................................................................................................. 17 
Figur 27. Dekor runt urtavla på golvur ................................................................................. 18 
Figur 28. Dekor runt urtavlan på golvur ............................................................................... 18 
Figur 29. Blomma och bladdekoration på golvur.................................................................. 18 
Figur 30. Löv från golvur..................................................................................................... 19 
Figur 31. Löv från soffa 1, Melleruds museum..................................................................... 19 
Figur 32. Detalj från skåp 4.................................................................................................. 19 
Figur 33. Detalj från golvur.................................................................................................. 19 
Figur 34. Blomma från golvur.............................................................................................. 19 
Figur 35. Blomma från skåp 7.............................................................................................. 19 
Figur 36. Ett bemålat tyskt årstidsskåp ................................................................................. 20 
Figur 37. Skåp 1................................................................................................................... 23 
Figur 38. Protokollutdrag ..................................................................................................... 24 
Figur 39. Krön samt festong. Skåp 1 .................................................................................... 25 
Figur 40. Skuren knopp samt dekor. Skåp 1 ......................................................................... 25 
Figur 41. Detalj från vindrosett. Skåp 1................................................................................ 25 
Figur 42. Skuren dekor från dörrspegel. Skåp 1.................................................................... 25 
Figur 43. Skuren detalj från skåpdörr. Skåp 1....................................................................... 26 
Figur 44. Fot. Skåp 1............................................................................................................ 26 
Figur 45. Dörrspegel. Skåp 1................................................................................................ 27 
Figur 46. Detalj på inkrustering. Skåp 1 ............................................................................... 27 
Figur 47. Detalj på inkrustering. Skåp 1 ............................................................................... 27 
Figur 48. Årtal. Skåp 1......................................................................................................... 27 



  
 

Figur 49. Skåp 2................................................................................................................... 28 
Figur 50. Krön samt festong med dekoren utförd  i intarsia. Skåp 2...................................... 29 
Figur 51. Dörrspegel. Skåp 2................................................................................................ 29 
Figur 52. Detalj från intarsiainläggning på dörrspegel. Skåp 2.............................................. 30 
Figur 53. Skuren blomma med graverad dekor. Skåp 2 ........................................................ 30 
Figur 54. Urna i intarsia med initialerna CGD. Skåp 2 ......................................................... 30 
Figur 55. Nyckelhålsbussning i ben. Skåp 2 ......................................................................... 30 
Figur 56. Undergehäng. Skåp 2............................................................................................ 30 
Figur 57. Skåp 3................................................................................................................... 31 
Figur 58. Krönlist samt festong. Skåp 3................................................................................ 32 
Figur 59. Detalj av inkrustering på dörrspegel. Skåp 3 ......................................................... 32 
Figur 60. Skurna fjäll på dörrspegel. Skåp 3......................................................................... 33 
Figur 61. Stiliserad ros på dörrspegel. Skåp 3....................................................................... 33 
Figur 62. Skåp 4................................................................................................................... 34 
Figur 63. Våren. Skåp 4 ....................................................................................................... 36 
Figur 64. Sommaren. Skåp 4................................................................................................ 36 
Figur 65. Hösten. Skåp 4...................................................................................................... 37 
Figur 66. Vintern. Skåp 4..................................................................................................... 37 
Figur 67. Blomsterurna med tulpaner. Skåp 4....................................................................... 38 
Figur 68. Överskåpets insida. Skåp 4.................................................................................... 38 
Figur 69. Kröndekor. Skåp 4................................................................................................ 39 
Figur 70. Detalj från överskåp. Skåp 4 ................................................................................. 39 
Figur 71. Detalj från överskåpet. Skåp 4 .............................................................................. 40 
Figur 72. Skänkens disk. Skåp 4........................................................................................... 40 
Figur 73. Fot. Skåp 4............................................................................................................ 41 
Figur 74. Inläggning på underskåpet. Skåp 4........................................................................ 41 
Figur 75. Skåp 5................................................................................................................... 42 
Figur 76. Inredning. Skåp 5.................................................................................................. 43 
Figur 77. Krönlist samt pärlstav. Skåp 5............................................................................... 44 
Figur 78. Brökaker på e sno. Skåp 5..................................................................................... 44 
Figur 79. Detalj på underskåp. Skåp 5.................................................................................. 44 
Figur 80. Vintern. Skåp 5..................................................................................................... 45 
Figur 81. Detalj från Vintern. Skåp 5 ................................................................................... 45 
Figur 82. Våren. Skåp 5 ....................................................................................................... 45 
Figur 83. Detalj från våren. Skåp 5....................................................................................... 45 
Figur 84. Sommaren. Skåp 5................................................................................................ 46 
Figur 85. Detalj från sommaren. Skåp 5 ............................................................................... 46 
Figur 86. Hösten. Skåp 5...................................................................................................... 46 
Figur 87. Detalj från sommaren. Skåp 5 ............................................................................... 46 
Figur 88. Detalj från överskåpet.Skåp 5 ............................................................................... 47 
Figur 89. Detalj från krönlist. Skåp 5 ................................................................................... 47 
Figur 90. Skåp 6................................................................................................................... 48 
Figur 91. Krönlist samt festong. Skåp 6................................................................................ 49 
Figur 92. Dörrspegel. Skåp 6................................................................................................ 49 
Figur 93. Detalj från dörrspegel. Skåp 6............................................................................... 49 
Figur 94. Skåp 7................................................................................................................... 50 
Figur 95. Krönlist samt festong. Skåp 7................................................................................ 51 
Figur 96. Dörrspegel. Skåp 7................................................................................................ 51 
Figur 97. Detalj från krönlist. Skåp 7 ................................................................................... 51 
Figur 98. Detalj av målad blomma. Skåp 7........................................................................... 52 



  
 

Figur 99. Skåp 8................................................................................................................... 53 
Figur 100. Krönlist samt festong. Skåp 8.............................................................................. 54 
Figur 101. Dörrspegel. Skåp 8.............................................................................................. 54 
Figur 102. Detalj från dörrspegel. Skåp 8............................................................................. 55 
Figur 103. Mittlist på dörr. Skåp 8 ....................................................................................... 55 
Figur 104. Årtal. Skåp 8....................................................................................................... 55 
Figur 105. Skuren dekor på undergehäng. Skåp 8................................................................. 55 
Figur 106. Skåp 9................................................................................................................. 56 
Figur 107. Krönlist och festong. Skåp 9 ............................................................................... 57 
Figur 108. Skuren detalj. Skåp 9 .......................................................................................... 57 
Figur 109. Skuren blomma på senare underdel. Skåp 9 ........................................................ 57 
Figur 110. Skuren dekor på senare underdel. Skåp 9 ............................................................ 57 
Figur 111. Skåp 10............................................................................................................... 58 
Figur 112. Krönlist samt feston. Skåp 10.............................................................................. 59 
Figur 113. Dörrspegel. Skåp 10............................................................................................ 59 
Figur 114. Detalj från dörrspegel. Skåp 10 ........................................................................... 59 
Figur 115. Snedklaff 1 ......................................................................................................... 60 
Figur 116. Inredning. Snedklaff 1......................................................................................... 61 
Figur 117. Lönnfack. Snedklaff 1......................................................................................... 61 
Figur 118. Intarsiamotiv föreställande kärleksfullt par. Snedklaff 1...................................... 62 
Figur 119. Intarsiamotiv med monogram. Snedklaff 1.......................................................... 62 
Figur 120. Dekor på låda. Snedklaff 1.................................................................................. 63 
Figur 121. Låda i profil. Snedklaff 1 .................................................................................... 63 
Figur 122. Snedklaff 2 ......................................................................................................... 64 
Figur 123. Öppen. Snedklaff 2 ............................................................................................. 65 
Figur 124. Dekor på inredningens mittlucka. Snedklaff 2 ..................................................... 65 
Figur 125. Låda från inredningen i profil. Snedklaff 2.......................................................... 65 
Figur 126. Formsågad underdel. Snedklaff 2 ........................................................................ 65 
Figur 127. Snedklaff 3 ......................................................................................................... 66 
Figur 128. Inredning. Snedklaff 3......................................................................................... 67 
Figur 129. Intarsiainläggning. Snedklaff 3............................................................................ 67 
Figur 130. Byrå 1................................................................................................................. 68 
Figur 131. Skiva. Byrå 1 ...................................................................................................... 69 
Figur 132. Fotens avslut. Byra 1........................................................................................... 69 
Figur 133. ”Brökaker på e sno”. Byrå 1................................................................................ 69 
Figur 134. Inkrusterad blomma. Byrå 1................................................................................ 69 
Figur 135. Blomsterkrans med monogram. Byrå 1 ............................................................... 70 
Figur 136. Fanerad bård på skiva. Byrå 1 ............................................................................. 70 
Figur 137. Byrå 2................................................................................................................. 71 
Figur 138. ”Brökaker på e sno”, Byrå 2................................................................................ 71 
Figur 139. Soffa 1 ................................................................................................................ 72 
Figur 140. Skuren bladranka. Soffa 1 ................................................................................... 73 
Figur 141. Ben. Soffa 1........................................................................................................ 73 
Figur 142. Skuren blomma på ben. Soffa 1........................................................................... 73 
Figur 143. Soffa 2 ................................................................................................................ 74 
Figur 144. Vindrosett. Soffa 2.............................................................................................. 75 
Figur 145. Soffa 3 ................................................................................................................ 76 
Figur 146. Årtal och initialer. Soffa 3................................................................................... 76 
Figur 147. Liten väggpegel .................................................................................................. 77 
Figur 148. Spegelkrön.......................................................................................................... 78 



  
 

Figur 149. Salsdörrar ........................................................................................................... 86 
Figur 150. Dörr i Norra Hagen. ............................................................................................ 87 
Figur 151. Stol ..................................................................................................................... 88 
Figur 152. Skåp med religiöst motiv .................................................................................... 89 
Figur 153. Dörrspegel från skåp. .......................................................................................... 90 



 

 1

1 Inledning 
Dalslandssnickaren Johannes Fundberg var en egensinnig och mycket konstnärlig snickare 
och dekopör som föddes i Skara år 1774. Han gick i lära hos sin far som var snickarålderman i 
Vänersborg. Intarsiakonsten lärde han sig sannolikt under förmodade gesällvandringar i 
Tyskland. När han vunnit burskap i snickarskrået år 1801 satte Fundberg upp verkstad i 
Vänersborg. Efter ett tiotal år lämnade han dock staden och flydde efter en konkurs ut på 
landsbygden. Han levde och verkade på Södra Dal i Dalsland under större delen av sitt 
yrkesliv. Med endast några få verktyg tillverkade han säregna och färggranna möbler efter sitt 
eget sinnelag. 
 
Denne man, som inte ville följa snickarskråets stränga regler och gällande mode, skapade de 
vackraste möbler, dörrar och inredningsdetaljer. Möblerna var dock omoderna. Skåpen var 
stora, färggranna och rikt skurna i en stil som inte passade i de fina salongerna i staden vid 
denna tidpunkt. Det rådande modet var det strama sengustavianska och senare empiren med 
sina släta mahognyfanerade och polerade ytor.  
 
På de Dalsländska slätterna hade dock inte det nya modet inom möbelsnickeriet gjort sitt 
inträde, och traktens framstående män ville gärna ha ett Fundbergskåp i sina hem. Där kunde 
han skapa sin möbelkonst, ofta mot betalning av endast mat, husrum och en panna brännvin 
om dagen. 
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1.1 Syfte 
Denna uppsats avser att med hjälp av bildmaterial belysa en del av möbelsnickaren Johannes 
Fundbergs livsverk. Han signerade inte sina möbler, varför det är viktigt att studera och 
tydliggöra typiska särdrag i hans arbeten avseende materialval, snickeriteknik och utformning.  
I uppsatsen studeras ett antal av Fundbergs arbeten. Möblerna har en alldeles egen stil och 
uppsatsen hoppas kunna klargöra vari denna egenart består.  
 
