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ABSTRACT 

Through the selection of six representative typical Swedish chairs from each era, I present manufacturing 

techniques and how the craftsmanship has affected the style of the chairs over time. My main source material is 

the objects themselves. I chose to analyze the constructions and what can distinguish them apart in techniques, 

material choices, aesthetics and design. The main part of my work has been to find out what are the most 

occurring damages and its causes. Most damages from renaissance to biedermeier can be linked to the mortise 

joint. Through interviews with experienced conservators and with my own experiences as a cabinet maker and 

conservator, I discuss the concept of the ultimate chair design in terms of stability. I have come to the 

conclusion that the most solid chair is the eight to twelve framed chairs from the Renaissance, but the chair must 

be adapted to the intended use.  

 

FÖRORD 

På glada barnsben balanserandes det på mormors allmogestolar från Lena Larsson för att nå det översta i 

skafferiet. Sittande vid familjemiddagen hos farmor på de maffiga barockstolarna med cabrioleben, kraftfulla 

dekorer och skulpterade ornament som masserade mina fingrar när jag följde de utskurna formerna. Stolarna i 

olika former och höjder som bidrog till filtkojan hemma hos moster Åsa. Under den svagt gult lysande lampan i 

snickarboden i Dalarna tillsammans med min far som visade hur stämjärnet och hammaren jobbade tillsammans 

över den fint hyvlade furubiten och skapade vackra utskärningar. Det kan låtas krystat, men mina minnen från 

barndomen omgiven av vackra ting, stunder och möbler är en av utgångspunkterna till denna text som jag nu 

presenterar. 

 

Jag har under min barndom växt upp i en familj där hantverket spelat en stor roll. Omgiven av snickare, smeder, 

konstnärer, formgivare, smycketillverkare, kurbitsmålare, mekaniker m.m. har hantverket alltid varit en del av 

mitt liv. Det dagliga mötet med former, färger, alla tänkbara verktyg och material har genom åren givit mig 

spännande idéer men även funderingar. Funderingar som lett till den text du idag kommer att läsa. Kunskapen 

om och förståelsen för tekniker, material och former som har givit inspiration till de sittmöbler som sedan 1500-

talet har skapats i Sverige. Med mitt stora intresse för sittmöblers utformning och konstruktionsteknik och med 

min tidigare erfarenhet i design och möbelsnickeri så kände jag att jag ville fullfölja en tanke som jag länge haft, 

att nu i mitt examensarbete skriva om problematiken i stolskonstruktioner från renässansen till biedermeier. 

 

Jag vill med detta examensarbete kartlägga återkommande svenska stolskonstruktioner och deras problematik 

gällande hållbarhet i bemärkelsen slitstyrka och stabilitet från renässansen fram till biedermeier. Genom urvalet 

av sex representativa typiskt svenska stolar från respektive epok visar jag på tillverkningstekniker och 

konstruktioner, hur hantverkets utveckling har påverkat stolarnas formspråk och stabilitet genom tiden. 

 

Med detta examensarbete vill jag förmedla kunskap och öka förståelsen för stolskonstruktioner och deras 

skadebild. Rapporten klargör de brister i konstruktionerna som påverkar hållbarheten. Genom detta vill jag 

underlätta genomförandet av väl avvägda konserverings- och restaureringsåtgärder. 

Denna rapport ger omfattande information om tillverkningsteknikerna och kan underlätta vid datering utav äldre 

sittmöbler, val av konserveringsmetoder samt även vid nytillverkning av sittmöbler. 
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1. INLEDNING 
Stolskonstruktioner har genom åren utvecklats i takt med tillverkningstekniker, tillgången till material och 

förståelsen kring dessa. Det stora klivet för sittmöblernas utformning ägde rum under renässansen när de lösa 

sittmöblerna trädde in i hemmen som tecken på välstånd. Var det inspirationen från Nederländerna, England och 

Frankrike som åstadkom utformningarna, eller var det utvecklingen av tillverkningstekniker som skapade nya 

estetiska ideal? Gjorde vi i Sverige formspråket till vårt eget och lade fokus på hållbarhet i konstruktionernas 

dimensioner, materialval, och dåtidens tekniker? Eller var estetiken och det moderna för tiden utgångspunkten för 

våra tillverkningstekniker? 

 

 
1.1 MÅL OCH SYFTE 
Målet med denna rapport är att dokumentera, kartlägga och klargöra svensktillverkade stolars 

konstruktionsproblematik och utveckling från renässansen, omkring 1560 till biedermeier, omkring 1850. 

 

Syftet med denna undersökning är att förmedla en större förståelse för äldre möblers konstruktion -och 

skadeproblematik. 

 

 
1.2 FORSKNINGSFRÅGOR 

 
• Vilka slags skador kan anses vara typiska på sittmöbler tillverkade mellan åren 1560- 1850? 

 
• Varför uppstår dessa skador? 

 
• Hur kan man åtgärda dem idag? 

 
• Vilken konstruktionsteknik anses vara optimal? 

 

 
1.3 METOD 
Genom sökande i litteratur, dokumentationer, tidskrifter och vid min praktik på Nationalmuseum fann jag de sex 

stolar som kan anses vara stiltypiska i sin konstruktion för respektive epok. Dessa för tiden representativa 

sittmöbler har jag sedan ritat upp, diskuterat runt och analyserat skadebilden. Jag har även i min egen verksamhet 

som möbelkonservator fått in exempel på stolar med just de skador som jag beskriver i mitt examensarbete. Genom 

denna praktiska verksamhet har jag kunnat komplettera mina insikter i hur utformning, dimension, estetik, 

materialval, lim m.m. har påverkat hållbarheten i konstruktionen och vilken konstruktion som idag skulle anses 

optimal. Med min utgångspunkt i historien har jag beskrivit snickerihantverket och stolsmakarnas utveckling med 

hänsyn till material, hantverksteknik och modet i tiden. Jag har genomfört intervjuer med konservatorer kring vad 

de upplever som vanliga skador och skadeorsaker beträffande stolar från renässans till biedermeier. Och vilka 

slutsatser man därefter kan dra om stolars svaga och starka punkter.  
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1.4 KÄLLOR OCH KÄLLKRITIK 
I den stilhistoriska möbellitteraturen har förhållandevis lite skrivits om möblers konstruktion och tillverkning. Det 

jag huvudsakligen använt som källor för att komma till rätta med detta är faktiska objekt, i detta fall stolarna.  

 

För mina beskrivningar av tiden, stilarna och teknikerna i texten har jag använt mig av ett flertal äldre källor och 

skriven litteratur, vilka till viss del kan innehålla inaktuell information men jag har ändå valt att ta med det i detta 

sammanhang för intresset att ge en förståelse och grund för min skrift. Viss information om de respektive stolarna 

är hämtade från museernas databaser och stolarnas ägares skrifter (talan). Viss skriven information om mått, 

material och benämning för möbelns delar råder det tvivelaktigheter kring och jag har där valt att diskutera eller 

omformulera i texten. De figurer/bilder som följer i denna skrift är tagna av mig, om inte så anges dess källor i 

litteraturförteckningen. Jag har tagit kontakt med konservatorer på privatägda verksamheter eller museala 

institutioner för att genom intervjuer komma fram till vad de upplever som vanlig skadeproblematik och deras 

kännedom till vad dem ser som vanligt uppkommande skador på stolar från renässans till biedermeier. Den färdiga 

texten har granskats av de personer jag intervjuat.  

 

I slutet av rapporten, avsnitt ”ordförklaring av språkbruk” finns fackliga uttryck förklarade.  

 

 

1.5 TIDIGARE FORSKNING 
Det finns inget skriftligt material som klargör de brister i Svenska stolskonstruktioner som påverkar hållbarheten 

utifrån de aspekter som tidigare nämnts i syftet. Det finns däremot ett relativt rikt utbud på litteratur om stolarnas 

stilhistoriska utveckling och ett mindre utbud i skrift om stolars material och tillverkning i Sverige genom 

tidsepokerna. Ett antal skrifter som varit till stor hjälp i det här arbetet är Svenska möbler under 500 år av en rad 

olika museanställda forskare och experter inom området, Stolar taburetter och fåtöljer i Sverige från 1600-1800 av 

Lars & Ursula Sjöberg, Möbler från svenska herremanshem, band I, II & III av Sigurd Wallin, Svenskt 

möbellexikon, band I,2 & 3 av Ingegerd Henschen & sten Blomberg, Barockmöbler på Skokloster av Johan 

Knutsson. För övrigt har jag använt mig av de böckerna som är angivna i litteraturförteckningen. Jag har inom 

området av tillverkningstekniker använt mig av ett antal böcker, egen dokumentation och skrifter. Några som kan 

nämnas är. En studie av stolstillverkningen i Stockholm 1750-1820. Material och metoder av Christian Stadius, 

tidigare student på kulturvård - och konservatorsprogrammet på Göteborgs universitet och Västerbotten målade 

möbler möbelmålare 2°78 av Västerbottens läns hembygdsförening, även dessa finns med i litteraturförteckningen. 
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2. DET UNDERSÖKTA MATERIALET 
 

2.1 STOLEN, EN DEFINITION  
I Svenskt möbellexikon definieras stol som ”en sittmöbel, i regel på ben, avsedd för en person. Renässansens 

tilltagande bruk av stolar hade flera orsaker. En orsak kan vara individens behov av frihet att placera sig var som 

helst i rummet och med ett stigande behov av lösa möbler t.ex. kring matbordet eller vid skrivplatsen. 

Stolen kan vara med eller utan ryggstöd och med eller utan armstöd eller karmar. Det vanligaste är att en stol består 

av fyra ben, det kan förekomma tre. Den kan även bestå av ett ben fäst i golvet med mekanismer som låter den 

höjas och sänkas. Den kan även ha hjul istället för ben, fästa på en konstruktion. I en enkel stolskonstruktion 

intappas den ramformade sargen i bakbenen som fortsätter upp i ryggen. Framtill är sargen intappad i frambenen. 

Benen/ stolparna kunde hållas ihop av tvärslåar eller i andra fall svarvade H-kryss mellan de fyra benen. På 

sargen vilar en sits. Den kan vara trären, i form av ”plank” spikade direkt på sarg. 

Sitsen kan vara stoppad och fäst direkt i sarg, den stoppade sitsen kan också vara lös och klädd i läder, liggande i en 

nedsänkt fals i sargen. Sitsen kan också vara flätad i rotting, fastkilad i sargens ram. Rottingen kan även vara flätad 

i ryggen. Ryggen i sig kan vara låg eller hög, höjden i ryggen kunde förr betona en viss värdighet” (Henschen och 

Blomberg 1962, BAND 3, 663-668). 
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2.2 RENÄSSANS 1560 - 1650 – TAL  
Under Vasatiden, omkring 1560-talet till omkring 1650 infaller i Sverige renässansen och de lösa sittmöblerna som 

tecken på välstånd intar sin plats i svenska adelshem. De väggfasta sittbänkarna spelar en stor roll i hemmet men ett 

mindre antal fristående sittmöbler börjar synas. Med inspiration av de ursprungligen Nederländska modellerna med 

räta vinklar och ett tydligt framhävande av bärande och buret tillverkar år 1648 Mäster Johan Pedersson ett dussin 

tolvslåstolar av ek till Oxenstiernas Fiholm i Södermanland som idag förknippas med renässansens ideal av 

fristående sittmöbler (Knutsson 2008, 40). 

 

De stolar jag specifikt valt att undersöka från renässansen är de två vackra och mycket väl bevarade tolvslåstolarna 

med Axel Oxenstierna och Anna Åkesdotters initialer som fanns i parets ägo på Oxenstiernas fädernegård Fiholm 

och användes i den stora salen (muntlig uppgift, Mörner, Jäders k:a). Stolarna om tolv stycken kan troligen ha 

tillverkats av Mäster Johan Pedersson, snickare vid Tidö under 1600-talets första hälft. Idag finns tre stycken 

belägna på två olika platser i Sverige. Den ena finns vid Axel Oxenstiernas grav vid Jäders kyrka - Jäders socken, 

Kafjärdens församling i Eskilstuna kommun. Och de andra två finns i Nordiska museets samlingar, varav en i april 

2015 var utställd på utställningen Hem och bostad på Nordiska museet.  

”De resterande stolarna vet vi inte om de finns kvar idag, förmodligen kom stolen vi innehar direkt från Fiholm till 

kyrkan. För år 1878 finns stolen med för första gången i kyrkans inventarium. Paret Oxenstierna brukade gårdarna 

Fiholm och Tidö gemensamt fram till slutet av 1700-talet, då Fiholm såldes med alla inventarier till familjen Beck-

Friis, som innehade gården till 1907. Så vad som hände med resterande stolar under den tiden och efter det vet vi 

inte. Troligen föll väl ett nytt mode och nya föremål familjen i smaken och stolarna prioriterades bort ”- Charlotte 

Mörner, Jäders k:a.  

 

Jag har valt att se över både stolen som finns belägen vid Axels Oxenstierna grav, samt den ena vid Nordiska 

museets för att kunna jämföra och se över hur stolarna påverkats av de olika miljöerna och det faktum att stolen 

belägen i Jäders Kyrka har fortsatt användas och troligen aldrig befunnit sig i en klimatiserad miljö. 

 

Med hjälp av Charlott Mörner, kyrkvärd i Kafjärdens församling fick jag möjligheten att åka ut till Jäders kyrka och 

se över tolvslåstolen på sin plats intill Axels grav. Stolen i Jäders Kyrka används vid vissa högtidliga tillfällen av 

församlingen. Den renoverades av kyrkans dåvarande kyrkvaktmästare Bengt Nilsson 1972. Under stolen står 

i blyerts ”RENOVERAD HELGARÖ DEN 18/2 1972” samt en signering som är för otydlig att idag kunna tydas, 

men är troligen Bengt Nilssons initialer. 

 

2.2.1 KONSTRUKTION & TILLVERKNINGSTEKNIKER  
Tolvslåstolen är ett exempel på en högreståndsmöbel som ännu kunde sakna klädsel eller fast stoppning, men som 

med sina höga uppåtsträvande ryggstolpar som emellanåt kunde avslutas med svarvad knopp längst upp förhöjde 

den dekorativa verkan. Om dessa knoppar eller höga ryggstolpar kunde man knyta band som höll en kudde över 

ryggstödet. På samma vis hade man en kudde på sitsen. Ryggen kunde även bestå av ett stycke läder eller textil som 

fästs på plats i ryggstolparna med tännlikor.  

 

Det var de kalla stengolven i Sverige under tiden som kan ge oss förklaringen till varför stolen är konstruerad med 

en förhöjd sitthöjd på cirka 550-600 mm. Detta gav troligen en möjlighet att sätta upp fötterna på slåarna, samt om 

vintertid kunna sätta fötterna på ett särskilt värmekrus eller kolbehållare och då ändå erhålla en bekväm sitthöjd 

(Sjöberg 1993, 11).”Stolar som ännu saknar fast klädsel eller stoppning fast de har högreståndskaraktär. De har 

uppstickande ryggståndare för att inte endast träsitsen utan även ryggen skulle kunna göras bekväm med en på 

ståndarna upphängd dyna. Detta med hänsyn till att textilierna ännu var hemmets representativa inslag” (Sjöberg 

1993, sida 9, fjärde stycket, rad 3).
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Under renässansen var det ovanligt att alla hem ens hade lösa sittmöbler, man satt istället på väggfasta bänkar, 

gärna i de djupa fönsternischerna där man bäst kunde ta vara på ljuset eller så användes kistebänkar fortfarande 

som sittyta (Knutsson. 2008, 39). 

 

Under renässansen ersattes de äldre konstruktionerna med genomgående och kilade tappar till ej genomgående 

tappar som låstes med spärrpinne. Därmed utvecklades en ganska okomplicerad men stabil konstruktion som kunde 

inkludera svarvade partier, utformning i rygg-brickan, eventuell utskuren dekor och ryggståndarnas profilering som 

blev de dekorativa elementen (Ågren 1977, 86). Vilket vi klart kan se i den väl bevarade tolvslåstolen med Axel 

Oxenstiernas och Anna Åkesdotters initialer utskurna i stolens ryggparti. 

 
 

    

Figur 2. Tolvslåstol, sedd framifrån 

Jäders k:a 

Figur 3. Tolvslåstol, sedd från sida 

Jäders k:a 

Figur 4. Tolvslåstol, sedd bakifrån 

Jäders k:a 

 

 

Denna tolvslåstols konstruktion har varit stabil och hållbar. ”De fasta tapparna sammanfogas med tapphålen i 

benen, som sedan spärras genom runda hål med spärrpinnar, det kunde förekomma att spärrpinnarna var utav färsk 

virke som täljdes fyrkantiga och sedan slogs in i hålen genom tapp -och tapphål” (intervju, Wanngren) (se figur 8 & 

9). En konstruktion som troligen kan vara tillverkad för att inte behöva limmas. De animaliska limmerna var 

tillgängliga på den tiden men med den stabila konstruktionen av tolv slåar och spärrpinnar behöver inte tyda på att 

lim användes. Min åsikt är att vid de tillfällen lim inte skulle användas, krävdes det att tapp och tapphål hade 

samma längd, djup och bredd och inte gav tappen plats för att röra sig. Ville man för övrigt använda sig av limmer i 

denna konstruktion så krävs det snarare att tappen hade en aning mindre dimension än tapphålet som kunde lämna 

plats för det animaliska limmet. Även de limmade konstruktionerna var troligen försedda med spärrpinnar genom 

tapp -och tapphål. Alltså påverkas konstruktionens stabilitet av tappförbandens dimensioner och förseglingen 

genom spärrpinnar. 

 

Axel Oxenstiernas stol har vackert svarvade framben, hyvlade detaljer längsgående det mittersta fyrtalet av slåar 

och figursågade delar. Detaljer som tyder på att stolen tillverkats i en verkstadsmiljö. I verkstaden har det troligen 

behövt bänk för fastmontering av delar. Skär och huggverktyg som stämjärn och hyvel har använts vid uttagning av 

profileringen i det mittersta fyrtalet av slåar och en såg med tunt blad har använts till att såga ut de övriga 

profilerade slåarna. Och självklart en svarv för framtagning av konturen i de främre benen. 
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Figur 5. Woodworking tools 

1600-1900, Author: Peter C. Welsh, 

Release date: November 12, 2008 

Figur 6. Woodworking tools 

1600-1900, Author: Peter C. Welsh, 

Release date: November 12, 2008 

Figur 7. Woodworking tools 

1600-1900, Author: Peter C. Welsh, 

Release date: November 12, 2008 

 

Vid en diskussion med min handledare, professor Johan Knutsson nämnde han att ”Det skulle kunna tänkas att det 

användes en svarv med drivhjul som en gesäll eller hantverkaren själv har vevat igång för att utföra momentet i 

kontinuerlig rotation, vilket kan tyda på att dessa tolvslåstolar tillverkades i stadsmiljö”. Den troliga mängden av 

tolv stycken gjorda stolar stärker hypotesen att tillverkningen av dessa stolar utförts i verkstad utav snickare med 

eventuellt en gesäll/lärling som assistans. 

 

 

  

Figur 8. Tolvslåstolens tappförband, 

sedd snett ovanifrån 

Figur 9. Skiss, uppbyggnaden 

av tolvslåstolens tappförband 
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Stolen i Jäders kyrka har genomgått en renovering under 1900-talets andra hälft sannolikt för att kunna fortsätta 

brukas av församlingen. Stolen visar med tydliga tecken att den hela nedre delen av stolen strax under det mittersta 

partiet av slåar sågats av och ersatts med helt nya delar. Dessa åtgärder kan på grund av nedslitna fötter efter lång 

tids användning då nedslitningen på denna stolstyp kan vara så omfattande att stolen vilar på de fyra nedre slåarna. 

Efter lite research om kyrkan så kunde jag läsa mig till att dräneringsarbeten för att råda bot på fuktproblem har 

utförts i kyrkan omkring 1930. Då fukten kvarstod så utfördes en större restaureringsåtgärd runt 1970. Jag kunde 

även konstatera under min tillståndsanalys av stolen att den någon gång under sin tid varit angripen av skadedjur, 

troligen strimmig trägnagare, även de kan försvaga partier i stolen. Kyrkans tidigare fuktproblem som förorsakat 

rötskador och stolens troligen stora användning kan vara anledningen till varför man valt att byta ut och 

komplettera den nedre delen av stolen. En åtgärd som inte skett med stolen på Nordiska museet, vilken där av har 

mycket större synliga slitningar på fotsluten (se figur 12). 
 

