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Sammanfattning

Denna uppsats, vars första frö såddes vid ett studiebesök på Skokloster slott
för två år sedan, behandlar barockens stoppningshistoria och en rekonstruk-
tion av Skoklosterstolens stoppning. Målet med uppsatsen är att skapa ett
intresse för historiska stoppningar och dess tekniker för både privatpersoner
och yrkesmän.

Undersökningar av litteratur, inventarielistor och Skoklosterstolarna själ-
va ger anledning att tro att Skoklosterstolarna tillverkades 1708 till slot-
tets dåvarande ägare Abraham Brahe. Som tidigare publicerats av Johan
Knutsson finns det skäl att tro att stolarna tillverkats lokalt. Nya analyser
presenteras i uppsatsen som styrker denna hypotes. Vidare redovisas vilka
material som använts i originalstoppningen, identifierade bland annat med
mikroskopering. I största möjliga mån har dessa material använts vid rekon-
struktionen.
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Summary

This article came out of a visit to Skokloster castle two years ago. It comprises
of a written part on 17th century upholstery and a reconstruction of the
Skokloster chairs’ upholstery. The aim of this article is to awaken an interest
for historical upholstery and the techniques that were used.

The investigation of literature, possessions lists and the Skokloster chairs
themselves give me the reason to believe that the chair was made in 1708
for the current owner Skokloster castle, Abraham Brahe. As has formerly
been published there is reason to believe that a local joiner made the chair.
New analyses introduced in this article support this hypothesis. Furthermore,
the article shows on the upholstery material used in the chairs, identified in
part by microscopy. Whenever possible these materials have been used in the
reconstruction.

It is important that readers of this and any other article on the subject
matter read with a critical eye. The history is full of exceptions and univer-
sally accurate conclusions are difficult to make.
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Kapitel 1

Inledning

Mitt arbete omfattar en historisk och gestaltningsmässig aspekt och bygger
på ett undersökande arbete om barockens stoppningsteknik genom studier
av “Skoklosterstolen”. Genom en rekonstruktion av Skoklosterstolen kommer
arbetet att visa hur just denna barockmöbels originalstoppning troligen såg
ut.

Bakgrunden till arbetet är ett studiebesök på Skokloster för cirka två år
sedan. Under studiebesöket tittade vi närmare på kopian av Skoklosterstolen.
Kopian var framtagen och såldes som en kopia som skulle vara så “nära ori-
ginalet som möjligt”. Vid första anblick kunde vi se att det var en mycket fin
kopia men att man hade missat hur stoppningen skulle ha sett ut. Man hade
gjort en kopia med den sekundära stoppning som idag sitter på stolarna som
original och sålde den som “original”. Målet med min rekonstruktionen och
denna uppsats är att öka förståelsen och intresset för historiska stoppningar
och deras tekniker.

En fördjupning som denna uppsats är något som jag tidigare har velat
arbeta med men inte fått möjlighet till. Under min studietid på Carl Malm-
sten CTD har jag valt de fördjupningskurser inom stoppningshistoria som
erbjudits men har saknat tid till mer djupgående studier baserat på eget
initiativ.

Det skrivna materialet och rekonstruktionen ska kunna användas som
studiematerial för studenter på Carl Malmsten CTD. Rekonstruktionen görs
“öppen” och kan på så vis ge kunskap om hur en barockstoppning kan se
ut. Men då jag inte är kunnig inom ytbehandlingar har jag lämnat trästom-
men obehandlad. Målet är att väcka tankar och hypoteser runt historiska
stoppningar, deras tekniker, material och att ge läsaren en möjlighet till eg-
na slutsatser. Kommer det att gå att dra några troliga slutsatser efter vad
jag får reda på?

Det skrivna materialet bygger på Skoklosterstolen och den information
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jag kan finna i inventarielistor och genom analys av originalstolarna. Arbetet
byggs upp runt analysernas svar på vad originalstolarna innehåller, stopp-
ningens uppbyggnad, stoppningsmaterial, vävar, trä m.m.. Analysernas svar
presenteras efter hand i uppsatsen. Problem kommer att uppstå vid val av
stoppningsmaterial till rekonstruktionen och vid frågan hur nära originalet
jag kan komma? Avgränsningen görs automatiskt då uppsatsen omfattar det
som är relevant för Skoklosterstolen och dess historia.

Den korta historien om Skokloster och Skoklosterstolen kommer främst
från inventariekataloger, böcker, intervjuer/frågor till kunnig personal på
Skokloster och andra muséer och statliga organ. Den del av uppsatsen som
handlar om barocken i allmänhet bygger på information från litteratur, före-
läsningar och kunniga lärare.

Arbetets struktur är uppbyggt i kronologisk ordning. Rapporten börjar
med Skoklosters byggnation och slutar med den färdiga rekonstruktionen av
stolen, diskussion och resultat. Jag lämnar härmed över till läsaren att själv
få dra sina slutsatser om den information som finns i denna uppsats. Trevlig
läsning!
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Kapitel 2

Kort historia om Skokloster

Skoklosters byggherre Carl Gustav Wrangel ärvde Skohalvön av sin far. Han
föddes 1613 i stenhuset som idag ligger på slottets norra sida. Wrangel som
mest vistades i Tyskland gjorde stora insatser i 30-åriga kriget (som pågick
mellan 1618–1648) mot bland annat Danmark och Polen. Han utnämndes år
1648 till generalguvernör i Svenska Pommern. Wrangel bestämde tidigt att
familjens stamslott skulle byggas på Skohalvön och bygget av slottet påbör-
jades under år 1654. Wrangel som var väl insatt i dåtidens byggnadskonst
anlitade många kända arkitekter för slottsbygget. Som huvudarkitekt val-
des Casper Vogel, som ritade ett slott med en fyrlängad anläggning kring
en sluten borggård och gav de yttre hörnen höga torn. Casper Vogel var en
gammalmodig arkitekt, han anlitades troligen för att ge slottet sken av att
vara äldre än vad det var (se figur 2.1).

Nicodemus Tessin den äldre anlitades också, han gjorde en del ändringar
på slottets fasad. Även Jean de la Vallée var inblandad, hans huvuduppgift
var slottets trädgård och park.

Hösten 1653 skeppades ett hundratal kistor med målningar, konsthant-
verk, böcker och vapen till Sverige från Wrangels slott i Wolgast, Tyskland.
En del av dessa kistors innehåll finns fortfarande bland Skoklosters samlingar.
På slottet finns idag omkring 50.000 föremål av dessa är en del köpta, ärvda
och en del är krigsbyten. Den karolinska inredningen som präglar slottet är
unik för Sverige. Det finns inte något annat hem i vårt land som kan visa
så mycket bohag från 1600-talet (Lena Rangström, Karin Skeri & Elisabeth
Westin, 1980).

Wrangel hade vid sin död år 1676 endast vistats några veckor på Skoklos-
ter. När han dog var slottet klart men stora delar av inredningen var inte helt
färdigställd. Vi kan än idag se hur den stora bankettsalen står lämnad ofärdig
sedan midsommar år 1676 (Ove Hidemark & Elisabet Stavenow-Hidemark,
1995).

3



Figur 2.1: Skokloster slott idag sett från landsidan.

Wrangel gifte sig år 1640 med Anna Margareta von Haugwitz. De fick
11 barn men bara fyra döttrar överlevde föräldrarna. De fyra döttrarna som
blev arvtagerskor fick dela på den förmögenhet i gods och föremål som fadern
samlat på sig. Den äldsta dottern Margareta Juliana, gift med Nils Brahe,
ärvde Skokloster. Margareta instiftade slottet med samlingar som fideikom-
miss år 1701. Fideikommiss innebär att allt ska gå i arv inom en släkt och
får inte säljas av innehavaren, gäller dock inte alla föremål på Skokloster.
Genom att instifta fideikommiss fullföljde Margareta faderns önskningar om
att slottet skulle stå som ett minnesmärke för eftervärden (Lena Rangström,
Karin Skeri & Elisabeth Westin, 1980).

När Magnus Brahe bodde på Skokloster under 1830-talet förändrades de-
lar av interiören på slottet. Under 1830- och 1840-talet blev det populärt
bland furstar och högadeln att leva sig in i historien, samt att sätta histo-
riens prägel på inredning, arkitektur och livsstil. Man ville visa på adelns
ställning i historien. Man omgav sig med historiska miljöer och framhäv-
de sitt lands bästa år, i Sverige stormaktstiden. Skokloster fick ett förstärkt
1600-tals uttryck. Man upprepade barockens väggmålerier men i senempirens
färgskala och till slut kopierades slottets egna barockmöbler. När man som
utomstående idag besöker en historisk interiör är det svårt att avgöra vad
som är original och kopia. Man kan idag se att många stolar på Skokloster
kläddes om och man misstänker också att flertalet stoppades helt eller delvis
om under den här perioden.

1930 dog den sista greven från familjen Brahe och slottets övertogs av
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familjen Von Essen. 1967 köpte svenska staten slottet och dess samlingar.
Skokloster är idag med sina unika samlingar och välbevarade miljöer ett av
världens främsta muséer som visar 1600-talets kultur. I Sverige är Skokloster
det största palats som en privatperson låtit bygga under stormaktstiden (Ove
Hidemark & Elisabet Stavenow-Hidemark, 1995).
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Kapitel 3

Barocken genom
Skoklosterstolen

3.1 Stoppmöblers historia

Om man är intresserad av gamla stoppmöblers historia finns det flera källor
man kan titta i. Möblers historia kan man följa genom att söka i inven-
tarielistor och bouppteckningar. Dessa listor ger en bra bild av möblernas
placering, värde och vilket klädselmaterial som använts. Genom att stude-
ra inventarielistor och bouppteckningar kan man förstå vad som räknades
som mycket exklusivt och inte. Exempelvis när det gäller stoppmöbler så
var själva klädseln den dyra delen av möbeln (Elisabet Stavenow-Hidemark,
1993).