Rapporten inkluderar även ett golvur som man nyligen insett kan vara tillverkat av Fundberg. 
Syftet med detta är att undersöka om det kan attribueras till honom. 
 
Ett stort antal färgbilder är inkluderade i uppsatsen. Dokumentationen i färg är också en del av 
syftet, då ingen sådan publikation finns.  
Man kan ana sig till färgprakten dessa möbler har haft, vissa bemålade och andra med 
intarsiamotiv som säkert delvis bleknat med åren.  
 
Ett ytterligare syfte är att försöka finna möjliga förebilder för Fundbergs arbete. Fanns det 
liknande möbler i andra landskap i Sverige eller länder i Europa? Arbetade Fundberg ensam 
eller hade han gesäller?  
 
 

1.2 Avgränsning 
Inledningsvis var tanken att försöka dokumentera Fundbergs arbeten så komplett som möjligt. 
Snart skulle detta visa sig vara ett alltför stort och tidskrävande arbete. Därför valdes ett antal 
av hans möbler ut, totalt 10 skåp, två byråer, tre snedklaffar, tre soffor samt en spegel.  
 
Uppsatsen ger endast en kort beskrivning av möblernas konstruktion. Detta beror delvis på att 
det i de flesta fall inte var möjligt att flytta på möblerna, utan endast att studera och 
avfotografera deras skådeytor. Dessutom är det just skådeytorna som är det mest intressanta, 
och som uppenbarligen var av störst intresserade för Fundberg själv. 
 
Denna uppsats ger ingen längre beskrivning av Fundbergs liv och historia. För detta hänvisas 
till Olof Ljungs bok.1 

                                                
1 Johannes Fundberg, möbelkonstnär på Dal, 1979. 
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1.3 Metod 
 
• Där ingenting annat anges är bildmaterialet fotograferat av mig i ett inledande skede av detta 
  arbete. Alla möbler inkluderade i rapporten, undantaget årstidsskåpet på Göteborgs 
  stadsmuseum, har jag alltså själv varit i närkontakt med, och haft möjlighet att studera 
  på plats. Jag har utfört mätningar på olika återkommande detaljer.  
  Detta i sin tur har gjort det enklare att sedan arbeta med och bedöma bildmaterialet, för att 
  komma fram till vad det är som gör Fundbergs möbler unika. 
 
• I slutskedet har jag återigen besökt möblerna, samtalat med möblernas ägare och förvaltare 
 samt andra kunniga antikvitetsexperter.  
 
• Sökningar efter förebilder och liknande möbler har gjorts på internet, i Nordiska museets 
bildarkiv och i olika svenska, norska och tyska publikationer.  
 
• Jag har även sökt bildmaterial i ett stort antal auktionskataloger från Stockholms 
 Auktionsverk samt Bukowskis kvalitetsauktioner. 
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2 Allmänna förutsättningar och möbelhistorisk bakgrund 
 
Under det sena 1700-talet var den gustavianska stilen rådande mode i Sverige. 
Höggustavianska möbler inom de högre stånden var dekorerade med rik intarsia i en mängd 
exotiska och lokala träslag, jakaranda, olika fruktträslag, rotfaner m.m. Beslag och 
dekorelement var utförda i brännförgylld gulmetall. Motiven hämtade inspiration från antiken, 
exempelvis urnor, festonger, girlander och meanderbårder. Sittmöbler var ofta bemålade och 
med förgyllda, elegant skurna dekorer såsom pärllister, kannelyrer, bladhölster och rosetter, 
Stilen utvecklades under 1790-talet i en stramare riktning med raka linjer, släta 
mahognyfanerade och polerade ytor inramade av enkla mässingslister. På 1810-talet gjorde 
empiren sitt intåg, med inspiration från Napoleons kejsardöme i Frankrike. Möblerna blev 
tyngre, ofta fanerade med pyramidmahogny som polerades till hög glans och pryddes med 
antikiserade dekorelement såsom sfinxer, lyror och urnor i brännförgylld gulmetall. 
Intarsiamotiv förekom även under empiren men då endast i ett enda ljust träslag med 
graverade detaljer och mer stiliserade mönster.  
 

 
Figur 1. Sengustaviansk skrivbyrå 

Foto: Nordiska museet 
Figur 2. Empirechiffonjé 

Foto: Nordiska museet 
 
Snickarskrået hade under denna tid stränga regler gällande vilken typ av möbler som fick 
tillverkas och utbildade stadssnickare var hårt styrda. Man var tvungen att följa rådande mode 
och något fritt skapande och sammanblandning av olika möbelstilar var inte tillåtet. 
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På landsbygden däremot, hade man som snickare inte några krav på sig att följa 
snickarämbetets regelverk. Inte heller samma förutsättningar fanns beträffande verktyg och 
material som hos stadssnickaren. Man hämtade inspiration från de högre ståndens möbler, 
men det tog tid innan modetrenderna nådde ut i socknarna, ibland flera decennier. Man hade 
också andra förebilder för skapandet av möbler och föremål. Man lånade dekorer och motiv 
från flora och fauna, kyrkokonsten, illustrerade biblar och kistebrev och försökte efterlikna 
motiven efter bästa förmåga.  
 

 
Figur 3. Allmogeskåp i rokokostil från Gästrikland 

Foto: Sten Kalling 
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3 Johannes Fundberg 
Det fanns säkert inte många landsbygdssnickare som var utbildade snickarmästare, utövade 
intarsiakonsten, och dessutom knöt an till böndernas egen kultur genom sina lantliga motiv. 
När Johannes Fundberg anlände till Södra Dal torde han ha blivit hett efterfrågad. 
Han erhöll säkert en annan status än han hade haft i Vänersborg, blev en ansedd man i detta 
sammanhang, där hans konstnärliga uttrycksfullhet i hantverket uppskattades av beställarna.  
 

3.1 Levnadsteckning 
Johannes Fundberg föddes i Skara den 18 augusti 1774. Han levde större delen av sitt liv i 
trakterna av Sundals-Ryr och Frändefors på Södra Dal i Dalsland. Han blev dock aldrig införd 
i dess kyrkoböcker.  
 
Fadern införskaffade en fastighet i Vänersborg 1781 och flyttade med familjen dit. År 1790 
blev fadern snickarålderman i Vänersborg. Staden hade år 1777 drabbats av en förödande 
brand, vilket gav mycket arbete åt snickare och timmermän. Detta var förmodligen en 
anledning till att familjen bosatte sig där. Johannes gick i lära till snickare hos sin far, Håkan 
Fundberg. 
 
Man tror att Johannes på 1790-talet gav sig ut på gesällvandring.2 Förmodligen bland annat 
till Tyskland där intarsiakonsten fortfarande var levande, och att han där han lärde sig 
tekniken, som han flitigt använde sig av trots att det var omodernt i storstäderna. 
Det är nära till hands att tro att han även tillbringade tid i Norge, där rikt skurna möbler 
tillverkades i mängd. Norska gränsen ligger bara några mil från den trakt där Fundberg senare 
var verksam. 
 
Johannes vann burskap i snickarskrået 1801 och gifte sig i juni samma år med Johanna 
Lidman. Från 1801 och ca tio år framåt bör han såsom sin far ha utfört snickeriarbeten i 
Vänersborg, både inredningar och möbler. Vänersborg drabbades 1834 av ännu en förödande 
brand. Sannolikt gick större delen av hans tidiga produktion till spillo i denna. 
 
Han bodde i kvarteret Liljan fram till 1815, där hans hustru födde fem barn. Familjen 
drabbades av flera dödsfall. Ett barn avled 1808, ytterligare två 1810, och ännu ett 1813. 
Sonen Haqvin dog också ung. Endast en dotter, Britta Christina, nådde vuxen ålder. 
 
År 1815 gick Fundberg i konkurs och tvingades lämna hus och tomt. Han sattes under 
förmyndare som lät sälja hans egendom. Han isolerade sig allt mer och efter konkursen flydde 
han staden. Hustrun tilläts bo kvar i den östra kammaren till döddagar. Enligt ett uppslag i 
husförhörslängden 1814-1816 har prästen strukit över Fundbergs namn och uppgivit honom 
som bortlupen. Han bodde och verkade resten av sitt liv på Södra Dal. 
 
Man vet att beställningar på möbler gjorts så sent som 1839, alltså när Fundberg var 65 år 
gammal. Däremot finns inga anteckningar om hans död. 
 

                                                
2 Ljung (1979), s.15 
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3.2 Geografiskt verksamhetsområde 
 
Södra Dal där Fundberg var verksam efter att ha lämnat Vänersborg, sträcker sig från 
Mellerud över Kroppefjäll till Bohuslän. Många möbler tillverkades åt invånare i trakterna 
kring Frändefors och Sundals-Ryr, där han bodde på gårdarna vars ägare beställt möbeln. 
Enligt den muntliga traditionen hade Fundberg problem med spriten och sökte sig gärna till 
gårdar med eget bränneri. Han krävde minst ett halvstop (3/4 Liter) brännvin om dagen för att 
utföra sitt arbete.  
 

 
Figur 4. Karta över Södra Dal 

 
Figur 5. Utsikt från Kroppefjäll 
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3.3 Material 
I Sverige användes under 1700-talet oftast furu som blindträ i möbeltillverkningen. En 
anledning till detta var att ekbeståndet fram till 1834 tillhörde kronan.3 Ville man använda ek 
vid möbelframställning fick man göra en ansökan. I Tyskland var det däremot vanligt med ek 
både som trä i skådeytor och som blindträ. Ett stort antal av Fundbergs möbler är tillverkade i 
ek, ibland även i blindträt. Man kan anta att Fundberg valde detta träslag efter att ha studerat 
tyska möbler under sina gesällvandringar.  
 
Han hade förmodligen tillskansat sig virket illegalt, eller möjligen fanns materialet torkat och 
färdigt för användning hos beställaren. Bönderna på gårdarna la ofta upp lager med virke för 
möbelframställning i ett senare skede, till exempel när barnen skulle gifta sig och sätta bo. 
Virket ska helst torka åtminstone i tio år för att lämpa sig för möbelframställning och man 
undrar om Fundberg kan ha haft en sådan framförhållning och sådana resurser att han redan 
tio år tidigare lade upp ett stort lager av ek som sedan transporterades till Södra Dal. De flesta 
av möblerna är i anmärkningsvärt gott skick i dag, många utan några torrsprickor alls, vilket 
tyder på att han använde sig av noggrant utvalt och väl torkat virke. 
 
Intarsiainläggningarna består huvudsakligen av lokala träslag såsom lönn, björk, sjödränkt ek 
och olika fruktträd. Undantaget är det praktfulla hörnskåp med intarsia som tillhör Göteborgs 
stadsmuseum. Där används både mahogny och andra exotiska träslag. 
 