 

Figur 10. Sprängskiss, möjlig 

renoveringsåtgärd utförd av Bengt 

Nilsson 

Figur 11. Tolvslåstolen Jäders 

kyrka, den renoverade delen 

sedd från sida 

Figur 12. Tolvslåstolens fotslut, sedd 

framifrån, Nordiska Museet 

 

Kyrkvaktmästare Bengt Nilsson har utfört en renovering av stolen. Han har avlägsnat den nedre ramslån och sågat 

ett vågrätt snitt strax över det första svarvade partiet. Fyra nya slåar, ben och fotslut med svarvade detaljer identiska 

med originalen har tillverkats i massiv ek. Bilden med den ritade sprängskissen är en illustration av vad jag tror, 

utifrån mina observationer vad Bengt utfört för slags renovering. Det nya partiet är troligen fäst till det ursprungliga 

med hjälp av en infälld stav centrerad i de båda delarna, troligen limmat med vitlim (se figur 10). Det syntetiska 

PVA-limmet började användas av hantverkare under andra hälften av 1900-talet och kan ses på många utförda 

renoveringar idag och 60 år tillbaka i tiden. Även på fler ställen på stolen kunde jag se att åtgärder utförts i form av 

kompletteringar av flertal mindre bortfall. Man har även valt att limma ner sitsen mot sargen, som ursprungligen 

ser ut att ha fästs endast med spärrpinnar genom sits och in i sarg. 

 

 
2.2.2 MATERIALVAL 

När stolarna tillverkades valde man träslaget ek. Ett kortfibrigt, hårt och tätt träslag som med sina egenskaper är 

väldigt starkt. Ett träslag som genom tiden varit eftertraktat i möbelindustrin på grund av virkets hårdhet och dyra 

men ändå acceptabla pris för ett dyrbart utseende. Under renässansen var ek ett träslag som genom restriktionerna i 

användning gav uttryck för exklusivitet och välstånd. Problematiken med eken då den är väldigt hård och kortfibrig 

är att vid smala dimensioner kan materialet gå tvärt av och skapa brott som är svåra att åtgärda utan att förbli en 

svag punkt. Axel Oxenstiernas stolar som tillverkats i ek har en bra tillverkningsteknik i förhållande till val av virke. 

Då tolvslåstolarna tillverkats i ganska ordentliga dimensioner, breda och stora tappförband och flertal slåar, så är 

eken ett material som känns mycket bra lämpad till denna slags konstruktionsteknik. Dessutom cirka tio år efter 

dessa sittmöbler tillverkades vart eken förbjuden i Sverige då Gustav Vasa år 1558 gjorde eken till kungens träd, 

förbjudet att hugga ned för såväl krono- som skattebönder (Eliasson, 2002). Stolarna kan troligtvis då också anses 

extra exklusiva i sitt materialval. 
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2.2.3 SKADEBILD 

De åtgärder som utfördes av Bengt Nilsson på tolvslåstolen och på de delar som han kompletterade är inte ovanliga 

för denna slags stolskonstruktion. Som tidigare nämnts var det vanligt att tolvslåstolar under renässanstiden hade en 

högre sitthöjd än de stolar vi ser idag. En sitthöjd som gjorde det bekvämt att ha fötterna på värmekärl eller med 

bekvämligheten att ha dem placerade på tolvslåstolens nedre slå (för mer relevant text se sida 10, med där anförda 

källor). Något som kunde leda till att den främre och nedre slån kunde bli rejält nednött och i slutändan inte bestå av 

så mycket återstående material. Dessutom drog man stolen över de hårda stengolven som i längden gav stora 

slitningar på fotslut. Det resulterar i att det nedre partiet av stolen blir ett av det mest utsatta och det är inte ovanligt 

att det behövdes bytas ut för att kunna ha stolen i bruk. Många gånger möter man även på dessa stolar med 

avsågade fotslut p.g.a. slitaget som uppstått, och därför står stolen på sina nedre slåar (se figur 13). ”Dessa stolar 

har även utsatts för så kallade brukslagningar. Bonden/brukaren själv ville laga stolen och tog sig an de material 

man hade i verkstan på gården. Vilket resulterar i att man möter många stolar med spikar i spärrpinnar, inklämda 

träflisor eller kilar där det glappar. Man tog det man hade för att laga stolarna. Så idag får vi till verkstaden dessa 

stolar som spruckit, släppt i fogar och inkluderar en hel del spik” (intervju, Sundström & Karlsson). 

 

 

 

             Figur 13. Skiss, en möjlig bild av hur               Figur 14. Tolvslåstol, sedd framifrån. 

             en grov slitning på underrede kan se ut             Denna stol har jämfört med den på Jäders k:a, 

                                                                                        initialerna inskurna på insidan av överstycket,  

                                                                                        troligen för placeringen runt bordet vid entrén  

                                                                                        i salen. Nordiska Museet  

                              



Sida | 9   

Tolvslåstolarna med sina tolv slåar, en-tre spärrpinnar vid varje sammanfogning resulterar i en bra och stabil 

modell. Det vanliga som kan ske är att rangligheter uppstår, det krymper i fogar och spärrpinnar. Det är en bra 

konstruktion och modell i tänket men vi använder stolen annorlunda då som idag, man var mer rädd om möbeln då 

samt att vi använder sittmöblerna så mycket mer idag. ”Det som är vanligt i denna konstruktion sammansatt med 

spärrpinnar är att det spricker vid spärrpinnarna vid krympning och svällning, också mycket påverkat av 

luftfuktigheten och den temperatur vi idag har i hemmen som höjts från ca 18-22 grader. Med denna konstruktion 

är det inte heller ovanligt att det spricker runt sammanfogningar när man valt att limma stolen som med antalet 

spärrpinnar och med tekniken av tappförband troligen inte ursprungligen ska behöva limmas utan stadgas och fästs 

endast med spärrpinnarna. Även att hantverkare valde att byta ut spärrpinnarna mot spikar vid renoveringar kunde 

resultera i att trät inte kan röra på sig och då spricker” (intervju, Hedgårdh). ”Det är vanligt att man får in 

tolvslåstolar till verkstan som sitter ihop men är fruktansvärt rangliga, har mindre sprickbildningar i konstruktionen, 

större sprickbildningar i den fastsatta sitsen och nednötta slåar” (intervju Wanngren). ”I grunden är denna 

konstruktion mycket bra gjord, men är den lite sämre snickrad vid anpassningen för tapp -och tapphål så blir den 

lätt ranglig.” (intervju, Crona) 

 

 
2.2.4 ÅTGÄRDER 

Det man vill undvika med denna konstruktion är att behöva avlägsna spärrpinnarna vid konservering, då risken för 

att förstöra spärrpinnarnas utformning och passningen i spärrhålen är väldigt stor. ”Har man möjligheten så ska man 

ta vara på de gångerna det går att injicera in lim i tappförbanden utan att ta isär konstruktionen men med 

möjligheten att få in tillräckligt med animaliskt lim och åter igen kunna få en stabil konstruktion” (intervju, 

Wanngren). ”En annan möjlig åtgärd är att om man har möjlighet att ta isär stolen, shimsa på faner på tapparna för 

att återskapa klämpassning. På detta vis kan man få stabilitet utan att tillföra lim i tapphålen, vilket de inte haft från 

sin början” (kommentar, Ekholm). Vilken av dessa två metoder som anses vara det bästa kan diskuteras från fall till 

fall, då animaliskt lim kan ha används på andra konstruktioner under tiden eller tillförts sekundärt. Att avlägsna 

spärrpinnarna kan i vissa fall ändå vara nödvändigt för att på nytt kunna komplettera med spärrpinnar i rätt 

dimensioner för att återskapa den ”klämförmåga” som stolen kräver för att hålla samman. I en konstruktion med 

fasta tappar och spärrpinnar så finns det en risk att både spärrpinnar och tappar går av om den fortsätts brukas i ett 

rangligt stadie. Sprickor som ofta kan ses i sitsar och avtrycken från skor, samt naturlig patina är inget jag anser 

skall åtgärdas. Det visar hur stolen används. ”Man ser att det troligen används för den saken det gjorde, mot kylan 

samt med bekvämligheten att kunna sitta i en skön ställning” (intervju, Hedgårdh). ”Då dessa stolar tillverkades 

mycket i ek, så finns problemet att dessa kan gå tvärt av och lämna skador svåra att åtgärda, vid ett brott vid 

svarvade partier kan en rund stav fällas in centrerat i svarvningen och få ihop materialet igen, man kan med fördel 

välja ask istället för ek som stav” (intervju, Wanngren). Beroende på hur fibrerna/ådringen i biten av ek har 

placerats vid tillverkningen så kan en skada lämnas med ett långt brott. Detta ger en möjligheten att ha tillräckligt 

med material i skadan för att få en bra och hållbar limyta. Vid de tillfällen skadan är placerad vid ett område som 

blir känsligt för tyngd vid bruk av stol så kan även mindre genomgående tappar hopfoga skadan för att stabilisera 

extra och hindra bristning.  
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2.2.5 KONKLUSION, RENÄSSANS 1560 - 1650 – TAL 

 

    
 

   Bild: 2, 3, 13, 12 och 10. Renässans. Jäders k:a och Nordiska museet, med konstruktion och skador förtydande  

 

 

1. Svaga punkter och skador  

Materialvalet - Eken med sina någorlunda korta fibrer kan resultera i tvära skador om stolen brukas fel.  

Slitningar på fotslut - Slitningar och skador som påverkas av dagens större användning av sittmöbler, samt 

tidigare användning på hårda stengolv.  

Brukslagningar - En enklare lagning som ej är fackmannamässigt utförd och kan leda till skador i trä pga. 

oförståelse för material och konstruktionsteknik.  

Rangligheter - Som kan uppstå av temperaturskillnader i hemmen, större dagligt bruk av möbler, samt svällningar 

och krympningar i tappförband, tapp och tapphål.   

Sprickbildningar - Sker vid exempelvis större användning, temperaturskillnader, åldrande eller skador som 

uppstått som vandrar vidare i form av sprickbildningar.  

 

2. Lämpliga åtgärder  

Materialvalet ek - Åtgärder i form av limning av tvära skador med animaliskt hudlim, samt ev. infällning av 

centrerad tapp i skada för att skapa fortsatt stabilitet för försiktig användning.  

Slitningar på fotslut - Vid behov kan en mindre klack limmas på för att få upp höjden och minimera den lutning 

bakåt som kan ha uppstått med slitningarna. Denna åtgärd är reversibel då animaliskt hudlim används, som löses 

upp med hjälp av värme från t.ex. värmelampa (grislampa).  

Brukslagningar - Vanligtvis i form av skruvar, bultar och spik som slagits in i tappförband och sprickbildningar. 

Kan i vissa fall avlägsnas och kompletteras med en tapp/rundstav i hål för det estetiska och sedan retuscheras in. I 

andra fall lämnas dessa kvar då borttagning av brukslagningen kan leda till större påfrestning.  

Rangligheter - Stolen kan i vissa fall plockas isär om spärrpinnar kan tas ut utan att påverka materialet omkring. 

Sedan tillverkas nya spärrpinnar med större dimension som ger bättre klämförmåga. Alternativt kan faner shimsas 

på vid tapparnas möte. Glappet kompletteras då med ett tunt faner som läggs in i glipan och återskapar 

klämförmågan i tappförbanden, dessa retuscheras/betsas in för att mer smälta in i stolens övriga kulör. I de fallen 

där stolarna limmats med det traditionella animaliska limmet så kan samma traditionella varmlim sprutas in i 

tappförbanden med hjälp av spruta med kanyl och spännas samman med tving. Detta förutsätter att den press med 

tving som sker för att få samman glipan, inte resulterar i att spärrpinnar går av.  
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Sprickbildningar - Sprickbildningar kan anses vara en del av patinan och ett naturligt förlopp i åldrande. Om 

dessa inte påverkar hållbarheten så kan dessa lämnas orörda. Alternativt kan animaliskt lim masseras in i sprickan 

och tvingas samman, detta ifall inga spänningar håller biten på plats. Även tunt faner kan limmas in i sprickan och 

retuscheras, tonas ner för att överstämma i färg.  
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2.3 BAROCK 1660 - 1720 - TAL 
Omkring 1660 skulle en ekonomisk stärkt högadel ställa sig i spetsen för en stilförnyelse kännetecknad av 

glänsande prakt och måttlös lyx, samsad med stilren stramhet och funktionell enkelhet. Med denna stil, barocken, 

tillkommer också ett nytt mönsterförråd då barockens bildhuggare och möbelsnickare arbetade mer med ljus och 

skugga och tog ut svängarna i former som kan upplevas rika och oroliga, överdrivna, helt enkelt tillkrånglade 

(Knutsson 2008, 45-46). Sittmöbler kunde under tidig barock ha större fokus på den fasta klädseln och dess mönster 

än stolsmodellens utformning. Nytt för barockens möbler är den fasta stoppningen och klädseln. ”Möblerna knöts 

genom klädseln inte bara till varandra, utan också till det rum där det skulle stå och efter vars väggklädsel tyget 

eller gyllenlädret anpassades. Sambandet mellan interiörens fasta och lösa inredning, som under renässansen så 

tydligt avspeglade sig i överensstämmelsen mellan panelernas och möblernas snickeriarbeten, tog sig under 

barocken uttryck i en samordning av textil -och läderklädsel för väggar och möbler” (Knutsson 2008, sida 46, 

femte stycket, rad 1). Men vi hade även den franskinfluerade guldbarocken med rikt skulpterade och förgyllda 

stolar. Under 1600-talets andra hälft utvecklades kronstolen, som tog sin plats i Sverige med inspiration och intryck 

från Nederländska och Engelska förebilder (Fredlund 2006, 19). 

 

 
2.3.1 KONSTRUKTION & TILLVERKNINGSTEKNIKER 
Kronstol, av engelskans ”Crown chair” är en sentida benämning som anspelar på den krona som ibland ingår i 

ryggstödets överstycke. Kronan i överstycket behövde inte avse någon bestämd person, den var snarare en 

statusfylld symbol (Knutsson 2008, 51). Under barocken var valnöt det träslaget som kronstolarna skulle tillverkas i, 

men tillgången till detta var begränsad i Sverige så istället använde stolsmakarna ek eller lövträ, björk eller al. Som 

betsades mörk till en rödbrun nyans som alternativt bonades eller ytbehandlades med traditionell schellacksfernissa. 

Valnöt kunde också vid 1600-talets mitt importeras från kontinenten till Sverige och användas i tillverkningen av 

kronstolar (Knutsson, 1989, 25). Stolarna var rikt försedda med skulpterade detaljer, utsmyckade med sin kraftiga 

profilering och spiralsvarvningar. En konstruktion tillverkad med fasta tappar där spärrpinnarna fått vara kvar och 

bringa en stadga och låsfunktion i tappförbanden. Även fast stolarna kan anses utstickande med sina rika 

skulpteringar och svarvade partier så låg under tiden ett fokus på tygerna eller lädret, då modet var att ha samma 

färg på möbeltyget som på väggarna i högreståndsmiljöer, vilket fortsatte långt in på 1700-talet. 

 

Det typiska för dessa stolar var att vi istället för slåar som vi tidigare kunde se på tolvslåstolen, använde man sig av 

H-kryss som stadgade konstruktionen nedtill. En dekorativ volut -och bladornerad tvärslå framtill gav ytterligare 

stadga och utsmyckning. Dessa stolar kunde ha en tunn sittram med flätad rotting och med de främre benen 

intappade underifrån. Det som var specifikt med den typisk ”svenska” kronstolen var att den tillverkades med 

bredare sarg och fast stoppning spikad direkt på sargarna, även ryggen var i vissa fall textilklädd. En genomtänkt 

konstruktion med h-krysset och den utskurna men rejäla tvärslån framtill.  
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Den stol jag specifikt valt att se över från barocken är denna kronstol jag fått tillgång till genom Westmannaarvet, 

Västmanlands läns museum. Det är en sargstol av Engelsk typ, troligen tillverkad i Sverige omkring 1700 i lövträ, 

troligen al. Den är brunmålad med röda inslag, sannolikt för att efterlikna valnöt. Kraftiga sargar i vilka klädseln i 

svartmålat linnetyg fästs med spik/nubb. Till stor del svarvad konstruktion med framben av ”flamländska kurvor” 

och tassformade fotslut, så kallade ”lejonfötter” och har ett H-kyss och volut -och bladornerad tvärslå framtill. 

Kronstolen kommer från Hemmeta socken i Köpings kommun (Vlm, Invnr 4870, 080415). 

 

  
Figur 15. Kronstol, sedd 

framifrån, Westmannaarvet, 

VLM 

Figur 16. Kronstol, sedd från 

sida, Westmannaarvet, VLM 

 

 
 

Vid undersökningen av denna svenska variant av kronstol kunde jag snabbt konstatera att den troligen var 

tillverkad i lite överdrivna dimensioner med en sammanfogning som känns mycket välgjord. Stolens tappar går i 

botten, cirka halvvägs in i ämnet. Tapparna är sammanfogade med tapphål och har spärrats med spärrpinnar. I detta 

fall en spärrpinne per tappförband. Stolen är utsmyckad med skurna och svarvade partier. Har ett kontursågat 

överstycke med skuren dekor med voluter i ändarna, profilsvarvade höga ryggstolpar och bakben uttagna i ett 

stycke med utåtsvängda fyrkantiga fotslut, genombruten rygg med svartmålat linnetyg fäst med nitar till de två 

profilerade ryggspjälorna. Stolen visar exempel på ett flertal hantverksmoment, märken efter verktyg och spår av 

lim som tyder på att den är tillverkad i verkstadsmiljö med tillgång till svarv, skär -och huggverktyg, nubb/spik och 

varmlim som använts vid sammansättning. ”Kronstolen var en möbel där man i många fall ville framhäva 

bildhuggeriet och tidens mode att skapa former i trä, vilket många gånger påverkade dimensionerna och man la nog 

inte alla gånger fokus på att skapa stabila och hållbara konstruktioner” (intervju, Hedgårdh). Stolen har troligen inte 

tillverkats i endast ett exemplar, utan antagligen i par eller större grupp. Troligen är den tillverkad av en snickare, 

eventuellt en bygdesnickare som sannolikt haft kunskapen om träslagets styrka och hållbarhet. Hos bygdesnickarna 

fanns en tendens att överdriva dimensionerna i det bärande och sammanhållande delarna för att inte chansa med 

konstruktionens styrka. 
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Figur17. Woodworking tools 1600-1900, Author: Peter C. Welsh, November 12, 2008 

 

Under min intervju med Thomas Wanngren talade vi om svensktillverkade stolar av denna typ som tillverkades 

med en detalj som senare tider av någon anledning tagits bort på grund av omedvetenhet om dess funktion. Det är 

det faktum att frambenen fortsätter cirka 30-50 mm över sargen i höjd med stoppningen och på så sätt skapat 

material som troligen används av tapetseraren som klätt stolen att spänna möbeltyget eller lädret runt (se figur 18). 

Resultatet av att hantverkare på senare år valt att såga av denna del är att den fasta tappen som från sargen går in i 

benet inte längre är dold utan blir synlig, sedd ovanifrån. Detta minskar inte bara tappens limyta utan nu får den 

möjligheten att med svällningar eller krympningar kunna vandra upp ur tapphålet och släppa, vilket kan försvaga 

stolen rejält.  

 
 

 
Figur 18. Skiss, en möjlig bild av hur frambenen 

fortsätter ca 30-50 mm över sargen, den röda 

markeringen illustrerar den del som sågas av 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 19. Skiss, kronstol, sedd 
från sida, ett exempel på hur 
ryggståndare och ben kan vara 
fler-fördelade och tappande 
samman 
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2.3.2 MATERIALVAL 
Träslagets egenskaper påverkar hållbarheten i denna slags stolskonstruktion. Som tidigare nämnts var det inte 

ovanligt att dessa stolar tillverkades i lövträ, t.ex. al (för mer relevant text se sida 17, med där anförda källor). 

Det vanligaste träslaget var dock ek. Ett kortfibrigt, hårt, tätt träslag som med sina egenskaper är väldigt starkt. Ett 

träslag som även under barocken strålade med sina vackra mönster och mörka kulör vid ytbehandling. Men med 

stolarnas bildhuggerier, svarvade och vinklade delar fungerade ek med sina korta fibrer inte alltid så bra. 

 

 
2.3.3 SKADEBILD 
Den stora problematiken i denna stol är definitivt valet av material. Idag är det inte ovanligt att vi möter dessa stolar 

tillverkade i olika träslag, mycket för att snickarna troligen tog vara på de material man hade tillgängligt på orten. 