Första gången Skoklosterstolarna står omnämnda är i inventarielistor från
år 1716. Där kan man läsa följande: 12 Sth, Swarta Läder Stohlar, 20 mark.
Inventarielistor skrevs vid varje dödsfall. År 1716 dog Abraham Brahes, då
ägare av Skokloster, första fru, Eva Bielke. Stolarna var då placerade i rum-
met 1e, “Vinterrummet”, en matsal som låg på bottenvåningen, där det idag
är muséebutik (Inventarielistor nr 326, 1716).

Upplysningarna från bouppteckningar och inventarielistor skulle vara o-
tillräckliga om det inte fanns bevarade textilier och stoppningar från de olika
stilepokerna att studera i landets muséemagasin. Bevarade textilier ger svar
på kvalitet, mönster och känsla. I många fall kan man också se märken efter
sömmar och spikar, märken som talar om hur tyget har suttit på möbeln.
Dessa samlingar ger svar på hur exempelvis en 1600-tals möbel har sett ut i
originalutförande (Elisabert Stavenow-Hidemark, 1993).

Det finns naturligtvis även litteratur om stoppmöbler, både bra och dålig
litteratur. Man bör därför vara kritisk när man studerar litteratur om möbler.

7



Få böcker nämner nämligen om möbeln på bilden visas i originalutförande
eller ej.

3.2 1600-talets sittmöbler

Under början av 1600-talet dominerade fortfarande senrenässansens form-
språk. Det var vanligt att man satt på bänkar och kistor som man lagt dynor
på. Stolar som tillverkades under 1600-talet hade raka höga ben och tvärslår
för fötterna (se figur 3.1). Dessa stolar var en variant av den nederländska
renässansstolen och utfördes i olika versioner. Den registrerade importen av
stolar från 1600-talets andra hälft visar att importen åtminstone till en bör-
jan dominerade av denna modell (Johan Knutsson, 1997). Stolarnas tvärslår
fungerade som fotstöd och var ett sätt att komma bort från det ständiga
golvdraget. För att få ökad komfort användes ofta sitt- och ryggdynor på de
hårda stolarna. Dynorna var av skinn, sammet, plysch, flamsk, kläde eller
vadmal. Det var vanligt att man tog med sig sina lösa textilier i form av
dynor, väggbeklädnader m.m. när man flyttade mellan vinter- och sommar-
residens (Elisabet Stavenow-Hidemark, 1993). Ett exempel på att möbler var
mycket enkla är ett par stolar från 1620- eller 30-talet med Axel Oxenstiernas
och hans makas monogram (se figur 3.1). Dessa stolar saknar fast klädsel och
stoppning trots att stolarna är av högreståndskaraktär (Lars Sjöberg, Ursula
Sjöberg & Sven Nilsson Stolar, 1993).

Barockens epok är en period då adeln distanserar sig från övriga samhälls-
klasserna vad beträffar inredning och möbler. Under 1500-talet kunde i stort
sett samma slags möbler påträffas i såväl adelnshem som i storbondens, men
under 1600-talet blir det en större skillnad. Allmogen, “de övriga”, fortsatte
att ta vara på renässansens möbelsortiment och de modeller som de äldre
möbelstilarna hade fört med sig (Johan Knutsson, 1997).

Enkelheten som rådde inom de svenska adelsfamiljernas hem under mit-
ten av 1600-talet tog slut när 30-åriga kriget var över. Sverige var nu en
stormakt. Fältherrar kom hem med krigsbyten och stora rikedomar och den
ena efter den andra började bygga pampiga skrytbyggen (Elisabet Stavenow-
Hidemark, 1993). Framgång och makt kräver sina attribut. Sveriges nya roll
som stormakt och inträde i det diplomatiska umgänget vid 1600-talets mitt
ökade vårt lands behov av representativa miljöer. Genom det “franska” mo-
det och maneren och med en överdådig lyxkonsumtion bidrog ledande män
till att ge vår nation en värdig plats på den internationella arenan (Johan
Knutsson, 1997). Förändringen gick så snabbt att de svenska adelshemmen
i slutet av 1600-talet kunde mäta sig i elegans med den franska adelns. Sko-
kloster är ett bra exempel på vad som skapades efter 30-åriga kriget i Sverige
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Figur 3.1: Stol tillhörande Axel Oxenstierna, tillverkad på 1620- eller 1630-
talet (Sigurd Wallin, 1931).

(Elisabet Stavenow-Hidemark, 1993).
Förnyelsetakten drevs på av en inbördes konkurrens och en vilja hos var

och en att inta ledningen. Personer som hade en position i det diplomatiska
livet kunde erbjudas ståtliga konsthantverk från främmande länder. Dessa
länders intresse var att sprida rykten om den inhemska produktionens höga
kvalitet (Johan Knutsson, 1997).

3.2.1 Typiska kännetecken för barockens stolar

• Fast stolsstoppning en nyhet, tidigare hade man lösa dynor på träsitsar

• Ryggbrickstolar

• Gyllenläder eller vanligt läder som klädselmaterial

• Spiralvridna pelare på stolsben och ryggstöd, spiralernas vridning går
åt samma håll (Jane Fredlund, 1995).
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3.3 Importerade stolar

I och med att Sverige blir en stormakt börjar möbelimporten från utlandet,
men även den egna tillverkningen av stolar kom igång på allvar. Från och med
1670-talet finns engelska och holländska stolar nämnda i inventarielistor från
slott i Sverige. Stolarna tillverkades ofta av valnöt och dekorerades med rik
utskärning. Sits och ryggspegel var av rotting. Stolarna som kallades Crown
chairs är lätt att känna igen på sina rika ornament och kronan på ryggens
topp (se figur 3.2). Kronorna har inte som man kan tro med kungligheter att
göra utan är enbart en utsmyckning.

Figur 3.2: En Crown chair (Sigurd Wallin, 1931).

Under 1600-talet kallades rottingen för flätning av rör, stolarna namngavs
därför ofta som rörstolar. Det var inte helt ovanligt att man hade en lös kudde
hängande över ryggens och sitsens rotting, något som passade vårt kalla
klimat. Då inomhusklimatet blev mer behagligt gick rottingen ofta sönder och
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byttes då vanligen ut mot en fast stoppning (Elisabet Stavenow-Hidemark,
1993).

Introduktionen av barockens möbelkonst i Sverige handlar inte bara om
en växande införsel utan också om hur de importerade möblerna gjordes till
föremål för kopiering och imitation. Detta kan illustreras med exempel från i
stort sett alla föremålsgrupper. De som utförde arbetet efter egen förmåga och
utländska förlagor var ofta slottens gårdssnickare, detta kunde ge upphov till
en lokal snickartradition med provinsiella särdrag (Johan Knutsson, 1997).

Figur 3.3: En av de tio Skoklosterstolar som idag finns kvar på slottet.

3.4 Skoklosterstolen, en stol med karolinskt
utseende

Enligt Johan Knutsson var Skoklosterstolarnas beställare troligen greve Ab-
raham Brahe som levde mellan 1669 och 1728 (Johan Knutsson, 1989). Han
ärvde Skokloster 1701. Skokloster var under den här tiden ett sommarslott,
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Figur 3.4: Sadelgjordens undersida.

men framför allt ett museum, som besöktes av både forskare och turister.
Abraham Brahe låg bakom museéutvecklingen och kan tituleras Skoklosters
första museichef (Arne Losman, 1994).

På stolarnas sadelgjord står A:B 1708 (se figur 3.4). A:B tros står för
Abraham Brahe. Beställningen var på ett dussin stolar i ask. Stolarna har ett
säreget utseende, en variation på den franska stolen med rektangulär rygg
och rikt skulpterade benställningar (se figur 3.3). Johan Knutsson skriver
i boken Barockens Konst, att det i Skoklosters “verktygssamling finns en
1600-talshyvel bevarad med ett profilstål som skulle kunna ha använts för
ramverket kring stolarnas ryggar”. Detta styrker antagandet att stolarna är
tillverkade lokalt, ett antagande som tidigare har gjorts på grund av stolarnas
säregna utseende.

En komplett snickarverkstad har funnits på slottet sedan byggnadstiden
och det är i denna man tror att stolarna har tillverkats. Det är svårt att säga
om stolarna är gjorda 1708 eller innan men som tidigare skrivits nämns de
första gången i inventarielistorna år 1716.

En annan hypotes är att Skoklosterstolens säregna utseende kan ha sitt
ursprung i den holländska kronstolen. Men i jämförelse med den holländska
kronstolen (se figur 3.2) är Skoklosterstolen betydligt mer stiliserad.

Vid Abraham Brahes död 1728 nämns stolarna för andra gången i inven-
tarielistorna utförda under slutet av juli. Denna gång beskrivs stolarna enligt
följande; 12 st. stolar öfwerKlädda med swart Cardivang (Inventarielistor nr
322, 1728).

Ann Hallström, papperskonservator på Skokloster, tror att cardivang be-
tyder karduan eller carduan, dvs. läder från Cordoba. Den spanska staden
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var känd för sitt fina getskinn men även hästskinn. Getskinn har ett ganska
grovt narvmönster, liknar hästens men är ännu grövre. Det är ofta glansigt,
knarrar på ett speciellt sätt och är nästan outslitligt. Getskinnets goda kva-
litet är något som man vid den här tiden ofta försökte efterlikna genom att
prägla och behandla enklare läder. Ann säger att hon har sett uppgifter om
att Cardivang skulle kunna vara gyllenläder (präglat och färgat läder), men
hon tror att detta är felaktigt1.

1Ann Hallström, papperskonservator, Skokloster
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Kapitel 4

Stoppningar under Barocken,
1650- till 1720-tal

4.1 Stoppningshistoria

Stoppningshistoria är en glömd historia som sällan blir nämnd när man pra-
tar om sittmöbler. Det är viktigt att ha kunskap om de olika epokernas
stoppningstekniker för att kunna utföra en omstoppning med hänsyn till sto-
lens stil och ålder.

Om vi gör vad vi idag kallar en “vanlig stoppning” på alla möbler utan
att ta hänsyn till deras ursprung får möblerna ett felaktigt utseende. Vad
vi idag kallar en “vanlig stoppning” är tekniker som först kom i bruk under
1800-talet. Här nedanför följer en redogörelse för hur stoppningar byggdes
upp under 1600-talet vilket ger en förståelse för det kommande arbetet med
rekonstruktionen av Skoklosterstolens stoppning.