”Materialet till intarsiainläggningarna fick Fundberg i stor utsträckning själv anskaffa. Detta gjorde han bland 
annat under sina vandringar på Kroppefjäll. I Bollungssjön och Ideströmmen sökte han sjödränkt ek och 
multnade träd som gav nyanser och möjlighet till variationer i hans träinläggningar. I gården Kärr vet man ännu 
att berätta hur Fundberg sökte träslag, som genom svampangrepp och lång förvaring i mossmark, blivit 

missfärgade”.4  

                                                
3 Ljung (1979), s.59 
4 Ljung (1979) s.105 
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3.4 Tekniker 
Fundberg var sammansatt i sitt skapande. Han var materialtekniskt skicklig och skar sina 
dekorelement med säker hand och en personlig utformning. Därtill var han mycket 
konstnärlig och fantasifull när han skapade sina intarsiamotiv. 

3.4.1 Tekniskt utförande 

Konstruktion 

Fundberg arbetade med enkla medel och under knappa förhållanden. Sammanfogningar är 
gjorda med få och breda sinkor (figur 7). Bakstycken är grovt skrubbhyvlade och infalsade i 
sidorna (figur 6). Lådorna har utanpåliggande lådbottnar, fastsättningar är gjorda med 
genomgående träspik. I städerna hade man vid denna tidpunkt börjat med innotade lådbottnar 
och bakstycken, men Fundberg anammade inte detta under sin verksamhetstid. 
 
 

      
Figur 6. Del av bakstycke 
Figur 7. Sinkor på låda 
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Skuren dekor 

En närmare undersökning har utförts på ena dörrspegeln på skåp 3 (figur 8). Dörrspegeln är 
infälld i dörrens ram och fastsatt med träspik. Spegeln är skuren i ett stycke, som på den 
tjockaste punkten mäter 35 mm. Rombformen som inramar den inkrusterade blomrankan har 
en uddkant där varje udd mäter 20 mm. Alla uddar är lika stora så en 20 mm bred skölp bör ha 
ingått i verktygssortimentet. De skålade fjäll som inramar rombformen mäter 9 mm, 
dekorelementet har samma mått på skåp 3 samt snedklaff 2. Inuti rombformen är en 
blomranka inkrusterad i träet. 
 

                             
Figur 8. Dörrspegel. Skåp 3 
Figur 9. Stiliserad ros 

 
Fundberg skar ofta en sorts stiliserad ros på dörrspeglarna i sina skåp (figur 9). Den är utförd i 
vad som närmast kan betraktas som gigantiskt karvsnitt. Ännu en återkommande detalj är vad 
Ljung benämner ”vindrosett” (figur 10). Denna detalj varierar litet från möbel till möbel men 
alla har den distinkta djupa skärteknik som är typisk för Fundberg.  
 

 
Figur 10. Vindrosett 
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Samtliga av uppsatsens skåp med skuren dekor har festonger på skåpdörrarnas övre del. De är 
snarlika, ibland nästan identiska varandra. En iakttagelse som är intressant är Fundberg skar 
knopparna som festongerna exakt lika på alla. Förmodligen var knoppen är en mindre viktig 
detalj för Fundberg och därför lades ingen kraft på att variera den (figur 11-14).5  
 

 
Figur 11. Festong. Skåp 9, s. 56 

 

 
Figur 12. Festong. Skåp 7, s. 49 

 

 
Figur 13. Festong. Skåp 8, s. 52 

 

 
Figur 14. Festong. Skåp 1, s. 23 

 
En annan vanlig skuren dekor är skålformiga fjäll som ofta ramar in rombformade fält  med 
inkrusterade blomrankor. Dessa fjäll är 9 mm breda på flera av möblerna vilket tyder på att ett 
skölpjärn med den storleken användes. Efter mätningar på olika dekorelement verkar det även 
ha funnits skölpjärn med 3 mm, 5 mm, samt 20 mm bredd på skölpen. I övrigt använde sig 
Fundberg enligt folkmun endast av sin telekniv.6 Ek är ett hårt träslag att skära i, vilket gjorde 
det nödvändigt att använda sig av noggrant skärpta verktygsstål. 

                                                
5 Ginzburg, muntlig kommunikation, hösten 2008. 
6 Telekniv är sannolikt en knivtyp som vi i dag benämner Tollekniv. www.knifeforums.com 
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Intarsia 

Från ca 1810 förde Johannes in intarsiamotiven i sina skåp, trots att det sedan tjugo år tillbaka 
var omodernt i storstäderna. 
 
Det är inte känt om Fundberg sågade ut detaljerna till sin intarsia eller skar dem med en 
axelkniv(figur 15). 7 Enligt den muntliga traditionen skall han dock ha arbetat med mycket få 
verktyg. Eftersom han utförde många inkrusteringar där han med kniv skar ner sina motiv 
direkt i dörrspeglar och andra träytor så är det sannolikt att han använde samma ålderdomliga 
metod, kallad Kalmarmetoden, att skära ut fanerbitarna, även i sina intarsiamotiv. Man kan 
även utläsa detta när man studerar detaljbilder, en liten kantighet anas i de olika bitarna i 
intarsian. Att skära i tjockt faner kräver kraft och man kan bara skära en liten bit i taget och 
får sedan byta riktning på kniven eller fanerbiten. Då uppstår en liten vinkel som är skönjbar. 

 
Figur 15. Axelkniv eller snitsare. 

 

 
Figur 16. Intarsiadetalj 

                                                
7 Även kallad snitsare 
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Ett ständigt återkommande dekorelement på skåp prydda med intarsia är en sorts 
överlappande cirklar, ”vilka Carl Larsson i Södra Blekan kallade brökaker på e sno”.

8 I sina 
intarsiamotiv graverade Fundberg in anletsdrag och andra detaljer, vilka han sedan fyllde med 
kitt eller vax i olika färger. 

                    
Figur 17. ”Brökaker på e sno” 
Figur 18. Ingraverade detaljer 

Fundbergs intarsiamotiv som tillverkats i lokala träslag har i många fall mycket färg bevarad. 
Detta beror sannolikt på att Fundberg använt sig av naturligt missfärgat trä och inte använt 
betser i någon större omfattning. Intarsiainläggningar som gjorts med infärgat faner bleknar 
eller byter färg under årens lopp. 
 

 
Figur 19. Färgrik intarsiadetalj 

                                                
8 Ljung (1979), s.58 
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Fundberg ramade också ofta in sina intarsiamotiv med skurna pärlstavar eller en ram av 
snedställda fanerbitar. På vissa möbler har faneret lagts i mönster som påminner om 
halmintarsia (en teknik där utplattade halmstrån har limmas fast på träytor i olika dekorativa 
mönster).9 Där inläggningar har gjorts direkt i dörrspeglarnas trä, s.k. inkrusteringar, har vissa 
delar som t.ex. blommornas blad, lagts in med olika träslag där Fundberg graverat tunna spår 
som sedan fyllts med färgat kitt eller vax, huvudsakligen i cinnoberrött vitt och svart. 
Blomstänglarnas form har skurits in i träet och sedan fyllts med svart kitt eller vax. 
 

 
Figur 20. Snedställda fanerbitar 

 

                    
Figur 21. Blomstängel med ilagt kitt eller vax 
Figur 22. Inkrusterad blomma med gravyr 

                                                
9 Jacobsson, 1983, s.222 
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Lås 

Fundberg anlitade ofta en klensmed vid namn Lars Andersson för tillverkning av lås och 
gångjärn till sina möbler. Detta vet man eftersom han signerade sina lås.10 
 

       
Figur 23. Lås 
Figur 24. Gångjärn 

                                                
10 Ljung (1979) s.49 
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3.4.2 Konstnärligt utförande 

 
Vad som specifikt bör framhållas som fullständigt unikt i Fundbergs arbeten är hans motivval 
av föreställande art på årstidsskåpen. Här väljer han att avporträttera vanliga människors liv, 
ibland beställarens egen familj och dagsverksfolk.11 På intarsiadekorerade högreståndsmöbler 
är motivvalet av annan art, blomstermotiv eller antikiserade motiv hämtade från Grekland 
eller det romerska riket. Människorna i Fundbergs motiv är klädda efter tidens mode även om 
skåpens övergripande stil närmast är att hänföra till senbarocken (1720-50-tal).12 Det är inte 
unikt att man inom konsten och konsthantverket på detta sätt uppdaterade kläder från äldre 
förlagor, men icke desto mindre skapar det ett mycket intressant tidsdokument. Dessutom är 
motiven utförda med sådan omsorg och känslighet att Fundbergs arbete här lämnar 
konsthantverket och övergår i konst, i en tidlös naivistisk stil. 
 

 
Figur 25. Intarsiadetalj 

 
Enligt den muntliga traditionen var Fundberg en särling och enstöring. Eftersom möblernas 
skurna dekorelement är så personligt utformade, med ett kraftfullt och säkert grepp, dessutom 
så lika inbördes kan man utgå från att Fundberg arbetade ensam och inte hade någon gesäll. 
Detsamma gäller hans intarsiamotiv som så tydligt bär hans signatur i sitt konstnärliga 
utförande. 

                                                
11 Ljung (1979), s.51 
12 Andrén (1981) 
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3.4.3 Golvur som ännu inte tillskrivits Fundberg. Privat ägo 

  
Figur 26. Golvur. Privat ägo 

 
Detta golvur med senare tillkommen bemålning har en modell som var vanlig under det tidiga 
1800-talet. Det som gör uret intressant är den skurna dekoren runt urtavlan, runt det runda 
hålet i mitten samt under ”magen”. Trots tjocka lager med färg kan man tydligt urskilja säkert 
snidade löv och blommor. Eftersom inget ytterligare klockfodral tillverkat av Fundberg är 
känt, har man bara dessa detaljer att utgå från. 
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Figur 27. Dekor runt urtavla på golvur 
Figur 28. Dekor runt urtavlan på golvur 

 
 
 

 
Figur 29. Blomma och bladdekoration på golvur 

 
Genom att studera hur bladrankorna och blommorna är utformade samt jämföra hur detaljerna 
på fodralet är skurna i förhållande till detaljer från andra möbler blev slutsatsen att man kan 
attribuera klockfodralet till Fundberg. 
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En jämförelse mellan det skurna bladet på golvuret och det från soffan på Melleruds museum 
visar tydligt att de är skurna av samma hand, trots de tjocka färglagren på golvuret. Den 
uddiga kanten på bladet har samma form och storlek på båda löven. Sättet att forma lövens 
ådring är lika på bägge. Sammaledes förhåller det sig med den skurna blomman på golvuret 
och blomman från skåp 7. 
 

               
Figur 30. Löv från golvur 
Figur 31. Löv från soffa 1, Melleruds museum 

 

           
Figur 32. Detalj från skåp 4 
Figur 33. Detalj från golvur 

 

                     
Figur 34. Blomma från golvur 
Figur 35. Blomma från skåp 7 
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3.5 Förlagor 
Det är oftast mer eller mindre antaganden när man bedömer vilka förlagor en snickare kan ha 
använt sig av vid sin möbelframställning, i synnerhet inom folkkonsten.13 Så förhåller det sig 
även i detta fall. Olof Ljung skriver i sin bok ett kapitel om förlagor som kan ha inspirerat 
Fundberg. Detta kapitel bifogas som bilaga till uppsatsen. 
 
Fundbergs möbler är rikt skurna och vissa dekorerade med fantasifull intarsia. Han lånade 
former och dekorelement som han tyckte om från flera olika möbelstilar. Skåpens grundform 
har han hämtat från borgerliga senbarockskåp. Festongerna på dörrarna är gustavianska, likaså 
pärlstaven och rombformen som smyckar många av skåpen. Vindrosetten är en detalj som 
återfinns på både inom högreståndsmöbler och inom folkkonsten. Fundberg utvecklar dock 
formen och skär den kraftfullt och elegant. 
 