Frakter över Sverige eller från utlandet ansågs troligen inte vara optimalt alla gånger. ”De stolar som tillverkats i ek, 

ett hårt kortfibrigt träslag sätter väldig problematik i svarvningen som påverkar dimensionerna. Ofta inkluderas 

svarvning i ryggståndarna och ner i bakbenen, mötet vid sargen bli då väldigt bräckligt och påverkas av hur vi sitter 

idag. Ju högre upp i ryggen vi sätter trycket i sittposition desto mer påverkas ryggståndarna och de utåt vinklade 

bakbenen vilket blir en enorm kraft. Har man då eken som är kortfibrigt så är det där de lätt går av och lämnar ett 

brott som blir svårt att åtgärda” (intervju, Hedgårdh). Tappar och tapphål i denna konstruktion kan vara väldigt 

höga och stora i förhållande till dimensionerna i svarvningen och bildhuggeriet, de kombinerat med varandra 

lämnar inte mycket återstående material vid sammanfogningen. Ibland är även ben -och ryggståndare uppdelat i 

flera bitar, oavsett materialval, troligen med tillvaratagandet av materialet och för att underlätta vid tillverkningen 

och grepp i svarv (se figur 19). Sargarnas dimension kunde variera mycket i Sverige, stolarna kunde från sin början 

vara tillverkade med en tunn sittram med flätad rotting som tappats in underifrån till de främre benen och fungerar 

då även som sarg (Knutsson 1989, 27). ”De gånger man valde att fästa sadelgjord till dessa och sen tyg som 

sträcktes och spikades i sittramen så blev det en enorm spänning och press och resulterar ofta i att de spricker och 

stolen brister” (intervju, Hedgårdh). Denna konstruktion med de skurna dekorerna, profilsvarvade partierna och 

ibland mycket smala dimensioner förlitar sig mycket på val av material, dess kvalité och fiberriktning. Då modellen 

även har en lutning i rygg och benparti är det viktigt hur materialet är vinklat vid tillverkningen för att inte bli 

känsliga områden där materialet kan gå av. ”Ju högre rygg och desto mer vinklad blir konstruktionen i bak. Finns 

de då kvistar eller dylikt i materialet så ger de ofta en ännu större risk till att de brister” (intervju, Crona). I denna 

konstruktion har sargarna, tunna som breda kunnat få sitt möbeltyg utbytt ett stort antal gånger, om inte hela sargar 

är utbytta då tapetseringen på dessa stolar resulterar i en oerhörd mängd med spikhål där det lätt brister” (intervju, 

Sundström & Karlsson). Vår stol har även ett bortfall som även det anses vanligt för denna stol. Kronstolens fotslut 

på bakbenen kan vara konstruerade så att den yttersta trekantsformade delen är limmad på benets avslut och bildar i 

vinkel en tass (se figur 22). Idag sitter vi inte som förr i tiden och att vicka på stolen är vanligt. Detta kan vara en 

anledning till att denna del lossnar. Även när stolen skjutits över hårt underlag så behövs inte mycket för att delen 

tillslut släpper från sin fog. 
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2.3.4 ÅTGÄRDER 
Man ville med dessa möbler framhäva bildhuggeriets konst och dåtidens mode av skurna detaljer och konsten i att 

svarva, vilket påverkade dimensionerna oerhört. Det är alltså inte ovanligt att denna konstruktion brister i sin 

utsmyckande bildhuggarkonst och svarvade detaljer, oavsett materialval. Man stöter emot dem, slår i stolen mot 

något. Av sin tyngd och höga rygg med en knuff ramlar den i golvet och detaljer slås av. Något man många gånger 

åtgärdar genom att fästa biten eller komplettera med ny bit. ”Vid fall bakåt går lätt även det detaljerade överstycket 

sönder, de knäcker sig själv i fallet och går av” (intervju, Wanngren). ”Många gånger har även dessa stolar en 

utskuren dekor med tunna bladverk placerad under de två profilerade ryggspjälorna (ryggbrickan) vilka blir sköra 

och lätt går sönder av tryck från stuss när man slår sig ner på stolen” (intervju, Hedgårdh). ”Vid nio av tio fall så går 

dessa stolar sönder i ryggståndarna då stolen lätt faller bakåt med sin tyngd och höga rygg. Det är nästan omöjligt 

att restaurera till brukande, speciellt när de brister vid ryggståndarnas möte med sarg” (intervju Hedgårdh). Att 

limma dessa brott i ryggståndarna är inte lätt och kan aldrig garanteras att hålla då det ofta är så små dimensioner i 

de svarvade delarna. Stolar tillverkade i ek går ibland tvärt av med sina korta fibrer och kan absolut inte lämnas 

med garanti i hållbarhetsaspekter. ”Vid de tillfällena får man lägga till material längsmed ryggståndarna över 

brottet, en ”stav” med ca 30-40 centermeters längd för att kunna luta sig bak på stolen, men blir ändå försvagat och 

det kan aldrig garanteras att de klarar av en stor press” (intervju, Hedgårdh). Vid vissa fall då materialet inte gått av 

allt för tvärt lämnas en skada med lång limyta. Detta ger möjligheten att kunna fästa samman materialen över ett 

längre område, men garantin till att det håller häftiga tryck kan ytterst sällan lämnas. En anledning till att stolarna 

lätt faller bakåt kan vara det slitage som uppkommer på bakbenens fötter när man trycker stolen bakom sig och den 

dras över de hårda golven. Många gånger är detta redan tidigare åtgärdat med att tassarna fimpats av och stolen har 

en mycket lägre sitthöjd än det ursprungliga och kan resultera i att den lutar ännu mer bakåt i rygg. För restaurering 

av stolar i privat bruk kan man förlänga bakbenen med en bit i samma dimensioner i ett lämpligt material, eller 

tillföra en möbeltass beroende på om golvet är i sten, trä, eller om stolen står placerad på matta. För att undvika att 

stolen faller bakåt vid användning på t.ex. mattor kan ”metalltassar” fästas under fötterna, de gör att stolen glider 

bättre och förhindrar att den faller. I museala sammanhang gör man inte mycket åt slitaget som vanligtvis kan ses på 

kronstolens fotslut då detta har ett historiskt värde som berättar om hur stolen har brukats. 

 

Dessa stolar med sin rika skulptering är många gånger också väl bevarade då man varit mån om det konstnärliga 

värdet stolen innehar. De har används med försiktighet med ytterst lite påverkan på bildhuggeriet men har naturligt 

med tiden blivit rangliga. Konstruktionen sitter samman med spärrpinnarna men har med krympning i materialet 

släppt i limningen.  Har man möjligheten kan vid ostabilitet varmlimmet åter igen värmas upp med hjälp av 

värmelampa riktat mot tappförbanden, även nytt varmlim kan injiceras i tappförbanden med spruta och kanyl utan 

att stolen behövs tas isär. Detta förutsätter att limmet har plats att lägga sig runt tappen och att åtkomsten till tapp 

och tapphål är stor nog utan isärtagning av tappförband. Stolen skall inte tvingas isär när spärrpinnarna sitter på 

sin plats. Det är viktigt att även i denna konstruktion se om stolen traditionellt är limmad eller inte, vilket låter 

oss tänka om i åtgärdstekniker (Se sid. 14, åtgärder av Tolvslåstol). ”Om sargarna har många spikhål efter flertal 

tapetseringar kan man injicera utspätt vitlim i spikhålen, ett lim som inte drar allt för mycket och lämnar en 

någorlunda mjuk yta som går lätt att spika i” (intervju, Wanngren). Det finns inga garantier för att sargen kommer 

att hålla över tid. Men åtgärden kan förebygga mindre bortfall av lösa delar. Men sen hur traditionellt den åtgärden 

är tål att diskuteras.



Sida | 17   

Den stol jag valde för min undersökning har troligen utsatts för det som ofta sker med dessa stolar, att de faller 

bakåt och bryts av i ryggståndarna. I vårt fall ser det ut som att den vänstra ryggståndaren (se figur 21) och en del av 

den skurna dekoren i överstycket har kompletterats. Detta har gjorts genom att man valt att avlägsna ca 18-22 cm 

av den övre delen av ryggståndaren, svarvat en ny bit i al som passats in i den ursprungliga ryggståndaren. En del 

av den skurna dekoren har kompletterats med en bit av al som anpassats till det ursprungliga överstycket. Allt har 

limmats på plats, troligen med PVA-lim. De flesta konservatorer idag skulle ha använt de traditionella 

animaliska limmen hud eller benlim.  

 

   
Figur 20. Skiss, den troliga ut- 
formningen av den kompletterade 
delen i ryggståndaren och den 
skurna dekoren 

 

 

Figur 21. Kronstol, sedd 
framifrån, kompletterad 
del i ryggståndare och 
dekor 

Figur 22. Skiss, kronstolens bakben, sedd från 
sida, en illustration av den trekants-formade 
tassen som lätt faller loss
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  2.3.5 KONKLUSION, BAROCK 1660 - 1720 – TAL 

 

                                                    
 

    Bild: 16, 19 och 66. Barock, Westmannaarvet VLM, med konstruktion och skador förtydande 

 

 

1. Svaga punkter och skador  

Materialvalet - Eken och även andra materialval kan resultera i tvära skador om stolen brukas fel.  

Höga vinklade ryggar - Ryggen och benen kan vara två- eller flerdelade och sammanfogade i höjd med sargen, 

där även sargens tapp är placerad, vilket kan leda till komplicerade skador.  

Flerdelade svarvade partier - Svarvade partier som är fästa samman men som i längden av rörelse och 

sprickbildningar, samt med större användning leder till brott i sammansättningen.  

Tunna dimensioner - Tunna dimensioner i samband med materialval kan ge känsliga områden som leder till 

komplicerade skador. 

Bildhuggeri - Tunna dimensioner och detaljer försvagade för tryck eller stötar, leder till spruckna och bortfallna 

partier. Skador på ryggkrönets bildhuggeri uppstår lätt när stolen faller bakåt av dess tyngd och höjd i rygg.  

Rangligheter - Som kan uppstå av temperaturskillnader i hemmen, större dagligt bruk, samt svällningar och 

krympningar i tappförband, tapp och tapphål.   

 

2. Lämpliga åtgärder 

Materialvalet - Åtgärder i form av limning av tvära skador med animaliskt hudlim, samt ev. infällning av 

centrerad tapp i skada för att skapa fortsatt stabilitet för fortsatt försiktig användning.  

Höga vinklade ryggar - De flerdelade ryggarna kan vara svåra att laga. Ibland kan viss komplettering av material, 

omlimning av de flerdelade partierna vara en lämplig åtgärd, liksom eventuellt en ny centrerad tapp om denna gått 

av vid bruk av stol. Men detta förblir ett känsligt område. Om slitningar på bakbenens fotslut är stora så kan 

eventuellt en klack limmas på fotslutet för att ge stolen rätt vinkel igen och motverka påfrestning i rygg vid 

användning.  

Flerdelade svarvade partier - Även här som vid flerdelad rygg så kan de skador som uppstått limmas samman, 

och eventuellt kan en ny tapp fällas in vid behov. Men detta kan förbli ett känsligt område. Ju närmare ett 

tappförband eller en tunn dimension som den nya tappen infogats, desto känsligare blir partiet.  
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Tunna dimensioner - Tunna dimensioner hos ett kortfibrigt träslag ger skador svåra att åtgärda. När väl skador 

uppstår oavsett val av träslag innebär detta att de skadade området förblir känsligt, även efter lagning. Fibrerna i 

skadan är brutna och försämrar träslagets styrka. Med så kallad ”stumlimning” sammanfogas bitarna på plats. Men 

tänjbarheten eller träets spänts blir inte densamma.  

Bildhuggeri - Bitar i vid bildhuggeri kan limmas tillbaka eller kompletteras med nytt material. Men dessa delar 

förblir alltid försvagade mot tryck eller stötar, beroende på position. 

Rangligheter - Stolen kan i vissa fall plockas isär om spärrpinnar kan tas ut utan att påverka materialet omkring. 

Sedan tillverkas nya spärrpinnar med större dimension som ger bättre klämförmåga. Alternativt kan faner shimsas 

på vid tapparnas möte. Glappet kompletteras då med ett tunt faner som läggs in i glipan och återskapar 

klämförmågan i tappförbanden, dessa retuscheras in för att mer smälta in i stolens övriga kulör. I de fallen där 

stolarna limmats med det traditionella animaliska hudlimmet så kan samma traditionella varmlim sprutas in i 

tappförbanden med hjälp av spruta med kanyl och spännas samman med tving. Detta förutsätter att den press med 

tving som sker för att få samman glipan, inte resulterar i att spärrpinnar går av. 
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2.4 ROKOKO 1750 - 1770 - TAL 
Stilen har sitt ursprung i Paris. Naturalistiska blommotiv, rocailler, ornament, kammusslor, c-formade bågar och 

voluter. De s-formade benen, sargerna och intresset för Kinesisk kultur skapade nya mönster och färger som 

resulterade i nya spektakulära uttryck (Falk 2008, 89). De kraftigt svängda cabriolbenen fick en mer markant s-

form och stolens former bildade ett mjukare linjespel (Falk 2008, 112). Man kan inte längre se skillnad på bärande 

och buret, som i tolvslåstolen (se figur 2-4) (Stadius 2013, 16). Franska konstnärer, hantverkare och 

ornamentsbildhuggare medförde till Sverige rokokons mode i bagaget och lärde upp svenska hantverkare och 

stolsmakare den nya stilen och dess metoder att skapa eleganta och harmoniska linjespel (Fredlund, 2006, 37). 

Inspirationen till stolars utformning kom också från Holland och England. Stolarna målades engelskt röda eller 

Kinainspirerat svarta. Rokokons livliga former försvenskades av våra hantverkare en aning och anpassades till våra 

enklare förhållanden (Fredlund 2006, 38-39). 

 

      

Figur 23. Queen Ann chair. 
Cabriole curved legs, paws 
claw-and-ball foot 

Figur 24. Salstol rokoko, 
sedd framifrån, 
Nationalmuseum 

Figur 25. Salstol rokoko, sedd 
från sida, Nationalmuseum 

 
 

Matsalsstolen, eller salstolen som den också benämns som, var den vanligaste stolen i många svenska 

herremanshem under 1700-talet. Stolarna kan ses som en utveckling av Queen Ann-stolen (se figur 23). 

Cabriolbenen förenades med sargen i en mjukare bågform utan en skarp övergång mellan ben och sarg och skapade 

mjuka eleganta linjer (Henschen & blomberg 1962, 210). Stolarna i Sverige tillverkades i lövträ, vanligtvis i björk 

och al, största antalet Stockholmstillverkade stolar var i al. Stolarna målades under rokokon i klara ljusa färger som 

guldockra, grönt, blått, halmgult eller engelskt rött. Vi möter även stolar som vaxats i rödbruna mahognyliknande 

nyanser. Den svenska salstolen med sin balusterformade ryggbricka, det genomskurna nyckelhålet kunde kostas på 

med snidade snäckdekorer i ryggkrönet som tog sin form mitt på framsargen. Skuren musseldekor, liksom benens 

bladdekor som kunde ses i högklassiga stockholmsarbeten (Fredlund 2006, 45). Som tidigare nämnts var det inte 

ovanligt att dessa förenklades och försvenskades i sitt smyckade utseende med aningen mindre skurna motiv (för 

mer relevant text se sida 23, med där anförda källor). Stolen jag valt att se närmare på är denna salstol (se figur 24 & 25) 

som innehar mycket av de typiska elementen i sin utformning och konstruktion som tyder på att den skulle kunna 

klassas som en typisk svensk matsalsstol. Den tillhör Nationalmuseums samlingar där den i den museala databasen 

benämns som ”ryggbrickstol i rokoko. Stolen är tillverkad i al, betsad i gulbrun kulör och försedd med skuren 

dekor och lös stoppad sits i furu med flätat sadelgjord som vilar på tre kraftiga sargar med fals. H-krysset ligger 

centrerat vid stolens nedre del” (NM, 113/2006). Det svarvade H-krysset hänger med från barocken in i den 

svenska rokokon troligen med inspiration från England (Sjöberg 1993, 38-39), men jag tror själv att H-krysset 

bibehölls av hållfasthetsskäl. Stolen är tillverkad under tredje fjärdedelen av 1700-talet, omkring 1770. 
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2.4.1 KONSTRUKTION & TILLVERKNINGSTEKNIKER 
Denna stol är tillverkad med en lätt rundad framsarg, sidosargar med liknande rörelseschema som möter 

framsargen i en utdragen s-form. Benen är formade som utdragna cabriolben som möter sargarna i en mjuk båge (se 

figur 27). Ryggståndarna går vertikalt en bit över sitsen, därefter en tvär böj inåt som sen vidgar sig i en välvd båge 

uppåt och möter stolens överstycke/krön och fästs ihop med ett synligt tappförband (se figur 26). ”Ofta är 

ryggståndarna och ben gjorda i ett stycke, ibland två som sammanfogats med en centrerad tapp över svarvning på 

benpartiet” (intervju, Wanngren). Stolens delar är sammanfogade med tapp -och tapphål, limmade med animaliskt 

varmlim. På denna stol har vi på några ställen spärrpinnar genom tapp och tapphål men endast en per tappförband 

vid sargens möte med frambenen, respektive två spärrpinnar vid tappförband där sarg möter bakben. I detta fall har 

man vid tillverkning troligen limmat stolen men kvarhållit spärrpinnarna som har en låsningsfunktion i 

tappförbanden. Den balusterformade ryggbrickan med utsågat nyckelhål och det profilsvarvade H-krysset binder 

samman ben och stabiliserar konstruktionen. ”H-krysset var under rokokon mer som ett mode, men har också 

räddat många stolar i hållbarhetsaspekter. De håller ihop hela paketet och med de utåt vinklade bakbenen hade 

denna konstruktion säkerligen brustit fortare om H-krysset inte funnits” (intervju, Hedgårdh). Vi möter även på 

stolar av denna modell som har ett extra stöd mellan bakbenen strax över H- kryssets, ett kännetecken för de 

västsvenska stolarna (Sjöberg 1993, 36). Stolen är som tidigare nämnts tillverkad i al vilken var mycket vanligt i 

Sverige under denna tid. Även här handlar det troligen om att hantverkarna många gånger tog vara på de material 

och träslag som fanns tillgängligt på ens mark eller i närheten. Stolar kunde lika väl tillverkas i björk eller annat 

lövträ. Denna modell av matsalsstol innehar tre sargdelar i kraftiga dimensioner med en ganska ordentlig fals i 

vilken den lösa sitsen vilar. Med den breda och djupa falsen i fram -och sidosargarna, med klossar placerade mot 

bakbenen och sidosargarnas innerkant sitter sitsen stadigt i konstruktionen. Det råder tvivel på om dessa klossar 

kan vara sekundära eller ej då den uttagna falsen i sargen inte är speciellt bred (se figur 28). Istället för den fjärde 

sargdelen i bakkant så är en ryggslå placerad och fäst mellan ryggstolparna och ryggbrickan som ligger i höjd med 

sidosargarnas överkant. Detta var troligen en vanligare utformning av dessa modeller, än de som tillverkades med 

fyra sargar med en kvarstående ryggslå placerad mellan ryggstolparna strax över den bakre sargen som håller fast 

den centrerade ryggbrickan (Sjöberg 1993, 48). ”Jag upplever denna modell som ganska tacksam stol om man 

tänker konstruktionsmässigt. En kraftig konstruktion som brukar hålla sig relativt bra baktill och är sällan trasig i 

sargens möte med rygg, eller har problematik med bakbenen. Troligen hindrar bakbenens vinkel från att kunna väga 

på stolen. En konstruktion som fortfarande innehar spärrpinnar baktill, så sällan att den är trasig i sargens möte med 

rygg” (intervju, Wanngren). För att utföra de detaljer som stolen innehar krävs tillgång till verkstad och verktygen 

de olika teknikerna och momenten kräver. Som svarvning, hyvlning, huggning, profilsågning, utskärning och 

varmlimning. För trolig tillverkning av ett dussin exemplar som ytbehandlades med eventuellt vax eller 

schellacksfernissa, alternativt så kritgrunderades stolarna och målades i en behaglig färg. Alla dessa moment 

krävdes för att utföra stolens utsmyckningar med skulpterad dekor av franskt snitt, musslor och akantus som tar sin 

plats på sarg och ryggkrön.
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Figur 26. Tappförband i   
salstolens överstycke, sedd snett 
ovanifrån, Nationalmuseum 

Figur 27. Salstol, sedd snett 
ovanifrån, Nationalmuseum 

Figur 28. Salstol, sedd ovanifrån. Sargens 
utformning, se klossarna placerade mot 
bakbenen och sidosargarnas innerkant, 
Nationalmuseum 

 

 

 

2.4.2 MATERIALVAL 

I denna stol har man valt att använda sig av träslaget al. Ramen för sitsen tillverkades i furu. Men det var även 

vanligt att man använde sig av andra träslag som björk. Troligen har alen kommit till sådan stor användning i denna 

stolsmodell då materialet var vanligt och går relativt snabbt att torka. Att man har valt al i dessa stolar kan troligen 

också vara för att det är ett relativt mjukt material som är tätt, kortfibrigt som är lätt att bearbeta, klyva, svarva och 

hantera vid limning och ytbehandling. Det är ett träslag vi idag ofta möter i lådtillverkning, paneler, träsnideri och 

som blindträ vid fanering (Johan Palm et al 2005, sid 2-4). Alen är förövrigt mycket vacker med sina fibrer och 

