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Sammanfattning 
 
Torsten Sylvén, född 1915 och tredje generationen konstsnickare, blev våren 2005 
utnämnd till Teknologie Hedersdoktor vid Linköping universitet för sin insats att 
placera möbelforskning på den akademiska agendan. Handgriplig restaurering och 
tillverkning tillsammans med parallella studier av framförallt 1700-talets 
möbelkonst har lett till att Torsten Sylvén besitter exceptionella kunskaper inom 
möbelområdet. Detta har resulterat i ett flertal böcker samt också medverkat till 
att initiera en utbildning i möbelkonservering på ”Malmstens”, dvs. Carl 
Malmsten Centrum för Träteknik & Design vid Linköpings universitet. 
 
Från 1700-talet och framåt finns det belägg för att kända snickarmästare också 
sysslat med renovering av gamla möbler. Som yrkesmässig sysselsättning har 
möbelrestaurering bedrivits sedan åtminstone slutet av 1800-talet. Det dröjer dock 
fram till mitten av 1900-talet innan vi för första gången hör talas om begreppen 
möbelkonservering och möbelkonservator. 
 
Sedan 1887 har fyra generationer Sylvén arbetat med äldre högreståndsmöbler. 
Verksamheten har gått i arv från far till son. Andreas Sylvén startade 
verksamheten i Tierp, förde den vidare till sin son Bernhard, som i sin tur 
tillsammans med fadern lärde upp sina söner Bengt och Torsten i yrket. Bengts 
son Lars blev den sista generationen att lära sig snickarkonsten. Lars Sylvén 
lämnade verkstaden redan under 1980-talet. I december år 2005 stängde Torsten 
Sylvén, vid en ålder av 90 år verkstaden för gott. En epok är förbi. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Abstract 
 
Torsten Sylvén, born in 1915 and the third generation of cabinetmakers, was in 
spring 2005 appointed Honorary Doctor of Technology at Linköping university 
for his efforts to put the art of cabinetmaking on the academic agenda. Practical 
restoration and manufacturing together with parallel studies especially in 18th-
century cabinetmaking have given him exceptional knowledge about the history 
of ancient furniture. This has resulted in several books and also the forming of  
Carl Malmsten Centre of Wood Technology and Design at Linköping university. 
 
Since 1887 four generations of the Sylvén family have been working with antique 
furniture. The company has been handed down from father to son. Andreas 
Sylvén started the first workshop in Tierp and left over to his son Bernhard. 
Together they trained Bernhards’ sons, Bengt and Torsten. Bengts’ son Lars was 
the last in the family to train as a cabinetmaker. He left the workshop already 
during the 1980´s. In December 2005 Torsten Sylvén, at the age of 90, closed the 
workshop for good. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
 
Till min nyfunne vän - Tack snälla Torsten för att jag fick ta del av Dig och Ditt 
livsverk. Du har med din härliga livsglädje, vänlighet och arbetsiver blivit en stor 
inspirationskälla för mig! 
 
Tack också för allt arbete och forskning du utfört under alla dessa år, för att du 
berikat oss andra och för att du så frikostigt delat med Dig av Dina kunskaper. Vår 
kulturhistoria skulle ha varit mycket fattigare utan Dig. 
 
Det har för mig varit en ynnest att få lära känna Torsten Sylvén. Sylvénarna har 
kommit att få stor betydelse för många med intresse för äldre möbler och 
möbelsnickeri, inte minst för oss möbelkonservatorer. Därför har det varit 
speciellt intressant att få sammanfatta och sprida ljus över en del av Sylvénarnas 
verksamhetsberättelse. 
 
Jag vill också tacka min handledare Ulf Brunne som tålmodigt väntat på 
uppsatsens färdigställande. 
 
Till sist tror jag att min familj är de som är mest tacksamma för att uppsatsen nu 
är klar. 
 
Stockholm, juni 2007 
 
Lotta H. Lindley 
Möbelkonservatorstudent vid Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design, 
Linköpings universitet. 
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1 Inledning 
 
Idén till att skriva detta examensarbete uppkom i samband med att Torsten Sylvén 
vid 90 års ålder stod i begrepp att lägga ner sin verksamhet och i och med detta 
önskade att Carl Malmsten CTD skulle överta en del inventarier från verkstaden. 
Anledningen till denna önskan ska ses mot bakgrund av att det var Torstens bror 
Bengt Sylvén som en gång startade den utbildning som idag utvecklats till Skan-
dinaviens enda universitetsanknutna utbildningsprogram i Möbelkonservering. 
 
Då Torsten Sylvén ungefär samtidigt, våren 2005, utnämndes till Hedersdoktor 
vid Linköpings universitet gavs både tillfälle och anledning att närma sig honom. 
Efter att ha träffat denna vitale herre återstod inget tvivel. Denna yrkesman och 
hans unika gärning krävde någon slags dokumentation. Dels för att Torsten själv 
är en sådan personlighet, men också för att hans forskning, författarskap och 
hantverksskicklighet betytt så mycket för det svenska möbelhantverket och dess 
historia. 
 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga och skapa ökad förståelse för Torsten 
Sylvéns arbete inom möbelkonserveringsområdet, samt på vilket sätt hans arbete 
har varit värdefullt för möbelkonserveringen som bransch.  
 
Metoden jag använt mig av är i första hand djupintervjuer med Torsten Sylvén. 
Dessa har skett i Torstens verkstad och hem samt under de två dagar i Linköping 
då Torsten promoverades till hedersdoktor vid Linköpings universitet. 
 
Den redovisade informationen har således till stor del inhämtats genom inspelade 
samtal med Torsten Sylvén. Jag har samtidigt också haft möjlighet att 
dokumentera och fotografera själva verkstaden. Jag har även haft tillgång till 
Torsten Sylvéns privata bilder och egna ”klippbok” med pressklipp, artiklar och 
notiser från 1940-talet och framåt. Artiklarna kommer i huvudsak från tidskrifter 
som Svensk Snickeritidskrift, Antik & Auktion, Dagens Nyheter och Svenska 
Dagbladet. En annan värdefull källa har varit de böcker Torsten Sylvén själv 
skrivit.  
 