I Tyskland är årstidsmotivet vanligt både inom konsten och inom konsthantverket. Tyska 
intarsiamotiv avbildar ofta människor utförande olika sysslor.14 Fundberg kan ha stött på 
möbler med dessa motiv under sina gesällvandringar. 
 

15 
Figur 36. Ett bemålat tyskt årstidsskåp 

 

                                                
13 Knutsson, muntlig kommunikation, hösten 2008. 
14 Krauss (1955), s.65 
15 Karlinger (1938), s.315 
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I Fundbergs skickligt utförda intarsiamotiv har säkert inspirationen delvis hämtats från det 
lantliga livet omkring honom. Han har sannolikt även använt sig av tryckta förlagor av olika 
slag, framför allt i de skåp som har religiöst motiv. Illustrerade biblar och kistebrev var 
vanligt förekommande och han kan ha fört med sig grafiska blad från sina gesällvandringar. 
Även fadern som var snickarålderman hade säkert ett antal mönsterritningar med möbler av 
tyska och engelska snickare, som Johannes ärvt och fört med sig till Dalsland. 
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4 Möbler tillverkade av Johannes Fundberg 

4.1 Skåp 
Eftersom skåpet fortfarande ansågs vara husets finaste möbel hos allmogen på 1800-talets 
första hälft kan man förstå varför Fundberg tillverkade så många. De välbärgade bönderna 
ville att denna möbel skulle ha stadskaraktär. 
 
Många av hans skåp är till modellen av samma typ, närmast beskriven som en form av 
senbarock. Skåptypen är tvådelad, överdelen bestående av ett brutet krön, dekorerat med en 
skuren pärlstav och palmettblad (figur 39). Hans intarsiaskåp kan ha en korg med frukt som 
kröndekoration (figur 69), eller en blomranka (figur 77). Under krönet på överskåpets dörrar 
har Fundberg antingen skurit eller i intarsia utfört hängande festonger (figur 39). 
Dörrspeglarna har antingen skuren dekor (figur 92), eller försedda med inkrusteringar i form 
av en blomranka (figur 45). Skåpets underdel består ofta av tre eller fyra lådor med ett 
profilerat undergehäng som övergår i skåpets fötter (figur 49). Denna skåptyp är borgerlig till 
sin karaktär. Allmogeskåp var i allmänhet inte tvådelade eller försedda med lådor. Där var 
bemålade skåp med endast två dörrar eller en överdel med två dörrar och en skänkunderdel 
med dörrar vanligare. 
 
Fundberg tillverkade också hörnskåp med rundad form. En del av hans praktfulla intarsiaskåp 
är av denna typ (figur 62). 
 
Ett annat motiv som Fundberg flitigt använder sig av är Kristi lidande historia. De har 
religiösa motiv bland annat från Golgatavandringen, säkert hämtade från illustrerade biblar 
och kistebrev. Denna rapport innehåller inte något exempel på dessa möbler, då inga uppgifter 
om möblernas nuvarande placering kommit fram. Dock finns ett intarsiaskåp med religiöst 
motiv avbildat i bilaga 3. 
 
Fundberg förefaller tämligen ointresserad av skåpens grundform utan använder en modell som 
passar hans och hans beställares önskemål. Dock är de flesta ännu i dag i mycket gott skick, 
med få torrsprickor och andra skador, vilket tyder på att han var noggrann i sitt materialval 
och endast använde väl torkat och utvalt virke. Han håller sig till några få modeller med 
endast små variationer vad gäller konstruktion och inredning. 
 
”Många av skåpen saknar beslag på draglådorna, något som var vanligt på många Fundbergskåp innan ägarna 
efter hand hade råd att införskaffa sådana”.16  
 
Skådeytorna var vad som intresserade Fundberg. Där fick hans skapande sinne fullt utlopp 
och han arbetade omsorgsfullt med tidsödande detaljer för att försköna sina alster. 

                                                
16 Ljung (1979), s 95 
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4.1.1 Sundals-Ryrs nya kyrka. Skåp 1. 

 

 
Figur 37. Skåp 1 

 
Höjd: 265 cm. 
Bredd: 150 cm 
Djup: 57 cm 
Träslag: ek 
 
Detta skåp, som i dag står i entrén i Sundals-Ryrs nya kyrka är bevisligen tillverkat av 
Fundberg. Av ett protokollutdrag från en sockenstämma i Sundals-Ryrs kyrka den 16 juni 
1822 framgår att en snickare vid namn Fundberg skulle tillverka ett skåp till socknens kyrka. 
Skåpet innehåller många skurna detaljer och inkrusteringar som återkommer gång på gång på 
olika möbler och inredningsdetaljer, omisskännligen skurna av en och samma hand. Detta har 
varit värdefullt vid attribuering av andra Fundbergmöbler. Skåpet tillverkades till Sundals-
Ryrs kyrka av Fundberg för en kostnad av 48 riksdaler. 
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”Dess motiv återfinns i flera av de möbler som han tillverkade i bygden och är därför värdefulla vid 
attribueringen av dessa. Knopparna på skåpets krön har samma skärningnsteknik som i trappelaren i Norra 
Hagen, Bolstad och sängen från bollungen. Krönlisten med sina palmetter och pärlliststaven samt festongen är 
karakteristiska utsmyckningar för Fundbergs arbeten. Skåpdörrarnas övre del med intarsian kan spåras i skåpen 
från Blekslätten och Frändefors. Det med skölpjärn utförda arbetet kring denna träinläggning återfinns i skåpet 
från Vänersborg (sid 82)Vindrosetten i dörrarnas mellersta del förekommer, i något enklare utförande i 
salongsdörrarna från Åttersrud och Norra Hagen samt i hörnskåpet i Bollungen. Utskärningarna med solkorset i 
dörrarnas nedersta del har ett religiöst mönster som Fundberg med tanke på skåpets kyrkliga funktion, med stor 

säkerhet har utformat. Skåpets sockel har i detaljer likheter med väggskåpet i Bolstads prästgård”.17 
 
 

 
Figur 38. Protokollutdrag 

                                                
17  Ljung (1979) s.35 
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Figur 39. Krön samt festong. Skåp 1 
Figur 40. Skuren knopp samt dekor. Skåp 1 

 
 

                       
Figur 41. Detalj från vindrosett. Skåp 1 
Figur 42. Skuren dekor från dörrspegel. Skåp 1 
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Figur 43. Skuren detalj från skåpdörr. Skåp 1 

 

 
Figur 44. Fot. Skåp 1 
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Figur 45. Dörrspegel. Skåp 1 
Figur 46. Detalj på inkrustering. Skåp 1 

 

         
Figur 47. Detalj på inkrustering. Skåp 1 
Figur 48. Årtal. Skåp 1 
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4.1.2 Bolstad prästgård. Skåp 2 

 

 
Figur 49. Skåp 2 

 
Höjd: 208 cm 
Bredd: 123 cm 
Djup: 57 cm 
Träslag: Ek, inläggningar i lokala träslag såsom sjödränkt ek, gran, lönn, bok, Blindträ furu. 
 
Ett skåp som har sparsamt med skurna detaljer. Fundberg behåller dock sitt typiska formspråk 
i krönlist och festong, denna gång helt utfört i intarsia. Praktfulla tulpanbuketter i urnor med 
initialer på dörrspeglarna, som har en för Fundberg typisk inramning av snedställda fanerbitar. 
Undergehänget och fötterna påminner om det på skåp 1. Skåpet har aldrig fått några beslag, 
en lyx som man kanske inte hade råd att införskaffa. Blomsterurnorna på skåpets dörrspeglar 
har initialerna O.A.S samt C.G.D vilket tyder på att det var en trolovningsgåva. Motivet med 
urnor och tulpaner har stora likheter med dem på skåp 4, här dock i något enklare utförande. 
”Det förfärdigades av Johannes Fundberg i gården Kärr, Sundals-Ryr för brudparet Olof Anderssonoch Kajsa 
Gabrielsdotter från Årbol. Skåpet har stor likhet med det som Fundberg tillverkade för Jacob Persson i Höghus, 
Högsäter omkring 1840”.18

                                                
18 Ljung (1979), s.95 
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Figur 50. Krön samt festong med dekoren utförd  i intarsia. Skåp 2 

 

 
Figur 51. Dörrspegel. Skåp 2 
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Figur 52. Detalj från intarsiainläggning på dörrspegel. Skåp 2 
Figur 53. Skuren blomma med graverad dekor. Skåp 2 

 
 
 

            
Figur 54. Urna i intarsia med initialerna CGD. Skåp 2 
Figur 55. Nyckelhålsbussning i ben. Skåp 2 

 
 
 

 
Figur 56. Undergehäng. Skåp 2 
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4.1.3 Dalslands konstmuseum. Skåp 3 

 

 
Figur 57. Skåp 3 

 
Höjd: 222 cm. 
Bredd: 126 cm. 
Djup: 55 cm. 
Träslag: ek, inkrusteringar i lokala träslag. 
 
Ett skåp med många detaljer typiska för Fundberg. Den med palmettblad och pärlstav skurna 
krönlisten samt festongen på dörrarnas ovandel. Inkrusteringen i dörrspeglarna där 
blomsterinläggningen av färgat faner fällts in i träet. Där har han på sitt typiska vis graverat 
smala spår i dekorativa mönster och fyllt spåren med färgat kitt eller vax. Detta återfinns 
bland annat på skåp 1 i Sundals-Ryrs kyrka. De skurna fjällen runt inkrusteringen i sin 
rombform på dörrspeglarna är vanligt förekommande. Även den säkert skurna stiliserade 
rosen på dörrspeglarnas nedre del återfinns på flera av Fundbergs arbeten. 
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Figur 58. Krönlist samt festong. Skåp 3 

 
 
 
 

 
Figur 59. Detalj av inkrustering på dörrspegel. Skåp 3 
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Figur 60. Skurna fjäll på dörrspegel. Skåp 3 

 
 
 

 
Figur 61. Stiliserad ros på dörrspegel. Skåp 3 
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4.1.4 Göteborgs stadsmuseum. Skåp 4 

 

 
Figur 62. Skåp 4 

Foto: Historiska museet, Göteborg 
 
Höjd: 190cm 
Bredd: 119cm 
Djup: 77cm 
Träslag: Al, lönn, intarsiainläggningar i lokala och exotiska träslag. 
 
Detta tvådelade skåp, rikt utsmyckat med intarsiamotiv, är ett av Fundbergs så kallade 
årstidsskåp. Här visar Fundberg sina färdigheter som dekopör. Dörrspeglarna har färggranna 
intarsiainläggningar , var och en återspeglar allmogens sysslor under årets fyra årstider. 
Motiven är utförda med stor känsla, humor och skicklighet, samtidigt något naiva i sin 
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utformning. Fundberg tillverkade ett antal av dessa årstidsskåp, som väl får anses vara några 
av hans praktfullaste möbler. Detta skåp är förmodligen tillverkat under Fundbergs 
Vänersborgstid, då skåpen tillverkade på Dal oftast har ett enklare utförande. 
 