De första stoppningar som utfördes var mycket enkla. Eventuellt stopp-
ningsmaterial lades på en botten utav sadelgjord och grov väv eller direkt på
träsitsen. Vanligt stoppmaterial var halm, gräs, renhår eller annat djurhår.
Det är inte ovanligt att man hittar “skräp” så som tygbitar, näver m.m..
Stoppningsmaterialet följde Kajsa Warg principen, “man tager vad man ha-
ver” (Elisabet Stavenow-Hidemark, 1993).

För att få reda på vilket stoppningsmaterial som finns i Skoklosterstolen
har jag skickat prover på analys. Proverna har jag plockar ut från stolar-
na med hjälp av en virknål. Grässtråna skickades till, Umeå Plant Science
Center, (UPSC). Deras hypotes är att gräset skulle kunna vara Tuvtåtel,
detta baseras på att grässtråna är sträva åt ena hållet och släta åt det and-
ra. Tuvtåtel trivs i fuktiga marker, vid stränder, i skogar och diken samt i
kärrkanter. Växer under juni och juli i stora täta tuvor och är därför lätt
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Figur 4.1: Här syns det gräs som stol nr 3657:3 är stoppad med. På bilden
syns också gamla spikhål och skärmärke.

att skörda1. Gräset i stoppningen skulle mycket väl kunna komma från Sko-
halvöns stränder. Detta stärker hypotesen om att stolen skulle kunna vara
tillverkad lokalt. Annat material som finns i stoppningen är, halm och rykt-
hår.

Då jag bestämt mig för att använda så historiskt korrekt stoppningsmate-
rial som möjligt till rekonstruktionen bad jag bekanta med hästar att samla
rykthår åt mig. Det är ännu inte säkerställt att rykthåret i stolarna kommer
från just häst, men jag hoppas hinna få svar på mina prover som skickats på
analys till Verbattsektionen vid Naturhistoriska riksmuséet i Stockholm. Då
svaret på analysen dröjde drog jag slutsatsen att hårproverna från sits och
rygg kom från häst.

Jag började därför samla rykthår från hästar vilket visade sig vara svåra-
re än vad jag trott. Hästen släpper nämligen bara ryckthår under två veckor
under våren. Det är då vinterpälsen faller av. Jag kom och bad om hår under

1Mikael Norberg, doktorand, UPSC
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den senare utav dessa två veckor och lyckades bara få ihop cirka en deci-
liter hår, från en häst. Nästa tillfälle då man kan få tag på rykthår är i
augusti/september, då hästarna klipps för att de inte ska bli så svettiga när
man rider dem. För att få ihop rykthår till ett dussintal stolar går det åt en
otrolig mängd hästar eller andra kreatur. På Skokloster har man som mest
haft runt 20 hästar. Dessa hästars rykthår skulle inte räcka till för att fylla
ryggen på 12 stolar. Kanske klippte/rakade man hästarna innan de gick på
slakt. Om man gjorde detta skulle man få ihop mycket rykthår från endast
en häst.

Då jag fick mitt svar från Olavi Grönwall på Verbattsektionen vid Na-
turhistoriska riksmuséet i Stockholm visade det sig att Olavis hypotes var
gethår. Håret har jämförts med det referensmaterial som finns på hår från
däggdjur vid muséet. Vid analysen har man använt stereolupp och mikroskop
i syfte att skilja karaktärer åt både på hårens yta samt deras inre delar. Flera
djurgrupper kunde räknas bort då deras hårstorlek och tjocklek var påtagligt
olikt det hår som finns i Skoklosterstolarna.

Mina prover bestod av ett prov från rygg och ett från sits, vid analysen
kunde Olavi fastställa att båda proverna kom från samma djurart. Hårens
tjocklek, cellstruktur och färgen på de olika stråna stämmer överens med det
referensmaterial som finns över get på Naturhistoriska riksmuséet. För att
kunna ge ett hundraprocentigt svar krävs en DNA-analys av stråna. Detta
kostar pengar och verbattsektionen har inte de resurser som krävs för en
DNA-analys.

När Olavis svar kom tog jag kontakt med min handledare Mats Grennfalk
för att höra om han tidigare varit i kontakt med gethår. Han berättade att
han endast kände till en tidigare analys som även den gjorts på Skokloster.
Analysen hade gjorts på en 1600-tals stol och man hade funnit hår från hjort,
varg och hund i denna stoppning.

Klädseln var ofta av vegetabiliskt garvat, kalvskinn som mörknar med
åren. Lädret spändes i vissa fall direkt över stoppningsmaterialet och fästes
med tennlikor. Vissa hävdar att det endast var om möbeln skulle kläs med
tyg som man lade ett tyg mellan stoppningsmaterialet och klädseltyget, det-
ta troligen för att skydda klädseltyget (Elisabet Stavenow-Hidemark, 1993).
Vid närmare efterforskning verkar det inte gå att göra ett sådant antagande.
Ett tyg mellan klädselmaterialet och stoppningen är vanligt även vid läder-
klädsel2.

Det är troligt att man inte gav stoppningen någon speciell form utan
funktionen var att få något mjukt att sitta på. När man under en längre tid
använt stolen gled stoppningsmaterialet bak och lade sig i stolens bakkant.

2Mats Grennfalk, handledare
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Figur 4.2: Till vänster spiralsvarvad länstol. Till höger en högryggad stol
med rundat krön. Båda med tennlikor som utsmyckar stolarnas läderklädsel
(Sigurd Wallin, 1931).

När tapetserarens tekniker senare utvecklades gjorde man en vulst i framkan-
ten för att hindra denna från att ge med sig (Elisabet Stavenow-Hidemark,
1993). Vulstrar finns på ett fåtal barockmöbler men blir mer vanlig under
rokokon. En vulst är en hårt stoppad kant som är separerad från det and-
ra stoppningsmaterialet. Vulsten har en rundad kontur och ger stabilitet till
stoppningens framkant.

Ryggstolparna och ryggbricka kläddes med samma klädselmaterial som
stolens sits (se figur 4.2). Stolarnas ryggbrickor bestod av en ram, på ramen
spikades en grov väv från framsidan. Denna väv blev invändigt baktyg som
syntes på stolens baksida. Baktyget sett från stolens baksida målades ofta i
en tegelröd eller brunröd färg för att passa till stolens färg innan den sattes
på plats. Ibland hade ryggen en tunn stoppning som efter en mycket kort
tid sjönk och blev hängande. Det förekom också att man inte hade någon
stoppning alls, då spändes klädselmaterialet och väven direkt på ryggens
ram, som skinnet på en trumma. Vid läderklädsel förekommer det att en
väv inte användes, utan att lädret utgjorde det enda materialet på ryggen
(Elisabet Stavenow-Hidemark, 1993).
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4.2 Tapetserarens yrkeshistoria

För att förklara varför det inte går att ge något svar på de principer som
stoppningsarbetena följde vid den här tiden vill jag kort förklara tapetsera-
ryrkets historia.

De första tapetserarna var troligen utbildade sadelmakare eller koffert-
makare. Båda yrkesgrupperna var vana att stoppa och klä med läder. Sa-
delmakaren var van vid sömnad och en koffertmakare vid att spika deko-
rativa rader med tennlikor/mässingsspik. Det finns flera belägg för att de
sadelmakare som arbetade för adeln i Stockholm på 1660-talet tog betalt
för renhår. Renhåret användes som stoppningsmaterial till stolar. I Sverige
nämns för första gången en tapetserare 1575 i ett rättsprotokoll, tapetsera-
ren kallas i protokollet för “polsterer” vilket betyder möbelstoppare på tyska.
Under historiens lopp har även följande benämningar förekommit i Sverige,
kuddmakare och madrassmakare (Bengt Nyström, Arne Björnstad & Barbro
Bursell, 1989).

Att det bildades en ny yrkesgrupp berodde främst på att möblerna fick en
fast stoppning med textil klädsel samt klädda väggar m.m.. Kunskap om hur
möbler skulle stoppas och se ut kom till Sverige genom resor till andra länder
och genom besökande (L. E. Nilsson, 1943). År 1660 fanns ett par tapetserare
knutna till Stockholms slott och Drottningholm slott. Vi vet också att det
under 1700-talet kom många tapetserare från Frankrike för att hjälpa till
med uppbyggnaden av Stockholms slott efter slottsbranden.

Först 1778 bildas ett tapetserarämbete av två mästare i Stockholm, Stads
Tapetserarna Lars Widström och Olof Spånglund. Skrårättigheter (samman-
slutning av yrkets hantverkare) fick ämbetet först år 1787 (Bengt Nyström,
Arne Björnstad & Barbro Bursell, 1989).

4.3 Vanliga klädselmaterial under barocken

Möbelns klädsel kan tyckas vara en ointressant detalj, men i själva verket
dominerade den rumsinredningen på ett helt annat sätt förr än idag. Ända in
på 1920-talet brukade alla möbler i ett rum vara klädda med samma tyg. Går
vi tillbaks till 1600- och 1700-talet var även gardiner och väggfält av samma
material eller åtminstone i samma färg. Då dessa färger dominerade rummen
fick de ofta ge sitt namn åt rummet, röda salongen och gula kammaren.
Den enhetliga färgskalan var speciellt viktig i sängkammaren som var det
prestigefyllda representationsrummet. Under 1600- och 1700-talet lät man
till och med möbelns klädselmaterial ge möbeln dess namn, t.ex. en damast
fauteuille, (en fåtölj i enfärgat siden där mönstret skapas genom att tygets
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yta är blank och matt) (Elisabet Stavenow-Hidemark, 1993).

4.3.1 Läderklädslar
Läder

Kalvskinn var ett vanligt klädselmaterial, i alla fall om man ska titta på de
stolar som har “överlevt” med originalklädsel. När läderklädseln spikats fast
fästes ett läderband vid sargen eller kring ryggbrickans kanter med tenn-
likor (mässingsspik). Tennlikorna bildade en dekorativ rad och blev en fin
utsmyckning till stolens i övrigt enkla utseende. Läderbanden som satt un-
der tennlikorna kunde vara raka eller utstansade i blomliknande former (se
figur 4.2). Det finns stolar där man sparat in på tennlikor genom att sätta
nubb på stolens baksida (Elisabet Stavenow-Hidemark, 1993).