Jag har också gjort ett antal djupintervjuer med Ulf Brunne, universitetslektor vid 
Carl Malmsten CTD. Ulf Brunne har bidragit med muntligt källmaterial om Carl 
Malmstens Verkstadsskola och uppstarten av möbelrenoveringsprogrammet under 
ledning av Bengt Sylvén. Ulf Brunne har även bidragit med uppgifter rörande det 
utbildningsprogram i Möbelkonservering som år 2000 startades upp vid Carl 
Malmsten Centrum för Träteknik & Design, Linköpings universitet i Stockholm. 
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I en inledande del redogörs för ämnet och begreppet möbelkonservering, dess 
historia samt också dagens utbildning i Möbelkonservering vid ”Malmstens”, dvs. 
Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design vid Linköpings universitet. 
Rapportens huvuddel behandlar Sylvénarnas verksamhet dvs. Andreas, Bernhard, 
Bengt och Torsten. Den senare delen fokuserar särskilt på konstsnickaren Torsten 
Sylvén, ibland även kallad ”Haupts siste gesäll”. 
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2 Möbelkonservering 
 
Möbelkonservering är i Sverige ett relativt nytt begrepp som fått genomslag först i 
samband med inrättandet av Möbelkonservatorsprogrammet vid Carl Malmsten 
Centrum för Träteknik & Design, Linköpings universitet år 2000. Företeelsen som 
sådan, dvs. yrkesmässigt omhändertagande av äldre möbler, har funnits sedan 
åtminstone 1700-talet (Brunne). De begrepp man tidigare använt har varit 
reparation, renovering respektive restaurering. Framförallt har det varit 1700-
talets möbelkonst som varit föremål för mer eller mindre omfattande 
bevaringsåtgärder. Bland kända möbelmästare från 1700-talet återfinner vi namn 
som Christian Linning, Georg Haupt och Gottlieb Iwersson vars möbler under 
1900-talet detaljstuderats och med stor skicklighet restaurerats av konstsnickarna 
Sylvén. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Torsten, Bengt, Bernhard och Lars Sylvén i verkstaden, 
Svensk Snickeritidskrift, 1967. 
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Släkten Sylvén har arbetat med möbler i fyra generationer. Detta arbete har 
innefattat allt från tillverkning och formgivning av nya möbler i äldre stil till 
restaurering av antika möbler och inredningar. Genom deras forskning kring och 
arbete med historiskt intressanta möbler har unika kunskaper byggts upp vilka 
sedan ärvts från generation till generation, från far till son. Den tredje 
generationen, bröderna Bengt och Torsten Sylvén, kom att bli 1900-talets främsta 
experter på antika möbler. Deras kunskaper spände över ett synnerligen brett fält, 
från att spåra mästare genom signaturer och verktygsspår till enastående 
skicklighet inom själva möbelhantverket. 
 
”Var sak har sin tid” har vi hört i dikten. När det gäller möbler vet vi också att 
”tiden består”, i alla fall ganska länge, om möblerna vårdas på rätt sätt. Det finns 
möbler i trä bevarade från faraonernas tid. De har legat gömda och glömda i 
tusentals år inuti pyramiderna, väl skyddade från ljus och fukt. På väggarna i 
pyramiderna finns målningar bevarade som berättar hur hantverkare sågar faner, 
bearbetar trä, snidar och formar ämnen till vackra funktionella möbler. Det är 
redan här det börjar, fascinationen över hantverket. Hur kunde de göra sådana 
möbler med så få och enkla verktyg? Visste de då att cederträet har ett naturligt 
skydd mot skadeinsekter så att föremålen kunde bevaras i tusentals år, allt för att 
faraon skulle ha det bekvämt på resan till Hades, dödsriket?  
 
Redan här börjar således tanken om bevarandet för framtiden, bevarandet av såväl 
kunskaper, föremål som manuell skicklighet. Århundradena avlöser varandra och 
kunskapen växer till i takt med tiden. Kunskapen om möbelhantverket gick ofta 
vidare från far till son, från generation till generation. Den manuella skickligheten 
är som alltid något som var och en måste träna sig till medan begåvning och 
fallenhet är för varje människa unik. 
 

                   
Figur 2. Torsten Sylvén restaurerar intarsia, privat 
foto, fotograf okänd. 
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2.1 1700-1800-talet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under 1700-talets andra hälft ser vi kulmen vad det gäller yrkesskicklighet inom 
möbelhantverket då mästare som Linning, Nordin, Haupt och Iwersson avlöser 
varandra. Det är också under 1700-talet som vi börjar höra talas om hantverkare 
som underhåller och vårdar möbler. Mästarna var måna om sina möbler och 
utifrån bevarade arkivalier vet vi att de i en del fall förpliktigade sig att också 
sörja för eventuella reparationer. Under den här perioden finner vi för övrigt också 
möbler med påklistrade skötselanvisningar. 
 
Även om det förekom enstaka möbler som redan av sin samtid betraktades som 
konstföremål var möbler framförallt brukföremål. Under 1700-talet tillskrevs 
äldre möbler inte heller något kulturhistoriskt värde. Det förekom således att man 
byggde om äldre möbler så att de passade rådande stil och mode. Man tvekade 
heller inte att sätta ihop delar från 1600-talsmöbler med nytillverkade möbler eller 
att återanvända delar från uttjänta möbler.  
 
Ett tidigt belägg för att det under 1700-talet fanns hantverkare som ägnade sig åt 
underhåll och restaurering av möbler kan vi utläsa i en skråhandling gällande en 
Wilhelm Mallet som 1784-1786 lär ha arbetat ensam med ”renovation och 
reparation af gammalt arbete” (Brunne). Det dröjer emellertid en bra bit in på 
1800-talet innan vi hittar hantverkare som specialiserat sig på restaurering av 
äldre möbler.  

Figur 3. The Cabinet Maker, gravyr efter oljemålning av 
Elias Martin 1779, fotokopia ur Torstens privata arkiv. 
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Som en konsekvens av det sena 1800-talets historicism växte också intresset för 
äldre möbelstilar, något som kom att innebära att man kopierade eller arbetade om 
gamla möbler så att de skulle passa med rådande stilideal. Trots att man nu också 
började uppskatta äldre möbler för deras konstnärliga värden tog man emellertid 
ingen hänsyn till deras historiska eller antikvariska kvaliteter. Detsamma gällde 
för övrigt för stilrestaureringarna inom monument- och byggnadsvården under 
1800-talets slut (Brunne). 
 

2.2 1900-talet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1901 utkom konsthistorikern och museimannen John Böttiger med boken Kungl. 
hofschatullmakaren och ebenisten Georg Haupt. Med denna skrift väcktes 
intresset för den gustavianska möbelkonsten och Georg Haupt blev känd och 
hyllad som den skickligaste ebenisten i svensk historia. En viss ”Haupt-hysteri” 
drog över landet något som också bidrog till att människor blev medvetna om vad 
som stod i deras hem. 
 
1906 publicerade arkitekten Sigurd Curman sin reserapport Restaurerings-
principer i Tidskriften Kultur och Konst. Denna artikel kom att bli banbrytande 
för monument- och byggnadsvården då han menade att restaureringar alltid bör 
föregås av grundliga byggnadshistoriska undersökningar och att åtgärder alltid bör 
begränsas till ett minimum. Curman betonade också att man bör markera vad som 
är gammalt och vad som är kompletterat. Dessa restaureringsprinciper ligger än 
idag till grund för modern monument- och byggnadsvård. Det är också vid denna 
tidpunkt man börjar etablera ett mer vetenskapligt förhållningssätt till 
museiföremål (Brunne). 
 
 
 
 

Figur 4. Beslag från en Haupt-möbel. 
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Dessa principer påverkade emellertid inte nämnvärt möbelområdet. Möbler 
betraktades fortfarande i första hand som bruksföremål. Trots ett stigande intresse 
för äldre möbler såg man inte i första hand till de kulturhistoriska aspekterna utan 
mer till de dekorativa funktionerna och det ekonomiska värdet, något som kom att 
innebära att åtskilliga möbler bokstavligen restaurerades sönder för att passa in i 
de eleganta salongerna. Allmogemöbler betraktades fortfarande som ointressanta, 
en inställning som även kom att prägla museerna. Dessa hyrde in hantverkare för 
att åtgärda möblerna men dessa hantverkare hade ofta varken kunskaper eller 
teknisk kännedom för att utföra mer uttalade konserveringsåtgärder. De estetiska 
och ekonomiska aspekterna fick styra på bekostnad av det kulturhistoriska värdet. 
 
