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SAMMANFATTNING 

Denna rapport är en jämförande studie av byrålådors konstruktion under åren 1700-1820. Jag 

har med avstamp i faktiska objekt dokumenterat och förtydligat byrålådans konstruktion. I 

mitt sökande efter byråar med tidstypiska konstruktioner har jag besökt ett flertal museer och 

antikhandlare. Dokumentationen av de utvalda möblerna har haft stor betydelse för att klargö-

ra konstruktionen och peka på eventuella brister som kan påverka hållbarheten.   

Det jag vill förmedla är att med kunskap om lådors konstruktion kan vi öka vår förståelse av 

den komplicerade sammansättning av delar som en låda är. Utifrån denna kunskap kan vi se-

dan fatta bra och relevanta beslut om möbeln när det kommer till konservering. Kunskap om 

lådkonstruktioner kan också underlätta datering av äldre möbler. 

Jag har även intervjuat konservatorer kring deras metoder och tankar kring konservering av 

glidlister i byråer. Resultatet av intervjuerna har jag sedan analyserat ur ett konserverings-

etiskt perspektiv.  

Genom mitt arbete har jag kunnat visa på en utveckling av byrålådans konstruktion från lådor 

med utanpåliggande botten till lådor med botten i ett notspår. Jag har i mina analyser av kon-

serveringsmetoder kommit fram till att alla möbler har olika skadeproblematik, vilket gör att 

man i varje enskilt fall bör ta ställning till vilken metod som är optimal, detta med reservation 

för att en åtgärd alltid bör vara reversibel.  
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ABSTRACT 

This report is a comparative study of drawer constructions during the years 1700-1820. I have 

with a starting point in actual objects, documented and clarified the drawer constructions. I 

have visited several museums and art dealers in my search for chest of drawers from different 

periods and with typical constructions. When documenting the chest of drawers I have put 

great emphasis on clarifying the construction and note the weaknesses that can affect the du-

rability of the object.   

What I want to convey is that with knowledge about drawer constructions it is possible to 

understand what a complicated construction a drawer is. With this knowledge one is able to 

take decisions necessary for the wellbeing of objects when a conservation treatment is neces-

sary. Knowledge about drawer constructions can also be of great help when dating an object. 

I have also interviewed conservators about their methods and thoughts about the conservation 

of runners in chest of drawers. I have analyzed the result from the interviews with a focus on 

conservation ethics. 

Through my work I have been able to show the development of the drawer construction, from 

drawers with externally lying bottom to drawers with the bottom in a groove. In my analy-

sis of conservation methods I have concluded that all furniture has various problems, and 

should be analyzed from their need of optimal treatment, this with the reservation that a 

treatment always should be reversible. 
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1. INTRODUKTION 
Byråns lådor är ett möbelelement med många intressanta och ibland komplexa problem. En 

byrå är en möbeltyp som genom sin funktion som förvaringsmöbel oftast har krav på sig att 

vara möjlig att bruka, något som i sin tur ställer krav på att konserveringen innefattar funk-

tionsaspekter. Förståelsen av konstruktionen är avgörande då man konserverar och på andra 

sätt arbetar med möbler då man utan denna förståelse istället kan göra skada. En kartläggning 

av konstruktioner kan även ge vägledning vid datering av möbler.  

Jag har under arbetet fått insikt i att det inte finns så mycket dokumenterat kring lådkonstruk-

tioner under olika tidsperioder och tänker mig att det här arbetet kan inspirera till en publika-

tion inom detta ämne.  

När man ser till ritningar av möbler under den aktuella perioden så är lådors konstruktioner 

sällan eller aldrig utritade, snickarna förväntades själva kunna tillverka den för ändamålet 

mest lämpliga konstruktionen (Tarukoski, 2006). Det fanns också en stark norm för hur man 

skulle konstruera vilken fördes vidare från mästare till gesäll.  