Gyllenläder

Dyrbarare än kalvskinn var gyllen- eller silverläder, som tillverkades av kalv-
skinn, fårskinn eller getskinn. Skinnet försilvrades och pressades sedan mellan
trä- eller metallformar med utskuret mönster. Lädrets framsida bearbetades
med ciselering innan färg, försilvring och fernissa lades på. Gyllenlädret an-
vändes både på stolar och väggar från 1600-talets mitt och fram till mitten
av 1700-talet. Under 1700-talets slut kom det helt ur mode och det dröjde
ända till 1870-talet då nybarocken åter gjorde gyllenlädret modernt (Elisabet
Stavenow-Hidemark, 1993).

4.3.2 Textila klädslar
Vanliga textilier under 1600-talet var sidendamast, silkessammet och flamsk-
vävnad, dessa textilier var mycket dyra och ofta importerade. Sidendamasten
var vanlig i rött, grönt, blått och gult med mönsterbilder av stora stiliserade
blad och granatäpplen.

Silkessammetens bottenväv var ibland av glänsande satin mot vilken sam-
metens lugg avtecknade sig. Sammeten var av ylle eller silke, oftast skuren i
olika höjder. Delar av tyget kunde bestå av oskurna öglor som gav en matt
effekt medan den skurna luggen gav en blank.

De vävda tapeterna och flamskvävnaderna räknades till de dyraste tex-
tilerna. Flamskvävnaden kunde ha blommönster som också återskapats på
bordstäcket i samma rum (Elisabet Stavenow-Hidemark, 1993). Barockens
textilkonst var representativ, dekorativ, färgstark och till stor del berättande.
Barockens naturalistiskt tecknade blomstervärld bestod främst av tulpaner
(Inger Estham, 1997).
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Flossa

Från England kom inspirationen att börja använda flossa som möbelklädsel
och dynor. Flossan kallades för turkey work och var inspirerad av mönster
på turkiska mattor som importerats till England. Mönstret bestod av stili-
serade blommor, mönstret var ofta spegelvänt på rygg och sits. Det svarta
bottengarnet färgades med en frätande färgvätska, detta ser man på att den
svarta botten idag är helt nedbruten medan de övriga färgerna finns kvar
(Elisabet Stavenow-Hidemark, 1993)..

Broderier

I hemmen satt man och broderade i skarvsöms- och applikationsteknik samt
i viggsöm. Skarvsömns- och applikationsteknik är båda medeltida tekniker,
de mönster man broderade efter bestod ofta av vapensköldar och heraldis-
ka djur. Mönstrena kom till Sverige genom mönsterböcker som gavs ut i
Tyskland (Elisabet Stavenow-Hidemark, 1993).

Den professionella broderikonsten utfördes till största delen av verkstäder,
i Sverige belägna i Stockholm. I dessa arbetade så kallade pärlstickare vilka
i de flesta fall hade utländskt påbrå (Inger Estham, 1997).

21



22



Kapitel 5

De olika materialen och deras
nedbrytningsprocesser

5.1 Läder
Att läder åldras har man alltid vetat. Även kunskap om hur man använder
olika lädersorter har varit väl etablerad. Beredning av djurhudar har vuxit
fram till ett hantverk under lång tid. I Sverige fick skinnberedningen och
garvningen sitt första skrå under 1400-talet. Yrket gick vanligtvis i arv från
far till son, de gesällprov som utfördes var avancerade. Under 1600-talet kom
uttrycket garvare från tyskan till svenskan, i Sverige användes tidigare bar-
kare och skinnare. Vid den här tiden var garvningsverksamheten i Stockholm
förlagd till Garvaregatan, på Kungsholmen (Agneta Fernström, 2003).

5.1.1 Vegetabiliskt garvat läder
Vegetabiliskt garvat läder har funnits under de senaste 6000 åren. Den för-
behandlade huden lades i ett kar eller grop med söndermald bark och vat-
ten, i Sverige var barken vanligtvis från ek och gran. Garvningstiden var
en långsam process som kunde ta upp emot två år. Konsten att färga läder
är lika gammal som konsten att garva, men man vet inte vilka färgämnen
som användes. Vegetabiliskt garvat läder är biologiskt nerbrytbart och får
åldringspatina. Ljust läder blir mörkare med tiden medan mörkt blir ljusare
(Agneta Fernström, 2003).

För att reda ut några frågor kring läder har jag varit i kontakt med
Ann Hallström, papperskonservator, på Skokloster. Här under kommer mina
frågor och Anns svar.
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• Finns det någon minimumtid för garvningen och när började garvnings-
tiden, var det efter den årliga slakten på hösten? Kan garvningstiden
ha påverkat när möbler har klätts med läder och fanns det mer läder
under en vis tid av året?

– Jag vet inte om någon kan ge ett klart svar om garvningsperioden. Men
jag tror att den var årstidsbunden på något sätt. För värme och kyla
hade en viss betydelse. Men beträffande den inledande behandlingen
av hudarna efter slakt så kunde de konserveras för att garvas senare.
Man kunde salta in dem och även torka dem. Insaltade (picklade, tror
jag) hudar var en handelsvara och kunde alltså garvas på annan plats
än slaktorten. Jag har för mig att man under 1800-talet importerade
råhudar från t.ex. Sydamerika.

Om man utifrån garvningstiden kan dra några slutsatser om man stop-
pade möbler under en vis årstid går inte att säga. Det går inte att
fastställa eftersom det kan finnas mängder med undantag. Man kan
jämföra det med en fråga som jag just tittat på, angående krigföring,
här ansåg teoretiker att den bästa perioden började i mars (krigsgu-
dens månad) och att krigen borde avslutas i oktober. Praktiskt och
bra eftersom man då slipper problemen med kyla och mörker, för att
inte tala om transporter och livsmedelsförsörjning. I praktiken krigade
man för fullt under vintern. Till och med utnyttjade kyla, mörker och
livsmedelsbrist om man trodde att fienden var i underläge och kunde
mattas ut av tuffa stridsförhållanden. Så det var alltså en stor skillnad
på teori och praktik!

Det var nog tillgång och efterfrågan som styrde all produktion. När kun-
den vill ha sin vara eller när hantverkaren har någon särskild marknad
att passa så var det bara att jobba på.

• Ryssläder kallas läder från 1600-talet stämmer detta? Vad är ryssläder
för läder, kalv?

– Ryssläder, kunde på 1600-talet även kallas “juchten” (tyska), är ett ve-
getabiliskt garvat kalvskinn som inte har färgats. Skinnet är behandlat
med hjälp av björk, sälg olja/tjära (en slags rysk eller polsk björktjära)
vilket ger en lite rödaktig färg och en speciell lukt. Det är kraftigt och
känns lite “fett”. Mycket motståndskraftigt mot nötning och otroligt
hållbart, användes främst till skodon men även som klädselmaterial.
Ryssläder är inte typiskt för 1600-talet, utan har alltid varit en benäm-
ning på en särskild lädertyp. Dock nämns ryssläder ofta i sammanhang
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från 1600- och 1700-talet. [Enligt Mats Grennfalk ger behandlingen läd-
ret dess typiska lite fina mönster som kan ses på läder från 1600-talet
och första hälften av 1700-talet.]

• Ofta är lädret på stolar från 1700- och 1800-talet randigt i strukturen.
Vad kan detta bero på? Kan man datera “randigt” läder som typiskt
1700-tal till och med 1800-tal? (Det sitter i dag ett läder med randig
struktur på Skoklosterstolen.)

– Randigt läder blev väldigt populärt under senare delen av 1700-talet
och första hälften av 1800-talet, men kan också ha använts tidigare.
Ett exakt år är svårt att ge som på så mycket annat. Inom bokbinderi
använde man gärna präglat, rödfärgat läder som man kallade saffian.
Ofta inom lädertillverkningen hade man en orientalisk/morisk förebild
som varunamnen syftar på. Saffian är detsamma som marokäng, ma-
rockanskt läder eller turkiskt skinn. Ett sorts färgat och krusat läder av
get eller bock (äkta) eller får eller lamm (oäkta), uppkallat av staden
Saffi (numera Safi) i Marocko. Det används till skodon och förr även
till schabrak (sadeltäcken).

Randig och diagonalrutig prägling ger intryck av en mer bearbetad och
påkostad yta, kan vara ett sätt att dölja att man till exemplet använt
tunt och dåligt garvat fårskinn. Har man dessutom skapat maskiner
som kan prägla på löpande band så ger tekniken lyster av framtid och
utveckling.

5.1.2 Lädervård

Läderföremål ska förvaras i rumstemperatur, inte för torrt och inte för varmt.
Läder ska skyddas från starkt ljus, damm och luftföroreningar. Man bör
inte smörja in läderföremål. Modern forskning har visat att insmörjning med
moderna lädervårdsprodukter, tvärt om förkortat lädrets livslängd. Vatten
kan skada ett läder enormt om man inte vet föremålets skick. Resultatet vid
en vattentvätt kan innebära att lädret gelatinerar och löses upp i tvättvattnet.
När det gäller rengöring så är dammsugning det bästa, dammsugningen kan
kompletteras med borstning och torkning med torr tygtrasa.

I förebyggande syfte kan man magasinera möbler klädda med läder enligt
följande principer: mörker, rent och svalt (15-18 grader och den relativa luft-
fuktigheten ca 50%). Naturligtvis ska både föremål och lokal hållas ren, ett
råd är att ha möbeln täckt med exempelvis lakansväv (Ulrika Skans, 1999).
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5.2 Tagel

Tagel är grova hår från häst, ko och gris. Hästtaglet är ett långt grovt och
ganska styvt hår från hästens man och svans. Håret från olika djur använ-
des som stoppningsmaterial förr och kvalitén på dessa stoppningar har bra
hållfasthet. Tagel från häst är än idag att föredra som stoppningsmaterial.
Taglet håller sig under lång tid eftersom det är elastiskt men ända styvt.
Dess yta är täckt med ett starkare material än ullens och tar därför inte åt
sig vätska och har stor motståndskraft mot värme (Eva Lundwall, 1999).