Olof Ljung har i sin bok skrivit en detaljerad beskrivning av detta skåp. Beskrivningen 
bifogas i bilaga 2. 
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Figur 63. Våren. Skåp 4 

Foto: Göteborgs stadsmuseum 
 

 
Figur 64. Sommaren. Skåp 4 

Foto: Göteborgs stadsmuseum 
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Figur 65. Hösten. Skåp 4 

Foto: Göteborgs stadsmuseum 
 
 

 
Figur 66. Vintern. Skåp 4 

Foto: Göteborgs stadsmuseum 
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Figur 67. Blomsterurna med tulpaner. Skåp 4 

Foto: Göteborgs stadsmuseum 
 
”Detalj från skänken till hörnskåpet. Skåpdörren är av bonad ek med en intarsia som inte är infälld i i dörren utan 
uppbyggd på den buktade ytan med 2 mm fanér. Motivets bakgrund är lönn. Tulpanuppsatsen är ett vanligt 
motiv i äldra möbelstilar. Mönstren i den stående listen mellan skåpdörrarna kan återfinnas i andra 

Fundbergarbeten”.19 
 

 
Figur 68. Överskåpets insida. Skåp 4 

Foto: Göteborgs stadsmuseum 

                                                
19 Ljung (1979) s.64 
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Figur 69. Kröndekor. Skåp 4 

Foto: Göteborgs stadsmuseum 
 
”I en korg av lönn, har Fundberg med hjälp av olika träslags varierande skiftningar skapat ett fång med 

blommor. Denna blomsterkorg, typisk för empiren, bildar krön på hörnskåpet”.20 
 

 
Figur 70. Detalj från överskåp. Skåp 4 

Foto:Göteborgs stadsmuseum 
 
”Detta kärleksfulla par förekommer på flera av Fundbergs möbler vilket tyder på att dessa är trolovningsgåvor. 
Motivet i sin oval av lönn ses bland annat på hans skrivbyråer. Figurerna som bär empirens klädedräkt är delvis 
intarsia där mannens kläder är färgade fanérbitar medan kvinnans klänning är av inlagd lönn. Ansikten och vissa 
detaljer i kläderna är ristade och fyllda med färgat vax eller kitt. Mönstret runt ovalen har utförts med hålpipa. 
Dekoren under ovalen är av lönn i vilket Fundberg ristat ett blommotiv, typiskt för hans sätt att dekorera”.21

 

 

                                                
20 Ljung (1979) s.60 
21 Ljung (1979) s.65 
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Figur 71. Detalj från överskåpet. Skåp 4 

Foto: Göteborgs stadsmuseum       
                      
”Detalj från hörnskåpets krön och sidostycken. Motivet överst är av lönn, som med ristningar har fått formen av 
en knopp, vilken även i skulpterad utformning återfinns i Fundbergs arbeten. Under denna detalj har han lagt in 
ett repstavsliknande motiv i lönn. Detta återkommer ofta i hans möbler. På gustavianska möbler brukar dessa 
utsmyckningar vara utförda som bronser. Här har Fundberg med cirkel, skölpjärn och sin telekniv utformat 
mönstret”.22 

 

 

 
Figur 72. Skänkens disk. Skåp 4 

Foto: Göteborgs stadsmuseum 
”Här framgår tydligt att Fundberg inom stadshantverket lärt sig faneringskonsten. Det mönster som i skänkens 
disk kommit till användning, återfinns ofta i 1700-talets brickspel. Träslagen i denna inläggning är Päron, 
mahogny och masurbjörk”.23 

                                                
22 Ljung (1979) s.63 
23 Ljung (1979) s.61 
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Figur 73. Fot. Skåp 4 

Foto: Göteborgs stadsmuseum 
 

 
Figur 74. Inläggning på underskåpet. Skåp 4 

Foto: Göteborgs stadsmuseum 
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4.1.5 Vänersborgs museum. Skåp 5 

 
Figur 75. Skåp 5 

 
Höjd: 210 cm 
Bredd. 120 cm 
Djup: 50 cm 
Träslag: Ek, intarsiainläggningar i lokala träslag. 
 
Ännu ett av Fundbergs årstidsskåp, detta är dock i något enklare utförande än det föregående. 
Krönlisten är dekorerad med en blomsterslinga i intarsia med de typiska graverade och ifyllda 
detaljerna. Blomsterslingan återfinns i blomsterkransen på snedklaff 1. De fantastiska 
intarsiamotiven på skåpets dörrspeglar är i sin teknik typiska för Fundberg, med inläggningar 
i färgat faner kombinerat med ingraverade mönster fyllda med färgat vax eller kitt.  
Motiven är personligt och humoristiskt återgivna, skickligt utförda men ändå med en 
charmfull naivitet som är svår att motstå. Fanerinläggningarna runt lådorna förekommer på 
fler Fundbergmöbler. De påminner om dekorationer på halmintarsiaarbeten, som var vanligt 
förekommande inom allmogens hantverk. ”Det var för Olof Andersson i gården Kärr som Fundberg 
omkring 1830 tillverkade detta skåp med motiven Årstiderna i intarsia”.24 

                                                
24 Ljung (1979) s.49 
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Figur 76. Inredning. Skåp 5 

 
Inredningen i de flesta av Fundbergs skåp har en snarlik utformning. Överst har skåpet en 
profilerad skedhylla. Därunder två eller tre hyllor och underst har överskåpets inredning ett 
antal smålådor i enkelt utförande. Inredningen är vanligtvis bemålad. 
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Figur 77. Krönlist samt pärlstav. Skåp 5 

 
 
 
 
 

                      
Figur 78. Brökaker på e sno. Skåp 5 
Figur 79. Detalj på underskåp. Skåp 5 
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Figur 80. Vintern. Skåp 5 
Figur 81. Detalj från Vintern. Skåp 5 

 
 
 
 

    
Figur 82. Våren. Skåp 5 
Figur 83. Detalj från våren. Skåp 5 
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Figur 84. Sommaren. Skåp 5 
Figur 85. Detalj från sommaren. Skåp 5 

 
 
 
 

    
Figur 86. Hösten. Skåp 5 
Figur 87. Detalj från sommaren. Skåp 5 
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Figur 88. Detalj från överskåpet.Skåp 5 
Figur 89. Detalj från krönlist. Skåp 5 
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4.1.6 Privat ägo. Skåp 6 

 

 
Figur 90. Skåp 6 

 
Höjd: 208 cm 
Bredd: 123 cm 
Djup: 57 cm 
Träslag: Ek 
 
Ett skåp helt utan intarsiainläggningar men omisskännligen tillverkat av Fundberg. Den 
stiliserade rosen, de skålade fjällen, krönlisten med sina skickligt skurna palmetter och 
pärlstav. Festongen som nästan identiskt skuren återfinns på så många av skåpen. Skåpet har 
förmodligen ursprungligen varit bemålat, då ytan upplevs som sekundär, och de flesta av 
skåpen med skuren dekor verkar vara bemålade. 
 
”Detta ekskåp och två andra väggskåp tillverkade Fundberg omkring 1830 på beställning från Olof Olsson 
(1766-1838), hemmansägare i Blekslätten, Frändefors. Det fanns kvar i släktens ägo i några generationer. Skåpet 
har kännetecken vilka kan ses i andra skåp av Fundberg. De skurna detaljerna i överskåpets dörrfyllningar har 
dock en avvikande utformning. Beslagen är av senare datum”.25  

                                                
25 Ljung (1979) s.44 
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Figur 91. Krönlist samt festong. Skåp 6 

 
 
 
 

          
Figur 92. Dörrspegel. Skåp 6 
Figur 93. Detalj från dörrspegel. Skåp 6 
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4.1.7 Privat ägo. Skåp 7 

 

 
Figur 94. Skåp 7 

 
Höjd: 199 cm. 
Bredd: 127 cm. 
Djup: 62 cm. 
Träslag: Bemålad ek 
 
Ett ovanligt skåp så till vida att det är bemålat med blomstermotiv i dörrspeglarna och den 
underliggande ovala kransen. Det är svårt att avgöra om blomstermålningen är ursprunglig, 
Skåpet förefaller vara orginalmålat i engelskt rött och en blågrå färgton. Vad gäller 
blomstermotivet, verkar det tillhöra ovanligheterna att Fundberg utförde målade motiv, 
Händerna som håller blommorna är dock målade i samma blågrå färgton som på andra 
detaljer. Vid en jämförelse med soffa nr 3 från Vänersborgs museum upplevs även en 
similaritet i utförandet av de båda målningarna, en indikation på att dekormålningen är 
ursprunglig. Det finns något Fundbergskt ”spretigt” i sättet blomsterstänglarna är målade, som 
påminner litet om hans inkrusterade blomrankor i skåp 1 och 3. 
En ytterligare litet ovanlig detalj är utformningen av fjällen runt diagonalen i dörrspegeln. I 
denna möbel är de betydligt bredare än på de övriga skåp som ingår i uppsatsen. Här upprepar 
han också samma form på krönlisten, där de ersätter de vanligare palmetterna. 
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Figur 95. Krönlist samt festong. Skåp 7 

 
 

        
Figur 96. Dörrspegel. Skåp 7 
Figur 97. Detalj från krönlist. Skåp 7 
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Figur 98. Detalj av målad blomma. Skåp 7 
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4.1.8 Privat ägo. Skåp 8 

 

 
Figur 99. Skåp 8 

 
Höjd: 205 cm 
Bredd: 115 cm 
Djup: 62 cm 
Träslag: Bemålad ek 
 
Enligt Olof Ljung är skåpet orginalmålat, bemålningen är i det närmaste i perfekt skick. 
Färgsättningen är liknande den på skåp 7. Här finns dock även en ljust ockragul färg på 
festongen och i det skurna mönstret i dörrspeglarna. På dörrarnas insida är initialerna AES 
samt årtalet 1818 ditmålat. Den ovala lagerkransen på dörrspeglarna återfinns på skåp 7 och 9. 
 
”Detta skåp var ett av Fundbergs första arbeten i Sundals-Ryr. Det tillverkades till socknens klockare Anders 
Eriksson i Hägnan”.26 

                                                
26 Ljung (1979) s.39 
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Figur 100. Krönlist samt festong. Skåp 8 

 
 
 

 
Figur 101. Dörrspegel. Skåp 8 
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Figur 102. Detalj från dörrspegel. Skåp 8 
Figur 103. Mittlist på dörr. Skåp 8 

 
 
 
 

                           
Figur 104. Årtal. Skåp 8 
Figur 105. Skuren dekor på undergehäng. Skåp 8 
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4.1.9 Melleruds museum. Skåp 9 

 

 
Figur 106. Skåp 9 

 
Höjd: 205 cm. 
Bredd: 115 cm. 
Djup: 62 cm. 
Träslag: Bemålad ek. Blindträ i furu.  
 