ådringar och har en gulorange till rödbrun kulör som med mörka vaxer och betser skapar exklusiva imitationer av 

t.ex. mahogny.
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2.4.3 SKADEBILD 
Problematiken i denna slags stolskonstruktion ligger mycket i utformandet av stolens rundade former kombinerat 

med valet av material och dess fiberriktningar. Denna stol har med sin tillverkningsteknik både breda sarger, med en 

ganska stor fals för sitsen, kombinerat med mycket tunna svarvade och profilsågade delar vars hållfasthet påverkas 

av materialets kvalité och fiberriktning. Denna typ av stolsmodell har utformats i många varianter med fokus på 

böjda och raka sarger och mer eller mindre varierande konturer hos ryggståndarna. ”Ryggståndarna i denna 

konstruktion är ofta bräckta och går lätt av där böjen i ryggen svänger in och ut. Ryggståndarna lutar även bakåt i 

svängen och ligger fibrerna vinklat fel där trät tar ny riktning så uppstår problem. Om stolen välter bakåt eller om 

man i hast sätter hårt tryck mot ryggståndarna vid nedsittning så är det där de smäller i stycket” (intervju, 

Hedgårdh). ”Det är heller inte ovanligt att det brister vid överstycket/ ryggkrönet när man lyfter där. Ofta går de av 

vid tappförbandets möte mellan ryggståndare och krönet, som inte alltid är så kraftigt” (intervju, Wanngren). I 

denna modell spelar tappens dimensioner en stor roll. Där H-krysset möter benen är materialet ofta smått 

dimensionerat. Vid framtagning av tapp -och tapphål får inte allt för mycket material avlägsnas. ”det är inte 

ovanligt att det sitter sekundära delar som stag längs med benen där H-krysset möter benen. Då tapparna som 

svarvats vid tillverkningen av det profilsvarvade H-krysset är så stora och har man inte koll på sina sparkar så 

naggas materialet ut och benen går av ” (intervju, Hedgårdh). Detta är även något jag själv mött då en stav placerats 

längst benet och över skadan, det har inte hållit och fått åtgärdas igen, vilket är och kommer förbli ett mycket 

känsligt område (se figur 29). ”Idag möter man ofta avsågade fotslut eller förlängningar av fotslut. Stolen drogs över 

hårda golv och dessutom började sittmöblerna användas mycket mer under denna tid. Det sliter oerhört på den 2-3 

cm klacken. Man möter stolar där en ny klack har lagts till i form av pålimmat material” (intervju, Hedgårdh). Det 

är inte ovanligt att dessa stolar fortfarande är i bruk i många hem idag vilket resulterar i att stolen kan ha en ännu 

större lutning bakåt. Det påverkar i sin tur de tunt dimensionerade ryggståndarna med ökad risk för brott. ”Ibland 

balanserar nästan dessa stolar på sitt H-kryss. Fötterna har slitits ner, stolen börjar vicka och man bestämmer sig för 

att såga av mer och sedan fortsätter slitningarna” (Intervju, Sundström & Karlsson), Det händer att den trekantiga 

biten släpper på bakbenens fotslut vid förflyttning av stol. De skador som uppkommer på sargen är ofta de som 

orsakats av en för tight sits som pressar mot falsen. Sätter man sig då ner så läggs ett enormt tryck på falsen och det 

brister. Sitsen är alltid viktig att ha med när man ska limma om stolen, och att det sker i samarbete med tapetseraren 

så att den klädda sitsen får en storlek som passar i falsen. Det är även lätt hänt att de utskurna ornamenten påverkas 

av slag och tryck. Just på framsargen händer det ofta att delar går av eller slås bort. Något som är ett stort problem 

med dessa stolar är att de ofta är angripna av skadedjur. Med anledningen av att de ofta placerades längst väggen så 

var det inte ovanligt att skadedjuren kom från väggar/väggbeklädnader och angrep stolarna (se figur 30 & 31). 

”Larverna lever på trät under mognaden innan de lämnar materialet och efterlämnar utgångshål” (intervju, 

Sundström & Karlsson). Materialet inuti är ofta till stor del uppätet vilket gör att det brister. 
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Figur 30. Salstol sedd från sida, detaljbild 
över skadedjursangrepp. Nationalmuseum 

Figur 31. Salstol sedd från sida, 
närbild över skadedjursangrepp. 
Nationalmuseum 

 

Figur 29. Stol av matsalstyp.  
Stort brott med tidigare åtgärd  
i form av infälld tapp. 
Tidigare konserveringsprojekt,  
före konservering. Liu Carl Malmsten 

 

 

 

2.4.4 ÅTGÄRDER 
”För att få dessa stolar stabila måste mötet mellan sargens tapp och ryggens tapphål vara ordentligt tätt, kombinerat 

med att man slår in spärrpinnarna, ifall dessa finns. Om spärrpinnar finns så är stolen inte så lätt att ta isär. Om de 

blir ostabila så kan man många gånger borra upp ett litet hål snett in i tapp - och tapphålet och injicera lim och låta 

dra” (intervju Wanngren). Det som även är möjligt vid konservering av denna stol är att man på de ställen stolen 

tidigare är limmad värma tappförbandet med värmelampa och sätta tryck med tving, för att se om limmet i 

förbandet är tillräckligt, samt få möjligheten att limma samman vid en reaktivering av värme. Det är det som är 

fantastiskt med animaliskt varmlim, det går att värma upp igen och få samma dragningsförmåga. Som vi även 

tidigare kom fram till så påverkas denna konstruktion mycket av valet av träslag och dess kvalité. Det krävs att 

fibrerna riktas rätt vid tillverkningen för att undvika att det leder till svåra brott. ”Det positiva med alen är att det 

blir lätt långa skador, materialet går av på längden och resulterar då i längre brott som ger en bättre vidhäftning vid 

limning. Men bräckligt blir det ju alltid” (intervju, Wanngren). Denna stolstyp har, bortsett från naturligt slitage på 

fotslut även bortfall av skuren dekor. Skadeproblematiken påverkas av stolens konkava och konvexa former. Tunna 

dimensioner och välvda former leder till partier som lättare brister under press eller tryck. ”I de fallen vi möter 

skador orsakade av skadedjur uppstår alltid problem i styrka och stabilitet. Ibland får man p.g.a. av skadedjurens 

påverkan byta hela delar för att få stolen brukbar, oavsett hur mycket det maskätna stabiliserats med olika 

substanser eller haft delar utbytta så rekommenderar man som konservator att låta bli att använda stolen” (intervju, 

Hedgårdh). ”Att vid skadedjursangrepp injicera olika blandningar för att stabilisera och fylla ut hålrummen brukar 

föranleda frågan om det är så bra eller inte (intervju, Sundström & Karlsson).  

 

 



Sida | 25   

  2.4.5 KONKLUSION, ROKOKO 1750 - 1770 – TAL 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bild: 24, 25, 26 och 31. Rokoko, Nationalmuseum, med konstruktion och skador förtydande 

 

 

1. Svaga punkter och skador 

Fiberriktningar - Med rokokons former krävs det att materialvalet och dess fiberriktningar är rätt synkroniserade 

efter bitens position, och att materialet som väljs ut för stolens olika delar har så lite kvistar som möjligt.  

Böjda och svarvade former - Hållfastheten hos de böjda formerna som vi ser i sarg och rygg, samt det svarvade 

H-krysset påverkas av materialval, av dimensioner och fiberriktning.   

Tunna dimensioner - Tunna dimensioner i samband med materialval kan ge känsliga områden som leder till 

komplicerade skador, särskilt i anslutning till tappförband. Ryggens böjda form och tunna dimension tar lätt 

smällen och går av vid fall bakåt eller en hård stöt mot rygg vid användning. Vid krönets möte med ryggståndare, 

kan alltför tunna dimensioner leda till att krönpartiet vid lyft av stol ger vika eller går av. Det svarvade H-krysset 

och den vanligtvis ganska stora tappen som går in i benen ger lite kvarstående material. 

Skadedjur - Larverna lever på trät under mognaden innan de lämnar materialet och efterlämnar utgångshål som 

försvagar materialet. Innanmätet i trät blir som ett myrbo.  

Rangligheter - Kan uppstå av temperaturskillnader i hemmen, större dagligt bruk av möbler, samt svällningar och 

krympningar i tappförband, tapp och tapphål.   

 

2. Lämpliga åtgärder 

Fiberriktningar - Skador som uppstår vid felaktig placering av bitar och dess fiberriktning kan limmas samman. 

Placeringen av skadan avgör om lagningen blir hållbar eller inte. Men är fiberriktningen i träet felaktigt placerad så 

kommer skadan alltid förbli känslig.  

Böjda och svarvade former - I vissa vall kan material kompletteras/fällas in i skadorna. Sprickbildningar och 

brustna delar limmas samman. 

Tunna dimensioner - Tunna dimensioner hos ett kortfibrigt träslag ger skador svåra att åtgärda. När väl skador 

uppstår oavsett val av träslag innebär detta att det skadade området förblir känsligt, oavsett lagning. Fibrerna i 

skadan är brutna och försämrar träslagets styrka. Med så kallad ”stumlimning” sammanfogas bitarna på plats. Men 

tänjbarheten eller träets spänst blir inte densamma.  
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Skadedjur - Ibland får man byta hela delar pga. det maskätna materialet, då det skadedjursangripna området alltid 

kommer vara försvagat.  I vissa fall kan substanser sprutas in i hålen för att ge en viss fyllnad men det gör inte 

stolen brukbar.   

Rangligheter - Stolen kan plockas isär om spärrpinnar tas ut utan att påverka materialet omkring. Sedan tillverkas 

nya spärrpinnar med större dimension som ger bättre klämförmåga. Alternativt kan faner shimsas på vid tapparnas 

möte. Glappet kompletteras då med ett tunt faner som läggs in i glipan och återskapar klämförmågan i 

tappförbanden, dessa retuscheras in för att mer smälta in i stolens övriga kulör. I de fallen där stolarna limmats med 

det traditionella animaliska hudlimmet så kan samma varmlim sprutas in i tappförbanden med hjälp av spruta och 

kanyl samt spännas samman med tving. Detta förutsätter att den press med tving som sker för att få samman glipan, 

inte resulterar i att spärrpinnar går av.
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2.5 GUSTAVIANSK 1770 - 1810 - TAL 
Benen på sittmöblerna blev nu raka, rundsvarvade och vanligen kannelerade. En tid behöll sittmöblerna inslag av 

naturalistiska skulpturprydnader, dock i den nya tidens mera symmetriska stil. Bandrosetter, rosenmotiv och 

lagerkvistar som trädde utför trästommens kant. Rokokons elegans med rocailler, ornament, kammusslor,  

c-formade bågar, voluter, de s-formade benen och sargerna, stramades av till en mer symmetrisk och luftigare stil. 

Rokokons jordnära färger i halmgult, ockra och engelskt rött övergår till klara ljusa kulörer i kallt ljust grå och 

varmt grön till gråaktiga kulörer. Stolarna kom att i Sverige behålla det traditionella H-krysset som avsåg att stadga 

konstruktionen med sin placering mellan stolens neråt, avsmalnande kannelyrdekorerade ben. Stolsmakare i 

Stockholm använde nästan uteslutande al som virke i sina stolar. Stolarna influerades av franska och engelska 

modeller med klädda eller oklädda ryggar (Martinus 2008, 144). Stolen benämns som ”den gustavianska svenska 

stolen” tar sin form med genombruten medaljongrygg med balusterbrickan från rokokon med det lilla nyckelhålet, 

som dragits ut i dimensionerna i ett ovalt uttag (Fredlund 2006, 64) (se figur 32, 33 & 34). 

 

   
Figur 32. Medaljongstol, 
sedd framifrån, 
Westmannaarvet, VLM 

Figur 33. Medaljongstol, 
sedd från sida, 
Westmannaarvet, VLM 

Figur 34. Medaljongstol, 
sedd bakifrån, 
Westmannaarvet, VLM 

 

 

Medaljongstolen var en mycket vanlig stol i Sverige under den gustavianska tiden och hade med sig från rokokon 

det profilsvarvade H-krysset och den lösa sitsen som vilar i en fals i sargen. Stolen benämns som salstol. I salen 

kunde de stå i långa rader placerade utefter väggarna för att tas fram när det dukas upp för middag. Troligen 

gjordes dessa stolar även i mindre serier och med enklare utsmyckningar till enklare herremanshem och rum. 

Medaljongstolen av den så kallade svenska modellen har stildrag från London och Paris, där den kraftiga ovala 

ryggen och de utsmyckade benen med kannelyrer är av Franskt ursprung. Den kvarstående balusterbrickan och H-

krysset är influenser från England (Martinus 2008, 144-145). Under den gustavianska tiden influerades vi av Paris 

möbelkonst som satte prägel på möblerna med vacker bildhuggarkonst och fint skurna dekorer. En tid in på den 

gustavianska tiden var det inte ovanligt att dessa medaljongstolar var kombinerade med rokokons mjukt s-formade 

framben och förövrigt konstruktionen gjord i ”medaljongstil”. Men runt 1780 började den klassiska Svenska 

medaljongstolen luminera (Sjöberg 1993, 106). En stor del av dessa stolar var tillverkade i al, men det är inte ovanligt 

att möta på stolar i annat lövträ.
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Fyra svarvade kannelerade ben och den ovala ryggen utmärker denna medaljongstol (Martinus 2008, 144). 

Kannelyrerna har form av utskurna räfflor längs med de neråt avsmalnade benen som avslutas med en päronformad 

tass. Benen har många gånger svarvade profiler strax under benens möte med sarg där de rundade hörnen 

utsmyckats med ett naturalistiskt motiv, ofta i form av en blomma. Stolen har ofta ett så kallat krönornament, en 

dekor som tar sin plats på stolens överstycke och kan föreställa t.ex. en ros eller annan växt. Stolen kan inneha 

vackra naturalistiska motiv och ornament, men det var inte heller ovanligt att de tillverkades mer naket med enklare 

svarvning, mindre skurna motiv och som i vårat fall med medaljongstolen från Westmannaarvet med ännu luftigare 

känsla och uttryck. 

 

2.5.1 KONSTRUKTION & TILLVERKNINGSTEKNIKER 
Stolen jag fick tillgång till genom Westmannaarvet är en stol som tillverkats under slutet av 1700-talet, troligen 

omkring 1780. Den skulle kunna klassas som en typisk Svensk medaljongstol. En stol tillverkad i lövträ, troligen al 

och med utsmyckning av en skuren medaljong på stolens överstycke. Den har en genombruten oval rygg, en 

löstagbar sits med blindträ av furu och det klassiska H-krysset som förbinder de neråt avsmalnade benen. Stolen har 

målats i en rödbrun nyans, troligen engelskt röd men har flera lager färg, på ett flertal ställen lyser den gröngråa 

troliga originalfärgen fram (VLM, invnr 12894, datum 080415). I dagens läge är stolen klädd i ett vävt tyg, men 

troligen var stolen ursprungligen klädd i de typiska randiga tygerna i olika färgkombinationerna som var 

utmärkande för den gustavianska tiden. Det tyg vi ser på stolen idag kan även vara ett undertyg, som håller 

stoppning på plats för att sedan kläs över.  

 

   

Figur 35. 
Medaljongstol, 
detaljbild över 
svarvat ben, 
WA, VLM 

Figur 36. Medaljongstol, detaljbild höger sidosargs möte 
med ryggstolpe, fasta tappförband försedda med 
spärrpinnar i par, WA, VLM 

Figur 37. Medaljongstol, sedd 
ovanifrån, WA, VLM
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Stolen har ben med aningen överdrivna dimensioner. Stolsmakaren har haft kännedom om problemen som kan 

uppstå vid för smalt dimensionerade ben kombinerat med ett kraftigt svarvat H-kryss (se figur 40). Stolen i al är 

sammanfogad med fasta tappar som går i botten cirka halvvägs in i ämnet och spärrpinnar i par som låser tapparna 

på sin plats i tapphålen (se figur 36). Stolen innehar en lätt rundad framsarg som är tappad in i frambenen och låst 

med spärrpinnar. Sidosargarna möter ryggstolparna med en vinkel inåt och tappas in i höjd med den bakre sargen 

placerad mellan stolens ryggstolpar (se figur 37). Sargarna har en fasad kant och är försedda med en urtagen fals 

som i vilket den stoppade sitsen ligger placerad (se figur 38). Stolen har utskurna kannelyrer, räfflor längs med de 

svarvade benen. Det klassiska H-krysset är placerat mellan benen och har en fint profilsvarvat utseende. Stolens 

bakben fortsätter upp i ryggen i ett stycke och bildar de konvexa ryggståndarna, den har den så kallade medaljong-

ryggen och är med tapp fäst i stolens överstycke (se figur 39). Det är väldigt vanligt att medaljongryggen även har 

två skurna linjer längst med kanterna som löper runt hela den ovala ryggen (se:734 Stol av Andres Hellman d. ä - 

inv. 105.015”, möbler från svenska herremanshem, del II, sid, 191). I vårt fall har medaljongryggen en fasad kant 

vilket ger den ett lite enklare och mjukare utseende (se figur 32 & 33). 

 

Figur 38. Medaljongstol, urtagen, troligen hyvlad fals, sedd från 
sida där vänster sidosarg möter ryggståndare, WA, VLM 

 

 
 

 

Figur 39. Skiss, medaljongryggens 
och tappförbandens uppbyggnad 

Figur 40. Medaljongstol, h-krysset och dess 
profilsvarvning, sedd framifrån, WA, VLM 

 
”Dessa stolstyper brukar hålla rätt bra då de är ganska stabila i sin konstruktion” (intervju, Sundström & Karlsson). 

”Det är heller inte ovanligt att vi möter på dessa stolar med hörnklossar som kommit till under 1800-talet och 

bidragit till att konstruktionen stadgats upp och troligen lett till att många stolar finns kvar idag” (intervju, 

Hedgårdh). Stolar genom tiden genomgår ibland så kallade brukslagningar, då bonden tog vara på den man hade 

hemma och lagade stolen med. Stolen från Westmannaarvet har tidigare åtgärdats, snarare renoverats med stora 

smidda hörnjärn vid stolens hörn (se figur 38). Bulten som fäster hörnjärnet mot insidan av sargarna har resulterat i 

en mycket ful yta av synliga bultar (se figur 41 & 42). Troligen har det tidigare lagts en grundering och färg över de 

synliga bultarna men den har med tiden fallit av. 



Sida | 30   

 

  

Figur 41. Medaljongstol, detaljbild sedd snett från sida, 
bult i stolens sarg, WA, VLM 

Figur 42. Medaljongstol, detaljbild, sarg sedd framifrån, 
bultar i stolens sarg som håller de smidda hörnjärnen på 
plats, WA, VLM 

 

 

2.5.2 MATERIALVAL 
I denna stol har man valt att använda sig av träslaget al med en ram tillverkad i furu för sits och dess stoppning. 

”Träslagets egenskaper kan ställa till med en del problem i tappförbanden och dess styrka då det är ett rätt vresigt 

träslag” (intervju, Crona). Träslaget al har ganska dålig rötbeständighet vid markkontakt och troligen så är det inte 

ovanligt att dessa stolar kan vara angripna av skadedjur. Risken att skadedjur kom i kontakt med materialet gav en 

påverkan i hållbarhetsaspekter. 

 

2.5.3 SKADEBILD 
I denna stol ligger den stora problematiken i utformandet av de konvexa formerna som får en stor påverkar i val av 

material och dess kvalité. Med valet av al som virke så kan den som kortfibrigt material påverka hållbarheten där 

trät har en svängning eller tunnare dimensioner. Det går lätt sönder i bakbenens förlängning upp över sitsen, där vi 

har en vinkel innan de konvexa ryggståndarna bildar medaljongryggen. ”När man slår sig ner på stolen och sitter 

som man gör idag så är det där trycket blir och med en liten förskjutning på träts fiberriktning så är det där går de 

sönder. Kvistar och fel val av virke har stor påverkan på denna konstruktion” (intervju, Fredrik Hedgård). ”Jag 

upplever att det är mer skador under den gustavianska tiden än under rokokon, troligen p.g.a. tunnare dimensioner. 