 

1.1 SYFTE 

Syftet med denna rapport är att dokumentera, kartlägga och klargöra lådans konstruktion och 

utveckling i byråar under perioden 1700-1820. Jag har tagit utgångspunkt i faktiska objekt 

som jag anser vara representativa för respektive tidsepok.  

Jag vill i denna rapport även diskutera, reflektera över och analysera skadeproblematik, varför 

dessa skador uppkommit och hur man på det skonsammaste sättet, utifrån en konservators 

perspektiv, kan åtgärda typiskt förekommande skador.  

Jag vill även kunna ge inspiration till flera publikationer om möbelkonstruktioner, något som i 

konserveringssammanhang skulle vara till gagn för förståelsen av äldre möblers skade-

problematik. 

Som en del av arbetet har jag haft som ambition att med utgångspunkt i informationen och 

metoderna insamlade under intervjuer, analysera och utvärdera dessa metoder utifrån ett kon-

serveringsetiskt synsätt. 

 

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 

 Hur kan olika lådkonstruktioner och deras inpassning i stommen se ut och utvecklas 

under olika tidsperioder? 

 Vilken är den optimala lådkonstruktionen? 

 Vilket är det mest skonsamma sättet att konservera en låda när man ser till glidlister-

nas välmående? 
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1.3 METOD 

 Med utgångspunkt i historien beskriva snickeriets utveckling med hänsyn till gesällsy-

stemet, gesällvandringar, materialval och klargöra varför och hur man signerade möb-

ler. 

 Studera olika lådtyper, rita upp dem och analysera problematiken. 

 Intervjuer med konservatorer kring vanlig skadeproblematik och deras erfarenhet när 

man ser till vanligt förekommande skador. 

 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

För att få ett mera hanterbart underlag för analys så har jag valt att avgränsa tidsspannet till 

1700-1820. Jag har även valt att enbart analysera högreståndsmöbler då variationerna i kon-

struktionerna på folkliga möbler är för omfattande för att vara möjligt att dokumentera och 

analysera i denna rapport. De lådor som kommer analyseras är enbart byrålådor då det annars 

blir för brett spann av möbler att analysera. När det gäller skadeproblematik och analys av en 

skonsam konservering har jag valt ut en skada som jag anser vara typisk och kunna ge intres-

santa givande svar. Jag har även gjort avgränsningen att enbart ha tre stycken frågor med an-

knytning till skadetyp.  

 

1.5 KÄLLOR OCH KÄLLKRITIK 

De huvudsakliga källorna jag använt mig av är faktiska objekt dvs. byråerna, då det finns yt-

terst lite eller inget alls skrivet kring historiska lådkonstruktioner och utvecklingen av olika 

lådtyper.  

Viss information om de enskilda möblerna är hämtad från museernas databaser även om det 

finns tvivelaktigheter kring uppgifternas trovärdighet. Då det handlat om måttsättning, mate-

rial, och till viss del formen på byråer har jag valt att ändå referera till kataloguppgifterna ef-

tersom jag inte haft möjlighet att analysera de dokumenterade möblerna med hänsyn till de 

nämnda särdragen.  

Jag har använt mig av ett flertal äldre källor i de stilhistoriska avsnitten vilka kan innehålla 

inaktuell information men jag har ändå ansett att den är intressant att ta med i det här sam-

manhanget. 

 

1.6 TERMINOLOGI 

De termer jag använder mig av anses som gängse inom möbelkonservering och möbelsnicke-

ri. Dock kan en del av texten kännas föråldrad i de stycken som handlar om dåtidens olika 

titlar och yrken. 
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1.7 TIDIGARE FORSKNING 

Det finns en tidigare studie med liknande tema som i denna rapport, men med fokus på redo-

görande och kartläggande av möjligheter att datera möbler genom olikheter i lådkonstruktio-

nerna. Denna är skriven av Anna Sofia Tarukoski under hennes studier på Carl Malmsten 