Detta skåp har en sekundär bemålning och även underdelen är av senare tillverkning. Man kan 
tydligt uppleva att underdelens dekorelement har utförts av en annan hand än Fundbergs. 
Blommorna på skåpets fötter samt den nedre listen under lådorna är inte skurna med hans 
vanliga djupa skärteknik och formsäkerhet. Överskåpet är dock typiskt för Fundberg. 
Flätmönstret som omgärdar diagonalen i dörrspeglarnas mitt tillhör visserligen inte ett av de 
vanligare dekorelementen, men den distinkta djupa skärtekniken tillsammans med 
utformningen i övrigt sopar undan alla eventuella tveksamheter. 
”Klockare Anders Eriksson i Hägnan Flyttade till Ryr i Sundals-Ryr 1824. Där lät han Fundberg, i husets andra 
våning, tillverka ytterligare ett skåp liknande det som han 1818 beställt. Underdelen på skåpet är sekundär och 
det har vid någon tidpunkt målats om”.27

 

                                                
27 Ljung (1979) s.39 
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Figur 107. Krönlist och festong. Skåp 9 

 

 
Figur 108. Skuren detalj. Skåp 9 

 

                  
Figur 109. Skuren blomma på senare underdel. Skåp 9 
Figur 110. Skuren dekor på senare underdel. Skåp 9 
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4.1.10 Alingsås museum. Skåp 10 

 
 

 
Figur 111. Skåp 10 

 
Höjd: 180 cm 
Bredd: 115 cm 
Djup: 45 cm 
Träslag: Alm, inläggningar i lokala träslag 
 
Detta är det enda skåpet som ingår i uppsatsen som inte är av ek. Fundberg tillverkade skåp i 
andra träslag, men de verkar ha tillhört undantagen. Festongen på detta skåp är ovanligt 
utformad, upphöjt från dörrarna, men helt slät och försedd med intarsia. På dörrarnas 
blomranka kan man tydligt se att Fundberg har fyllt stjälkarnas utskurna spår med färgat vax 
eller kitt. Skåpet har vid någon tidpunkt renoverats. 
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Figur 112. Krönlist samt feston. Skåp 10 

 

       
Figur 113. Dörrspegel. Skåp 10 
Figur 114. Detalj från dörrspegel. Skåp 10 
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4.2 Snedklaffar 
Fundbergs snedklaffar är enkla till modellen, av en typ som var vanlig både i de borgerliga 
hemmen och hos allmogen under 17- och 1800-talet. De tre som ingår i denna uppsats är alla 
av ek, även här har materialet utvalts med omsorg. Många av Fundbergs möbler beställdes 
som trolovnings- eller bröllopsgåvor och är då vanligtvis försedda med en blomsterkrans i 
intarsia och med fästfolkets initialer inskurna i kransens mitt. Monogrammet är skuret in i 
träet och fyllt med svart kitt eller vax. 
Ett annat vanligt motiv på inredningens mittlucka i dessa möbler är ett tätt omslingrat 
kärlekspar, utfört i intarsia. 
 

4.2.1 Melleruds museum. Snedklaff 1 

 
Figur 115. Snedklaff 1 

 
Höjd: 107 cm 
Bredd: 115 cm 
Djup: 49 cm 
Träslag: Ek. Inläggningar med lokala träslag 
 
Snedklaffen, tillverkad 1830, är sannolikt en trolovningsgåva. Klaffen är försedd med en 
inkrusterad blomsterkrans vari monogrammet L E I är inskuret. Inredningens mittlucka är 
dekorerat med ett omslingrat par i moderiktiga kläder utfört i intarsia. Runt luckans kant har 
Fundberg lagt in en kant av snedställda fanerbitar. Smålådorna är dekorerade med små 
infällda blommor runt knopparna. Bakom luckans dörr inuti mittfacket döljs lönnfack på 
bägge sidor. 
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Figur 116. Inredning. Snedklaff 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 117. Lönnfack. Snedklaff 1 
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Figur 118. Intarsiamotiv föreställande kärleksfullt par. Snedklaff 1 

 

 
Figur 119. Intarsiamotiv med monogram. Snedklaff 1 
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Figur 120. Dekor på låda. Snedklaff 1 

 
 
 

 
Figur 121. Låda i profil. Snedklaff 1 
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4.2.2 Dalslands konstmuseum. Snedklaff 2 

 
 

 
Figur 122. Snedklaff 2 

 
Höjd: 101 cm 
Bredd: 103 cm 
Djup: 50 cm 
Träslag: Ek, blindträ i furu. 
 
En för Fundberg förhållandevis enkelt utförd möbel, där den enda dekorationen är de skurna 
fjällen på inredningens mittlucka. Dessa är dock så typiska att man med säkerhet kan tillskriva 
Fundberg möbeln. Även denna möbel döljer lönnfack, denna gång i inredningens undre 
mittfack. 
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Figur 123. Öppen. Snedklaff 2 

 
 
 

              
Figur 124. Dekor på inredningens mittlucka. Snedklaff 2 
Figur 125. Låda från inredningen i profil. Snedklaff 2 

 
 
 
 

 
Figur 126. Formsågad underdel. Snedklaff 2 
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4.2.3 Privat ägo. Snedklaff 3 

 

 
Figur 127. Snedklaff 3 

 
Höjd: 105 cm 
Bredd: 102 cm 
Djup: 43 cm 
Träslag: Ek, med intarsiainläggningar i lokala träslag 
 
En möbel som är tillverkad omkring 1830. Det kärleksfulla paret på inredningens mittlucka 
tyder på att det är en Fundbergmöbel. Likaså de snedställda fanérbitarna runt lådor och klaff. 
Inredningens smålådor har små blominläggningar runt knopparna, liknande de på snedklaff 1. 
Denna möbel har sannolikt haft ett överskåp då den har öppna sinkor på ovandelen. De andra 
två snedklaffarna har dolda sinkor, vilket är det vanliga på denna typ av möbel. 
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Figur 128. Inredning. Snedklaff 3 

 

 
Figur 129. Intarsiainläggning. Snedklaff 3 
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4.3 Byråer 
Fundberg tillverkade även ett antal byråer. Även där har de flesta ungefär samma modell 
inbördes med endast små variationer. Byrån gjorde sitt intåg i allmogekulturen relativt sent, 
och ersatte kistan som förvaringsmöbel då denna blivit omodern. 
 

4.3.1 Privat ägo. Byrå 1 

 
Figur 130. Byrå 1 

 
Höjd: 76 cm 
Bredd: 101 cm 
Djup: 56 cm 
Träslag: Ek, intarsiainläggningar i lokala träslag. Blindträ i furu, 
 
Denna byrå är gustaviansk i sitt formspråk. På de snedställda hörnen har Fundberg lagt in sina 
”brökaker på e sno”, samt en inkrusterad blomma Fötternas avslut har en utformning som man 
återfinner på ett antal av hans möbler. På skivan är en blomsterkrans med monogram inlagd, 
vilket tyder på att den är en trolovningsgåva. Runt skivans kant ligger en bård av olikfärgade 
fanérbitar, som påminner om halmintarsia. 
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Figur 131. Skiva. Byrå 1 

 
 
 
 

                          
Figur 132. Fotens avslut. Byra 1 
Figur 133. ”Brökaker på e sno”. Byrå 1 
Figur 134. Inkrusterad blomma. Byrå 1 
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Figur 135. Blomsterkrans med monogram. Byrå 1 

 
 
 
 

  
Figur 136. Fanerad bård på skiva. Byrå 1 
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4.3.2 Vänersborgs museum. Byrå 2 

 
 
 

                     
Figur 137. Byrå 2 
Figur 138. ”Brökaker på e sno”, Byrå 2 

 
Längd: 101,5 cm 
Höjd: 85 cm 
Bredd: 43,5 cm 
Djup: 43,8 cm 
Träslag: Ek, blindträ i furu, inläggningar i lokala träslag 
 
Byrå i gustaviansk stil. De snedställda gavlarna är även på denna byrå smyckade med 
Fundbergs ”brökaker på e sno”. Runt lådorna är en bård i olika faner inlagd. Fötterna har 
samma avslut som på byrå 1, här har Fundberg dock lagt till en liten bladbukett i grönfärgat 
faner. 
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4.4 Soffor 
Fundbergs soffor är även de av en förhållandvis enkel modell som var vanlig i gårdarna under 
det tidiga 1800-talet. Variationen ligger i huvudsak i dekorelementen, som skurits med säker 
hand. 

4.4.1 Melleruds museum. Soffa 1 

 

 
Figur 139. Soffa 1 

 
Längd: 177 cm 
Höjd: 77 cm 
Djup: 50 cm 
Träslag: Furu, delvis bemålad. 
 
Soffa av en typ som var vanlig under det tidiga 1800-talet. Den skurna bladrankan samt 
pärllisten på soffans rygg är tydligt signerad Fundberg. Sidostyckenas form återfinns på de 
följande två sofforna. Bladrankan är bemålad med en grön ton och man kan se röda färgrester 
på de släta plankorna. Denna färgkombination förekommer ofta på Fundbergs möbler. 
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Figur 140. Skuren bladranka. Soffa 1 

 

                                           
Figur 141. Ben. Soffa 1 
Figur 142. Skuren blomma på ben. Soffa 1 
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4.4.2 Vänersborgs museum. Soffa 2 

 
 

 
Figur 143. Soffa 2 

Längd: 178 cm 
Höjd: 96,5 cm 
Djup: 47 cm 
 
En enkelt tillverkad soffa där den enda skurna dekorationen utgörs av en vindrosett som 
omisskännligen är skuren med Fundbergs säkra hand. Den återfinns i skåpet i Sundals-Ryrs 
kyrka, om än i något annorlunda utförande. Man hittar den även i dörren från Norra Hagen.28 
Soffans bemålning är i sitt färgval ovanligt för Fundberg, eventuellt är den senare tillkommen. 
Modellen överenstämmer med de övriga två sofforna. 

                                                
28 Bilaga 3 
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Figur 144. Vindrosett. Soffa 2 
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4.4.3 Vänersborgs museum. Soffa 3 

 
 

 
Figur 145. Soffa 3 

 
Längd: 178 cm 
Höjd: 86,5 cm 
Djup: 53 cm 
 
Även denna soffa har sina typiska Fundbergdrag. Den skurna dekoren på ryggen, Den 
stiliserade rosen, den uddkantade romben, gavlarnas form som återfinns i sofforna 1 och 2. 
Bemålningen är dock ovanlig, och eventuellt senare tillkommen. På ryggen finns årtalet 1822 
samt initialerna A A S ditmålat. 
 

 
Figur 146. Årtal och initialer. Soffa 3 
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4.5 Övriga föremål 

4.5.1 Vänersborgs museum. Spegelram 

 

 
Figur 147. Liten väggpegel 

 
Höjd: 43,5cm 
Bredd: 27cm 
 
Liten väggspegel av vars snidade överdel det framgår att den är ett arbete av Johannes 
Fundberg, troligen från hans tid i Dalsland. Spegelram och utsmyckning är i mörkgrön 
originalfärg med blommotiven i cinnoberrött, en färgkombination som Fundberg ofta 
använde. 
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Figur 148. Spegelkrön 
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5 Resultat och slutord 
 
Inledningsvis var syftet med denna uppsats att sammanställa ett så heltäckande dokument som 
möjligt avseende Fundbergs produktion och arbetsmetoder. Ganska snart insåg jag dock att 
detta var en omöjlighet. Materialet är för stort, föremålen för många. Många möbler i privat 
ägo går inte heller att komma åt för fotografering. Därför har rapporten koncentrerats till ett 
antal objekt som ändå ger en tydlig bild av hans säregna konstnärskap. 
 
Vad var det då som gjorde Johannes Fundberg så speciell? Delvis kan fascinationen komma 
sig av hans annorlunda och tämligen tragiska livsöde i sig. Sägnerna om denna mytomspunne 
man är många. Det mest utmärkande för hans konstnärskap är nog ändå sammanflätningen av 
det borgerliga snickeriet och hans bildspråk. Hans skickligt utförda lantliga motiv som närmar 
sig den naiva konsten och de ömsint formade blommorna och bladornamenten. Att han tillät 
sig att sammanfoga olika dekorelement och tekniker på ett så egenartat sätt. Hans kraftfulla 
och distinkt skurna dekorer har i sin helhet en alldeles egen stil. Han var ointresserad, kanske 
rentav direkt motvillig, att snickra enligt tidens mode, trots att han ägde erforderlig 
hantverksskicklighet. 
 