Benens fotslut kan ha stora slitningar men också på den kraftiga rundningen på benens övre del där det kan det vara 

väldigt tunt och lite material” (intervju, Wanngren). Med sina tunna dimensioner påverkas möbeln av hur den 

hanteras vid lyft. Det är lätt att ta tag i stolens överstycke och lyfta. Stolens överstycke har ett synligt tappförband 

där den fästs ihop med de konvexa ryggståndarna, och kan med tid, krympningar, svällningar eller kraftiga 

förändringar i luftfuktighet bli lösa, mycket känsliga och släppa (se figur 43). Stolarna har i många fall med tiden 

blivit rangliga av användningen, det kan vara anledningen för att någon valde att utföra en stabilisering med smida 

hörnjärn på stolens insida. Men valet av de rejäla bultarna kan kännas aningen överdrivet. ”Jag tror att de gånger 

lim inte användes har man spärrpinnarna som låser tappförbanden. Och genom tiden blir stolarna rangliga och 

hörnklossar placeras då vid hörnen för stabiliteten” (intervju, Hedgårdh). ”Denna ostabilitet kan orsakas av att det 

endast är en spärrpinne per tappförband, vilket ger materialet chansen att röra sig” (intervju, Crona). Denna stolstyp 

ofta har tunt dimensionerade ben med päronformade fotslut. Där uppstår påfrestning vilket kan resultera i både 

bortfall av bitar och en större lutning bakåt som belastar ryggståndarna när man brukar möbeln. ”Denna stols 

känsliga del är ryggståndarnas parti strax över sitsen, där vresigt material och kvistar bidrar till att de brister. Med 

medaljongstolens låga rygg, jämfört med kronstolen höga rygg så påverkas det mindre om det material som 

används till denna del väljs med omsorg” (intervju, Crona). Däremot påverkas även dessa stolar mycket vid 

ryggståndarna strax över sitsen om stolen faller bakåt. 
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Figur 43. Medaljongstol, detaljbild, överstycke 
sedd framifrån. Överstycket och ryggståndarens 
tappförband med mycket liten spärrpinne. WA, 
VLM 

 

 

 

2.5.4 ÅTGÄRDER 
Det är vanligt att dessa stolar med tiden blir rangliga vid tappförbanden, benens möte vid sarg. Då kan man, om det 

är traditionellt, borra ut ett minimalt hål ovanifrån snett ner i tappförbandet och injicera varmlim för att stadga 

konstruktionen. Under 1900-talet fanns dessa stolar i hemmen och det blev populärt att luta av möblerna. En 

avlutning leder ofta till att träet försvagas samt att luten löser upp det animaliska limmet som håller stolen samman. 

Dessa stolar har många gånger tunt dimensionerade delar, fint utskurna motiv som kan påverkas av klimatet och 

spricka. ”I sprickor som uppstår kan man vissa gånger lägga till material och retuschera. Stolens överstycke går 

ofta sönder och kan resultera i en svårlagad skada. Har man tur går det sönder i stora bitar, men det kommer alltid 

vara ett känsligt område som inte kommer klara kraftigt tryck efter det” (intervju, Hedgårdh). Stolen med sin lösa 

sits påverkas om lager av tyg fästs på den lösa sitsen. För mycket tyg pressar ut den tunna falsen och resulterar i 

sprickor, samt kan orsaka att tappen släpper i sitt förband. Dessa stolar har som tidigare nämnt ett H-kryss som med 

sina svarvade dimensioner och ibland mycket tunt svarvade ben skapar en svaghet vid tappförbandet. En spark eller 

en knuff kan leda till att fotslutet går av vid tappförbandet. Vid åtgärd kommer man inte kunna garantera en fortsatt 

hållbarhet vid användning. När det brister vid ryggståndarna på denna stolstyp kan brottet ofta limmas om alen går 

av i ett längre snitt vilket skapar större limytor. Men det kommer alltid vara ett känsligt område. 
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  2.5.5 KONKLUSION, GUSTAVIANSK 1770 - 1810 – TAL 

  

            

    Bild: 32, 39, 38 och 40. Gustaviansk, Westmannaarvet VLM, med konstruktion och skador förtydande 

 

1. Svaga punkter och skador 

Fiberriktningar - Med stolens former krävs det att materialvalet och dess fiberriktningar är rätt synkroniserade 

efter bitens position, och att materialet som väljs ut för stolens olika delar har så lite kvistar som möjligt.  

Böjda och svarvade former - Hållfastheten hos böjda formerna som vi ser i rygg, samt det svarvade H-krysset 

påverkas av materialval och placeringen av fiberriktning vid framtagning av delar.  

Tunna dimensioner - Tunna dimensioner i samband med materialval kan ge känsliga områden som leder till 

komplicerade skador, särskilt i anslutning till tappförband. Ryggens böjda form och ibland tunna dimension tar lätt 

smällen och går av vid fall bakåt eller en hård stöt mot rygg vid användning. Vid ryggkrönets möte med 

ryggståndare kan alltför tunna dimensioner leda till att ryggkrönet vid lyft av stol ger vika eller går av. Det 

svarvade H-krysset och den vanligtvis ganska stora tappen som går in i benen ger lite kvarstående material. 

Speciellt med medaljongstolen som ofta har mycket avsmalnade ben. 

Hörnklossar - Hörnklossar kan i vissa fall vara original eller sekundära. De som är i original och limmade med 

animaliskt lim kan hjälpa att ge en bra stabilitet och förhindra släpp i tappförband. De som tillkommit sekundärt 

kan i många fall ha skruvats in i sargen, skruvar som bryter fibrerna, eller limmats med moderna limmer som drar 

för hårt, vilket leder till delar som brister. 

Rangligheter - Kan uppstå av temperaturskillnader i hemmen, större dagligt bruk av möbler, samt svällningar och 

krympningar i tappförband, tapp och tapphål.   

 

2. Lämpliga åtgärder 

Fiberriktningar - Skador som uppstår vid felaktig placering av bitar och dess fiberriktning kan limmas samman. 

Placeringen av skadan avgör om lagningen blir hållbar eller inte, är fiberriktningen i träet felaktigt placerad så 

kommer skadan alltid förbli känslig. 

Böjda och svarvade former - I vissa fall kan material kompletteras/fällas in i skadorna. Sprickbildningar och 

brustna delar limmas samman. 
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Tunna dimensioner - Tunna dimensioner hos ett kortfibrigt träslag ger skador svåra att åtgärda. När väl skador 

uppstår oavsett val av träslag innebär detta att det skadade området förblir känsligt även efter lagning. Fibrerna i 

skadan är brutna och försämrar träslagets styrka. Med så kallad ”stumlimning” sammanfogas bitarna på plats, men 

tänjbarheten eller spänsten blir inte densamma.  

Hörnklossar - Hörnklossar kan i vissa fall efter limning av tappförband passas in och åter limmas på plats utan att 

skruvas. I de fall som hörnklossar saknas så kan nya sådana limmas traditionellt med animaliskt hudlim. På detta 

vis går dessa att avlägsna med värme och hett vatten, om man önskar att återgå till original. 

Rangligheter - Stolen kan plockas isär om spärrpinnar tas ut utan att påverka materialet omkring. Sedan tillverkas 

nya spärrpinnar med större dimension som ger bättre klämförmåga, alternativt kan faner shimsas på vid tapparnas 

möte. Glappet kompletteras då med ett tunt faner som läggs in i glipan och återskapar klämförmågan i 

tappförbanden, dessa retuscheras in för att mer smälta in i stolens övriga kulör. I de fallen där stolarna limmats med 

det traditionella animaliska hudlimmet så kan samma varmlim sprutas in i tappförbanden med hjälp av spruta och 

kanyl samt spännas samman med tving. Detta förutsätter att den press med tving som sker för att få samman glipan, 

inte resulterar i att spärrpinnar går av.  
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2.6 EMPIRE 1810 - 1830 – TAL 

Med Karl Johan-stilen, den svenska empiren övergick man till en mycket tyngre stil. Formerna blev överdrivna, 

mäktiga med den exklusiva högpolerade mahognyn. Det som blev det karaktäristiskt för sittmöblerna under Karl-

Johan stilen var de sabelsvängda, fyrsidiga benen, den stoppade fasta sitsen som spikas på sargen och en rygg med 

någorlunda raka ryggståndare. Ryggen kunde ha en dekorerad ryggslå med en stor variation på utformning av 

överstycket, oftast som en upp -och nervänd peltasköld (se figur 44-46). 

 

   

Figur 44. KarlJohanstol, sedd 
framifrån, Nationalmuseum 

Figur 45. KarlJohanstol, sedd 
från sida, Nationalmuseum 

Figur 46. KarlJohanstol, sedd 
bakifrån, Nationalmuseum 

 
Under Karl Johantiden kom sällskapsrummen att möbleras med en mer sammanhängande grupp och det var inte 

ovanligt att salarna inreddes med ett permanent bord med stolarna runt om, istället för som tidigare uppradade 

längst väggarna. Den klassiska KarlJohanstolen hade en stomme som tillverkades i lövträ eller furu, och fanerades 

med Mahogny. KarlJohanstolen saknar H-krysset som vi kunnat se följt med i den svenska historien under lång tid. 

Med KarlJohanstolens tunt dimensionerade sabelsvängda ben och utformning, så anser jag att H-krysset varken 

hade stadgat upp eller blivit en vacker detalj i denna stolsmodell. KarlJohanstolen kunde utformas i mycket 

avancerade varianter fanerade med exklusiv mahogny som polerats upp och var försedd med eller utan förgyllda 

mässingsbeslag (Fredlund 2006, 109). Lika väl som denna variant på stol kunde tillverkas under mycket enklare 

förhållanden i inhemska träslag som målades eller ytbehandlades i mörka kulörer för att efterlikna mahogny eller 

valnöt (Ågren 1977,119).  

 

2.6.1 KONSTRUKTION & TILLVERKNINGSTEKNIKER 
KarlJohanstolen jag fick tillgång till finns i Nationalmuseums ägo och är troligen utförd kring 1830-tal av Johan 

Adam Vogt, född 1783, död 1843, Stockholm (NM, samlingarna). Stolen har en stomme tillverkad i furu fanerad 

med mahogny, samt delar av massiv mahogny. Stolens sabelsvängda ben är försedda med tunt mahognyfaner, det 

gäller även ryggståndarna, sargerna och peltaskölden (se figur 47). Däremot är ryggslån i massiv mahogny och 

tappad in i sidan på ryggståndarna. Stolen har fasta tappförband, men i motsats till tidigare epoker har denna 

konstruktion inga spärrpinnar som låser tappförbanden. Att denna konstruktion saknar spärrpinnar innebär att det 

måste vara en perfekt passning i tapp-och tapphål vid limning för att få en konstruktion som håller. Det finns de 

som ursprungligen tillverkats med hörnklossar, troligen för att stadga konstruktionen, våra hörnklossar ser ut att 

vara sekundära. Att denna saknar spärrpinnar tyder på att denna modell av stol tillverkades för att limmas ihop.  
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Denna stolstyp har som tidigare nämnt en så kallad peltasköld, denne består av en stomme/ blindträ i furu, fanerad 

med mahogny. Furun har troligen skiktlimmats och formats mot ett anhåll under tillförsel av fukt. I min 

konservatorspraktik har jag mött detta i stolar tillverkade omkring 1830. Böjning av trä genom basning, är en metod 

som troligen används sen antiken. Tillvägagångsättet inom bassning kom att utvecklas runt 1830-talet, vilket var 

troligen omkring denna tid som vår KarlJohanstol tillverkades. De utåtsvängda benen så kallade sabelben kan ha 

framställts genom basning, men det vanligaste är att benen istället sågats till önskad form. Stolen är ytbehandlad, 

polerad, troligen med schellack som lags i tunna lager och polerats upp med en så kallad franskpolering. Då stolens 

porer är väl fyllda och ytan ordentligt hård så har troligen denna metod utförts.  

Som vi tidigare kunde se så har den böjda peltaskölden gradats in i ryggståndarnas topp, Ryggståndarna har alltså 

ett uttaget snitt i en vinkel där skölden fästs med lim och spärrpinne. ”Det är inte ovanligt att man möter stolar i 

denna modell där man har försökt få det att se bättre ut vid sköldens baksidas möte vid ryggståndarna, och då 

rundat av kanterna vid graderingen rejält, något som kan ställa till problem” (intervju, Hedgårdh). 

 

2.6.2 MATERIALVAL 
Denna stolsmodell har furu som blindträ i konstruktionen. Furun och dess kvalité kan vara variera. Den svenska 

tallen kan vara rak, hög och med fåtal grenar som bryter fibrerna och ger ett material med bra kvalité. Men den kan 

även vid fel val av träd inkludera en hel del grenknutar, och kan vid för snabb torkningsprocess få en hel del små 

som stora sprickor, vilket självklart kommer påverka dess hållfasthet. Självklart påverkas även rörelsen i furun 

beroende på vilken kvalité på trät som valts ut av stolsmakaren. Men troligen ett träslag som övergripande passar 

sig bra för KarlJohanstolens sabelben.  

 

Faneret man valt är den exklusiva och då mycket populära mahognyn som tagits ut i tunna faner och limmats till 

furun med varmlim. Mahognyn är ett mycket vackert träslag som går från rödbrun till aningen gult och blir med 

ytbehandling och polering skinande rödbrunt och ger en känsla av exklusivitet. Mahognyn med sina korta fibrer 

blir lätt sprött vid större massiva partier, men den fungerar bra att fanera med då den rör sig ytterst lite i jämförelse 

med andra träslag.

Figur 47. KarlJohanstol, sarg sedd underifrån, 
på höger sida om den streckade linjen kan 
fanerets kant ses. NM 

 

Figur 48. KarlJohanstol, peltasköldens 

ingradning i ryggståndarnas topp, NM 
Figur 49. 
KarlJohanstol, 
sedd från sida, 
ingradning, NM 
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2.6.3 SKADEBILD 
Det som skiljer KarlJohanstolen från de tidigare konstruktionerna är att denna saknar H-kryss, spärrpinnar och är 

fanerad. Fanerade föremål löper alltid en risk att både krympa och svälla under olika förhållanden som årstider, 

luftfuktigheten, värme och kyla och då finns självklart en risk för bortfall, sprickbildningar och glipor. ”Beroende 

på val av trä och tillgången till massiv mahogny kan fler eller färre delar vara helt massiva eller fanerade. Det 

varierar många gånger ifall benen är helt massiva alt. har fanerats i mahogny” (intervju, Crona). ”Risken att det 

uppstår ett brott på benen vid val av massiv mahogny är inte ovanligt, benens svängda form och de tunna 

dimensionerna ökar den risken” (Intervju, Sundström & Karlsson). ”De tunna dimensionerna och valet av det spröda 

mahognymaterialet gör att det går av, det är ett feltänk i tillverkningen. De svängda formerna och lutningen i ryggen 

gör att det brister” (intervju Hedgårdh). Den lutning stolen har och det svängda benen påverkar även stolens 

tappförband då denna typ av stol varken har H-kryss eller spärrpinnar, risken att tappförbanden rör på sig blir 

större. ”Det kan bli känsligt vid tappförbanden i denna konstruktion, det gäller i detta fall att tapparna inte blir för 

långa eller förbanden för stora, med tanke på de små dimensionerna” (intervju, Wanngren). Om man väger på 

denna stol med det tunt dimensionerade benen så blir det ett tryck och det går lätt av vid sidosargarnas möte med 

bakben, tappförbanden brister. Troligen p.g.a. att tappförbanden i mötet mellan sarg och bakben kan vara smått 

dimensionerade, vilket ökar risken för stolen att vika sig baktill. För denna stol med sina sabelsvängda ben har 

materialvalet stor betydelse, mahognyn med sina korta fibrer är inte så bra att använda massivt i ben och 

ryggståndare. Oavsett om stolen tillverkas i en stomme av furu så måste virket vara av god kvalité med så lite 

brister, grenknutar och sprickbildningar som möjligt. Något som även är mycket vanligt i denna konstruktion är att 

det brister vid peltasköldens ingradning i ryggståndarna som ursprungligen troligen limmats på plats med varmlim 

och säkrats med en spärrpinne. Den vanligaste anledningen är troligen hanteringen av stolen, man placerar sig 

bakom stolen och tar tag i peltaskölden och lyfter, stolen pendlar då bakåt av sin tyngd och graderingen går av. ”Om 

denna stol far bakåt ner i backen så är det vid peltasköldens ingradning det ofta går sönder” (intervju, Wanngren). 

Detta är troligen inte ovanligt då man kan möta på många karlJohanstolar som fått sin sköld åtgärdad ett flertal 

gånger i form av fler spärrpinnar ditsatta, som vi kan se på vår stol (se figur 48), eller spikar inslagna genom 

ryggståndarna och in i skölden. Peltaskölden som vanligen består av furu som troligen basats och fanerats påverkas 

som tidigare nämnt av klimatet omkring. ”Energin lades mycket på faneret under tiden och mindre på kvalitén i 

blindträ och detta resulterar då i stora rörelser. Peltaskölden kan även vara i flera sammanfogade bitar som gått isär, 

eller att blindträt spruckit av rörelser och detta påverkar faneret och resulterar i att det spricker. Det kommer alltid 

finnas en problematik i att limma faner i olika positioner på blindträt som kan röra sig” (intervju, Hedgårdh). ”Vid 

många fall när faneret är limmat stående på peltaskölden, så vill man att den även faneras stående i sarg, för det 

estetiska” (intervju, Wanngren). Mahognyfanerets placering på peltaskölden kan vara ”öppnad som en bok”. Det är 

placerat i lodrät position och bildar ett centrerat mönster, vilket alltid lämnar en risk om trät sväller och fanerets 

tunna kanter går att fastna i. Övriga mindre fanersläpp och skadade kanter med fanerbortfall är vanliga på denna 

stolstyp. Denna stol har framben som går upp i höjd med stoppningen, vilket troligen kan ha hjälpt denna stol att 

vara så bevarad som den är idag. Har snickaren valt att såga av dessa så resulterar det i ett synligt tappförband, utan 

spärrpinnar så finns risken för att tappförbanden skall ”vicka ur” inom sin tid av stor användning. ”Denna stol 

innehar en klädsel och stoppad sits som spikas direkt i den tunna sargen, stoppningen med sina hårt spända tyger 

till de tunna sargerna påverkar och kan skada stabiliteten, något som kanske stabiliseras upp då man väljer att ha 

med hörklossar från tillverkningen” (intervju, Sundström & Karlsson). Att modet genom tiden förändrades 

resulterade också i att man valde att byta tyg på stolarna, de ger många nya små hål i den tunna sargen som med 

tiden kan bli en känslig del. Förövrigt kan dessa stolar ha flertal ytliga skador med mindre sprickbildningar i faner, 

påverkat av tidigare nämnda faktorer, samt stötskador, repor eller mindre felaktigheter i den polerade 

ytbehandlingen, som kan kännas irriterande för ögat när stolen ska glänsa med sin högpolerade mahogny. 
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2.6.4 ÅTGÄRDER 

Som med rokokostolen så finns det en stor risk att benen går av p.g.a. de tunna dimensionerna, man kommer aldrig 

kunna garantera att ingreppet man väljer att göra håller i framtiden. Vid kortare brott som vid t.ex. massiva ben i 

mahogny så får en längre stav fällas in vid åtgärd. Ryggen får man ofta låta vara, limma det man kan med de som 

krävs beroende på skada, men undvika att i fortsättningen lägga hårt tryck bakåt. Som tidigare nämnt påverkas 

faneret och blindträt av miljön den befinner sig i och det är inte ovanligt att rörelser skett i de olika styckena. ”När 

faneret är limmat stående mot sarg och sargen krymper något så är det viktigt att man vid konserveringsåtgärd fasar 

av faneret i en vinkel över kanten som hindrar att man i fortsättningen fastnar med klädesplagg eller dylikt. Men 

man får inte fasa av för mycket, det ska fortfarande vara en skarp kant som ursprungligen” (intervju, Wanngren). 

Det är inte ovanligt att man stöter på hörnklossar som är original i KarlJohanstolen, troligen för att hjälpa till att 

stadga upp konstruktionen nu när H-krysset och spärrpinnarna är borta, samt för att kompensera för de smala 

sargarna och tunna höga benen. Men stolar har även tillverkats utan dessa hörnklossar och kan efter tid av 

användning fått hörnklossar placerade under sargen intill tappförbanden, som antigen limmats eller skruvats på 

plats. Har denna stol ingrepp i form av stora skruv eller dylikt som skruvats in i sargar eller tappförband så ställer 

det snarare till med mer problem än vad de gör nytta. Den stora skruven skär av fibrer och märgstrålar i trät och 

försvagar träts styrka, något man aldrig kommer att kunna åtgärda. 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Figur 50. Skiss, stolens framben och tappförband. 
 

Höger sarg, illustrerar furens fiberriktning som ligger 
vågrätt med sarg. 

 

Vänster sarg (framsargen), illustrerar fanerets 
fiberriktning, också vågrät med sarg. 
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  2.6.5 KONKLUSION, EMPIR 1810 - 1830 – TAL 

 

 
 

Bild: 45, 48 och 47. Empir, Nationalmuseum, med konstruktion och skador förtydande 

 

1. Svaga punkter och skador 

Materialval/faner - Mahogny med sina korta fibrer är ett vresigt material som kan ge svåra skador. Furun som 

blindträ kan vid okunskap i val av bitar ge ett material som rör mycket på sig eller bidrar till sprickbildningar. 

Mahognyfaner kan vid rörelse svälla, släppa eller spricka och ge partier som lätt fastnar i kläder eller faller av.  