Idag tvättas taglet, tvinnas och ångas. Denna behandling gör så att taglet
blir krusigt. Efter behandlingen kallas det för spunnet tagel. Spunnet tagel
är ett mycket bra stoppningsmaterial. Krusigheten gör så att det håller sig
elastiskt och återhämtar sig vid användning.

5.3 Lin och hampa

Lin och hampa är mycket lika, för att kunna skilja dem åt behöver man
mikroskop. Men det finns ett gammalt beprövat sätt att skilja dem åt: man
fuktar fibern och ser hur den beter sig. Vrider sig fibern motsols är det ham-
pa och vrider den sig medsols är det lin (Christina Lindvall-Nordin, 1983).
Det gamla beprövade sättet fungerar bara när fibern är förhållandevis ny.
Vid bedömning av väv och sadelgjord från Skoklosterstolarna där fibrerna
har brutits ner och idag har blivit väldigt lika varandra är enda sättet att
fastställa dem genom mikroskopering1.

Därför har jag efter kontakt med Riksantikvarieämbetet i Stockholm tagit
kontakt med Irene Skals, konserveringstekniker på bevarandeavdelningen vid
Nationalmuseet i Brede, Danmark. Irene Skals har tidigare gjort mikroskope-
ring på lin och hampa. Irene har efter en “drying-twist” test under mikrosko-
pet kunna fastställa att provet på sadelgjorden var lin. Likaså proverna från
sitsens och ryggens grundvävar. Irene Skals svar är mycket intessant då Mats
Grennfalk säger att man brukar hävda att sadelgjorden gjordes av hampa
och vävarna av lin.

Vid min kontakt med Riksantikvarieämbetet i Stockholm gjorde jag en
förfrågan angående datering med kol fjorton-metoden. Metoden går ut på
att man bestämmer ett materials ålder genom att mäta dess avsättning av
kolatomer. I levande material är andelen 14C (kol fjorton) konstant men då
döden inträffar upphör omsättningen av kolatomer och mängden 14C avtar
sakta med tiden2. En åldersbestämning skulle vara mycket intressant att få på

1Anna Klint, textilkonservator, Riksantikvarieämbetet
2Anna Klint, textilkonservator, Riksantikvarieämbetet
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stolarnas vävar för att se när de sattes dit och om de kan vara original. Tyvärr
ger kol fjorton-metoden en säkerhet på±50 år. Blir därför inte aktuellt i detta
fall då det skulle bli svårt att dra någon vettig slutsats. Kol fjorton-metoden
är också väldigt dyr: 10 000 kronor.

Lin har en god motståndskraft mot ljus. Linet kan angripas av bakterier
och mögel om förutsättningarna för detta är gynnsamma. Ett blekt lin har
något bättre motståndskraft än ett oblekt. Lin bör förvaras fuktskyddat då
det kan angripas av silverfiskar. Lin är tåligt, är smutsavvisande och har en
bra fuktabsorberingsförmåga.

På grund av den stora mängden lignin tål hampan ljus betydligt sämre
än lin. Hampans fiber håller sig stark även vid vått tillstånd, användes där-
för tidigare inom sjöfarten. Hampan har en bra styrka och är mycket segt,
används därför ofta till rep i olika grovlekar (Signild Wiklund, 1984).

5.4 Textilier och stoppningsmaterial bryts ner
av. . .

5.4.1 Klimatet

Textilier är ett levande material som lätt tar upp fukt ur luften och dels
avger sin egen fukt. Ett stabilt fukt- och temperaturförhållande är viktigt för
textilens bevarande. Pendlar klimatet för mycket bidrar detta till mekaniska
(värmeteorin) skador på textilfibrerna, speciellt om textilen är smutsig. Alla
organiska föreningar sönderdelas i större eller mindre grad vid uppvärmning
(termisk nedbrytning). Sönderdelningen visar sig i form av missfärgningar
och minskning av hållfasthet i materialet (Eva Lundvall, 1999).

5.4.2 Ljus

UV-strålning är skadligt för textilier av alla de slag. Det är inte bara själva
textilfibern som skadas av ljus utan även eventuell behandling som textilen
fått, så som färgning. Historiska miljöer har under lång tid blivit påverkade
av ljuset och deras färgnyanser är idag mycket dämpade. Den färgprakt som
en gång har funnits kan idag vara svår att föreställa sig. Ljuset påverkar
textilens hållfasthet negativt, textilen blir mycket känslig för belastning och
sin egen tyngd. Ljuset bryter ner textilens fiber och skador uppstår i form
av bristningar. För att skydda inredningar mot ljusets påverkan används
gardiner som släpper igenom lite ljus och till möbler används överdrag (Eva
Lundvall, 1999).
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5.4.3 Skadeinsekter
Smuts såsom damm och mögel är två bidragande orsaker till att skadeinsek-
ter trivs i textilen (Eva Lundwall, 1999). För att kunna reda ut detta tog
jag kontakt med Monika Åkerlund, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.
Monika jobbar på Pest Research and Education – Museums Archives and
Libraries, hon har tidigare haft en föreläsning för oss studenter om skadein-
sekter.

Monika har hjälpt mig med vilken/vilka skadeinsekter som trivs i en
stoppning av hår, gräs och linnevävar. För att sammanställa Monikas svar har
jag även använt mig av hennes bok Ängrar – finns dom..?, om skadeinsekter
i muséer och magasin.

Tysk kackerlacka (Blattella germanica) är vår vanligaste kackerlacka. Bå-
de nymfen och den fullvuxna insekten äter samma föda, relevant föda
i detta sammanhang är läder och textilier.

Museiänger (Anthrenus museorum) finns i Sverige ända upp till Torne
lappmarker, vanligt förekommande skadeinsekt i våra muséer. Kan gö-
ra stor skada, men då det bara är en generation per år hör dem inte
till de svåraste skadegörarna. Museiänger angriper bland annat stopp-
ningar av hår och klädselmaterial av siden och ylle. Generellt gäller att
de insekter som äter ull och ylle också äter hår.

Men insekterna kan inte klara sig på bara keratinet som finns i hår och
ylle utan vill också ha fett och proteiner. Därför angrips först de even-
tuella fläckar som finns på textilerna. Angreppen består inte av stora
hål utan många små. Släktingar som äter samma föda som Museiänger
är Mattbaggen, Pälsänger och Fläskänger.

Stoppningar som innehåller linnetyg är inte lika intressant för de här
djuren. Men om textilen är smutsig kan ängarna även äta linnetyg. Vad
gäller gräs så är det inte en intressant föda om det saknas frön, men
finns det frön blir det genast mer näringsrik föda och utsätts då för
ängrar.

Pälsänger (Attagenus pellio) skiljer sig från de andra skadeinsekterna ge-
nom att arten även angriper spannmålsprodukter som t.ex. en stopp-
ning av halm (Monika Åkerlund, 1991).
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Kapitel 6

Rekonstruktionen av
Skoklosterstolen

6.1 Den nytillverkade Skoklosterstolen

Skoklosterstolen lanserades våren 2002 av Skokloster och Östervåla AB. Ös-
tervåla AB har gått i konkurs så stolarna går inte längre att köpa. Stolarna
var hantverksmässigt tillverkade och kopian låg utseendemässigt så nära ori-
ginalet som möjligt. Man missade dock att originalstolarna fått en sekundär
stoppning. Därför såg de nytillverkade stolarnas stoppning lite klumpig ut.

Skoklosterstolen tillverkades precis som originalet i ask och efter samma
mått. Stolen ytbehandlades med pigmenterad linolja, något som troligen inte
stämde överens med originalens ytbehandling (Snickarcentrum i Östervåla
AB, 2005). Den pigmenterade linoljan, ger den kulör som originalstolen har
fått genom århundradena. I Skoklosters skadeinventering för möbler från år
1993 står följande om ytbehandlingen: “Stolarna transparant ytbehandlade,
ytbehandlingen fluorescerar (självlysande) i en gråvit ton”. Utifrån detta
kan man dra slutsatsen att stolarnas ytbehandling kan vara något slags vax.
För att säkert kunna fastställa detta behöver man ta ett träprov för analys,
detta har jag inte gjort. Jag har istället valt att lägga ner mer energi på
själva stoppningen än på trästommen. Jag har därför lämnat trästommen
obehandlad.

Den nytillverkade stolen har följande stoppnings- och klädselmaterial:

• Sadelgjordar av hampa

• Stoppning av krollsplint och tagel

• Entränning av juteväv
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• Bomullsdomestik

• Ryggens baksida är klädd med linnetyg

• Klädsel på stolens sits och innerrygg är vegetabiliskt garvat skinn

• Tennlikor av mässing

Kopians stoppningsmaterial och tekniker stämmer inte överens med hur
en barockstol ursprungligen ska vara stoppad. Följande material ska inte
finnas i en barockstoppning:

• Stoppning av krollsplint och tagel

• Entränning av juteväv

• Över- och understoppning

• Bomullsdomestik (Snickarcentrum i Östervåla AB, 2002)

Som tidigare nämnts byggdes 1600-talets stoppningar upp på sadelgjord
och en väv, stoppningsmaterialet låg löst. Vävarna som användes under 1600-
talet var av linne eller hampa. Väven av jute som använts på kopian kom
först i bruk runt sekelskiftet 1900, samma sak gäller stoppningsmaterialet
krollsplint (rivna palmblad) och bomullsvadd. Då det finns två typer av
stoppningsmaterial och en entränning på kopian kan man dra slutsatsen att
det gjorts en grundstoppning och en överstoppning. Överstoppning och un-
derstoppning är tekniker som först kom i bruk under empiren i början av
1800-talet.

6.2 Hur rekonstruktionen ska genomföras
En analys av originalstolarnas stoppning kommer att göras för att få svar på
vad stoppningsmaterialet består utav. Vilket material är vävarna och sadel-
gjorden vävda av? Lin?