Konservatorer inom olika materialområden har varit verksamma sedan 1800-talets 
slut på våra museer men det dröjde till mitten av 1900-talet innan vi hittar 
personer med yrkestiteln möbelkonservator. I arkiven på Örebro länsmuseum 
finns en uppgift om Möbelkonservator Wolfgang H. Schirmer som den 2/5 1966 
lämnar in en priskalkyl för gustaviansk byrå till Länsmuseet i Örebro: 
”Sammanställning av nödvändiga arbetsgångar. Borttagning av skadade 
lackytor, limning och komplettering av faner och intarsia, utfyllning av sprickor 
på sidorna, handpolering av hela byrån med schellackpolitur, rengöring av 
beslagen. Arbetskostnader: 630kr. Materialkostnader: 50kr Summa: 680kr.” 
 
Det vanligaste var ändå att man på museerna lämnade möblerna till en lokal 
snickare men det var lika vanligt förekommande att museets vaktmästare fick 
uppgiften att t.ex. limma ihop stolar. 
 
 

           
Figur 5. Fanersågare, teckning av Torsten Sylvén. 
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Det fanns dock ett antal hantverkare under det tidiga 1900-talet som såg det 
kulturhistoriska värdet i möblerna och tidigt förstod att studera dem mer ingående. 
Då åsyftas bland andra herrarna Sylvén, som så småningom blev de i Sverige som 
blev banbrytare åt dagens möbelkonservatorer och möbelrestaurerare. Deras 
kunskaper och skicklighet i möbelsnickeri och formgivning förenat med intresset 
för historia och konst gjorde dem till ledande inom restaurering av möbler och 
inredningar. De förstod att ta tillvara såväl de historiska som konstnärliga 
aspekterna. De tog emellertid ytterligare lång tid innan man insåg vikten av att 
specialutbilda möbelhantverkare i restaureringskonsten som också fullt ut förstod 
värdet av att i så oförvanskat skick som möjligt bevara och vårda möbler till 
efterkommande generationer. 

Figur 6. Bernhard, Bengt och Torsten Sylvén studerar en rokokobyrå i 
verkstaden, ur Svensk Snickeritidskrift nr.9, 1955. 



 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Stockholms stadshus anordnades 1967 en utställning i Blå Hallens galleri i 
samband med 1967 års gesällutnämning. Tema och namn för utställningen var 
KONSTSNICKAREN-RENOVATORN och representanter var Bernhard, Bengt, 
Torsten och Lars Sylvén, dvs. tre generationer från Stockholmsfirman Bernh. 
Sylvén & Söner, grundad 1887. Till utställningen producerades en folder, Vården 
av värden, där Konstsnickarens yrke beskrevs, en beskrivning som på ett mycket 
målande sätt också berättar om ”möbelrenoveringskonsten”. Än i dag kan denna 
folder upplevas som aktuell och det skulle kunna vara dagens konservatorers 
arbete och förhållningssätt till äldre möbler som beskrivs. (se bilaga) 
 

2.3 Möbelkonservering idag  

Möbelkonservering kan ses som en vidareutveckling av möbelrestaurering men 
anpassat till museisammanhang. Konservering innebär enligt International 
Council of Museum’s definition: ”…de åtgärder som vidtas för att fördröja eller 
förebygga nedbrytning av eller skada på kulturföremål genom övervakning av 
deras struktur i syfte att i möjligaste mån bibehålla dem i oförändrat skick.”  
 
Begreppet konservering kommer från latinets conservare som översatt betyder 
bibehålla i oförändrat skick. Konservering som vetenskap är uppbyggd av 
kulturhistoria, naturvetenskap och teknik. En konservators etiska hållning måste 
vara att förändra så lite som möjligt samt att säkra kulturhistoriska föremåls 
dokumentära värde, fysiska status och bruksvärde. Målsättningen bör vara att 
överlämna föremålen till nästa generation i så oförvanskat skick som möjligt med 
avseende på deras ursprungliga karaktär, funktion och budskap. 
 
 

Figur 7. Foldern ”VÅRDEN AV VÄRDEN” gavs ut i samband med 
utställningen ”Konstsnickaren-Renovatorn” 1967. 
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1985 startade en konservatorsutbildning i Göteborg med inriktningar som allmänt 
kulturhistoriskt material, arkeologiskt material, måleri, papper, sten och skulptur 
samt textil. Under inriktningen allmänt kulturhistoriskt material har några 
studenter genom åren valt att specialstudera möbler som en del av utbildningen. 
 
Idag är vi överens om bevarandets värde. Vi har konservatorer anställda vid våra 
museer vars uppgift är just att vårda och bevara. Museernas begränsade ekonomi 
tillåter emellertid inte anställning av erforderligt antal konservatorer ens för det 
löpande behovet. Möbler är lågprioriterade och det finns idag färre än sex 
heltidstjänster med inriktning mot möbelkonservering i hela Sverige, detta till 
trots att det föreligger ett stort uppdämt behov av möbelkonservering vid de flesta 
av landets museer. 
 
Det finns i Sverige idag 18 statliga museer, 24 länsmuseer, ca 750 kommunala 
och privata museer och ca 1600 hembygdsföreningar, många med egna samlingar. 
Det finns också ett mycket stort antal kulturhistoriskt värdefulla möbler på slott, 
institutioner och inte minst ute i privata hem. Det finns ca 121 företag i Sverige 
som sysslar med möbelrestaurering. 35 stycken av dessa utför även 
möbelkonservering. Ett 15-tal av dessa har utbildning motsvarande eller likvärdig 
med en möbelkonservatorsutbildning.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 8. Metallskylt att fästa på möbler från Berhard Sylvén Konst-& Möbelsnickeri. 
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2.4  Möbelkonservering, Carl Malmsten CTD i Stockholm 

 
1983 startades en utbildning i Möbelrenovering vid dåvarande Carl Malmstens 
Verkstadsskola i Stockholm. Initiativtagare och ledare för utbildningen var Bengt 
Sylvén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bengt Sylvén hade tillsammans med sin bror Torsten Sylvén 1955 företagit en 
fem veckor lång studieresa till Paris för stipendiepengar de erhållit ur 
Kungafonden. I Paris besökte de bland annat skolan École Boulle, namngiven 
efter den kände ebenisten André-Charles Boulle (1642-1732), en även utanför 
Frankrike välkänd yrkes- och konstfackskola för utbildning inom 
konsthantverkets olika grenar och i huvudsak inriktad på möbler och inredningar. 
Programmen omfattade möbelsnickeri, stolmakeri, bildhuggeri och tapetsering. 
En avdelning sysslade med beslag och ornament, svarvning, ciselering och 
gravering på olika material. Studenterna fick också utbildning i frihandsteckning, 
modellering, geometrisk ritning, konstruktionsritning, perspektivritning, 
skissritning, arkitektur och anatomi samt ingående studier i möblering och 
dekoration. 
 