Böjda former - De böjda formerna i de sabelsvängda benen kan beroende på materialval, fiberriktningens 

placering och bruk av stol leda till tvära skador, stora fanerbortfall.  

Tunna dimensioner - Tunna dimensioner kan ge känsliga områden som leder till komplicerade skador. Även 

sargens ofta tunna dimensioner kombinerat med den fasta spikade sitsen och dess hårt spända sadelgjord kan leda 

till sprickbildningar och brustna parter. 

Tappförband - Tappförbanden som limmats utan spärrpinnar kan med tidens användning krympa och svälla och 

släpper till slut. Om benen som fortsätter upp i höjd med sitsen sågats av kan tappen därmed blottläggas och vandra 

ur sitt tappförband. Hörnklossar kan vara original eller sekundära. De som är original och limmats med animaliskt 

lim kan hjälpa att ge en bra stabilitet och förhindra släpp i tappförband. De som tillkommit sekundärt kan i många 

fall ha skruvats in i sargen, skruvar som bryter fibrerna, eller limmats med moderna limmer som drar för hårt, vilket 

leder till nya skador.    

Ingradning - Tunnare dimensioner vid ryggståndarnas ingradning vid peltaskölden gör att denna lätt går av vid fall 

bakåt eller av en hård stöt mot rygg vid användning. Tappar eller spik har ibland slagits in sekundärt. Vid lyft av 

stol kan peltaskölden även släppa eller ingradningen gå av. 

 

2. Lämpliga åtgärder 

Materialval/faner– Bitar som spruckit kan limmas samman. Vid eventuella spänningar kan sprickor kompletteras 

med tunt material. Fanerbortfall kan många gånger limmas tillbaka eller kompletteras med nytt material som 

limmas med traditionella animaliska limmer.  

Böjda former – Beroende på materialval i benen så kan i vissa fall furun ge längre limytor, med en viss styrka för 

användning. Vid massiv mahognyn kan eventuellt en centrerad tapp fällas in och ytorna limmas samman, men 

sådana lagningar och skador kan göra stolen obrukbar.  
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Tunna dimensioner - Tunna dimensioner hos ett kortfibrigt träslag ger skador svåra att åtgärda. När väl skador 

uppstår oavsett val av träslag innebär detta att det skadade området förblir känsligt även efter lagning. Fibrerna i 

skadan är brutna och försämrar träslagets styrka. Med så kallad ”stumlimning” sammanfogas bitarna på plats, men 

tänjbarheten eller träets spänst blir inte densamma.  

Tappförband - Ofta kan det räcka med att tappförbanden limmas om. Stolen plockas isär och rengörs från gamla 

limrester och limmas om traditionellt. Alternativt kan lim injiceras i tappförbanden med hjälp av spruta och kanyl, 

och sedan sättas i press för att få tillbaka stadgan. Hörnklossar passas in och limmas om.  

Ingradning - Partier kan limmas samman och kompletteringar göras vid bortfall. Det åtgärdade området kommer 

alltid förbli svagt, med svårare skador förblir ryggen i princip obrukbar.  
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2.7 BIEDERMEIER 1830 - 1850 - TAL 
Omkring 1830 infaller senempiren som vi i Sverige benämner som Biedermeier. Biedermeier ansågs vara en 

benämning som tog sin avstamp i Tyskland men som även i Sverige blev en vanlig benämning för stilen. De 

mycket tunga fanerade möblemangen övergår till en mjukare form och stolens framben profilsvarvas. Vi börjar se 

ljusa träslag träda in i hemmen som blandar sig med de mahognyfanerade sittmöblerna. Den Franska och Engelska 

möbelkonsten som genom tiden inspirerat svenska stolsmakare blir ersätt av en möbelkonst med inspiration från 

Skandinavien och Tyskland (Henschen & blomberg 1961 band I, 296). 

 

   
Figur 51. Biedermeierstol, sedd 
framifrån, Nationalmuseum 

Figur 52. Biedermeierstol, sedd 
från sida, Nationalmuseum 

Figur 53. Biedermeierstol, sedd 
bakifrån, Nationalmuseum 

 

Under Napoleonkriget och senare tvingades möbeltillverkarna utnyttja inhemska träslag inför hotet om 

handelsblockader” (Odlinder Haubo 2008, 162), vilket kan förklara val av material i de typiska biedermeierstolarna. 

Man tog sig an ljusa träslag, björk blev det dominerande träslaget under tiden, men vi kan även möta dessa stolar 

tillverkade i al eller alm. Stolsmakarna använde sig av de material som fanns tillgängliga. Biedermeierstolarna, 

liksom stolar tillverkade tidigare under empiren har ofta sarger i furu som fanerats, ibland bakben och delar i 

ryggens parti med furu som blindträ och fanerade med ett inhemskt träslag. 

 

2.7.1 KONSTRUKTION & TILLVERKNINGSTEKNIKER 

Stolen jag fått tillgång till bär den typiska biedermeierstolens alla stildrag (se figur 51). De ofta väldigt tunt 

dimensionerade bakbenen kvarstår och vi har ryggståndarna som i ett stycke möter den fanerade ryggbrickan med 

skurna eller fastsatta ornament (se figur 52). De sabelsvängda bakbenen som vi kunde se på KarlJohanstolen har 

kombinerats med tidigare epokers profilsvarvade framben (se figur 51). Men även de tunt dimensionerade 

sabelsvängda frambenen kan ses under biedermeier. Sargarna som tillverkats i furu och fanerats med björk är 

fortfarande ganska tunt dimensionerad med en fast spikad stoppning (se figur 54).
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Ofta har dessa stolar en stoppning med klädsel av ett enkelt dekorerat tyg med blommor, blad eller aningen gotiska 

motiv. Det var ändå inte ovanligt att dessa stolar betsades i svart eller mörkt rödbrun för att som tidigare imitera 

den exklusiva mahognyn. Troligen har denna stol tillverkats under 1840-talet, på 1830-talet hade stolarna 

fortfarande ofta sabelformade framben. Det är inte ovanligt att dessa stolar varierar i stolsryggens utformning. 

Stolarna kunde inneha en profilsågad tvärslå i rygg med en centrerad skuren medaljong. Ryggen kunde även ha en 

peltaformad sköld som en detalj kvar från tidig empir (se figur 51) (Fredlund 2006, 132). Stolen jag undersökt ingår i 

ett större möblemang från Wallox-Säby herrgård (NMK 20-48/1991). 

 

 

  

Figur 54. Biedermeierstol, sarg sedd underifrån, 
se blindträ i furu med ett tunt faner av björk. 
NM 

Figur 55. Biedermeierstol, stol sedd från sida, se faner av 
björk som innehar en lodrät position på sargen. NM 

 

Flera ytor är fanerade med den idag gulbetsade och bonade ytan, i vårt fall flammbjörk (se figur 54). Andra delar 

består av massiv björk. Sargarna är tappade halvvägs in i ämnet på de massiva bak -och frambenen, denna 

konstruktion saknar spärrpinnar. Sargaren är tillverkad i fin furu som fanerats med flambjörk limmat med varmlim 

(se figur 54). Ryggbrickan är uttagen i furu som troligen basats och böjts till sin form, på samma sätt som 

KarlJohanstolens peltasköld tidigare under empiren. Den är fanerad i björk, med den massiva utskurna dekoren i 

björk limmad direkt på faneret (se figur 56-58). Även som tidigare under empiren så har dessa stolar ofta flera delar 

fanerade, men de kunde även vara massiva beroende på tillgången till material, t.o.m. helt massiva i furu och 

målade med imitation av björk eller mörk exklusiv mahogny. Stolen har sabelsvängda bakben och ryggståndare i 

massiv björk som går i ett stycke (se figur 52). Den vackert utskurna tvärslån i det öppna rygglänet är likaledes i 

massiv björk, i mån av material så är det inte ovanligt att även denna konstruktion har två delar sammansatta till en. 

I vårt fall är frambenen svarvade i hela stycken, med den fyrkantiga övre avslutningen i höjd över sitsen som ger 

stadga åt stoppningsmaterial och tyg (läs mer om detta på sid. 17).
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Figur 56. Biedermeierstol, 
ryggbricka sedd framifrån, 
detaljbild på skuren dekor 
i massiv björk. NM 

Figur 57. 
Biedermeierstol, 
Ryggbricka sedd 
från sida, 
detaljbild på 
skuren dekor i 
massiv björk. 
NM 

Figur 58. Biedermeierstol, detaljbild, 
ryggbricka sedd underifrån, visar på 
blindträ i furu med björkfaner. NM 

Figur 59. 
Biedermeierstol, 
sedd från sida, 
detaljbild gradning 
ryggbricka. NM 

 

 
I dessa stolar kan vi möta hörnklossar som hängt med sen tillverkning men även de som är sekundära. Som med 

KarlJohanstolen så har denna stol inte några spärrpinnar i sina tappförband, med de tunna dimensionerna så kan 

hörnklossar redan vid tillverkningen vara en del av att säkra stabiliteten. Stolen från Nationalmuseum har 

hörnklossar baktill, men det är svårt att säga om dessa är sekundära eller ej. Det var tydligt att dessa limmats om då 

något slags pva-lim (vitlim) används. Detta har inte används vid tillverkningen då stolen limmats med animaliskt lim 

(se figur 61). ”Det är mycket vanligt att hörnklossar tillkommer i denna konstruktion och tidigare under empiren för 

att vara till hjälp i stabiliteten” (Intervju, Wanngren). Troligen visste man redan då att det var användbart med 

hörnklossarna i denna konstruktion. ”Man började sitta mer på den här tiden, fler kontorsjobb och förvaltningar, 

borgare, pigor kunde sitta, damerna sitter dem med, du började allmänt sitta mer” (Intervju, Sundström & 

Karlsson). Stolsmakare hade troligen i åtanke vid tillverkningen att välja hörnklossar som en del i stolens stabilitet. 

Stolen i sin helhet innehar hantverksmoment som tyder på att den är gjord i verkstadsmiljö där det krävs tillgång till 

uppvärmning av det animaliska limmet, samt de verktyg som behövs vid alla moment vid trähanteringen som 

tillverkning och uppbyggnad av pastellagen i skölden (se figur 51 till 53). Denna stol har troligen tillverkats i serier 

om fyra eller fler.  

 

     

Figur 60. Biedermeierstol,  
sedd snett underifrån, 
detalj- bild gradning 
ryggbricka. NM 

 

Figur 61. Biedermeierstol, sedd underifrån, detaljbild 

hörnkloss, sekundärt limmad. NM 

Figur 62. 

Biedermeierstol, 

detaljbild, bortfall 

på svarvat framben. 

NM 
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2.7.2 MATERIALVAL 
Under biedermeier var det inte ovanligt att möta ryggbrickor i olika former och med skulpterade dekorer. Dekorer 

som skurits ut i den massiva björken eller utförts i s.k. pastellage. Pastellage kan beskrivas som en gipsmassa i 

krita, limvatten, olja och pigment för gjutning av ornament istället för träsniderier. Björk massivt eller i faner 

skapade vackra mönsterspel på ytan och detta var något vissa hantverkare tog del av vid utformning av t.ex. 

ryggbrickan. ”Man valde ibland att fanera skölden för att få vackra mönster, men ofta är den massiv” (Intervju, 

Wanngren). Det var heller inte ovanligt att dessa kunde faneras med björk på björk i ryggbrickan, av estetisk 

anledning då faneret kunde vara i bättre kvalité med vackrare mönster. I de typiska biedermeierstolarna ser vi 

många mönsterspel i konstruktionen. Vi möter dessa stolar med kraftigt dekorerade sargar, framben försedda med 

skurna bladsnitt och fleuroner med förgyllda beslag och målade detaljer. I den konstruktion från NM vi valt att se 

över är sarg och ryggbricka fanerade där blindträt är i furu. Som tidigare nämnt är furu ganska mjukt och segt, ett 

starkt material som fungerat bra till att böja till önskad form. Fiberriktningen i blindträt, liksom de massiva delarna 

är viktigt i denna konstruktion då dimensionerna ofta är mycket tunna. Men i vår stol är dimensionerna något 

överdrivna, vilket är positivt i längden om man ser till hållbarhetsaspekten. Med fiberriktningen i ryggbrickans 

blindträ och med sin fina, någorlunda tätvuxna furu får vi en hållbar del som fanerats med ett ca 2 mm tunt faner (se 

figur 58), på denna har den utskurna dekoren i massiv björk fästs med troligen animaliskt lim. 

 

2.7.3 SKADEBILD 
Hos fanerade objekt är risken för sprickbildningar och bortfall alltid stor. Krympningar och svällningar i blindträ 

kan göra så att faneret fransar sig och fastnar i klädesplagg eller annat. Peltaskölden/ ryggbrickan är ofta dekorerad 

med pastellage eller dekor i massivt trä, den löper alltid en risk att falla av eller försvinna, det är inte ovanligt att 

dess skurna detaljer vid lyft påverkas och faller av. En stor risk finns i att lyfta denna konstruktion fel. ”Det 

uppstår lätt skador vid ingradningen i ryggbrickan på grund av de tunna dimensionerna i ryggståndarna” (intervju, 

Wanngren). ”När man lyfter stolen så lyfter man gärna i ryggbrickan, med stolens utformning så pendlar den bakåt 

och går av vid ingradningen” (Intervju, Hedgårdh) (se figur 59). Hur vi väljer att lyfta denna stol är avgörande för 

de skador som uppstår. Precis som under empiren så påverkas hållbarheten mycket av materialets kvalité, dess 

fiberriktningar, kvistar och modellens mycket tunna dimensioner. Vid sargarnas möte i de sabelsvängda 

bakbenen/ryggståndarna kan det ibland vara godstjockleken som är för snålt tilltagen. Tappförbanden som 

saknar spärrpinnar behöver en bra passform mellan tapp -och tapphål för att erbjuda en stabil och hållfast 

konstruktion. ”Det finns en risk att frambenen viker sig i denna konstruktion. Fotslut kan lätt fastna i t.ex. en matta 

och när man reser sig och skjuter stolen bakom sig lossnar det främre partiet” (Intervju, Wanngren). 

Konstruktionen påverkas mycket av att den saknar spärrpinnar, detta innebär att många av dessa stolar har 

tillverkats med hörnklossar. Med mahognyn som vi tidigare mötte under empiren, som även kan ses i denna modell 

är mycket kort i sina fibrer, så är björk ett bättre materialval med längre och starkare fibrer. Mahognyn har en 

tendens att vid brott gå av i ganska tvära snitt medans björken ofta ger längre skador som är lättare att åtgärda. Med 

ibland tunna dimensioner i denna konstruktion blir detta en stor påfrestning oavsett materialval. Hur vi väljer att 

placera oss i, lyfta, eller hantera stolen har stor betydelse. ”Ryggståndarna kan vara väldigt tunna och det är mycket 

vanligt att dessa har gått av vid mötet med sarg” (Intervju, Wanngren). Med tanke på att vi även i denna modell och 

en tid framöver har de sabelsvängda bakbenen som en populär detalj i stolskonstruktioner så är det viktigt att tänka 

på fiberriktningen och att man väljer ett så bra virke som möjligt för att undvika att det brister (se figur 52). Under 

empiren har den vanligaste formen av sits varit den fasta modellen med hårt spänd sadelgjord, stoppningsmaterial 

som ger sitsen en höjd med ganska vassa avsydda kanter (se figur 45 och 55). De vackra tygerna spikas mot den 

ofta mycket tunt dimensionerade sargaren. ”Stolens passform bör vara mycket exakt i tapp-förbanden för att klara 

av denna sortens stoppningsteknik” (Intervju, Sundström & Karlsson).  
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Stolarnas stoppningsteknik innebär en hel del spikande och häftande i sargarna, detta påverkar hållbarheten. 

”Resårstoppningar påfrestar sargen, man drar åt sadelgjorden väldigt hårt och i vissa fall kan även sargaren ses 

böja eller svikta inåt” (Intervju, Wanngren). Det är inte ovanligt att se denna konstruktion med de båda främre 

hörnen rundade, med ofta fint snidade ornament i form av fleuroner. ”Rundade hörn, som vi kan se följa med från 

den gustavianska tiden, ger mindre material över för den tappade sammanfogningen och kan bli ett skört parti” 

(Intervju, Hedgårdh). Andra skador som ofta sker på denna modell är att de skurna motiven och tunt svarvade 

detaljerna på frambenen får stötar och bitar släpper. 

 

2.7.4 ÅTGÄRDER 
Biedermeierstolen har som tidigare under empiren tunna dimensioner som alltid kommer innebära en risk för 

skador som kan anses omöjliga att åtgärda. Tappförbandets möte vid sarg mot ryggståndare kan många gånger 

lämna mycket lite återstående material med för stora tapphus. Har en skada olyckligtvis uppstått i ryggpartiet så 

kan detta lämna långa brott, ytor att limma samman med de traditionella limmen, animaliskt lim. Se figur 63 och 64 

längre ner på sidan, där har skador skett längsgående båda bakbenen, ca 15-20 cm långa genomgående sprickor 

troligen för att någon satte sig för hastigt och tryckte på i ryggpartiet. Fiberriktningen i de båda bakbenen är inte 

heller optimal och resulterade i skadorna. Detta hade åtgärdades av kunden själv tidigare då ett ”superlim” 

användes för att fylla upp och limma den samman. Detta orsakade mer skada då materialet sprack omkring 

limningen och det gick upp igen med ännu mer skadat material, en skada som kommer förbli mycket känslig, vid 

detta fall så skulle många överväga att kassera stolen. ”Den vanligaste skadan bland dessa stolsmodeller är att 

ryggbrickan släppt från sin ingradning i ryggståndarna, vilket då får fästas på sin plats igen. Man möter ofta skruvar 

satta i ingradningen för att de tidigare släppt. Problemen ökar då de släppt igen och ännu mindre material återstår, 

då får material läggas till och skadan limmas tillbaka” (Intervju, Hedgårdh). Som tidigare under empiren är det 

vanligt att både sarg och ryggbricka är fanerade. Faneret kan påverkas av hur blindträ och faner krymper och 

sväller under årstiderna och med vilken miljö stolen befinner sig i. ”Det är mycket vanligt att de fransas i kanter av 

faneret, de släpper och blir bortfall, detta kompletteras. en viktigare konserveringsåtgärd är att fasa av kanten i en 

vinkel, mycket lite där problematiken uppstått för att undvika att man fastnar med kläder eller dylikt igen” 

(Intervju, Wanngren). 

 

                     

Figur 63. Biedermeierstol från tidigare 
jobb, sedd från sidan, sprickbildningar 
längsgående båda bakben, pga. 
fiberriktning och hårt slag i rygg. 
BROLINS ATELJÉ 

Figur 64. Biedermeierstol från tidigare jobb, 
sedd framifrån, sprickbildningar längsgående 
båda bakben, pga. fiberriktning och hårt slag i 
rygg. BROLINS ATELJÉ 
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2.7.5 KONKLUSION, BIEDERMEIER 1830 - 1850 – TAL 

 

       

Bild: 56, 52, 60, 61 och 62. Biedermeier, Nationalmuseum, med konstruktion och skador förtydande 

 

1. Svaga punkter och skador 

Materialval, faner och pastellage - Furun som blindträ kan vid okunskap i val av bitar ge ett material som rör 

mycket på sig eller bidrar till sprickbildningar. Faner kan vid rörelse svälla, släppa eller spricka och ge partier som 

lätt fastnar i kläder eller faller av. Bildhuggerier eller pastellage kan genom stötar och rörelse i träet falla av eller 

delar gå i bitar.  

Böjda och svarvade former - De böjda formerna i de sabelsvängda benen kan beroende på materialval, 

fiberriktningens placering och bruk av stol leda till tvära skador och stora fanerbortfall. Skador hos massiv björk 

kan i vissa fall vara längre och lättare att limma samman. De svarvade frambenen kan vara uppdelade, och kan leda 

till att den centrerade tappen kan krympa eller svälla med sprickbildningar eller brustna delar som följd.  

Tunna dimensioner - Tunna dimensioner i samband med materialval kan ge känsliga områden som leder till 

komplicerade skador. Även sargens ofta tunna dimensioner kombinerat med den fasta spikade sitsen och dess hårt 

spända sadelgjord kan leda till sprickbildningar och brustna parter. 

Tappförband - Tappförbanden som limmats utan spärrpinnar kan med tidens användning krympa och svälla och 

släpper tillslut. Om benen som fortsätter upp i höjd med sitsen sågats av kan tappen därmed blottläggas, sedd 

ovanifrån, denna kan vandra ur sitt tappförband. Tappförbanden kan även vara alldeles för stora i mötet mellan 

fram och bakben, tunna dimensioner i de sabelsvängda benen ger lite kvarstående material. Även frambenens runda 

och dekorerade hörn ger lite kvarstående material som kan leda till sprickbildningar. Hörnklossar kan vara original 

eller sekundära, de som är i original kan limmas med animaliskt lim kan hjälpa att i livslängden ge en bra stabilitet 

och förhindra släpp i tappförband. De som tillkommit sekundärt kan i många fall ha skruvats in i sargen, skruvar 

som bryter fibrerna, samt att de limmats med moderna limmer som drar för hårt, vilket leder till nya skador.   