CTD, och heter Historiska lådkonstruktioner. En annan student, Yuko Shimizu, har i sitt arbe-

te  Blindtræ og skuffers Konstruktioner forskat kring skillnader i byråkonstruktioner om man 

ser till en svensk respektive en fransk möbel, men även att se hur konstruktionen påverkar 

möbelns hållbarhet. I Mästarnas möbler kan man läsa om byråns uppbyggnad, med stort fo-

kus på snickeriteknik.  I Conservation of furniture av Shayne Rivers och Nick Umney finns 

ett kapitel om möblers historia, av Clive Edwards, med ett avsnitt om lådans utveckling med 

inriktning på material och teknik. Marshall Lagerquist har i Fataburen: Nordiska museets och 

Skansens årsbok 1953 en artikel om Hauptepoken där han gjort en skiss över lådkonstruktio-

ner under 1700-talet; en av Linning, en av Haupt respektive en av Iwersson tillverkad låda. 

Lassi Koivunen har skrivit ett kapitel i Georg Haupt- Gustav III:s hovschatullmakare, vilket 

handlar om Haupts snickeri och konstruktionslösningar men även om influenser från andra 

länder när det gäller utveckling av konstruktioner. I Pracht und Zeremoniell, Die Möbel der 

Residenz München kan man läsa om lådkonstruktioner och dess utveckling i Tyskland, men 

då även en del om hur utvecklingen spridits från andra länder dit. 
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2. BAKGRUND 
Ordet möbel har sitt ursprung i italienskans ”mobilia” som i sin tur har tagit sig till Sverige 

via tyskans ”Möbel” och franskans ”meubles”. Möbler kan definieras som rörliga eller flytt-

bara föremål vilka har till syfte att tillfredsställa något av våra grundbehov såsom  att sitta, 

sova eller äta. Under 1600-talet kan man hitta ordet i skrifter, men till en början syftade ordet 

till alla lösa föremål i hemmet. (Eklund Nyström & Nyström 2008:10)  

Förvaringsmöbler som lådor eller kistor förekommer redan under perioden 1575-1310 f.Kr. I 

dessa möbler kunde man förvara till exempel gudafigurer. Men utvecklingen till att ha dem 

som förvaringsmöbler i hemmen är av sent datum. (Harris 1965:12) Byråns övertagande av 

kistans funktion som förvaringsmöbel började under frihetstidens äldre period dvs. senba-

rocken, men man kan se att det är först under frihetstidens senare period som byrån slog ige-

nom helt och tog en central och oumbärlig plats i hemmen. Byrån är den möbel som ses som 

1700-talets främsta tillskott och att den efterhand konkurrerade ut kistan helt ur det möblerade 

rummet. (Wallin, 1933: XXII) 

 

2.1 MÖBELSTILARNA 

 

2.1.1 SENBAROCK/FREDRIK I:S TID 
Ca 1720-1750 

Karl den XII var en krigande kung – något som tärde hårt på statskassan och gjorde att Sveri-

ge under hans ledning blev utfattigt. I och med Karl XII död 1718 kommer det en lång freds-

period under ledning av Ulrika Eleonora. Stilhistoriskt infaller detta i övergången mellan ba-

rock och rokoko och omfattar perioden 1720-1750. Perioden brukar benämnas Fredrik I:s tid. 

(Holkers, 2007:77) Den franskt färgade tessinska slottsstilen sköts åt sidan och den eng-

elsk/holländska stilriktningen blev ledande. I och med det blev även den formmässiga gestalt-

ningen färgmässigt nedtonad. Typiska material var valnötsträ och brunt skinn, men barockens 

flärd fanns kvar som en efterdyning vid sidan av senbarocken.(Wallin, 1933: VII) 

Under denna period tillkommer några nya möbeltyper så som byrån, skrivbordet, golvuret och 

slagbordet. (Holker, 2007:81) Formmässigt kan man skönja att byrån utvecklats från skriv-

bordet med indrag för att få plats med fötterna. Sigurd Wallin skriver så här i Möbler från 

svenska herremanshem: ”Underdelen har här ett indraget mittparti för att ge bekvämare plats 