Den nya stoppningen kommer att göras efter de tekniker som användes
under barocken. Då det inte går att fastställa om stoppningsmaterialet i sto-
larna är original eller ej har jag bland annat utgått ifrån de svar som analysen
har gett mig. Stoppningen blir därför av obehandlat tagel, tuvtåtel och halm.
Det material som används till rekonstruktionen är material som kan förekom-
ma i en barockstoppning. Lädret blir ett svart vegetabiliskt garvat läder från
Tärnsjö. Lädret är valt efter inventarielistan från 1716 då stolarna först står
nämnda och då beskrivs som svarta läderstolar.
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Innan själva rekonstruktionen påbörjades slipade jag stommen med sand-
papper nr 120, 280, 320. Till slipningen använde jag klossar, rundstavar och
våta trasor. Stommens delar limmades ihop efter slipningen med fisklim.

6.2.1 Olika slags tekniker vid en rekonstruktion

Idag är en traditionell stoppning uppbyggd av flera lager med stoppningsma-
terial som hålls på plats av olika vävar. Vävarna är nubbade eller fastklamrade
vid stolens sarg. Nubben och klammerarna ger stommen många hål som på-
verkar stommens hållbarhet betydligt. Skador i stommen ska man ta hänsyn
till vid eventuell renovering av stoppningen. För att slippa utsätta stommen
för mer påfrestning kan man gå till väga på följande sätt.

Ethafoam

Ett alternativ till tapetsering som används främst inom museivärlden är att
bygga upp stoppningen med hjälp av ett hårt skum av polyethylen som he-
ter Ethafoam r©. Ethafoam r© används främst när den riktiga stoppningen
saknas eller när en traditionell renovering av stoppningen skulle göra en för
stor skada på stolens stomme. Ethafoam r© kan sågas, skäras, raspas m.m.
till en önskad form och får när det kläs samma utseende som en traditio-
nell stoppning. Metoden används främst då en stol ställs i ordning för en
utställning.

Polyethylenet är ett godkänt plastmaterial då det är kemiskt stabilt och
inte påverkar material i sin omgivning negativt. En sits i Ethafoam r© är
också stabil i sig själv då den inte påverkas av omgivningen. Skummet har
inga öppna porer, vilket stoppar bakterier och luft från att komma in och
påverka materialet från insidan.

Materialet fäst på stommens sits med hjälp av tyngdkraften och små fäst-
punkter vid eventuella rygg- och armstödsstolpar (Elizabeth G. Lahikainen,
2001).

En snäll renovering av en stol till privatpersoner

Vid renovering av en stoppning till privatpersoner är ofta kravet ett annat,
stolen ska ofta användas till skillnad från muséeföremål. Om stolen ska an-
vändas är kanske inte Ethafoam r© ett bra alternativ. Man kan då välja att
arbeta på följande sätt: Allt material som tas bort och sedan inte sätts till-
baks sparas i t.ex. en linnepåse. Linnepåsen läggs sedan in i stolen för att på
så vis bevaras och följa med stolen. I påsen kan man också lägga in en lapp
som talar om vad man har gjort med stolen, datum och plats för detta.
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Vid en så kallad snäll renovering ska man tänka på att ta bort så lite
som möjligt av det historiska materialet och de tekniker som tidigare har
använts. Detta gäller främst då materialet och tekniken är historisk och kan
“förmedla” något till nästkommande tapetserare.

En stoppning går att renovera genom att man låter den gamla sadelgjor-
den och grundväven få sitta kvar. På ovansidan av det gamla, (mot stoppning-
en) spänner man nya sadelgjordar och en grundväv eller bara en grundväv.
På det nya lägger man på den gamla stoppningen som eventuellt sveps in i
en ny entränning (en gles linneväv). Allt nytt stoppningsmaterial som läggs
till håller man skild från den gamla, för att nästkommande ska kunna skilja
originalstoppningen från den sekundära stoppningen. Även om nubb är mer
historiskt korrekt är klammer att föredra om en stomme är i dåligt skick.
Klammer ger mindre hål än nubb och blir på så vis snällare mot stommen.

6.3 Rekonstruktionsarbetet
Föremål: Tio stolar från Skokloster som kallas för Skoklosterstolen.

Teknik: Skuren, brutna kanter

Signatur: Saknas

Märkning: A:B 1708, två av stolarna är märkta med ett A på baksargen
(se figur 6.1).

Stil: Karolinskt utseende

Ursprung: Troligen tillverkade av en lokal snickare på Skokloster

Tillkomsttid: Troligen runt 1708

Ytbehandling: Transparant, fluorescerar i en gråvit ton. Idag har stolarna
en rödbrun ton.

6.3.1 Stomme
Stolar av ask, troligen ytbehandlad med något transparent i en gråvit ton.
Skuret benkryss med svagt välvda mittslåar och svagt neråtböjda sidoslåar.
Mitt på slåarna finns rektangulära plattor. Framben och bakben är skurna
med åttsidiga mittparti och fyrkantiga över- och nederdelar. Bakbenen skil-
jer sig från frambenen då de även är något bakåtböjda och går i ett med
ryggstödets ram. Ryggen är något bakåtböjd, hög och rektangulär.
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Figur 6.1: A:et som finns på två av stolarnas baksarg.

• Stommens höjd: 106–107 cm, bredd: 40–41 cm, djup: 52–57 cm

6.3.2 Nuvarande tillstånd

Stolarna är mycket smutsiga, dammiga och fläckiga. Kopparoxider runt om
på mässingstennlikorna och revor i lädret på sitsarna. Två av stolarnas sitsar
är betydligt mer slitna i skinnet, även träets färg är ljusare. Detta kan betyda
att de har stått i mer solljus än de andra stolarna.

Under klädseln på stolarnas sits finns två olika varianter av en väv, en
med grov struktur och en med en lite finare struktur.

Jag har inte lyckats urskilja några spikhål från ett läder som tidigare
skulle ha klätt ryggstolparna (se figur 4.2).

6.3.3 Tidigare restaureringar

Gamla spikhål och skärmärken är synliga utanför den läderklädsel som idag
sitter på stolarna (se figur 6.2). Detta tyder på att stolarna tidigare har varit
klädda med läder, något som bekräftas av inventarielistorna. När man klär
har man alltid lite mer klädselmaterial än vad som går åt, detta har man för
att ha något att hålla i när klädselmaterialet spänns på plats. När man klär
med läder använder man sig av en kniv för att skära bort det “överflödiga”
lädret. Vid öppning i vänstra bakhörnet på stol 3657:3 finns spikhål som visar

33



Figur 6.2: Gamla spikhål och skärmärken.

fyra rader med hål. Två rader med hål för det läder och väv som idag sitter
på stolen. En av de övriga raderna har skärmärken, en tidigare läderklädsel.
Den sista raden med spikhål kan som idag ha varit en väv som suttit mellan
stoppningsmaterialet och lädret.

6.3.4 Övrigt

Stolarna var vid inventarielistorna från 1716 och 1728 tolv stycken. När sto-
larna nämndes nästa gång i inventarielistorna år 1930 fanns det bara tio
stycken stolar på slottet. Vart två av stolarna finns idag vet man inte.

• År 1716 och 1728 stod stolarna i rum 1e, “Vinterrummet”, i slottets
bottenvåning

• År 1930 och 1967 stod stolarna i rum 3p, “Leyden”, rummet innan
svarvkammaren

• Stolarna flyttades sommaren 1993 till “Antwerpenrundeln”

• Stolarna ställdes ut sommaren 1994 “I Grevarnas Tid”

• Idag står stolarna i rum 3r, “Turinrummet”, ett av tornrummen
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6.3.5 Originalstolarnas sitsar
Den delen av stoppningen som är gjord med gräs kan vara ursprunglig. Rykt-
håret som ligger på gräset kan ha kommit dit när stolarna senare kläddes
om. Detta antagande kan vara troligt då stoppningen idag är betydligt högre
än vad den borde vara. Antagandet är gjort utifrån den ordning stoppnings-
materialet ligger i sitsen. Underst ligger gräset, över ligger håret. När jag
öppnade ett av bakhörnen på stol 3657:3 såg jag spikhål under den väv som
idag finns över stoppningen. Detta betyder att en annan väv troligen har
funnits mellan stoppningen och lädret. Utifrån detta kan jag inte säga om
stoppningsmaterialet som idag finns i stolarna är original eller ej, men jag
vet att man idag ofta lägger ett lager med ny stoppning över den gamla
för att på så vis spara på material vid en omstoppning. Det är även troligt
att man kan ha gjort detta då stolarna fick sin nya läderklädsel. Men det
är naturligtvis även möjligt att stoppningsmaterialet är utbytt vid den sista
omklädseln. Att datera materialets ålder i en kol fjorton-analys skulle inte
kunna ge ett tillräckligt specificerat resultat som skulle kunna hjälpa till vid
åldersbedömning av stoppningsmaterialet.

Stolen 3657:3 har 4 rader med spikhål (se figur 4.1). Två rader med hål
för det läder och den väv som idag finns på stolarna och två rader för läder
och väv som tidigare har suttit där. Tydliga skärmärken finns vid två av spik-
hålsraderna. Att det inte finns något skärmärke vid de innersta spikmärket
förstör hypotesen om att det vid en läderklädsel inte används en väv mellan
stoppningen och lädret (se text sida 17).

Man kan utgå ifrån att sadelgjorden och grundväven är original från 1708
då man tror att stolarna gjordes. Detta då den skrivna texten A:B 1708
står på både sadelgjorden och grundväven. Det förekommer att man byter
grundväven och sadelgjorden vid en omklädsel/omstoppning, men så verkar
inte vara fallet här.

• Stoppningshöjd från golvet: 52–53 cm

• Stoppningshöjd från ramen, framkant: 9–10 cm, bakkant: 9,5–11 cm

• Stoppningshöjd från golvet, framhörn: 50–51 cm

• Stoppningshöjd från ramen, bakhörn: 8–11 cm

Grundstoppning

Sadelgjord: 6,5 cm bred. Grundväv: trådtäthet 10 per cm. Stoppning: tuvtå-
tel, halm och ryckthår från get. Entränning: väv mellan stoppningsmaterialet
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och lädret. Spik: handgjorda nubb mellan 5–10 mm långa. Övrigt: se figurer
3.3, 3.4, 4.1 och 6.2.