Ingradning - Tunna dimensioner vid ryggståndarnas ingradning vid ryggbrickan gör att denna lätt går av vid fall 

bakåt eller en hård stöt mot rygg vid användning. Spärrpinnar eller spik har ibland slagits in sekundärt. Vid lyft av 

stol kan ryggbrickan även släppa eller ingradningen gå av. 

 

 

 

 

 

 

 



Sida | 46   

2. Lämpliga åtgärder 

Materialval, faner och pastellage - Bitar som spruckit kan limmas samman, vid eventuella spänningar kan 

sprickor kompletteras med tunt material. Fanerbortfall kan många gånger limmas tillbaka eller kompletteras med 

nytt material som limmas med traditionella animaliska limmer. Pastellage eller bildhuggerier som fallit av från 

ryggbrickan kan kompletteras med samma material som limmas traditionellt mot det kvarstående originalet, ibland 

får hela delar kompletteras.  

Böjda och svarvade former - Furu eller björk kan ge längre limytor, beroende på skadans position kan åtgärden 

ge viss styrka för fortsatt användning. Vid tvära skador kan eventuellt en centrerad tapp fällas in vartefter ytorna 

limmas samman. Men vid sådana skador kan stolen trots åtgärd förbli obrukbar. Krympta tappar vid de svarvade 

frambenen kan vid behov bytas ut eller kompletteras. Gasbinda kan lindas och limmas runt tappen för att återfå 

klämförmågan.  

Tunna dimensioner - Tunna dimensioner kan ge skador svåra att åtgärda, när väl skador uppstår oavsett val av 

träslag innebär detta att det skadade området förblir känsligt även efter lagning. Fibrerna i skadan är brutna och 

försämrar träslagets styrka. Med så kallad ”stumlimning” sammanfogas bitarna på plats, men tänjbarheten eller 

träets spänst blir inte densamma. Sprickbildningar limmas samman eller kompletteras med material vid spänningar.  

Tappförband - Ofta kan det räcka med att tappförbanden limmas om. Stolen plockas isär och rengörs från gamla 

limrester och limmas om traditionellt. Alternativt kan lim injiceras i tappförbanden med hjälp av spruta och kanyl, 

och sedan sättas i press för att få tillbaka stadgan. Har tappförbanden försvagats pga. mycket tunt kvarstående 

material omkring, så limmas ofta dessa sprickbildningar bara tillbaka, men någon hållbarhet kan inte garanteras.  

I vissa fall blir stolen obrukbar. Hörnklossar passas in och limmas om.  

Ingradning - Partier kan limmas samman och kompletteringar göras vid bortfall. Det åtgärdade området kommer 

alltid förbli svagt. Med svårare skador förblir ryggen i princip obrukbar.  
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3. AVSLUTNING  

 

3.1 STILAR, STOLAR OCH SVAGHETER.  
Från renässansen, omkring 1560-tal fram till senempiren, så kallad Biedermeier, omkring 1850-tal har vi fått följa 

en resa och se hur svenska stolskonstruktioner utvecklats med inspiration från länder runt om i världen. Stolens 

utveckling har påverkats av modet för tiden, stolsmakarnas kunskaper och utvecklingen av levnadssättet genom 

tiderna. Att möblera med lösa möbler blev vanligt i högreståndsmiljöer först på 1600-talet. Med tiden sker inte bara 

en utveckling av möbelkonsten utan arbeten som kräver sittmöbler blir allt vanligare och stolar används mer 

dagligen. Det ökade slitaget tillsammans med att vi låtit temperaturen i hemmen stiga påverkar det levande 

materialet trä. Möbler som placeras vid varmare kärl och sedan kallare platser eller påverkas av drag orsakar 

krympningar och svällningar i tappförband, och kan leda till att olika konstruktioner blir lösa och tillslut rangliga.  

 

Stilarna från andra länders mode och möbelutformning bidrog till svenska möblers utformning i konstruktionerna 

som i sin tur påverkade hållbarhet och tillverkningstekniker. De svenska traditionerna, t.ex. H-krysset, bidrog under 

barocken och rokokon till en stabilitet som troligen gav många möbler längre hållbarhet än vad stolarna annars 

skulle haft. Men de kan även ställa till problem som under den gustavianska tiden, med de neråt avsmalnade benen 

med otillräckligt material kring tappförbanden.  

 

Den ultimata stolskonstruktionen är egentligen den med grova dimensioner och stabilisering genom flera slåar. Ju 

fler delar som kopplar samman benen desto stabilare stol. Men detta kräver ändå god passform hos tappförbanden 

och tillräcklig godstjocklek i benen. Under renässansen valde hantverkare att många gånger låta formspråket och 

designen i objektet underordna sig trämaterialets egenskaper. Inga fibrer, ådringar eller märgstrålar har skurits av 

vid framtagning av delarna och lämnar på så vis en väldigt stark konstruktion. Stolsmakare använde ofta av de 

material som fans tillgängliga, troligen var många medvetna om materialets förmågor och hållbarhet. Inhemska 

träslag med långa fibrer ger starkare delar vid tunna dimensioner och vid många tillfällen längre brott att åtgärda. 

 

 

Figur 65. Tidslinje av stolar, från vänster till höger, tolvslåstol, kronstol, salstol, medaljongstol, KarlJohanstol, 
biedemeierstol. Information om stolarna finns i kapitlet ”Stolen, en definition”
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Stolarnas utformning präglats av tidens mode med utskurna blommotiv, rocailler, kammusslor, snäck -och 

musseldekorer, bladdekorer och andra utsugningar i sittmöblerna. De utskurna motiven, kraftiga som enkla, 

påverkar materialet och fibrerna. Formen framhävdes ännu mer med rätt ytbehandling. De exklusiva hårda och 

kortfibriga materialen som eken, mahognyn och valnöten möter vi i många sittmöbler med skurna detaljer, som 

kronstolen, kan innebära att dessa detaljer med tidens torkning och påverkan från dess miljö sämre står mot hårdare 

stötar. Många gånger är även flera skurna delar limmade eller tappade samman till ett, detta resulterar i att vi ofta 

kan se stora delar som saknas på kronstolens ”krona” t.ex. (se figur 66).  

 

De utskurna motiven vi kan se på sittmöblerna genom tiden, även den enklare varianten som kan bestå av ett 

enklare utskuret rosettanfang på t.ex. den gustavianska medaljongstolen kan vid rundade hörn, en utskuren fals och 

de skurna rosettanfanget ge lite kvarstående material kring tappförbandet. Stolen skall orka bära tyngden av den 

sittande, hålla konstruktionen samman vid klimatförändringar som kyla, värme och fukt. Den lösa sitsen med ett 

flertal omtapetseringar från olika tider med flera lager av tyg kan trycka isär tappförbanden. (se figur 67). I norden 

möter vi ofta medaljongstolar uttagna i inhemska träslag som t.ex. björk som med sina långa fibrer ändå tillåter 

denna konstruktion med dess tunna dimensioner hålla sig intakta. Men denna konstruktion överlag kräver att man 

haft viljan i att hitta raka fina delar med så lite knutar av grensystem som möjligt, en rakvuxen frisk björk skulle jag 

anse vara det ultimata valet av material för att låta en konstruktion som medaljongstolen klara av sin egen design. 

 

 

  
Figur 66. Skiss, kronstolens ”krona” sedd framifrån, 
detaljbild på skador som lätt kan uppstå för ett 
kortfibrigt material som skurits och svarvats till sköra 
dimensioner. Den röda markeringen visar på de delar 
som i denna variant av ”krona” som har en tendens att 
fallera 

 
 

Figur 67. Skiss, medaljongstolens tappförband, fals och 
rosettanfang, sedd framifrån, detaljbild på hur 
tappförband är placerat intill falsen och rosettanfanget 
som visar på de mycket tunna dimensionerna som 
återstår 
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Från 1600-talets andra hälft, barockens tid, börjar vi se tunt spiralsvarvade ben och ryggståndare i tunna 

dimensioner. Här hänger mycket på valet av material. En ultimat konstruktion är den som anpassats efter materialets 

egenskaper. När vi väljer att tillverka en sittmöbel så anpassas den för sitt användningsområde, som t.ex. när 

ryggarna får en mer vinklad position eller kläs i exklusivt skinn eller andra möbeltyger. 

 

 

3.2 DEN ULTIMATA STOLSKONSTRUKTIONEN.  
De svaga punkterna och skadorna har alltså varierat med tiden och efter modets växlingar. Genom hela perioden 

från renässans till biedermeier är det framförallt tappförbanden hos stolarna som påverkats genom träts svällande 

och krympande, en utveckling som påskyndas när möbeln utsätts för stora klimatsvängningar. Bristningar och 

sprickbildningar är genomgående skador från och med barocken och kan främst härledas till de tunnare 

dimensioner och den höga ryggen som modet då föreskrev. Åtgärderna som föreslås är främst demontering av de 

ingående delarna för stabilisering av tappförbanden, något som låter sig göras relativt enkelt i de fall man fixerat 

tappen med enbart spärrpinnar och utan lim, alternativt om tappen enbart är limmad. I det sistnämnda fallet kan 

demonteringen ske relativt lätt med hjälp av värme och fukt. Mer komplicerat blir det när tappen är både limmad 

och fixerad med spärrpinnar. Det kan t.ex. vara fallet med de gustavianska medaljongstolarna.  

 

 

Den av de undersökta stolskonstruktionerna som utmärker sig som den mest stabila är med andra ord 

renässansstolen med 8 eller 12 slåar. Detta är alltså min erfarenhet från arbetet med denna undersökning.  

Det finns en annan kategori möbler som inte ingår i min undersökning men där jag kan förvänta mig hitta 

ytterligare exempel på den ultimata och mest stabila konstruktionen. Ofta har ”bondsnickerier”, stolar tillverkade 

av bönder eller hantverkare på landsbygden, en genomtänkt konstruktion med grova dimensioner. Det är stolar som 

ändå innehåller en enklare variant av de detaljer som för tiden ansågs vara på modet. Det är stolar med en grövre 

konstruktion i ett långfibrigt inhemskt träslag som klarar betydlig större belastning än många stolar tillverkade av 

städernas stolsmakare.  

 

 

Idag har inte bara användningsområdena för sittmöblerna utvecklats utan även hur vi väljer att använda och 

respektera våra möbler. Man har också behövt ta hänsyn till vårt ändrade bruk av sittmöbler, en konstruktion som 

ansågs hållbar på 1700-talet när stolar för det mesta stod obrukade håller inte idag för vår tids slitage som kan 

innebära större daglig användning. De möbler som förr i tiden kanske användes flitigt eller endast på viss arbetstid 

men med stor respekt har under min tid och den förra generationen inte behandlats med samma omtanke. Vi sitter 

inte lika dant idag, vi hänger och väger på stolar, vi lyfter dem fel utifrån konstruktionen och slänger oss bakåt i 

dem vilket orsakar stora påfrestningar på ryggpartiet. Något jag kunnat konstatera som en mycket vanlig skada i 

ryggståndare och ben. Tidigare anpassade man inte bara hela hemmet till mode och stil i t.ex. högreståndskaraktär, 

utan även hur man själv förväntades bete sig. Idag är vi inte lika varsamma och respektfulla. En stol som tidigare 

klarat många årtionden i sin konstruktion som en viktig inredningsdetalj och lyx i hemmen har under senare 

årtionden utsatts för ett förödande slitage på grund av daglig användning.  
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3.3 REFLEKTION  

Under detta projekt har jag inte bara utvecklat en större kunskap i de stilhistoriska delarna genom sökande i 

litteratur, skrifter, dokumentationer och vid hantering av själva föremålen. Jag har även införskaffat mig stora 

kunskaper genom mitt praktiska arbete som möbelkonservator och snickare. Hur hantverkets tillverkningstekniker 

och utformningar påverkats av tidens mode och hur de satt sin prägel i konstruktionerna som genom tiden 

förändrats. Jag har fått djupare kunskap i mängder av olika träslag som förekommer i historiska möbler och hur 

träslagen påverkas av miljöer, hantering och styrka, visserligen många träslag som jag använt mig av men som jag 

tidigare inte haft en djupare kunskap om ur den synvinkeln. Jag har upptäckt saker som jag troligen aldrig hade 

gjort om jag inte skrivit denna rapport. Och inte minst har jag utvecklat en dröm att skriva om detta ämne som 

troligen kan vara till gagn och nytta för mig och för andra kommande studenter eller en skrift som ligger i linje med 

hantverkets utveckling. En rapport med ett innehåll som jag tror intressant för alla möbelkonservatorer.  

 

Jag har med valet av mitt ämne fått besöka intressanta miljöer och människor som med ett delat stort intresse inom 

ämnet kunnat komma med kunskaper utifrån min frågeställning och kloka val för hållbara och traditionella 

konserveringsåtgärder. 

 

Och inte bara det. Kunskapen och erfarenheterna baserade på mina studier av omkring 300 års stolskonstruktioner 

och sammanfogningar, deras svagheter och styrkor, har även gett något annat: Nämligen insikten av värde för 

utvecklingen av hållbara konstruktioner i nytillverkning av möbler i vår egen tid. 

 

När jag arbetar med nytillverkning av möbler har jag nytta av de kunskaper om möblers svagheter som jag 

tillskansat mig som konservator. Och när jag arbetar som konservator har jag nytta av mina kunskaper som 

möbelsnickare, eftersom jag där i den rollen lärt mig förstå materialens egenskaper och hur konstruktioner och 

sammanfogningar fungerar och håller över tid.     
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4. LITTERATUR, KÄLLOR & FIGUR 

 
4.1 BILAGA – Tidslinje, Renässans till Biedermeier.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fredrik I:s tid 

TID ÄLDRE VASATID YNGRE VASATID KAROLINSK TID FRIHETSTID GUSTAVIANSK KARL 

JOHAN 

 
 

ÅR 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 

 
 

STIL 

 
Renässans 1560 - 1660 

Barock 1660 - 1720 
(Senbarock 1720 - 1750) 

Rokoko 1750 - 1770 

Gustaviansk tid 1770 - 1810 

Empire 1810 - 1850 

Biedermeier (senempire) 1840 - 1850 
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4.3   FIGURFÖRTECKNINGAR 

 

Figur framsida - liu logga - http://www.liu.se/mall11/images/logo-sv.png. 

 

Figur 1 - Bild på mig och nio stolar, äldre som nystilar. 

 

Figur 2 - Tolvslåstol sedd framifrån, Axel Oxenstierna & Anna Åkesdotter, tillverkad år 1648, i ägo av Jäders 

kyrka - Jäders socken, Kafjärdens församling i Eskilstuna kommun. 

 

Figur 3 - Tolvslåstol sedd från sida, Axel Oxenstierna & Anna Åkesdotter, tillverkad år 1648, i ägo av Jäders 

kyrka - Jäders socken, Kafjärdens församling i Eskilstuna kommun. 

 

Figur 4 - Tolvslåstol sedd bakifrån, Axel Oxenstierna & Anna Åkesdotter, tillverkad år 1648, i ägo av Jäders 

kyrka - Jäders socken, Kafjärdens församling i Eskilstuna kommun. 

 

Figur 5 - Woodworking Tools 1600-1900, Author: Peter C. Welsh, Release Date: November 12, 2008 

[EBook #27238], Language: English, Character set encoding: ISO-8859-1, Produced by Chris Curnow, 

Joseph Cooper, Greg Bergquist nd the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net. 

Bilderna kommer ursprungligen från: "Woodworking Tools at Shelburne Museum." The most informative 

recent American work on the subject is Eric Sloane's handsomely illustrated A Museum of Early American 

Tools, published in 1964. 

 

Figur 6 - Woodworking Tools 1600-1900, Author: Peter C. Welsh, Release Date: November 12, 2008 

[EBook #27238], Language: English, Character set encoding: ISO-8859-1, Produced by Chris Curnow, 

Joseph Cooper, Greg Bergquist nd the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net. 

Bilderna kommer ursprungligen från: "Woodworking Tools at Shelburne Museum." The most informative 

recent American work on the subject is Eric Sloane's handsomely illustrated A Museum of Early American 

Tools, published in 1964. 

 

Figur 7 - Woodworking Tools 1600-1900, Author: Peter C. Welsh, Release Date: November 12, 2008 

[EBook #27238], Language: English, Character set encoding: ISO-8859-1, Produced by Chris Curnow, 

Joseph Cooper, Greg Bergquist nd the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net. 

Bilderna kommer ursprungligen från: "Woodworking Tools at Shelburne Museum." The most informative 

recent American work on the subject is Eric Sloane's handsomely illustrated A Museum of Early American 

Tools, published in 1964.  

 

Figur 8 - Tolvslåstol tappförband, Axel Oxenstierna & Anna Åkesdotter, tillverkad år 1648, i ägo av Jäders 

kyrka - Jäders socken, Kafjärdens församling i Eskilstuna kommun. 

 

Figur 9 - Skiss av mig, uppbyggnaden av tolvslåstolens tappförband.  

 

Figur 10 - Skiss av mig, möjlig renoveringsåtgärd utfört av kyrkvaktmästare Bengt Nilsson 1972, Jäders 

kyrka - Jäders socken, Kafjärdens församling i Eskilstuna kommun. 

 

Figur 11 - Tolvslåstol, den renoverade delen sedd från sida, Axel Oxenstierna & Anna Åkesdotter, tillverkad 

år 1648, i ägo av Jäders kyrka - Jäders socken, Kafjärdens församling i Eskilstuna kommun. 

 

http://www.liu.se/mall11/images/logo-sv.png
http://www.pgdp.net/
http://www.pgdp.net/
http://www.pgdp.net/
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Figur 12 - Tolvslåstolens fotslut, sedd framifrån, Axel Oxenstierna & Anna Åkesdotter, en av två stolar 

belägen på Nordiska Museet Stockholm.  

 

Figur 13 - Skiss av mig, en möjlig bild/ uppfattning av hur en grov slitning på tolvslåstolens underrede kan se 

ut.  

 

Figur 14 - Tolvslåstol sedd framifrån, denna stol har jämfört med den på Jäders k:a Initialerna inskurna på 

insidan av överstycket. Troligen för placeringen runt bordet vid entré in i salen, Nordiska Museet Stockholm.  

 

Figur 15 - Kronstol sedd framifrån, Westmannaarvet, Västmanlands läns museum, invnr 4870, kronstolen 

kommer från Hemmeta socken i Köpings kommun.  

 

Figur 16 - Kronstol sedd från sida, Westmannaarvet, Västmanlands läns museum, invnr 4870, kronstolen 

kommer från Hemmeta socken i Köpings kommun. 

 

Figur 17 - Woodworking Tools 1600-1900, Author: Peter C. Welsh, Release Date: November 12, 2008 

[EBook #27238], Language: English, Character set encoding: ISO-8859-1, Produced by Chris Curnow, 

Joseph Cooper, Greg Bergquist nd the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net. 

Bilderna kommer ursprungligen från: "Woodworking Tools at Shelburne Museum." The most informative 

recent American work on the subject is Eric Sloane's handsomely illustrated A Museum of Early American 

Tools, published in 1964.  

 

Figur 18 - Skiss av mig, en möjlig bild av hur frambenen fortsätter ca 30-50 mm över sargen, den röda 

markeringen illustrerar den del som sågas av. 

 

Figur 19 - Skiss av mig, kronstol sedd från sida, ett exempel på hur ryggståndare och ben kan vara fler-

fördelade och tappande samman. 

 

Figur 20 - Skiss av mig, kronstol från Westmannaarvet, den troliga utformningen av den kompletterade delen 

i ryggståndaren och den skurna dekoren. 

 

Figur 21 - Kronstol, sedd framifrån, kompletterad del i ryggståndare och dekor, Westmannaarvet, 

Västmanlands läns museum, invnr 4870, kronstolen kommer från Hemmeta socken i Köpings kommun. 

 

Figur 22 - Skiss av mig, kronstolens bakben, sedd från sida, en illustration av den trekantsformade tassen 

som lätt faller loss. 

 

Figur 23 - Queen Ann chair. Cabriole curved legs, paws claw-and-ball foot. 

http://sackheritage.com/articles/articles.php?articleID=153, 

http://sackheritage.com/articles/images/Garrett_Mar07_B.jpg. 

 

Figur 24 - Salstol, rokoko, sedd framifrån, NMK, 113/2006, Stockholms Nationalmuseum.  

 

Figur 25 - Salstol, rokoko, sedd från sida, NMK, 113/2006, Stockholms Nationalmuseum. 