åt den skrivandes knän och fötter. Byrån blir härigenom kluven i två smalare delar” (se 

Fig.1). De vanliga fristående byråerna med eller utan låduppsatser har ofta en svängd fasad 

som i sitt formspråk kan efterlikna den nyss nämnda indragna byrån/skrivbordet i sitt form-

språk. Ofta är kurvan sammansatt av flera konkava eller konvexa former, ibland skilda av 

skarpa hörn. Gemensamt för dem alla är att de har en rak lodrätt yta. (Wallin, 1933: XII-XIII) 

Även Erik Andrén nämner att man kan se likheter mellan André Charles Boulle och hans 

samtida kollegors skribord som var tillverkade i slutet av 1600-talet och början av 1700-talet 

och den något senare byrån. Även om dessa är rikt dekorerade praktpjäser så kan man ändå 

skönja likheter med byråar från Fredrik I:s tid. (Andrén, 1981:103)  
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Fig 1: Skrivbord som kan ha inspirerat till byråns form. (Mobilier national: Activités /Collection, 2012) 

 

2.1.2 ROKOKO 
Ca 1740- 1780 

Under frihetstiden växte industriernas produktionsförmåga och konsumenternas lust till kon-

sumtion. Det fanns ett välstånd som krävde komfort och skönhet också inom konsten. Frank-

rike och Paris var den största inspirationskällan för rokokon i Sverige, man kan till och med 

säga att den svenska rokokon är mer fransk än i något annat land.  (Wallin, 1933:XIV-XV) 

Under rokokon sker en utveckling och förändring av barockens former, den gör om den svuls-

tiga hovstilen till en nätt konststil. (Holkers, 2007:95) Under denna period fanns också en 

tradition för svenska gesäller att ta sig till just Frankrike under sin gesällvandring. 

Rokokons möbler präglas av ett lekfullt och organiskt uttryck, ett objekt som ofta avbildas är 

snäckan. Man kan även se möbler vilka påminner om en blommas skaft eller ett rådjurs 

smäckra byggnad och muskelkraft. (Wallin, 1933:XVII) Möblerna skulle även vara lätta och 

bekväma för att passa det nya sättet att umgås. Byrån och skrivbordet var några av de möbel-

typer som fick en ny form. (Holkers, 2007:96)  

 

2.1.3 GUSTAVIANSKT 
Ca 1770-1800 

Under den gustavianska perioden går smakutvecklingen i samma banor som under frihetsti-

den, det vill säga med sina klara färger och smäckra former med en stark inspiration från 

Frankrike som under den tidigare rokokon gjort. Från den lekfulla glada rokokon går man mot 

en stramare stil. Den tidiga gustavianska stilen visar i flera detaljer en mjukhet som kan härle-

das till rokokon. (Wallin, 1933: XXVII) Många ornament och dekorationsdetaljer hämtas från 

antiken, till exempel lagerkransar, pinjekottar, urnor och medaljonger. Intresset för antiken 

kan härledas till utgrävningarna av de romerska städerna Pompeji och Herculaneum vilka 

begravdes vid Vesuvius utbrott. (Holkers, 2007:133) 

Byråerna får under denna period ett mycket rakt formspråk med plana ytor och raka vinklar. 

Däremot så kan byråer under denna period ha mycket högre ben än under tidigare perioder 

och fasadens översta låda som är mindre hög än de andra kan dekoreras som en fris. Det finns 

flera olika modeller för hur byråernas ben ser ut, en del har lätt s-formade, andra har raka fyr-
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kantiga avsmalnande ben. Det som är speciellt utmärkande för denna period är rika intarsior i 

starka färger. (Wallin, 1933: XXIX) Även om byråar under denna period ofta är dekorerade 

med färgstark intarsia förekommer också enklare fanerläggningar.  