Denna skola imponerade i hög grad på bröderna Sylvén och födde framförallt hos 
Bengt tanken att starta en liknande skola i Stockholm. Sylvénarna saknade 
kollegor med samma bakgrund och insåg att det rådde stor brist på 
yrkesverksamma möbelrestaurerare som arbetade för att bevara kulturhistoriskt 
värdefulla möbler. 

Figur 9. Bengt Sylvén, från artikel i Svensk 
Snickeritidskrift, 1958. 
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Möbelarkitekten Carl Malmsten hade 1930 startat en verkstadsskola för 
möbelsnickare. ”Hand och tanke i skapande samverkan efter var och ens förmåga” 
löd Carl Malmstens pedagogiska grundtanke och han menade att den konstnärliga 
träningen är viktig för att utveckla seendet och den konstnärliga förmågan. Genom 
att upprätthålla en hantverkstradition grundad på handens arbete bidrog Carl 
Malmsten till att de manuella arbetsmetoderna kom att fortleva genom skolor som 
Carl Malmstens Verkstadsskola, Capellagården och Stenebyskolan. 
 
Bengt Sylvén bearbetade tankarna på en utbildning i möbelrestaurering och 1983 
blev hans planer verklighet då han tillsammans med dåvarande rektorn Olle Pira 
startade en särskild möbelrestaureringslinje i Carl Malmstens Verkstadsskolas 
regi. Bengt Sylvén var ansvarig lärare för utbildningen fram till sin död 1987 då 
Ulf Brunne tog över. Utbildningen kom att inriktas framförallt på restaurering och 
konservering av möbler med transparent ytbehandling.  
 
I början studerade eleverna endast två kvällar i veckan, ibland också lördag 
förmiddag. Utbildningen utökades successivt till att slutligen omfatta två läsår på 
heltid där tredje terminen utgjordes av arbetsplatsförlagd praktik. Den 1 juli år 
2000 blev Carl Malmstens skola en del av Linköpings universitet under det nya 
namnet Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design. I dagligt tal kallas 
skolan kort och gott för Malmstens. 
 
Övriga utbildningsprogram vid Carl Malmsten CTD förutom Möbelkonservering 
är Möbelsnickeri, Möbeltapetsering och Möbeldesign. Samtliga program är 
treåriga och leder fram till kandidatexamen. Utbildningen i möbelkonservering är 
den enda i sitt slag i Skandinavien. Planer föreligger på att inrätta ett 
Masterprogram och på sikt också möjlighet till doktorandsstudier. 

Figur 10. Verktygslådan som rest till Paris. 
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3 Fyra generationer Sylvén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På 1870-talet sökte sig snickargesällen Andreas Sylvén från Pataholm i Smålands 
mörka skogar till Stockholm för att ta plats som snickargesäll hos den 
välrenommerade snickerifirman Carl Johansson. Efter ett år i Stockholm drog 
Andreas tillsammans med en bagar- och en sotargesäll vidare på vandring norrut 
mot Gävle, där de hade hört att det skulle finnas arbete. Det var lång väg att gå 
och i skymningen kom de tre gesällerna fram till en liten bondgård utanför Tierp i 
Uppland där de fick nattlogi. Följande morgon skulle de fortsätta sin resa men 
bagargesällen och sotargesällen fick ge sig av utan snickargesällen Andreas. Han 
hölls kvar av ett par vackra flickögon.  
 
Andreas gifte sig med flickan, som tjänade i bondgården, och övertog 1878 en 
gammal nedlagd snickerirörelse som snart fick ett gott namn. 1882 föddes sonen 
Bernhard. Bernhard fick tidigt följa med sin far till verkstaden och till 
kringliggande herrgårdar där man renoverade gamla klenoder. Bernhard Sylvén 
blev snickarmästare och övertog, ett år efter faderns död 1904, vid 22 års ålder 
verkstaden. 
 
Bernhard Sylvén fick fyra barn och flyttade 1916 med familjen till Stockholm där 
han startade finsnickerifirman Bernhard Sylvén Konst- & Möbelsnickeri. En av de 
första stora uppgifterna var arbetet med att iordningställa inredning och 

Figur 11. Gesällvandringen, tecknare okänd. 
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inventarier på Taxinge slott i Sörmland. Bernhard erhöll även flera stipendier till 
studieresor. 
 
Bernhards två söner Bengt och Torsten intresserade sig redan i unga år för sin fars 
arbete och efter utbildningar började de att arbeta i verkstaden. Precis som farfar 
Andreas och fadern Bernhard var det inte bara finsnickeri de ägnade sig åt. En 
stor och viktig del av arbetet blev restaurering av äldre möbler och inredningar 
samt formgivning av möbler i äldre stilar. 1905 restaurerade Bernhard Sylvén sin 
första Hauptbyrå. Bernhard hann med ett 30-tal sådana under sin verksamhetstid 
som varade tills han uppnått en ålder av 90 år då det var dags för sönerna att ta 
över verksamheten. 
 
Bröderna Bengt och Torsten kom att bli oskiljaktiga. De kompletterade varandra 
genom sina olika intresseinriktningar. Otaliga är de fina möbler som passerat 
Sylvénarnas verkstad. Genom sitt generösa sätt att dela med sig av sina kunskaper 
och sin skicklighet byggde de upp ett stort förtroendekapital vilket innebar att 
anförtroddes en stor del av landets möbelklenoder. De kom också att få uppdrag 
utanför Sveriges gränser, bland annat till kunder i Finland, Danmark, Tyskland 
och Frankrike. 
 
Bengts son Lars Sylvén arbetade även han en tid i verkstaden. Förutom farfar, far 
och farbror som läromästare fick han utbildning i möbelsnickeri på Carl 
Malmstens Verkstadsskola där han 1964 erhöll liten silvermedalj för sitt 
gesällarbete. Under 80-talet slutade dock Lars Sylvén sitt arbete i verkstaden. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12. En ung Torsten Sylvén arbetar med ett Haupt-
bord, privat foto. 
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Figur 13. Bernhard Sylvén till vänster i 
bild, privat foto. 

Sylvénarna har blivit ett i närmast legendariskt begrepp i antikvärlden. Framförallt 
har deras outsinliga kunskaper om 1700-talets möbelmästare medverkat till att 
bilda 1900-talets konst- och antikexperter inom möbelområdet. ”Men jag har haft 
ovärderligt stöd av konsthistorikerna Marshall Lagerquist och Erik Andrén vid 
Nordiska museet” säger Torsten lite blygsamt. ”Erik Hultmarks arkiv har också 
varit en guldgruva. Att de lät mig och min bror använda deras forskningsexerpter 
har varit avgörande för vår forskning. Och inte att förglömma alla privata hem 
som så generöst har öppnat dörrarna för oss, det har varit otroligt värdefullt för 
oss”.  
 