Överstoppning

Spik: tennlikor i mässing. Klädsel: svart läder. Övrigt: band av läder med
tennlikor.

6.3.6 Rekonstruktion av sitsen

Sadelgjorden spikades fast efter samma flätning som syns under originalsto-
larna. Tre i bredd lodrätt och två i bredd vågrätt (se figur 3.4). Valde en
sadelgjord som heter “hampaextra” (trots namnet är sadelgjorden gjord av
lin) för den har en grov struktur som ser ut som den som sitter på original-
stolarna. Den är dock lite smalare.

Över sadelgjorden satte jag en linneväv, väven är glesare och tunnare än
de vävar som idag används inom möbeltapetsering. Men trådtätheten är den
samma som den som sitter på stolarna idag och jag tycker att strukturen är
den samma, därför valde jag denna väv.

Först lade jag ett lager med halm på grundväven på halmen lades ett
lager med tuvtåtel. Gräset stack ut utanför kanterna så jag tog en sax och
kapade till det i rätt längd. När jag öppnade originalstolen nr 3657:3 så såg
det ut som om man hade gjort så, kapat till stoppningen till lämplig längd
när den låg på plats (se figur 4.1). Därefter spände jag en linneväv med en
bredd på fem centimeter över gräset. I linneväven fäste jag en tråd som löper
zick-zack över den delen där öppningen på stoppningen hamnar. Linnebandet
och zick-zacksömmen ska hindra gräset från att falla ut där inget annat håller
det på plats.

Över gräset och halmen spände jag lädret. Tyvärr tyckte jag att stopp-
ningsmaterialet såg buckligt ut genom lädret och valde därför att spänna en
linneväv mellan stoppningsmaterialet och lädret (se figur 6.3). I det främre
hörnet lades vecket bakåt, blir på så vis synligt på stolens långsida (se figur
6.4). Lädret spikades fast på stolen med Kammzwecken, överflödigt lädret
skars sedan bort. Skar till ett band av lädret, bandet fick en bredd på en
centimeter. Badet fästes vid lädrets kant med hjälp av tennlikor. Tennlikor-
na spikades fast med fem centimeters mellanrum (se figur 6.4). Alla vävar
och sadelgjord som syns har fått lim på sina kanter för att de ej ska repas
upp.

Under arbetet med rekonstruktionen har jag tänkt på att vara “snål” med
material. Detta har jag gjort för att då man tittar på historiska stoppningar
kan man se att man inte använt sig av mer material än absolut nödvändigt.
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Figur 6.3: Den färdiga rekonstruktionen av sitsen.

Figur 6.4: Sitsens hörn med veck, läderband och tennlikor.
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• Stoppningshöjd från golvet: 50 cm

• Stoppningshöjd från golvet, framkant: 49 cm, bakkant: 48,5 cm

• Stoppningshöjd från golvet, framhörn: 48,5 cm, bakhörn: 47,5 cm

Grundstoppning

Sadelgjord: sadelgjord av “hampaextra” (som är gjort av lin), 6 cm bred.
Grundväv: linneväv. Stoppning: tuvtåtel och halm. Entränning: linneväv 148/
320. Spik: nubb 17 m.m. till sadelgjorden, Kammzwecken 14/13 till grund-
väven.

Överstoppning

Klädsel: svart vegetabiliskt garvat läder från Tärnsjö. Band: tillskuret av
lädret. Spik: Kammzwecken 12/12 till lädret och tennlikor till bandet.

6.3.7 Originalstolarnas ryggar

Stoppningen planar ut till ingenting upptill och nertill. Det verkar som om
grundväven är nubbad en gång och sedan vikt och nubbad en gång till. I
ryggen finns bara rykthår, troligast från get. Något som är säkert är att
ryggens och sitsens hår kommer från samma djurart. Håret ligger på en väv
av linne, vilken jag tror har en vikt kant. Över linneväven ligger rykthåret
löst och hålls på plats av lädret. Klädselns dekoration är läderbandet med
dess mässingstennlikor.

• Stoppningshöjd: 3 cm

• Stoppningshöjd upptill: 1 cm

• Stoppningshöjd nedtill: 1 cm

Grundstoppning

Grundväv: väv av lin. Stoppning: rykthår från get. Spik: nubb. Övrigt: grund-
väven skulle kunna vara original då den för blotta ögat ser likadan ut som
sitsens grundväv (se figurer 6.1 och 3.3).
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Överstoppning

Klädselmaterial: svart läder med ränder i strukturen och band av läder. Spik:
mässingstennlikor. Övrigt: ett läderband sitter över nubben. Bandet hålls på
plats av mässingstennlikor (se figur 6.2).

6.3.8 Rekonstruktion av ryggen
Jag nubbades fast en väv av linne på stolens rygg, väven nubbades, veks och
nubbades igen. Lade en tunn limsträng längst med vävens klippta kant för
att hindra den från att repa upp sig där väven är frilagd. På väven lade jag
två slags tagel. Först ett som jag fått från en vän med häst, sedan lade jag
på tagel från Sturedalstagelindustri. Taglet ligger löst på väven och hålls på
plats av lädret.

Jag funderade på att klippa taglet i korta bitar för att få det att likna
rykthår. Men beslöt mig för att inte göra detta. För att hindra taglet från
att glida ut vid läderklädselns öppning spände jag ett band av linneväv över
taglet. Emellan bandet och grundväven sydde jag en zick-zacksöm för att på
så vis få taglet att ligga kvar då jag gör den halv (se figur 6.5).

Över taglet spändes lädret och nubbades fast med Kammenzwecken. Skar
av lädrets kant och skar till ett band av lädret. Bandet gjorde jag en centi-
meter brett. Bandet fästes runt ryggen med hjälp av tennlikor som spikades
med fem centimeters mellanrum (se figur 6.6).

• Stoppningshöjd: 1,5 cm

• Stoppningshöjd upptill: 1,5 cm, nedtill: 1,5 cm

• Stoppningshöjd övre hörn: 1 cm, nedre hörn: 1 cm

Grundstoppning

Grundväv: linneväv. Stoppning: rakt tagel, blandade färger. Spik: special-
nubb 9 mm. Övrigt: ett band gjordes av 148/320 linneväv. Bandet spändes
över taglet. I bandet fäste jag en linnetråd zick-zack mellan bandet och den
bärande väven. Detta gjorde jag för att kunna hålla stoppningen på plats då
jag gör en “öppen” stoppning.

Överstoppning

Klädselmaterial: svart vegetabiliskt garvat från Tärnsjö. Band: tillskuret av
lädret. Spik: Kammenzwecken 12/12 och tennlikor till bandet.
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Figur 6.5: Taglet ligger löst på grundväven. Bandet och zick-zacksömmen
håller taglet på plats då stoppningen är “öppen”.

Figur 6.6: Detaljer från ryggens klädsel.
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Kapitel 7

Resultat och diskussion

7.1 Resultat

Mitt mål var att skapa ett intresse för historiska stoppningar och deras tekni-
ker. Avgränsning gjordes då jag valde att göra ett samarbete med Skokloster
och att studera/analysera Skoklosterstolen. Arbetet omfattar det som är re-
levant för rekonstruktionen och de olika analyser av material som gjorts.
Begränsningen kändes bra och gav arbetet en röd tråd.

Här redovisar jag de resultat som jag har kommit fram till samt ger
läsaren en möjlighet till egna slutsatser. Egna tankar som uppkommit under
arbetets gång presenteras i den avslutande diskussionen.

Ett antagande som tidigare har gjorts vad gäller Skoklosterstolen är att
den är tillverkad lokalt på slottet av en snickare. Genom att skicka stolarnas
stoppningsmaterial på analys har följande kunnat fastslås. Det ena provet var
på gräs som finns i stolarnas sits detta skickade jag till Umeå Plant Science
Center (UPSC). Deras hypotes är att gräset skulle kunna vara Tuvtåtel,
detta baseras på att grässtråna är sträva åt ena hållet och släta åt det andra.
Tuvtåtel trivs i fuktiga marker, vid stränder, i skogar, diken och i kärrkanter,
så gräset skulle mycket väl kunna komma från Skohalvöns stränder. Detta
stärker hypotesen om att stolen skulle kunna vara tillverkad lokalt.

Det går inte att fastslå om gräset eller rykthåret som finns i stoppningen
är original eller ej. En tanke är att gräset i sitsarna är original och att man
vid senaste omklädseln lagt på rykthåret.

Eftersom jag själv använde mig av Tuvtåtel till rekonstruktionen, vet jag
att det är lätt att plocka och att det “bygger” bra som stoppningsmaterial.
Det känns naturligt att man skulle ha valt ett gräs som Tuvtåteln. Arbetet
med att få ihop stoppningsmaterial går mycket fortare än om man väljer ett
vanligt gräs. Till den öppna rekonstruktionen, vilket innebär att det bara är
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stoppning på halva sitsen, gick det åt så lite som en och en halv tuva. Gräset
torkade på två dagar i solen och var lätt att arbeta med.

Eftersom Skokloster främst har använts som sommarbostad är det mycket
möjligt att Skoklosterstolarna har gjorts klara under en sommar. Tuvtåtel
växer under juni och juli, samt under tidig vår.

Som skrivits i uppsatsen hävdar en del att möbler som kläddes med tyg
ofta fick ett extra tyg mellan stoppningsmaterialet och klädestyget, detta
troligen för att skydda klädseltyget. Om klädsel var läder skulle inte detta
skyddande lager av tyg mellan stoppning och klädseln finnas. Andra hävdar
motsatsen och säger att det inte går att göra ett sådant antagande, de menar
att ett tyg mellan klädselmaterialet och stoppningen förekommer vid både
textil och läderklädsel. När jag öppnade stol nr 3657:3 såg jag märken av
fyra rader med spik. Två av raderna är efter läderklädsel vilket syns på de
skärmärken som finns kvar i stolens trästomme. Två rader utan skärmärken,
varav den ena från väven som idag sitter mellan lädret och stoppningen. Den
sista raden med spikhål är troligen från spikar som har hållit en väv på plats.
En väv som legat mellan stoppningen och klädseln. Detta trots att stolarna
redan då de nämns första gången 1716 var klädda med läder. Detta visar att
det är svårt att dra säkra slutsatser. Den enda slutsats som man kan dra
är att allt varierar från fall till fall. Stoppningar under barocken följer inga
givna regler.