 

2.1.4 SENGUSTAVIANSKT 
Ca 1790-1820 

Vid franska revolutionens slut började en period med mera mörka och släta möbler. Revolu-

tionens Frankrike ville i och med sin frihet införa antikens rena smak, vilket var en stor om-

ställning i förhållande till den tidigare periodens rikt dekorerade möbler. Det engelska infly-

tandet blir också allt tydligare. På motsvarande sätt som i England är mahogny det helt domi-

nerande träslaget i Sverige under denna period. (Wallin, 1935: IX) De mahognyfanerade by-

råernas form är till viss del tagen direkt från den tidigare periodens intarsiadekorerade möbler, 

men med det ändrade materialet får man ett helt annorlunda uttryck.  

 

2.1.5 KARL JOHAN/EMPIRE 
Ca 1810-1850 

1810 kom Jean Baptiste Bernadotte till Sverige och med honom den franska kejsarstilen. 

Denna stil utvecklades i Frankrike under 1790-talet och har ett tungt och arkitektoniskt form-

språk. (Holkers, 2007:209) Ornamentiken präglas av motiv från romarriket, till exempel kej-

sarörnar, trofégrupper och romarinnor. Många motiv, som till exempel sfinxer, återspeglar 

även Napoleons fälttåg till Egypten. Arkitekturen spelar en stor roll i möblers formgivning 

under denna period. Chiffonjéen ersätter byrån i hemmet och blir under denna period också 

den vanligaste mästerstyckemöbeln. (Wallin, 1935: XIII-XVIII) 
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2.2 BYRÅN 

 

2.2.1 BAKGRUND TILL BYRÅN, SAMT DEFINITION AV VAD EN BYRÅ ÄR  
I Svenskt möbellexikon kan man läsa ”Byrå, förvaringsmöbel med utdragslådor, stundom 

med skrivklaff”. En möbel med liknande form och funktion som byrån fanns i Italien redan 

under 1400-talet men då med skrivklaff i form av en nedfällbar snedklaff vilken dolde smålå-

dor. Den här typen av möbler har kistan som förebild, men skiljer sig på det viset att de fått 

lådor eller dörrar på framsidan. I Frankrike blev byrån vanlig först på 1600-talet och var då en 

blandning mellan byrå och skrivbord. Fasadens mittparti var indraget för att lämna plats för 

ben och fötter och skivan kunde förlängas med en nedfällbar klaff. Den möbel som vi idag 

syftar till när vi pratar om en byrå uppkom under övergången mellan barock och rokoko. 

(Henschen & Blomberg, 1961:453–455) 

 

 

Fig 2: Skiss över byråns delar och namn 
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2.2.2 VAD ÄR EN LÅDA?  
I Svenskt möbellexikon kan man läsa att ”en låda är en rörlig del i en förvaringsmöbel t.ex. 

byrå, skrivbord eller skåp.” (Henschen & Blomberg, 1962:709) 

Under början av 1700-talet hade snickarna utvecklat tydliga normer för hur konstruktioner 

skulle se ut och utföras, vilket idag gör att man till exempel kan avgöra om det är en 1700-tals 

byrå och förmodat Stockholmsarbete. (Sylvén 1999:16) Dessa normer är grunden till hur låd-

konstruktioner utvecklas, men även gesällvandringar och influenser från andra länder hade 

betydelse för utvecklingen. 

 

 

 

Fig 3: Skiss över lådans delar och namn 
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3. DE UNDERSÖKTA LÅDORNA 

VALET AV DE DOKUMENTERADE BYRÅERNA 

När jag har sökt efter byråer att undersöka har jag utgått ifrån följande kriterier: 

 Svensktillverkad och gärna signerad 

 Tydlig i sin tillhörighet till specifik stilperiod 

 Intressant lådkonstruktion och gärna med ”typiska” skador 

I det här kapitlet redovisas lådorna och dess skillnader under olika stilperioder, samt analyse-

ras med fokus på skador och brister i konstruktionen.  