Att efterhand upptäcka vad som särskiljer Fundberg från andra snickare har varit ett 
fascinerande arbete. Hans dekorativt skurna detaljer som han sammanför till en alldeles egen 
stil. Hans sätt att hantera skölpjärnen är specifikt för just honom. Detta är nästan ogörligt att 
sätta i ord, men efter att ha slutfört denna uppsats skulle jag omedelbart känna igen en 
Fundbergmöbel var som helst. Eftersom Fundbergs möbelkonst var så personligt utformad, 
och han dessutom var känd som en enstöring, är det osannolikt att han haft någon gesäll eller 
medhjälpare.  
 
Det har varit mycket svårt att hitta sannolika förebilder som han kan ha använt sig av i de 
möbler som denna uppsats berör. Jag har inte lyckats hitta någon litteratur utöver Olof Ljungs 
bok som varit ett reellt stöd i detta arbete. Hans inspiration hämtades inte från 
allmogesnickeriet, därtill var han alltför utvecklad som träsnidare och dekopör, och jag har 
inte funnit några likheter mellan allmogens möbler och Fundbergs. Däremot var han 
intresserad av allmogens liv och leverne, vilket avspeglas i hans motivval. Hans möbler har 
heller inget samröre med de högre ståndens möbler vid denna tid. Därför har Fundbergs 
möbler själva i hög grad fått utgöra källan till denna uppsats, och det har efter att ha studerat 
dem visat sig fullt möjligt att tillskriva Fundberg golvuret. 



 

 80

6 Källor 

Tryckta källor 
• Andrèn Erik (1981) Möbelstilarna, Nordiska Museet 
• Erixon Sigurd (1980). Folklig möbelkultur i Svenska bygder. Walter Ekstrand bokförlag.  
  Facsimile-upplaga 1980, efter 1938 års upplaga som utgavs av Nordisk Rotogravyr. 
• Jacobsson Bengt (1983) Svensk folkkonst del 1. Bokförlaget Signum  
• Karlinger Hans (1938) Deutsche Volkskunst Im Deutschen Verlag,  
• Krauss Friedrich (1955), Intarsien.  herkunft, herstellung, verwendung. Fachbundenverlag  
  Leipzig  
• Ljung Olof (1979), Johannes Fundberg- möbelkonstnär på Dal. Särtryck ur Hembygden  
• Roubo (1774) 

Muntliga källor 
•Ulf Brunne, Studierektor och kursansvarig för möbelkonserveringsprogrammet på  
 Carl Malmsten CTD, Linköpings universitet 
•Felix Ginzburg, bildhuggare och möbelkonservator 
•Johan Knutsson, intendent, Nordiska Museet 
•Olof Ljung, folklivsforskare och museiintendent, Mellerud 
•Patrik Strid, Antikhandlare och expert, Dalsland 
•Sten Torstensson, Antikhandlare och expert, Dalsland 

Digitala källor 
Göteborgs stadsmuseums digitala bildarkiv: 
•http://carlotta.gotlib.goteborg.se/pls/carlotta/welcome 
 
•www.knifeforums.se 



 

 81

 

7 Bilagor 

7.1 Vilka förlagor kom till användning vid Fundbergs 
bildframställning? 
 
”När en utbildad snickare vid sin möbelframställning skulle göra en intarsiainläggning eller 
utforma andra motiv och detaljer i sitt arbete, behövde han ofta en förlaga, alltså ett mönster 
eller en ritning. Det var inte bara genom gesällernas vandringar som yrkes- och stilkunskap 
infördes till vårt land. Genom förlagor, tryckta ute i Europa, kom ofta nya stilriktningar till 
den svenske hantverkarens kännedom. Redan från 1500-talet och några århundraden framåt i 
tiden utgavs en mängd mönster- och stilböcker vilka användes som förlagor till olika 
yrkesmän, inte minst ebenister och möbelsnickare. 
 
Italiens arkitektur- och stilhistoria kom i stor utsträckning att spridas genom mönsterböcker. 
Augsburg i Sydtyskland blev känd för dess skickliga silversmeder men också för deras 
ebenister. I staden tillverkades under slutet av 1500-talet och några årtionden framåt dyrbara 
kabinettsskåp med rik trämosaik, vars förlagor hade hämtats ur arkitekthandböcker från 
mitten av 1500-talet.  
 
I England blev det de kända möbelarkitekterna Chippendale, Hepplewhite och Sheraton som 
genom sina mönsterritningar kom att sprida engelska möbelstilar till Skandinavien. 
Lindomesnickarna arbetade inte sällan med engelska och holländska möbler som förlagor. 
Ur antikens rikedom av stilformer hämtades mönster och dekorer, använda i renässansen och 
även under den gustavianska stilepok som mot slutet av 1700-talet blev normgivande i svensk 
möbelhistoria. Under den sistnämnda perioden, i första hand inspirerad från Frankrike, kom 
klassiska stilmönster, såsom palmetten, pärlstavslisten, meanderbården och lagergirlanden till 
användning och ses ofta i Fundbergs möbler. 
 
Från det allmoge- och bonadsmåleri, som allmänt förekom i Dalarna och sydvästra Sverige 
vid den tidpunkt Fundberg var verksam, spåras inslag i hans möbler. Allmogemålare som 
skapade dessa målningar, ofta med religiösa scenerier, hade som förlagor använt s.k. 
figurbiblar från 1600-talet. Dräktskicket hade de dock överfört till sin egen tid, något som 
även Fundberg föredrog. Inom ett annat område kan han också ha hämtat inspiration. Det 
förekom under 1700-talet, både i Sverige och i utlandet, en omfattande tillverkning av skrin 
och små kistor på vilka man med halm lade intarsialiknande motiv Genom att halmen 
limmades fast i olika längder och riktningar, kunde den skicklige hantverkaren skapa 
bildmotiv som fick stor likhet med intarsia av träfanér. Förlagor till dessa halmarbeten 
hämtades ur renässansens stora förråd av träsnitt, ofta i rikt illustrerade bokverk, inte sällan 
tyska. 
 
Kistebrev blev populära under Fundbergs tid. I kistebraven ses både historiska och religiösa 
motiv och förlagorna till dessa kan spåras tillbaka till samma källor som när det gäller 
bonadsmåleri och halmarbeten. 
 
Under Fundbergs verksamhetstid i början av 1800-talet blev det också vanligt hos borgarnas 
och prästerskapets döttrar att de i silke broderade små lantliga motiv där byggnader, 
människor och djur förekommer. De har inte sällan stor likhet med hans intarsiaarbete 



 

 82

”årstiderna. Till förlagor för dessa broderier förekom gravyrer som fått en allmän spridning 
under den gustavianska tiden och i vilka lantlivets idyll återspeglades. 
Till bildmotiven ”Årstiderna” och ”Kristi lidande historia i Fundbergs Vägg-och hörnskåp, 
behövdes alltså förlagor ur vilka han, under tiden arbetet med träinläggningarna pågick, kunde 
hämta inspiration och synintryck. Han kanske ägde ett antal stilmotiv som han knappast funnit 
på Dal. I Tyskland var ”årstiderna ett vanligt motiv, både i konst- och musikhistorien, och 
någon tysk förlaga torde ha legat till grund för Fundbergs arbete. Han har sedan efter sin egen 
uppfattning – nästan som i folkkonsten – utformat dessa scener. De har därmed på ett 
intressant sätt kommit att spegla allmogens liv och verksamhet. I konsten förekommer vid 
denna tidpunkt sällan den dalsländske bonden eller hans tjänstefolk. Detta gör att 
fundbergskåpens enkla bildmotiv kan bli så värdefulla i en tid när man alltmer börjar söka och 
värdera det svåråtkomliga enkla i gångna tiders arbetsliv.” 29

 