”Du måste tala om att våra framgångar också beror på att vi hela tiden har haft så 
roligt. Det har aldrig varit betungande att gå till jobbet. Jag tror det blir så när ens 
största intresse är förenat med kunskaper, yrkesstolthet och möten med trevliga 
människor” tillägger Torsten. 
 

3.1 Personerna Sylvén 

Fyra generationer Sylvén har haft möbelsnickeri och renovering av äldre möbler 
som yrke. Intresset för konsthistoria och kärlek till den estetiska skönheten i 
konsten och en konstnärlig ådra har nedärvts i rakt nedstigande led. 
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• Andreas Sylvén, född 1853 död 1903. 
• Bernhard Sylvén, född 1882 död 1973. 
• Bengt Sylvén, född 1912 död 1987. 
• Torsten Sylvén, född 1915. 
• Lars Sylvén, född 1941 (son till Bengt). 

 

3.2 Sylvénarnas verkstäder 

Den stora efterfrågan på Sylvéns hantverksskicklighet styrde verksamheten till 
Stockholm. Av olika skäl har man bytt lokaler under årens gång men innehållet i 
verkstäderna har i princip varit detsamma och omfattar idag nn imponerande 
samling av beslag, virke och faner. Verktygens nötta patina vittnar om över 
hundra års flitigt användande. 
 

        
 

 
 

• 1887 startade Andreas Sylvén den första verkstaden i Tierp. 
• 1904 tog sonen Bernhard Sylvén över och drev den vidare till 1916. 
• 1916 flyttade Bernhard verksamheten till Stockholm där han startade 

Bernhard Sylvén Konst- & Möbelsnickeri på Birger Jarlsgatan 113. 
• 1929 började Torsten arbeta i sin fars verkstad.  
• 1950 flyttade man till Norra Stationsgatan 50.  
• 1967 flyttade firman till Tulegatan 19, Hantverkshuset i kvarteret 

Taktäckaren där man 1997 bytte lokaler efter en renovering.  
• 2005 i december stängde verkstaden och all verksamhet lades ner. 

Figur 14 och 15. Polerburkar och stämjärn från verkstaden. 
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3.3 Större uppdrag och händelser i kronologisk ordning 

Det är naturligtvis svårt att klassificera vissa uppdrag som viktigare än andra då 
t.ex. en liten åtgärd, kanske endast en inspektion eller fyndet av en signatur kan ha 
nog så stor betydelse. Nedan följer ett listat urval på de uppdrag och händelser 
som räknats till de större och som kunnat följas av en intresserad allmänhet 
genom visningar eller tidningsartiklar. 
 

• 1940-talet bl.a. arbeten till Haga slott (Prinsessan Sibylla) 
• 1952-1954 Sofia Albertinas palats, UD (möbelinredningar) 
• 1955 Beskickningen i Santiago de Chile (matsalsmöbler) 
• 1958 Högbro bruks herrgård, Sandviken (inredning, möbler) 
• 1958 Karolinska Institutet (Nils Dahlins skåp) 
• 1959-60 Åkeshovs herrgård (inredning, möbler) 
• 1962 Svea Hovrätt (ritat och utfört ett 10 m långt sessionsbord) 
• 1963 Institut Tessin (biblioteket i Paris) 
• 1963-64 Karlberg slott (inredning, möbler) 
• 1965 Artilleriregementet, Östersund (Officersmässen) 
• 1967 ”Silverbordet” till Hörningholms slott 
• 1967 Utställning ”Vården av Värden”, Blå Hallen i Stadshuset 
• 1972 Stenbockska palatset, Regeringsrätten 
• 1973 Hargs Bruk (möbelrenoveringar i herrgården) 
• 1975 Karossen till Kröningsvagnen (Livrustkammaren) 
• 1975 Stjärnsunds slott, Askersund (inredning, möbler) 
• 1978 Antikmässan i Älvsjö 
• 1976 Fersenska palatset (Handelsbankens paradvåning) 
• 1980 Handelsbanken (möblering av ett rum för ekonomer vid Blaiseholms 

torg). 
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Arvfurstens palats 
Vissa av Sylvénarnas uppdrag har blivit mer omtalade och kända än andra. Ett av 
dessa var arbetet med inredningen till Arvfurstens palats. Palatset kallas även 
Sophia Albertina och var ursprungligen byggt och inrett som bostad åt prinsessan 
Sophia Albertina, Gustav III:s syster. Palatset ligger beläget vid Gustav Adolfs 
torg i Stockholm. Numera huserar Utrikesdepartementet där. 
 
”Det var en spännande uppgift att ta sig an den anrika byggnadens inredning, ritad 
av Louis Masreliez på 1790-talet i helt utvecklad gustaviansk stil. Att formge 
möblerna, tillverka dem och sedan se hur de smälter in i inredningen är en 
fantastisk känsla” erfar Torsten. Det var inför restaureringen av palatset 1950-54 
för Utrikesdepartementets räkning som Bernhard, Bengt och Torsten Sylvén fick 
uppdraget att restaurera och komplettera 1700-tals möblemanget under ledning av 
den kände konsthistorikern Fil dr Carl David Moselius. ”Vi har strävat efter att 
tolka de stora mästarnas möbler såsom Georg Haupt och Gottlieb Iwersson och 
lagt till dagens kunskaper och kvalitet.” Det stora skrivbordet i Röda salongen är 
ritat och tillverkat av Torsten Sylvén, med inspiration av Georg Haupt. ”Samtliga 
kända och tillgängliga skrivbord av Haupt studerades noggrant före ritarbetet. En 
viss förenkling har gjorts men Haupts känsliga proportioner finns där. Det är med 
allra största ödmjukhet och pietet som man ska handskas med de stora mästarnas 
verk” säger Torsten. 

Figur 16. Torsten och Bernhard Sylvén vid skrivbordet ritat och tillverkat 
av Torsten i Haupts anda, Röda Salongen UD, fotograf okänd. 
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Ett större antal stolar, soffor och bord nytillverkades och försågs med Sylvéns 
egen brännstämpel. Alla de äldre möblerna fick en varsam renovering. Idag skulle 
vi ha kallat det för konservering. Ett exempel på en möbel som Torsten ritat och 
tillverkat är ett bord för den Blå salongen. För detta arbete erhöll Bernhard Sylvén 
Vasaordern. Bengt Sylvén och Torsten Sylvén erhöll också ett stipendium av 
Kungafonden och för dessa stipendiepengar företog de en sju veckor lång 
studieresa till Paris. 
 
Silverbordet 
Att tillverka kopior av kända mästares möbler sågs av Sylvénarna både som en 
utmaning och ett sätt att verkligen ”krypa under faneret” på möbeln för att i 
minsta detalj kunna studera hur mästaren tänkt och utfört sitt arbete. Ett uppdrag 
som Torsten kom att få var att tillverka en kopia av ett Hauptbord, det så kallade 
”Silverbordet”, till Hörningholms slott.  
 
När greve Carl Bonde på Hörningsholm slott skulle fylla 70 år skulle han få en 
unik födelsedagspresent. Släkten beställde således en kopia av ett bord med 
silverbeslag som man trodde var tillverkat av Gottlieb Iwersson. Torsten Sylvén 
fick uppdraget att, efter hemliga besök för uppmätning, teckning och fotografering 
rita och tillverka bordet. För silversmidet stod Svante Eriksson, anställd hos kände 
silversmeden Sigurd Persson. 
 