Jag har enbart identifierat träslag i lådorna makroskopiskt, detta har lett till att jag valt att inte 

dra några slutsatser eller dikutera kring materialval.  

Jag har under mitt sökande efter byråer som passar till de olika perioderna sett ett flertal byrå-

er från olika perioder vilket har gjort att jag varit tvungen att välja vilka jag vill visa närmare 

på.  

De utvalda byråerna har olika särdrag som gör att de passar in i olika stilperioder. Som roko-

kobyråerna med de dubbelsvängda ytorna, senbarockbyrån med kurvor i enbart ett led, de 

gustavianska och sengustavianska med raka sidor och till sist Karl Johan-byrån som i och med 

sitt materialval får representera stilen.  

Jag har haft olika svårt att finna byråer som passar och är representativa. Jag har funnit ett 

flertal rokokobyråer samt flera gustavianska byråer, så att sålla bland de byråerna och försöka 

finna de mest lämpliga att dokumentera har varit relativt lätt då jag kunna jämföra och se vad 

jag tolkar som representativt. Däremot när jag försökt hitta senbarock och Karl Johan-byråer 

har jag haft det lite svårare, så de byråerna beskrivna från dessa perioder är de jag funnit, de 

bygger då inte på en bredare massa utan på sina egna särdrag.  

Jag har spekulerat kring varför man funnit så mången rokoko- och gustavianska byråer men så 

få senbarock- och Karl Johan-byråer och har en teori kring att byrån hade sin storhetstid under 

rokoko och in i gustaviansk tid. Innan hade kistan varit den mest förekommande och efter 

kommer chiffonjén och tar över marknaden.  

 

 



Susanne Bogvi Dahlström  16   

 

3.1 SENBAROCKBYRÅ 

 

 

Fig 4: Senbarockbyrå (LSH/Byrå, 2012) 

3.1.1 PROVENIENS OCH ATTRIBUTION 
Tillhör Hallwylska samlingen flyttad från Woxna bruk 1887. Daterad till första delen av 

1700-talet. Svensktillverkad.  

Inventarienummer:VI:I:A.c.a.01 

Byrån reparerades hos C.H Benckert 1887 för 175 kr. Ovanstående information och måttangi-

velser nedan hämtat från Hallwylska samlingens katalog.  

 

3.1.2 TEKNISK BESKRIVNING 
Föremålets mått  

Djup: 50,5 cm 

Längd: 84 cm 

Bredd: 135 cm 

 

Beskrivning 

Byrå med tre stycken vertikala avdelningar, tre lådor, skjutskiva, låga ben (se Fig 4). Den mit-

tersta sektionen konkav och de på sidorna mjukt konvexa. Byråns sidor är raka med svängda 

framhörn och utstående bakhörn.  

Tre stycken lådor med utanpåliggande förstycken, vilka också fungerar som lådstopp. Varje 

låda har tre sektioner med fanerläggning med en omgivande fris. Knäna är fanerade med tvär-

liggande ådring. Facklisterna och utdragsskivan är fanerade med längsgående ådring. Byråns 

sidor är fanerade med tre fält av stående faner genom två tvärgående friser. Friser också runt 

kanterna.  
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Skivan har en massiv profilerad kant med tvärgående ådring. På skivan finns ett fanerat möns-

ter med rombiska liggande rutor skilda med dubbla smala ådror omgärdat av en bredare fris. 

Benen är något avsmalnande och de främre benen trekantiga med rundad framsida medan de 

bakre är fyrkantiga. 

Träslag  

Materialet i byrån är furu i blindträ och valnöt i faneret.  

 

Beslag  

Beslagen är i rokokostil och gjutna i brons. På varje låda finns en nyckelskylt med bladorna-

ment, samt två draghandtag i form av två stjälkar som förenas till ett bladornament. 