                                                
29  Ljung (1979), s. 107 
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7.2 Motiv och teknik i ett Fundbergskåp 
 
”Hörnskåpet, vars motiv ”Årstiderna” bildar omslagsbild på årets Hembygden, är ett av 
Johannes Fundbergs mest intressanta arbeten. Det tillhör Historiska museet i Göteborg men 
hur och när det kom till museet framgår inte av dess liggare. Troligen förvärvades det under 
åren 1892 till 1905. Det kan vara det skåp som Anders Johan Larsson i Högen, Frändefors, 
sålde efter hustruns död 1878. Hon hade ärvt det efter sina föräldrar. Enligt en notering 1905, 
införd av museets intendent Carl Lagerberg, är det ”fr. Dalsland” vilket kan styrka detta 
antagande. Skåpet har en höjd av 190cm och är därmed lägre än hörnskåpet på Nordiska 
museet. 
   Skåpets framsida är av ek. Fundbergs vägg- och hörnskåp är ofta av detta träslag. I Sverige 
använde man sig nästan uteslutande av furu som blindträ vid fanering, medan ek ofta kom till 
användning i Tyskland, delvis beroende på att den tyska eken var av högre kvalitet. Man får 
anta att Fundberg studerat tyska möbler under sina gesällvandringar. En annan orsak till att 
man i Sverige inte i någon större omfattning använde ek som stomme eller blindträ i möblerna 
var att man fram till 1834 tillhörde landets ekbestånd Kronan, avsedd för fartygsbyggen vid 
flottan. För att få tillgång till detta virke fick därför ansökan göras, och kronoskogvaktaren 
utsynade därefter eken som helst skulle vara skadad. Varifrån Fundberg fick sitt material är 
inte känt men Lars Larsson i Bollungen, Sundals-Ryr, bör ha fått rätt att avverka en ek för att 
få virke till skåpet i socknens kyrka. Den kunde sannolikt ge material till flera skåp. Det är 
inte uteslutet att Fundberg- kanske olagligt och inte minst under sin Vänersborgstid- fått 
ekvirke från det stora bestånd av ekar som vid 1800-talets början fanns på kroppefjälls 
sluttningar- 
   Ett drygt arbete förelåg innan ”Fundbergskåpet”- dessa skåp kallas så på Dal- skulle stå 
färdigt. Enligt en tradition i Sundals-Ryr och Frändefors tog det minst ett år att förfärdiga ett 
liknande och studerar man alla dess detaljer och mönster finns det säkert fog för denna 
uppgift. 
   Överskåpet är inrett med tre hyllor, den översta med en väl utformad skedhylla. Inuti är det 
målat med en gråblå tunn oljefärg. Skåpets fyra dörrar är med yxa och täxla huggna buktiga. 
Vissa av dem är formade ur ett helt stycke ek vilket måste ha varit minst 8cm tjockt som 
råämne. Efter att dessa utformade ämnen noggrant blivit hyvlade och på baksidan blivit 
försedda med infasade reglar som stöd, hade framsidans ytterkanter avfasats med en listhyvel- 
Fundberg använde mycket toort och kraftigt virke eftersom han inte kände till 
kontrafaneringen, en teknik där en fanering på styckets baksida gjorde det möjligt att undvika 
bristningar på framsidan vid starka växlingar i luftfuktigheten. 
   Den fanér som kom till användning sågades ut med en klosåg, en stor såg som fick föras av 
två man. Fundberg använde 2mm fanér, en tjocklek som var vanlig i äldre tid och som krävde 
stor yrkesskicklighet att lägga. På skåpdörren limmade han en rektangulär fanérskiva av lönn i 
vilken han sedan förde in olika träslag som kom att bilda motiv och mönster. På den buktiga 
sidan fick han som ”tolagor” använda säckar, fyllda med uppvärmd sand, vilka formade och 
höll faneren på plats medan limmet torkade. 
   Den ovala svarta ramen kring själva årstidsmotivet är av sjödränkt ek. sådant material sökte 
Fundberg- enligt traditionen- i dalsländska sjöar såsom Bollungssjön. Kring Fundbergs 
vandringar i samband med hans insamlande av de träslag som sedan kom till användning vid 
hans träinläggningar, har det alltid vilat mystik i den lokala traditionen. 
   Ovalen är infälld i lönnfaneren liksom de dekorativa inslagen utanför. Dessa hörndekorer av 
mörknad ek har förstärkts med brun bets. I de blomliknande inkrusteringarna eller 
ristningarna har han lagt in svart färg för att därmed få kontrastverkan. 
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Utanför dessa utsmyckningar har Fundberg limmat fast en ram av korta, tätt sammanfogade 
bitar av fanér, utsågade ur fruktträd som päron och plommon. Ofta är varje bit inte mer än 
några centimeter bred, men har kärn- och ytved vilket tyder på att han använde klent virke 
som torkade fortare. Han slapp därmed vänta alltför länge innan han kunde använda detta 
material. Fundberg måste i sin verkstad i Vänersborg och även ute på de gårdar på dal där han 
var verksam ha ett lager av olika träslag. För att detta snabbare skulle kunna torka och komma 
till användning brukade det förvaras på en ”jäle” eller hylla under taket inne i stugan eller 
snickarverkstaden. 
   Hela scenen på skåpdörren inramas av ett listverk bestående av lönn och mahogny, 
utformad med en teknik som Fundberg var ganska ensam om att använda. I vissa skåp 
återfinns mahogny, ett träslag som inköptes genom storstädernas importörer av utländskt trä. 
Detta material hade kommit att få en stor och omfattande betydelse vid möbelframställningen 
före och efter sekelskiftet 1800. Fundberg måste ha haft tillgång till mahogny, särskilt under 
sin verksamhet i Vänersborg. I skåp och möbler som han bevisligen tillverkat i Dalsland, 
finns däremor inga inslag av detta träslag, vilket tyder på att de mer ”ståndsmässiga” skåpen 
med mahognyfanér är från hans verksamhetstid i Vänersborg. 
   I den ovala svarta inramningen förde Fundberg, med hjälp av olika träslag, in konstnärliga 
och fantasifulla bildmotiv. Han har i hörnskåpet med hjälp av intarsiatekniken skapat både 
intressanta och dokumenterande scener. De är lantliga idyller vilka kanske speglar dalsländskt 
allmogeliv för omkring 150 år sedan. Inte sällan är dessa scener humoristiska, vilket kan ses i 
små orginella inslag, såsom pjken som åker på ändan efter släden i scenen ”vintern” eller 
ynglingen som klättrat upp i fruktträdet.  
   Vilka träslag som kommit till användning kan vara svårt att fastställa, inte minst med tanke 
på den långa tidsrymd som förflutit sedan hörnskåpet tillverkades. Träet förlorar ofta, inte 
sällan genom ytbehandling, solen och ljusets påverkan, mycket av sin ursprungliga struktur 
och utseende. 
   För sina träinläggningar behövde Fundberg missfärgade träbitar som han sökte i kärr och 
mossar. Fanér av päron-, körsbär- och plommonträ kom också till användning eftersom dessa 
träslag lämnade en mjuk, variationsrik yta, tacksam för polering. Den tjocka faneren i 
årstidsmotiven ville dock inte alltid forma sig vid limningen. Fundberg blev därför tvingad att 
borra ett antal hål i vilka han slog ned små träpliggar som därmed bidrog till att fästa faneret. 
Denna åtgärd kan ses i flera av motiven. 
   För att bättre markera smådetaljer, såsom hästarnas remtyg, figurernas klädedräkter och 
anletsdrag, skar han med ett smalt skölpjärn eller med sin ”telekniv” ut tunna spår vilka han 
sedan fyllde med färgstoffer, upplösta i schellack. Med spetsen av kniven tryckte han också in 
små märken i intarsian, vilka fyllda med färgad schellack, ger intryck av en gräsmatta, en äng 
eller trädens lövverk. Det förekommer också färgerna vitt och grönt samt kitt vilket ger en grå 
färgton. Grön och brum bets kom också till användning. De röda inslagen, såsom 
trädgårdstäppans blomsterrabatt, höskrindans hjul och flickans huvudbonad är cinnober, en 
färg som här är av god kvalitet eftersom den inte har mörknat. Färgerna som kom till 
användning rev han troligen själv och de utgöres, förutom av engelskt rött, av guldocker, 
grönt, vissa järnoxider och jordfärger samt av en blå färg med stor lyskraft. 
   Efter det att fundberg lagt intarsian i skåpdörrarna återstod ännu några tidsödande 
detaljarbeten. I hörnskåpets sidostycken har han utfört träinläggningar, vars mönster mkan ses 
i andra gustavianska möbler. Motiven i skåpets nedre del, eller skänken, vilka Lars Carl 
Larsson i Sundals.Ryr kallade ”brökaker på e sno” återfinns både i den kände 
stockholmsmästaren christian Linnings mästerstycke. 
   Utsmyckningen i överskåpets sidostycken är typiska för gustaviansk stil, ofta utförda som 
bronser och sällan som här – träinläggningar av lönn- De knoppar av lönnträ somåterfinns på 
vardera sidan av skåpets krön kan i skulpterad form ses i skåpet från Sundals-Ryrs kyrka och i 
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sängknopparna på sängen i bollungen. Korgen av lönn med ristade rutmönster bildar krön på 
skåpet. Fundberg har här, med fantasi och skicklig hand samt med olika lövträs yt- och 
kärnved, lyckats skapa blommor i korgen. 
   Den krävande faneringen i skänkens disk visar tydligt att Fundbergs yrkeskunnande stod 
högt över allmogesnickarens och låg närmare den erfarne ebenistens. Han har med tunn 
mahognyfanér och smala remsor av lönn lagt in ett mönster. De svarta trekantiga 
markeringarna i diskens ytterkant är av päronträ eller lönn som genom het sand bränts svarta 
och sedan polerats. Ytterkanten av mahogny i skänkens överdel – med sin infällda 
blomsterslinga – är noggrant utförd. Sammanfogningen mellan disken och denna kantlist är 
gjord med en finess som här står i särklass i Fundbergs arbeten- Det är mycket ovisst om han 
kan ha utfört ett så kvalificerat arbete i en snickarbod på landet. Man får i stället anta att han i 
sin verkstad i Vänersborg hade större möjligheter att utföra detta krävande arbetsmoment. 
Han kan även, som sin fader Håkan, ha varit ute på landsbygden – i detta fall i Frändefors – 
och där mottagit beställning på skåpet som han sedan delvis utfört på gården och delvis i sin 
verkstad i Vänersborg. 
   Ett skäl för detta antagande är att de möbler som Fundberg – under sin tillflykt på Dal – där 
tillverkat, inte har stora fanerade ytor och de är i allmänhet av enklare utförande. Stora ytor av 
mahognyfanér kräver, förutom god yrkeskunskap, även tillgång till verktyg som tolager och 
pressar, ett stort antal limknektar och tvingar, något som knappast kan förutsättas ha kommit 
till användning i Frändefors eller Sundals-Ryr. 
   Den främre vågiga kanten på överskåpets nedre del är avslutad med en bård av masurbjörk. 
Fundberg har här, med ett skarpt stämjärn huggit ett spår i vilket han sedan limmat ca 5mm 
tjocka masurbitar som han format efter kanten.Det är många bitar i denna bård vilket tyder på 
att han inte lät sig skrämmas av tidsödande detaljarbeten. Han har även lagt ned mycket möda 
på överskåpets nedre del – den so står mot skänkens disk. Han har där byggt upp ett mönster, 
typiskt för empiren.Det ljusa träslaget är ask, ett träslag som blev vanligt i möbelframställning 
först 30 – 40 år senare. 
   På skåpets sidostyckenses inlagda flätbandsmönster samt detaljer som sol, månee och 
stjärnor. Medaljongerna med kärleksparet återfinns i flera av fundbergs möbler vilket tyder på 
att de är trolovningsgåvor. I skänkens dörrar har han, mot en bakgrund av lönn, skurit in en 
urna fylld med tulpaner, ett inte sällan använt motiv i äldre tid. Tulpanernas kronblad är av 
fanér som består av päron-, plommon- och körsbärsträ vilka bildat mönster. Urnan eller vasen 
är formad av brunfärgat ekfanér och den unga kvinnan, infälld i dess mitt, har Fundberg ristat 
in i bakgrundens lönnträ. 
   Hörnskåpets baksida har grova bräder, sågade på enbladsram och hyvlade med skrubbhyvel. 
Det visar sig ofta att Fundbergs skåp och byråar har en grov, nästanvårdslöst hopfogad 
baksida medan möbelns framsida är ett noggrant och utsökt detaljarbete. Ytan på skåpet är 
bonad, utom intarsian som polerats, troligen med bärnstensfernissa bestående av krossad 
bärnsten, upplöst i sprit. Beslagen har rokokostil med rocailler och akantus, utförda i 
brännförgylld mässing. Denna typ av beslag återfinns i flera av Fundbergs hörnskåp. Det är 
inte uteslutet att han använt dem under sin vänersborgstid där han kanske fått överta dem efter 
sin fader. Dessa beslag återfinns inte på möbler som man bevisligen vet att han förfärdigat i 
Frändefors och Sundals-Ryr”.30

 

                                                
30 Ljung (1979), s.55-65 
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7.3 Bilder av Fundbergmöbler hämtade ur Olof Ljungs bok. 
 

 
Figur 149. Salsdörrar 

Foto: Bertil Johansson 
 
”Salsdörrar av fransk typ, i motiven signerade Fundberg. Med gallerverk och hängande 
festonger, vindrosetter samt droppar, har dörrarna tydliga drag av det gustavianska 
stilmönstret. Dörrarna är nu i Åttersrud, brålanda socken, men har kommit från gården Salbo i 
samma socken. Fundberg tillverkade dem på beställning för släkten Frendberg, i början av 
1800-talet ägare av Salbo.

31 

                                                
31 Ljung (1979), s.29 
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Figur 150. Dörr i Norra Hagen. 

Foto: Bertil Johansson   
 
En av två dörrar från en äldre manbyggnad i Norra Hagen i Bolstad. De bär tydliga spår av 
Fundbergs manér och blev sannolikt under 1820-talet beställda av gårdens ägare, Johannes 
Sahlin. Han var son till Lars Andersson i Sallebyn, Sundals-Ryr, som också beställt möbler av 
Fundberg. De olika motiven i dörrarna återfinns i flera av hans arbeten såsom väggskåpet från 
Blekslätten i Frändefors.32 

                                                
32 Ljung (1979), s.51 
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Figur 151. Stol 

Foto: Bertil Johansson 
 
Sengustaviansk stol av västsvensk typ, förfärdigat åt Lars Larsson i Bollungen på 1820-talet. I 
främre stolbenens kannelyrer, sargens rosetter, humlekvisten och fjällskärningen ses de för 
stilen vanliga mönstren. Ryggbrickans och främre sargens motiv har fått en personlig 
utformning av Fundberg. Han sökte ofta egna vägar vid sitt mönsterval vilket gjorde att hans 
möbler avvek från storstadens möbelstilar.33

 

                                                
33 Ljung (1979), s.107. 
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Figur 152. Skåp med religiöst motiv 

Foto: W Ängermark 
 
Skåp av ek med Kristi lidande historia, tillverkat av Fundberg. Detta skåp har rena linjer och 
ett utsökt detaljarbete.34 

                                                
34 Ljung (1979), s.73 
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Figur 153. Dörrspegel från skåp. 

 
Dörrspegel med intarsia från skåpet med religiösst motiv. Här har Fundberg med några få 
fanerbitar lyckats återge scenen med den korsfäste.35 

                                                
35 Ljung (1979), s.73 