 
 

Figur 17 och 18. Bord i Iwersson art, ritat och utfört av Torsten Sylvén till UD, Blå 
Salongen, foto ur Svensk Snickeritidskrift nr.24, 1958. 
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Torsten förstod efter en första teknisk undersökning att han hade att göra med ett 
unikt Hauptbord. Bordet tillverkades därför som en exakt kopia. Material som 
kubamahogny hämtades från en gammal spinett. Andra träslag i bordet var 
cederträ samt buxbom och ebenholts i ådrorna.  
 
Bland många belägg för att det är ett arbete av Haupt är de elegant avsmalnande 
benens avslutning. Det är en upptäckt av Sylvénarna att Haupt och endast Haupt 
avslutade möbelbenen på detta sätt. Iwersson och de flesta av 1700-tals andra 
namnkunniga ebenister avslutade istället benen med en utvidgning. 
 
Silversmidet på originalbordet är stämplat 1781 och signerat Ronander. Ronander 
var den silversmed som Haupt samarbetade med och som hade ett hus vid 
Köpmangatan, vilket ägdes av Haupts svärfar Christian Linning. Bordet beställdes 
av kammarherren hos Gustav III, Nils Bonde. Silverbrickan i senbarock är 
sannolikt ett nordtyskt arbete från 1730-talet, hemfört av beställarens far 
Karolinen Nils Bonde, som på 1740-talet lät bygga om Hörningsholms slott. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Figur 19. Torsten Sylvén med ”Silverbordet”, DN 1 mars, 1967. 
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3.4 Utmärkelser till Sylvénarna 

Genom åren har Sylvénarna erhållit ett antal utmärkelser och belöningar. Det har 
dels varit för visad yrkesskicklighet, dels för den forskning de bedrivit inom 
möbelområdet. För Torsten Sylvéns del är den senaste utnämningen till 
Teknologie Doktor h.c. vid Linköpings universitet ett starkt bevis för hur mycket 
dessa Sylvénare betytt för kunskapen om det äldre möbelsnickeriets historia och 
utveckling fram till idag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 1953 Bernhard Sylvén, Vasaorden 
• 1953 Bengt och Torsten Sylvén, Kungafonden 
• 1976 Bengt och Torsten Sylvén, Landstingets kulturpris 
• 1977 Bengt och Torsten Sylvén, Patriotiska Sällskapets silvermedalj 
• 1980 Bengt och Torsten Sylvén, Bukowskis kulturpris 
• 1992 Torsten Sylvén, Hantverkets gesällutnämning 
• 1997 Torsten Sylvén, Hantverksföreningens Jubileumsmedalj, guld 
• 1999 Torsten Sylvén, Konungens guldmedalj, 8:e storleken 
• 2003 Torsten Sylvén, Nordiska Museets Artur Hazeliusmedalj i brons 
• 2005 Torsten Sylvén, Teknologie Doktor h.c. Linköpings universitet 

 
 
 
 
 
 

Figur 20. Torsten Sylvén tar emot Konungens guldmedalj, 8: e storleken, ur 
Kung Carl XVI  Gustavs hand, foto privat, fotograf okänd. 
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3.5 Forskning 

Vid tio års ålder började Torsten att samla signaturer och stämplar från möbler 
som fadern arbetade med. Föga visste han då att detta skulle bli upptakten till ett 
framtida författarskap och en rad böcker. Torsten och brodern Bengt visade 
således redan som barn stort intresse för fadern Bernhards arbete med äldre 
möbler. Torsten var mycket intresserad av den tekniska delen såsom 
konstruktioner och ritningar av möblerna vilket också ledde till omfattande 
arkitekturstudier. Bengt var framförallt intresserad av konst- och kulturhistoria. 
Tillsammans for de utomlands, bl.a. till Paris 1955, för att studera möbler. 
Hemma i Sverige har de praktiskt taget sett alla historiska möbler av intresse då 
dörrarna för dessa herrar med stor generositet öppnats till såväl slott, museer som 
privata hem. 
 
Redan på 40-talet föddes tanken att tillsammans med brodern Bengt skriva en bok 
om möbelsnickarnas och stolmakarnas arbeten under skråtiden. Detta innebar 
förutom mycket praktiskt arbete och grundliga efterforskningar om varje möbel de 
stötte på också intensiv forskning om andra yrkesgrupper som på olika sätt var 
viktiga för möbeltillverkningen som till exempel svarvare, bildhuggare, 
gelbgjutare och tapetserare. 

Figur 21. Diplom från Linköpings Tekniska Högskola 
till Hedersdoktor Torsten Sylvén. 
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3.6 Artiklar 

Det har genom åren skrivits en stor mängd artiklar om Sylvénarna. Under 1950- 
och 60-talet refererades deras bravader frekvent i Svensk Snickeritidskrift. Dagens 
Nyheter och Svenska Dagbladet har liksom månadstidningen Antik & Auktion 
genom åren följt Sylvénarnas arbete såväl i verkstaden, i inredningssammanhang 
som i auktionsvärlden. Inte minst har det skrivits om de utmärkelser, medaljer och 
stipendier som tilldelats Sylvénarna. 
 
Händelserna har Torsten samlat i sitt hemmaarkiv och där kan man bl.a. läsa om 
resan till Paris, recensioner av böcker, inredningen av Högbo Bruks herrgård och 
mycket mera. 
 
 

Figur 22. Restaurering av Högbo Bruks herrgård, del av artikel i 
Svensk Snickeritidskrift nr. 3, 1959. 
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4 Torsten Sylvén i fokus 
 
Torsten Sylvén lär en gång ha sagt ”Jag har jobbat så mycket med Haupts möbler 
att jag känner mig som en Hauptgesäll”. Därav har Torsten Sylvén ibland kommit 
att kallas för ”Haupts siste gesäll”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torsten Sylvén föddes 1916 i Tierp. Torstens far och farfar som var konstsnickare 
blev hans läromästare men Torsten hade också ett eget intresse och begåvning för 
yrket. Torsten visade tidigt sin talang för det konstnärliga. Han ritade fantastiska 
teckningar som barn och deltog med stor iver i arbetet på verkstaden. Han var 
även mycket intresserad av idrott såsom fotboll och var en duktig gymnast på 
tävlingsnivå. Han gick i Johannes Folkskola i Stockholm och vidareutbildade sig 
vid Tekniska skolans aftonkurser (Konstfack) och NKI: s ritskola (Nordiska 
Kompaniet). 

Figur 23. Torsten Sylvén restaurerar ett bord signerat 
Anders Lundelius, teckning av Harry Karlsson publicerad 
i DN 3 januari, 1966.  
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1940 träffade Torsten sin kära Maj. Till en början bodde Maj i Dalarna och 
Torsten som alltid varit en sportig man tog helt enkelt och cyklade fram och 
tillbaka mellan Stockholm och Dalarna för att få umgås med Maj. Hon flyttade så 
småningom till Stockholm och de fick två barn, Laila och Annika. 
 