 

Figur 26 - Tappförband i salstolens överstycke , sedd snett ovanifrån, NMK, 113/2006, Stockholms 

Nationalmuseum. 

http://www.pgdp.net/
http://sackheritage.com/articles/images/Garrett_Mar07_B.jpg
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Figur 27 - Salstol, sedd snett ovanifrån, NMK, 113/2006, Stockholms Nationalmuseum. 

 

Figur 28 - Salstol, sedd ovanifrån, sargens utformning, se klossarna placerade mot bakbenen och 

sidosargarnas innerkant, NMK, 113/2006, Stockholms Nationalmuseum. 

 

Figur 29 - Stol av matsalstyp, omkring 1750-tal. Stort brott med tidigare åtgärd i form av infälld tapp. 

Tidigare konserveringsprojekt, före konservering. Liu Carl Malmsten.  

 

Figur 30 - Salstol sedd från sida, detaljbild över skadedjursangrepp. NMK, 113/2006, Stockholms 

Nationalmuseum.  

 

Figur 31 - Salstol sedd från sida, närbild över skadedjursangrepp, NMK, 113/2006, Stockholms 

Nationalmuseum. 

 

Figur 32 - Medaljongstol, sedd framifrån, Westmannaarvet, invnr 12894, datum 080415, Västmanlands läns 

museum. 

 

Figur 33 - Medaljongstol, sedd från sida, Westmannaarvet, invnr 12894, datum 080415, Västmanlands läns 

museum. 

 

Figur 34 - Medaljongstol, sedd bakifrån, Westmannaarvet, invnr 12894, datum 080415, Västmanlands läns 

museum. 

 

Figur 35 - Medaljongstol. detaljbild över svarvat ben, Westmannaarvet, invnr 12894, datum 080415, 

Västmanlands läns museum. 

 

Figur 36 - Medaljongstol, detaljbild höger sidosargs möte med ryggstolpe, fasta tappförband försedda med 

spärrpinnar i par, Westmannaarvet, invnr 12894, datum 080415, Västmanlands läns museum. 

 

Figur 37 - Medaljongstol, sedd ovanifrån, Westmannaarvet, invnr 12894, datum 080415, Västmanlands läns 

museum. 

 

Figur 38 - Medaljongstol, urtagen, troligen hyvlad fals, sedd från sida där vänster sidosarg möter 

ryggståndare, samt snidat hörnjärn. Westmannaarvet, invnr 12894, datum 080415, Västmanlands läns 

museum. 

 

Figur 39 - Skiss av mig, medaljongryggens och tappförbandens uppbyggnad. 

 

Figur 40 - Medaljongstol, h-krysset och dess profil-svarvning, sedd framifrån, Westmannaarvet, invnr 12894, 

datum 080415, Västmanlands läns museum. 

 

Figur 41 - Medaljongstol, detaljbild sedd snett från sida, bult i stolens sarg, Westmannaarvet, invnr 12894, 

datum 080415, Västmanlands läns museum. 

 

Figur 42 - Medaljongstol, detaljbild, sarg sedd framifrån, bultar i stolens sarg som håller de smidda 

hörnjärnen på plats, Westmannaarvet, invnr 12894, datum 080415, Västmanlands läns museum. 
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Figur 43 - Medaljongstol, detaljbild, överstycke sedd framifrån, överstycket och ryggståndarens tappförband 

med mycket liten spärrpinne, Westmannaarvet, invnr 12894, datum 080415, Västmanlands läns museum. 

 

Figur 44 - KarlJohanstol, sedd framifrån, stol utförd kring 1830-tal av Johan Adam Vogt, ”född 1783, död 

1843 Stockholm, samlingarna Stockholms Nationalmuseum.  

 

Figur 45 - KarlJohanstol, sedd från sida, stol utförd kring 1830-tal av Johan Adam Vogt, ”född 1783, död 

1843 Stockholm, samlingarna Stockholms Nationalmuseum. 

 

Figur 46 - KarlJohanstol, sedd bakifrån, stol utförd kring 1830-tal av Johan Adam Vogt, ”född 1783, död 

1843 Stockholm, samlingarna Stockholms Nationalmuseum. 

 

Figur 47 - KarlJohanstol, sarg sedd underifrån, på höger sida om den streckade linjen kan fanerets kant ses, 

stol utförd kring 1830-tal av Johan Adam Vogt, ”född 1783, död 1843 Stockholm, samlingarna Stockholms 

Nationalmuseum. 

 

Figur 48 - KarlJohanstol, peltasköldens ingradning i ryggståndarnas topp, stol utförd kring 1830-tal av Johan 

Adam Vogt, ”född 1783, död 1843 Stockholm, samlingarna Stockholms Nationalmuseum. 

 

Figur 49 - KarlJohanstol, sedd från sida, ingradning, stol utförd kring 1830-tal av Johan Adam Vogt, ”född 

1783, död 1843 Stockholm, samlingarna Stockholms Nationalmuseum. 

 

Figur 50 - Skiss av mig. Stolens framben och tappförband. Höger sarg illustrerar furens fiberriktning som 

ligger vågrätt med sarg, vänster sarg (framsargen) illustrerar fanerets fiberriktning, också vågrät med sarg. 

Stol utförd kring 1830-tal av Johan Adam Vogt, ”född 1783, död 1843 Stockholm, samlingarna Stockholms 

Nationalmuseum. 

 

Figur 51 - Biedermeierstol, sedd framifrån, Stol från Wallox-Säby herrgård, NMK 20-48/1991, Stockholms 

Nationalmuseum.  

 

Figur 52 - Biedermeierstol, sedd från sida, stol från Wallox-Säby herrgård, NMK 20-48/1991, Stockholms 

Nationalmuseum. 

 

Figur 53 - Biedermeierstol, sedd bakifrån, stol från Wallox-Säby herrgård, NMK 20-48/1991, Stockholms 

Nationalmuseum. 

 

Figur 54 - Biedermeierstol, sarg sedd underifrån, se blindträt i furu med ett tunt faner av björk, stol från 

Wallox-Säby herrgård, NMK 20-48/1991, Stockholms Nationalmuseum. 

 

Figur 55 - Biedermeierstol, stol sedd från sida, se faner av björk som innehar en lodrät position på sargen, 

stol från Wallox-Säby herrgård, NMK 20-48/1991, Stockholms Nationalmuseum. 

 

Figur 56 - Biedermeierstol, ryggbricka sedd framifrån, detaljbild på skuren dekor i massiv björk. Stol från 

Wallox-Säby herrgård, NMK 20-48/1991, Stockholms Nationalmuseum. 
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Figur 57 - Biedermeierstol, ryggbricka sedd från sida, detaljbild på skuren dekor i massiv björk. Stol från 

Wallox-Säby herrgård, NMK 20-48/1991, Stockholms Nationalmuseum.  

 

Figur 58 - Biedermeierstol, detaljbild, ryggbricka sedd underifrån, visar på blindträ i furu med björkfaner. 

Stol från Wallox-Säby herrgård, NMK 20-48/1991, Stockholms Nationalmuseum. 

 

Figur 59 - Biedermeierstol, sedd från sida, detaljbild gradning ryggbricka. Stol från Wallox-Säby herrgård, 

NMK 20-48/1991, Stockholms Nationalmuseum. 

 

Figur 60 – Biedermeierstol, sedd snett underifrån, detaljbild gradning ryggbricka. Stol från Wallox-Säby 

herrgård, NMK 20-48/1991, Stockholms Nationalmuseum. 

 

Figur 61 - Biedermeierstol, sedd underifrån, detaljbild hörnkloss, sekundärt limmad. Stol från Wallox-Säby 

herrgård, NMK 20-48/1991, Stockholms Nationalmuseum. 

 

Figur 62 – Biedermeierstol, detaljbild, bortfall på svarvat framben. Stol från Wallox-Säby herrgård, NMK 

20-48/1991, Stockholms Nationalmuseum. 

 

Figur 63 - Biedermeierstol från tidigare jobb, sedd från sidan, sprickbildningar längsgående båda bakben, 

pga. fiberriktning och hårt slag i rygg. BROLINS ATELJÉ. 

 

Figur 64 - Biedermeierstol från tidigare jobb, sedd framifrån, sprickbildningar längsgående båda bakben, pga. 

fiberriktning och hårt slag i rygg. BROLINS ATELJÉ. 

 

Figur 65 - Tidslinje av stolar, från vänster till höger, tolvslåstol, kronstol, salstol, medaljongstol, 

KarlJohanstol, biedemeierstol. Alla samlade undersökta stolar.  

 

Figur 66 - Skiss av mig, kronstolens ”krona” sedd framifrån, detaljbild på skador som lätt kan uppstå för ett 

kortfibrigt material som skurits och svarvats till sköra dimensioner. Den röda markeringen visar på de delar 

som i denna variant av ”krona” som har en tendens att fallera. 

 

Figur 67 - Skiss av mig, medaljongstolens tappförband, fals och rosettanfang, sedd framifrån, detaljbild på 

hur tappförband är placerat intill falsen och rosettanfanget som visar på de mycket tunna dimensionerna som 

återstår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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4.4   ORDFÖRKLARING AV SPRÅKBRUK 
 

A.  

Adelshem: Ett hem ägt av en högre stående samhällsgrupp.   

Akantus: Ett bladornament. En form utvecklad från växten mjukakantus eller björnkloört, som har tjocka 

tandade blad och växer i Medelhavsområdet. 

Animaliskt lim: Lim som består av material hämtat från djurkroppar.  Exempel på animaliska lim är hudlim, 

benlim, fisklim och kaseinlim. 

Anna Åkesdotter: Anna Åkesdotter Bååt, Gift med Axel Oxenstierna, svensk friherrinna & grevinna under 

1600-talet. 

Avlutning: En metod för borttagning av färg & ytbehandling under 1900-talets andra hälft. Vanligtvis med 

kaustiksoda som penslades på, alternativt doppades föremålen i ett bad av kaustiksoda/kemiska substanser.  

Axel Oxenstierna: Axel Gustafsson Oxenstierna af Södermöre, var en svensk greve & statsman under 1600-

talet.  

 

B.  

Bandrosetter: Utskuren dekor, ofta längst med sarg eller rygg.  

Basning: Genom att använda vatten, värme, ånga mjuka upp och böja trä till önskad form i exempelvis 

basningskammare/ Bastrumma. 

Bildhuggare: En skulptör, bildkonstnär som skapar skulpturer och andra tredimensionella konstföremål. I 

t.ex. Trä, gips, sten och lera.  

Bildhuggeri: Tredimensionella utskurna motiv i t.ex. trä, gips, sten eller lera.  

Bladdekor: Se ”bladverk”  

Bladornerad: Ett skuret mönster, se ”akantus”.  

Bladsnitt: Se ”bladverk”   

Bladverk: Skurna mönster i form av olika blad från växtligheten.  

Blindträ: Trät vilket faneret är limmat på.  

Blommotiv: Ett skuret motiv i form av växtlighet. 

Bonad: En yta där vax, olja eller lack arbetas in i träet men lämnar porer öppna, endast delvis fyllda.  

Bondsnickeri: Ett ej fackmannamässigt utfört arbete av enklare typ eller formspråk.  

Borgare: En person i en samhällsklass som ägnade sig åt hantverk och handel, samt ägde en del i en stad.  

Bortfall (material): En del i t.ex. trä eller annat material som fallit bort från sin placering.  

Brukslagning: En enklare lagning som ej är fackmannamässigt utförd.   

Bygdesnickare: En snickare i ett bebyggt område i landsorten, socken eller byn.  

 

C. 

Cabriolben: Ett mjukt bågformat ben, vanligt under rokokon.  

 

D. 

Dekor/er: Utsmyckningar i t.ex. mässing, trä eller annat material.  

 

E. 

Epok: En längre eller avgränsad tidsperiod med karakteristiska kännetecken. 

Estetik: En upplevelse och värdering av konst eller konstens funktion.  

 

F. 

Fals/en: En utsågad eller hyvlad kant, där t.ex. en sits kan ligga placerad mot. 
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Faner: En svarvad eller utskuren tunn skiva av trä som används för yttäckning av t.ex. möbler. (Se även 

blindträ).  

Fiberriktning: Riktningen på fibrerna i trä.  

Figursågad/e: En bit i t.ex. trä som sågats i en figur/motiv.  

Flambjörk: Ett slags björkträd, så kallad vårtbjörk som får fibervridningar, viket ger den en flammig yta. 

Fleuroner: En blomformad utsmyckning.  

Fotslut: Slutet på ett ben, ”tassen”.  

Franskpolering: En poleringsprocess/metod där schellack, högprocentig etanol och olja droppas i trassel 

med bomullstyg. Appliceras på en yta med cirkelrörelser i lager och bygger upp en högglansig yta.  

Förgylld: Ett tunt skikt av bladguld eller slagmetall som fästs på t.ex. en bildhuggen kontur. (se bildhuggeri)  

Förvaltningar: Skötsel eller handhavande av t.ex. en myndighet, egendom eller fastighet.  

 

G.  

Gesäll: En lärling som avlagt ett godkänt prov och då blir gesäll, en gesäll jobbar under och med en mästare 

inom ett hantverksyrke.   

Guldbarock: Som regel en helförgylld och kraftigt utsmyckad möbel. (se förgylld)   

Gyllenläder: Läder med utskurna motiv som delvis förgyllts.  

 

H.  

H-kryss: En H-konstruktion som förbinder fyrtalet ben på en sittmöbel.  

Handelsblockader: En ekonomisk straffåtgärd som riktas mot t.ex. ett land för att förhindra handel.  

Herremanshem: Ett hem tillhörande en adelsman.   

Huggjärn: Ett skarpslipat verktyg som används vid t.ex. bildhuggeri (se bildhuggeri).  

Hyvel: Ett verktyg med en ett eller flera utstående skärstål som används för att skära bort eller jämna till det 

ytan på t.ex. trä. 

Högporerad/e: En t.ex. schellacksfernissa som polerats upp till en yta med hög glans.  

Högrestånd/s: En ståndsrepresentation av prästerskap och adel.  

Hörnjärn: Ett utanpåliggande eller iliggande järn för ett hörn i 90* vinkel. 

Hörnkloss/ar: En ofta trekantig eller formad kloss som fästs i hörn mot sargen på t.ex. en stol. 

Hörnrosett: En utskuren dekor, ofta i form av en blomma på stolens hörn där ben möter sarg.  

Höstved: Årsringar på ett träd, mönstret bildas vid tillväxt på hösten som är mörkare.  

 

I. 

Ingradning: Ingradning är en sammanfogning, ett spår i det ena stycket där det andra kan skjutas in. 

Injicera (varmlim): Uppvärmt varmlim sprutas in med hjälp av spruta och kanyl i t.ex. ett tappförband vid 

stabilisering av stol.  

Intarsia: Bitar av träslag eller annat material som läggs in i olika mönster i en möbel, vanligtvis med faner.  

 

K. 

Kannelyr: Grunt skurna konkava räfflor som löper lodrätt på stolsben.  

Kammusslor: En skuren dekor i form av en mussla.  

Klassicism: En stil som anknyter till klassiska former, t.ex. grekiska och romerska. 

Klimatiserad (miljö): En miljö där luft, fukt och värme kontrolleras för att på bästa vis bevara ett objekt.  

Klismosstol: En stolstyp med kraftigt svängda ben. 

Klyva: Skära itu/ dela ett ämne. 

Komponentlim: Kemiskt eller syntetiskt framställt lim. Två kemikalier som blandas och ger en drageffekt.  
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Konservator/er: En hantverkare som arbetar praktiskt eller förebyggande med att vårda och bevara kulturarv 

med etiska ställningstaganden.  

Kritgrundering: Vanligtvis en massa av krita, pigment och animaliskt lim som läggs på en yta för att dölja 

ojämnheter eller t.ex. konturer i trä.  

Krönornament: Översta delen på en möbel, t.ex. en stol som har en dekorativ detalj.  

Kulturarv: Något av värde som vi ärver från tidigare generationer.  

Kärnved: Det inre partiet av en trädstam.  

 

L. 

Lagerkvistar: Vanligen en dekor i kvistar som omger ett motiv i form av en krans. 

Lejonfötter: Ett fotslut till utseendet av en lejontass.  

Lös sits (lös stoppning): En sits spikad eller fäst på en ram som ligger lös i en fals på en stol.  

 

M. 

Massiva träslag: En större enhetlig träbit.  

Medaljongrygg: En rygg på stol i oval form (medaljongformad).  

Medaljongstol: Se ”medaljongrygg”.  

Musseldekor: En dekor i form av en mussla.  

Märgstrålar: Vertikala stående färgskiftningar i årsringar.  

Mässingsbeslag: T.ex. ett handtag eller detalj tillverkad i mässing.  

Möbeltass: Vanligtvis ett filttyg som fästs under fotslut på möbel för att minska slitage.  

 

N. 

Naturalistiska blommotiv: Motiv inspirerade av naturen.  

Nyckelhålsbricka: En rygg på stol som innehar en uttagen bit i form av ett nyckelhål.  

 

O. 

Ockra: Ett järnbaserat pigment.  

Ornament: Dekorativa utsmyckningar.  

Ornamentbildhuggare: En bildhuggare/hantverkare som hugger ut dekorativa utsmyckningar.  

 

P. 

Pastellage: En massa i krita, gips, limvatten och linolja för gjutning av dekor.  

Peltasköld: En halvmåneformad ryggbricka.  

Profilsvarvning: T.ex. runda svarvade ben.  

Profilsågning: En bit av t.ex. trä som sågas i önskad form.  

PVA-lim (vitlim): Ett modernare trälim som efterträdde animaliskt lim, kemiskt baserat.  

Päronformad fot/tass: Ett fotslut i form av ett ofta uppochnedvänt päron.  

 

Q. 

Queen Ann-stol: En stil kopplad till Drottning Anna av Storbritannien, 1700-talet.  
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R. 

Retuschera: En korrigering/ förbättring av t.ex. ett målat, oljat eller lackat ytskikt.  

Rocailler: Ett motiv av koraller, snäckor, musslor m.m.  

Rosenmotiv: Ett motiv av en blomma, ros.  

Rosettanfang: Se ”hörnrosett”. 

Rotting: Ett naturmaterial hämtat från ”rottingpalm” som flätas på t.ex. en stolsits.   

Ryggbricka: En bricka i rygg på stol.  

Ryggbrickstol: En stol där ryggbrickan har en separat utskuren del i ryggen. 

Ryggståndare: Dessa utgör den vertikala ramen på t.ex. en ryggbrickstol.  

Räfflad sköld: En dekor av en sköld med fårade konkava linjer.  

 

S. 

Sabelformad/e: Utåt svängda ben.  

Sadelgjord: Breda band av t.ex. lin eller hampa som fästs i sarg på stol för uppbyggnad av stoppning/sits.  

Sarg: Ramen som utgör sittdelen på en stol.  

Schellack: En harts vilken används som ytskikt på t.ex. möbler, utvunnen från sköldlöss.  

Shims/a: En distans för att fylla ett mellanrum mellan två delar.  

Sidosarg: Se ”sarg” 

Snäckdekor: En dekor i form av en snäcka.  

Solfjädersmotiv: Ett skuret motiv i form av en solfjäder.  

Spikad stoppning: En stoppning/tyg som spikats fast i sarg på stol.  

Spiralsvarvning: Ett ben skuret som en spiral.  

Spärrpinne/ar: En mindre ”tapp” som låser tappförbandet, tapp och tapphål.  

Stilideal: Ett ideal som utmärker en stil eller period.  

Stolsmakare: En snickare/hantverkare som specialiserar sig på tillverkning av stolar.   

Stoppningsteknik: Olika tekniker i uppbyggnad av en stoppning (tapetserare).  

Strimmig trägnagare (skadedjur): En insekt som angriper trä i fuktiga miljöer.  

Stämjärn: Ett verktyg som används för att hugga loss bitar eller karva fram ett mönster.  

Svarv/ad: En maskinellt bearbetad skuren form.  

 

T. 

Tapetsering: Att klä om tygförsedda möbler.  

Tapp/ar: Handelen i ett tappförband.  

Tappförband: En form av låsning mellan två delar.  

Tapphus: Se ”tappförband”. 

Tapphål: Hondelen i ett tappförband.  

Tolvslåstol: En stol innehållande sargar/slåar om tolv stycken.   

Träsnideri: Finare karvning/formning av trä, skulptering i trä.  

Tvärslå: Ett stag mellan främre ben.  

 

 

V. 

Varmlim: Lim av hud eller ben som härdar då det svalnar.  

Vax: En blandning av olika fetter och mineraloljor.  

Volut/er: Snäck- eller spiralformat.   

Vårved: Årsringar på ett träd, mönstret bildas vid tillväxt på våren/sommaren som är ljusare.  
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Y. 

Ytbehandling: Ett tillförande av t.ex. lack, olja eller vax i syfte att skydda samt uppnå en önskad finish.  

 

Ö. 

Överstycke: Beroende på stil, överdel på ryggbricka alt. övre del på stolsrygg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