Kan Cardivang ha varit det läder som tidigare suttit på stolarna eller
är det ett modeuttryck som man bara har använt på inventarielistan från
år 1728? Randig struktur blev vanligt under senare delen av 1700-talet men
man kan inte säkert säga om det använts tidigare. Man vet att många möbler
på slottet genomgick en renovering under 1830–1840-talet. Det är troligt att
stolarna fick sitt randiga läder vid denna tid. Troligen hände något med
stolarnas stoppning vid samma tillfälle. Stoppningen är idag för klumpig
för att kunna vara en stoppning gjord under barocken. Under 1800-talet
var det modernt med höga stoppningar så det är mycket möjligt att mer
stoppningsmaterial lades till då omklädseln gjordes.

Genom att skicka prover på sadelgjorden och de bärande vävarna i rygg
och sits har jag kunnat fastslå att de är gjorda av lin. Sadelgjorden och den
bärande väven i sitsen är mycket troligt original, då stämpeln A:B 1708 finns
på både sadelgjord och väv. Detta är mycket intressant då man av tradition
har ansett att sadelgjordar gjordes av hampa och vävar av lin.

Analysen av hårproverna indikerade att håret kom från get, hårens tjock-
lek, cellstruktur och färger stämde överens med det referensmaterial för get
som stråna jämfördes mot. Båda proverna, det ena från sits och det andra
från rygg, var från samma djurart. Vilket borde innebära att allt hår har
tillförts stoppningen vid samma tillfälle. Detta kan stärka mitt antagande
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om att gräset i sitsen är original och håret sekundärt, vilket också skulle in-
nebära att håret i ryggarna inte är ursprungligt utan bytts ut. Ett helt säkert
svar går inte att ge för det kan naturligtvis även vara på följande sätt. Vi
vänder på det och säger att allt hår är original och att gräset är sekundärt
eller så är varken gräs eller hår orginal.

En tanke jag har haft är om man genom att titta på stolarnas stoppnings-
material kan fastslå vilken årstid stolarna har stoppats. Men om stoppningen
är helt utbytt kan man inte utifrån det material som finns i stolarna idag dra
några slutsatser. Men om gräset i stolarna är original kan det ha sparats och
använts under vintern och behöver alltså inte vara ett typiskt stoppningsma-
terial för stoppningar gjorda under sommarhalvåret. Om rykthåret i ryggen
är original eller ej är svårt att säga.

I inventarielistor från år 1716 benämns stolarna som Swarta Läder Stohl-
ar. Andra gången de omnämns år 1728 beskrivs de som stolar öfwerKlädda
med swart cardivang. Cardivang som enligt Ann Hallström betyder karduan
eller carduan. En tanke som jag hade var att cardivang klädseln kunde vara
den som idag fortfarande sitter kvar på stolarna. Men detta är inte troligt då
Ann Hallström säger att karduan/carduan har ett ganska grovt narvmönster.
Ränderna som finns i lädret som idag sitter på stolarna har inte några synliga
narvmönster.

Troligt är därför att benämningen som gjordes på stolarnas klädsel 1728
är gjord för att det är lädret på modet just då.

7.2 Avslutande diskussion

Målet är att väcka tankar och hypoteser runt historiska stoppningar och ge
läsaren en möjlighet till egna slutsatser.

En tanke som har väckts hos mig är om stoppningsmaterialet var årstids-
baserat eller om man helt enkelt stoppade möbler under sommarhalvåret.
Har stoppningar som stoppats med gräs och hö främst gjorts under som-
maren och de som stoppats med halm gjorts under vårvintern? Vad som
naturligt styr detta är när man främst tillverkade trästommarna och när
lädret var färdiggarvat.

Under arbetets gång har jag funderat mycket över hur man har gått till
väga med samlandet av stoppningsmaterial? Samlade man och la på hög
eller gick man ut och plockade när man skulle stoppa? Man vet att man
tog till vara på mycket åtminstone i bondesamhället. Kan det ha gått till
på ett annat sätt då yrkesgruppen tapetserare var så ny? Är samlandet av
stoppningsmaterial något som har utvecklats med tiden, då yrket blev mer
vanligt? Var det så att stoppningsmaterialet under barocken följde årstiden?
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Dessa frågor skulle jag tycka var en intressant fortsättning på denna uppsats.
Om man nu ville stoppa en stol med rykthår som jag har skrivit var

ett vanligt stoppningsmaterial hur fick man ihop det? Om en häst under de
bästa veckorna ger cirka tre deciliter hår, så går det åt många hästar för att
få ihop ett kilo rykthår. Visst kunde rykthår även komma från grisar och
kor med flera. Tog man till vara på håret som satt på hudarna när djuren
slaktades? Hundhår används än idag som komplement i garner till tröjor med
mera, bland annat i Estland. Kan rykthåret från olika djur ha samlats som
värmande komplement till ullgarn?
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Ordlista och personer

Allmoge, “hela hopen”, alla invånare inom ett område eller en nation. Or-
dets betydelse blev sedan särskilda stånd med olika privilegier. Allmo-
gen kom då att syfta på “de övriga hopen” och omfattade efterhand
landsbygdens bönder och obesuttna.

Cardivang, betyder karduan eller carduan, dvs. läder från Cordoba. Den
spanska staden var känd för sitt fina getskinn med grovt narvmönster
och god kvalitet.

Fastredningsstygn, stygn som löper genom grundväven och upp över
stoppningen, håller stoppningsmaterialet på plats när man rett ihop
stoppningsmaterialet.

Fast stolsstoppning, då stoppningen är fäst vid stolens sarg istället för på
en lös ram som sänkts ner i stolens stomme.

Fauteuille, har i möbel historiska sammanhang använts som beteckning för
stolar med höga rektangulär rygg, rikt skulpterade benställning och
armstöd.

Flamsk, konstvävnad, ofta bildvävnad.

Flossa, är grovt vävda knutar av yllegarn vars mönster framträder med
starka färger på en svart botten.

Hampan, är känd som spånadsmaterial i Kina 2800 f. Kr.. Används idag
till bland annat sadelgjordar.

Kläde, fint ylletyg.

Linet, användes i Egypten redan omkring 4000 f. Kr.. När det började odlas
i Norden vet man inte med säkerhet. Men det finns enstaka fynd redan
från järnåldern.
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Axel Oxenstierna, rikskansler, friherre, levde mellan 1583–1654. Riks-
kansler för drottning Kristina då hon år 1632 vid sin fader Gustav
II Adolfs död endast var sex år gammal, hade Oxenstierna den reella
makten. Det innebar att Oxenstierna hade stor del i de framgångar som
Sverige hade under andra halvan av trettioåriga kriget. När Kristina
kröntes till drottning 1644 så blev Oxenstierna även hennes kansler.

Plysch, sammetsliknande vävnad, med lugg av silke eller ull.

Ryggbricka, partiet mellan ryggstolparna på stolar med öppen rygg.

Ryggspegel, inramat fält på en rygg.

Sadelgjord, grova vävda band som flätas underst på en stoppning. Har som
uppgift att bära upp stoppningen och ge komfort.

Sammet, vävnad med tät lugg. Luggen består utav öglor som vanligtvis
skärs av s.k. skuren sammet eller så lämnas luggen oskuren s.k. oskuren
sammet.

Trettioåriga kriget, var en serie av konflikter mellan en rad furstar son
tävlade om makten i Europa. Kriget pågick mellan 1618–1648. Under
början framstår kriget som ett religionskrig mellan protestanter och
katoliker. Det var Frankrike som avgick med segern.

Tuvtåtel, trivs i fuktiga marker så som kärrkanter, vid stränder, i skogar
och diken. Växer under juni/juli, i täta stora tuvor. Har en mörkgrön
färg, stråna blir 40–100 cm höga och bladen är 2-3 mm breda.

Nicodemus Tessin d.ä., arkitekt, levde mellan 1615–1681, kunglig arki-
tekt från och med år 1646, statsarkitekt i Stockholm från och med
1661. Ritade bland annat Drottningholms Slott och domkyrkan i Kal-
mar.

Vadmal, grovt tyg av ylle.

Jean de la Vallée, arkitekt, levde mellan 1620–1669, kunglig arkitekt från
och med år 1651. Han påbörjade Katarina och Hedvig Eleonora kyr-
korna i Stockholm, båda kyrkorna stod klara först långt efter hans död.
Tillsammans med Tessin d.ä. byggde han bland annat Wrangelska pa-
latset.

Casper Vogel, är huvudarkitekten till Skokloster. Wrangel anlitade avsikt-
ligt en gammalmodig arkitekt som skulle ge slottet sken utav att vara
äldre än vad det var.
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Carl Gustav Wrangel, Skoklosters byggherre. Wrangel levde mellan 1613
–1676, han föddes i stenhuset som idag ligger på slottets norra sida.
Gjorde stora insatser i 30- åriga kriget (som pågick mellan 1618–1648)
mot bland annat Danmark och Polen. Wrangel utnämndes år 1648 till
generalguvernör i Svenska Pommern. 1654. Wrangel gifte sig år 1640
med Anna Margareta von Haugwitz, paret fick 11 barn.
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Skoklosterstolarna tillverkades 1708 till slottets dåvarande ägare Abraham Brahe. Som tidigare
publicerats av Johan Knutsson finns det skäl att tro att stolarna tillverkats lokalt. Nya analyser
presenteras i uppsatsen som styrker denna hypotes. Vidare redovisas vilka material som använts i
originalstoppningen, identifierade bland annat med mikroskopering. I största möjliga mån har dessa
material använts vid rekonstruktionen.
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