Torsten studerade och arbetade hos olika arkitekter parallellt med arbetet i 
verkstaden tills han var omkring 40 år. Han berättar att han under studietiden blev 
premierad för sin skicklighet vid ritbordet och fick då välja mellan en premie på 
50 kr eller ritbestick, de redskap man använder vid ritning. Torsten valde 
ritbesticken och tänk utbrister han nu vid en ålder av 90 år ”dem har jag haft 
användning av hela livet och jag använder dem fortfarande. De är nog den bästa 
sak jag någonsin fått”. 
 
Att handskas med de stora 1700-talsmästarnas möbler har kommit att bli Torsten 
Sylvéns signum. Han ville lära sig allt om möblerna, hur de tillverkades, vilka 
verktyg som användes, hur spåren efter verktygen såg ut, var man fick träslagen 
ifrån, vem som gjutit beslagen och så vidare. Många var de frågor som Torsten 
tillsammans med sin bror Bengt noggrant efterforskade och fann svaren på. Även 
personerna bakom de stora mästarnamnen har studerats så noggrant att vore de 
levandes i samma tid hade de säkert duat varandra. ”Studera, det har jag gjort hela 
livet och varje dag lär man sig något nytt” säger Torsten. 
 
Torsten Sylvén sprider vänlighet och värme omkring sig och också många skratt. 
Han har alltid en finurlig kommentar till de man talar om eller en god historia på 
lut. ”Jag kommer ihåg en gång här på verkstaden, då en veckotidning kom hit för 
att göra modereportage. En hel hop med vackra flickor slängde ut sina långa ben 
bland verktyg och möbler, de ville ha en intressant bakgrund till bilderna. Men jag 
kunde inte förstå att de tyckte verkstaden med hyvelbänkar var så intressant, men 
flickorna, ja de var intressanta de” skrockar han förnöjt med glittrande ögon. 

Figur 24 och 25. Torsten Sylvén, en sportig man, privata foton. 
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När man träffar Torsten slås man av den arbetsglädje Torsten förmedlar samt hans 
ivrighet och att han alltid är lika intresserad av följa med i dagens utveckling. ”För 
några år sedan lärde jag mig hantera datorn, det är verkligen ett utmärkt medel när 
man skriver böcker.” Torsten är unik på så sätt att han är praktiker och teoretiker i 
en och samma person. 
 
Även om verkstaden nu är nedlagd fortsätter Torsten att arbeta. ”Lite verktyg har 
man väl alltid hemma” påpekar han. Han fortsätter i obruten takt med studier, 
rådgivning, funderingar till nya böcker osv.. Två lantställen har han också som 
måste skötas om… 
 

4.1 Konstsnickare och Möbelrenovator 

Torstens intresse för design förde honom ofta till ritbordet i verkstaden. Han 
studerade de möbler han arbetade med in i minsta detalj och överförde sedan de 
mest intressanta detaljerna och konstruktionerna till sina egna ritningar. Där fanns 
det också utrymme att vidareutveckla och skapa nya möbler som ofta resulterade i 
bättre konstruktioner än i ursprungsoriginalet. 
 
Med sin hantverksskicklighet kunde han sedan snickra ihop möbeln och få den 
exakt som han ville. Ofta fick han i uppdrag att tillverka kopior av kända mästares 
möbler. 
 

 
 
 Figur 26. Ritning utförd av Torsten Sylvén. 
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Institutioner, samlare och privatpersoner har under åren vänt sig till Torsten 
Sylvén för att få sina ovärderliga möbler åtgärdade. De visste att han var en erkänt 
skicklig hantverkare, att hans inställning till vård och bevarande inte tillät 
möblerna ta skada av renoveringen och att han arbetade mer som en konservator. 
Ur detta faktum går det att härleda titeln Möbelrenovator som användes av både 
Torsten och hans bror Bengt. 
 

4.2 Formgivare 

Att teckna var roligast, berättar Torsten. Hans konstnärliga skicklighet ledde i 
tidiga år till olika uppdrag inom släkten. ”Pappas kusin var cirkusdirektör, en 
plåtslagarson som rymde till Finland, gifte sig med en österrikisk kvinna, blev 
lejontämjare och startade Cirkus Francone, och jag fick uppdraget att måla 
cirkusens affisch.” Detta innebar att Torstens alster kunde ses på över hela 
Sverige. Han ritade telegram från händelser under året och diktade till alla 
släktingar som fyllde år. Han har även ritat ett flertal vykort. 
 
Torsten hade planer på att bli arkitekt och bedrev studier i ritningslära. Det blev 
naturligt att Torsten tog alla ritningsuppdrag på verkstaden. ”Vissa perioder 
snickrade jag ingenting utan ritade hela tiden” berättar Torsten. ”Oftast tog jag 
mått på möbler, ritade av dem och så vid ritbordet satte jag ihop dem till egna 
kompositioner som passade till den miljö jag arbetade med. Jag försökte få dem 
tidstypiska och harmoniska med stor vikt på det estetiska uttrycket och samtidigt 
tekniskt funktionella och hållbara.” 
 
Teknik och maskiner hör också till Torstens intressen. Lyckat blev uppdraget från 
Stockholms Snickarmästarförening att inför Stockholms Hantverksförenings 100 
års jubileum rita ett nytt och väldigt tombolahjul. Den 14-kantiga tunnan, vars 
valv rymmer 35000 jubileumslotter, i vackert arbetad ek tillverkades dock av 
kollegan snickarmästare Lars Larsson på dennes verkstad på Hantverkargatan. 
Torsten konstruerade även den mekaniska utrustningen i rostfritt stål, med 
utväxling på veven så att det inte blir för tungt för notarius publicus att veva igång 
den. 
 

4.3 Expert 

I musei- och antikvärlden har man under större delen av 1900-talet då man undrat 
något om en möbel sagt: ”fråga Sylvénarna” eller ”har Sylvénarna sett den här?” 
Sylvénarna har genom åren haft ett nära samarbete med såväl museivärlden som 
de stora auktionsfirmorna.  
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Trots att verksamheten är nedlagd ringer det nästan dagligen någon som undrar 
över en signatur eller om Torsten kan komma och bedöma vilken mästare som 
tillverkat en viss möbel eller om det rör sig om en kopia. Ryktet om Sylvénarnas 
unika kunskaper har nått långt utanför landets gränser. 
 

4.4 Författare 

Bröderna Sylvéns planer på att skriva en bok om möbler och mästarna bakom 
dessa hade tagit form redan under 1940-talet men det skulle dröja ända till 1992 
innan den första boken kom. Det var vännen och medförfattaren Jane Fredlund 
som uppmanade Torsten att skriva boken ÄR MÖBELN ÄKTA, en informativ 
och pedagogisk handbok för amatören som vill lära sig avgöra om en möbel eller 
är äkta eller en senare gjord kopia. Torsten beskriver detaljer och signaturer med 
hjälp av informativa skisser och bilder som kan ge upplysningar om hur och var 
föremålet tillverkats. En praktisk handbok i detta ämne att bära med sig till 
exempel på auktionsvisningar hade saknats varför boken var hett efterlängtad. 
 
Torsten, som nu lärt sig hantera datorn fick blodad tand att fortsätta med sitt 
skrivande. Han beslöt sig för att skriva den bok som han tillsammans med brodern 
Bengt under årens lopp planerat och samlat så mycket information till. I och med 
brodern Bengts bortgång 1987 gick en del av den insamlade informationen 
förlorad. Bengt hade genom sitt stora intresse för konsthistoria framförallt studerat 
stilhistoriska aspekter. Att samla ihop broderns anteckningar, kontrollera källor 
och sammanställa allt eget material var ett digert arbete som tog närmare sex år. 
1996 kom så äntligen boken MÄSTARNAS MÖBLER ut på Nordstedts förlag. 
Boken väckte stor uppmärksamhet och betraktas allmänt som en ”bibel” i ämnet. 
 
Torsten fortsatte att författa i samma anda. Nästkommande bok SPEGLAR kom 
han att skriva tillsammans med Elsebeth Welander-Berggren och handlar just om 
speglar och spegelmakare under motsvarande tidsperiod som Mästarnas Möbler. 
 
Stolmakarna hade inte kunnat beredas utrymme i Mästarnas Möbler. Torsten har 
genom åren samlat även på denna yrkesgrupps signaturer och modeller något som 
2003 resulterade i boken STOLENS GULDÅLDER. 
 
Ovan nämnda böcker är något av ”tegelstenar” och inte alldeles lätta att bära med 
sig. År 2005 samlade Torsten ihop signaturer från såväl snickarmästare, 
spegelmakare som stolmakare i ett mindre och behändigare format i boken 
MÄSTARNAS SIGNATURER.  
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”Nu kanske det är dags att skriva sina memoarer” utbrast Torsten då Mästarnas 
Signaturer blev klar. ”Jag har massor av bra historier från livet att berätta. Det 
räcker nog till minst ett par böcker till.”  
 
De böcker som Torsten Sylvén har skrivit är följande: 
 
• ÄR MÖBELN ÄKTA (medförf. Jane Fredlund), ICA bokförlag 1992 
• MÄSTARNAS MÖBLER – Stockholmsarbeten 1700-1850, Norstedts 1996 
• SPEGLAR – Spegelmakare & Fabrikörer i Sverige 1650-1850 (medförf. 
   Elsebeth Welander-Berggren), Prisma 2000 
• STOLENS GULDÅLDER – Stolar & Stolmakare i Sverige 1650-1850,  
   Prisma 2003 
• MÄSTARNAS SIGNATURER – Snickarmästare, Spegelmakare och 
   Stolmakare 1650-1850, Prisma 2005  
 

Figur 27 och 28. Boken MÄSTARNAS SIGNATURER samt signatur av Georg Haupt ur boken som 
utkom 2005. 
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4.5 Hedersdoktor Torsten Sylvén 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Våren 2005 utnämndes Torsten Sylvén till Teknologie hederssdoktor vid 
Linköpings universitet. Torsten Sylvén har i över åtta decennier renoverat och 
dokumenterat äldre högreståndsmöbler och upprätthåller hantverkstraditioner med 
rötter i 1700-talet. Bakgrund till utnämningen var framförallt att han genom sin 
omfattande forskning och sina böcker om 1700-talets möbelkonst placerat 
möbelforskning på den akademiska agendan.  
 
 
 
 

Figur 29. Torsten Sylvén presenteras inför utnämningen till 
Hedersdoktor vid Linköpings universitets Tekniska Högskola. 
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Promoveringshögtiden inleddes fredagen den 20 maj då Torsten gav en bejublad 
föreläsning med rubriken I mästarnas spår där han berättade om sin livslånga 
gärning som konstsnickare, möbelforskare och författare. I föreläsningssalens 
foajé anordnade Malmstens en liten utställning om skolan, dess utbildningar och 
Torsten Sylvéns böcker.  
 
För att illustrera Torstens arbete med framförallt 1700-talsmöbler förevisades ett 
utsökt litet sybord tillverkat av ebenisten och hofschatullmakaren Georg Haupt. 
Bordet var utlånat av Östergötlands länsmuseum och står normalt på Löfstad slott 
strax utanför Linköping. Utställningen var mycket uppskattad av de inbjudna 
gästerna. På kvällen höll rektor Mille Millnert mottagning i Nationernas hus 
varefter följde en Akademisk festkonsert i Konserthuset. 

 
 
 

 Figur 30 och 31. Utställning i samband med föreläsning samt mottagande av Doktorshatt av 
rektor Mille Millnert. 
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Lördagen inleddes med parad till Konserthuset där promoveringsceremonin ägde 
rum. Det var en stolt Torsten Sylvén som mottog Doktorshatten av Linköpings 
universitets rektor Mille Millnert. 
 
Kvällen avslutades med en uppsluppen middag med tal, spex, vickning och dans. 
Torsten Sylvén hoppade av naturliga skäl över dansen. Dagen hade varit lång men 
oerhört glädjerik. ”Att jag, en vanlig konstsnickare skulle bli Hedersdoktor hade 
jag inte ens i min vildaste fantasi kunnat gissa, men det känns bra!” konstaterade 
en jublande glad Hedersdoktor. 
 

Figur 32. Torsten Sylvén är glad åt hatten! 
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5 Slutord 
 
 

 
 
 
 
 
Bröderna Sylvén kunde naturligtvis inte föreställa sig att Bengts initiativ att 1983 
starta en utbildning i möbelrestaurering vid dåvarande Carl Malmstens Skola 
närmare två decennier senare skulle resultera i Skandinaviens enda akademiska 
utbildningsprogram i Möbelkonservering. En sak är dock säker, utan bröderna 
Sylvéns banbrytande forskning och starka engagemang i utbildningsfrågor hade 
inte ämnet Möbelkonservering erhållit akademisk status, åtminstone inte med Carl 
Malmsten Centrum för Träteknik och Design, Linköpings universitet, som 
huvudman. 
 
En epok är slut. I december 2005 stängde Torsten Sylvén den verkstad som farfar 
Andreas en gång startade. ”Pappa sa att man skulle sluta vid 90 år, det hade både 
han och farfar gjort, och det har jag ju redan passerat så det var väl dags nu. Som 
tur är så har jag lite verktyg hemma så jag inte behöver gå sysslolös. Men nog 
kändes det sorgligt att dricka den sista koppen kaffe på verkstaden och se alla kära 
gamla slitna verktyg packas ner. Men ojoj vad mycket man samlat på sig under 
alla dessa år och vad märkligt mycket man minns då man ser saker som inte varit 
framme på sådär en 60 år”. 
 
– Men nu måste jag rusa vidare, ska träffa några på slottet som behöver min hjälp 
inför en Haupt-utställning de ska ha där… 

Figur 33. Den sista koppen kaffe på verkstaden i 
december 2005. 
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Bilaga 
 

Vården av Värden 

 
Vården av Värden, folder som delades ut i samband med utställningen 
KONSTSNICKAREN-RENOVATORN i Blå hallens galleri (Stadshuset, 
Stockholm). 