 

 

3.1.3 LÅDKONSTRUKTION OCH FÖREKOMMANDE SKADOR  
Sidstyckena är sinkade in i framstycket med halvförtäckta sinkor (se Fig 6), sidstyckenas sin-

kor är det som utgör den översta sinkan. Bakstycket och sidstyckena är sammanfogade med 

öppna sinkor, men här är sidorna det som ligger överst och underst.  

Lådbotten är utanpåliggande, fronten har en fals i vilken botten ligger (se Fig 7). Botten lim-

mad mot undersidan av lådan och spikad i bakkant (se Fig 7). Fiberriktningen i lådbotten lig-

ger parallellt med sidstyckena, lådbotten fortsätter ca två centimeter bakom bakstycket. Bak- 

och sidstyckena är plana, materialet i lådan är furu i alla sidorna och troligtvis al i botten.  

 

 

Fig 5: Skiss av senbarockbyråns låda 
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Fig 6: Närbild på sinkorna 

 

Fig 7: Lådbotten, markeringar avser lådbottens möte 

med frontstycket och fastsättningen i bakkant 

 

Fackindelningen 

Fackindelningen ser ut som en ramkonstruktion med glidlister och styrlister på sidorna. Ram-

konstruktionen är notad in i frambenen (se Fig 8). 

 

 

Fig 8: Skiss av fackindelningen 

 

Skadeproblematik 

Den problematik som kan förekomma, och i viss mån gör det på denna byrå, är sprickor i låd-

botten, pga. att lådbotten är låst och inte kan röra sig. Det finns även risk för att faneret på 

facklisterna skadas då lådbotten kan skrapa mot kanten och dra med sig faneret. En annan 

skada som kan förekomma är att fackramen trycker ut faneret på knäna om sidan krymper och 

ramen därmed blir ”för stor”.   
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3.2 ROKOKOBYRÅ 1 

 

 

Fig 9: Rokokobyrå 1 

3.2.1 PROVENIENS OCH ATTRIBUTION 
Tillhör Skoklosters slotts samlingar och är placerad i Wrangels barnkammare sedan septem-

ber 1975.  

Inventarienummer:10004 

Blyertssignatur under toppskivan. ”Johan Ruthberg geboren auf Gotland in Wisby.... Mäster 

M. Engström.... gemacht Anno 1766.” Informationen hämtad i Skoklosters slotts databas för 

föremål. 

 

3.2.2 TEKNISK BESKRIVNING 
Föremålets mått  

Djup: - 

Höjd: 85 cm 

Bredd: 127 cm  

Måttangivelser och materialinformation hämtat från Skoklosters slotts databas för föremål. 

 

Beskrivning 

Fanerad byrå med tre lådor, skilda av mässingsbeklädda facklister. Lådorna är dekorerade 

med rutformade inläggningar omgärdade av ådror av ljusare trä, runt dessa fält en fris. Sidor-

na fanerade i ett rombiskt mönster, omgivet av rutor i motsvarande mönster som en utfyllnad 

för att få en rektangel snedställt faner i hörnen och med en fris runtom.  

 

Träslag  

Blindträ i furu, fanerad med plommonträd, rio jakaranda, alm, valnöt med flera träslag.  

 

Andra material  

Skiva av rödbrun gråådrad marmor.  
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Beslag  

Beslag och nyckelskyltar på lådorna, knäna, fotavsluten och undergehänget av förgylld brons.  

 

 

3.2.3 LÅDKONSTRUKTION OCH FÖREKOMMANDE SKADOR 
Sidstyckena är sinkade in i framstycket med halvförtäckta sinkor (se Fig 11). Bakstycket och 

sidstyckena är sammanfogade med öppna sinkor. Utanpåliggande lådbotten som ligger i en 

fals, likande som i Fig 7. 

Fiberriktningen i lådbotten ligger parallellt med förstycket. Sidstyckena är formade efter 

frontstyckets kanter dvs. efter byråns form men raka på insidan (se Fig 12). Materialet i lådan 

anser jag vara furu.  

 

 

Fig 10: Skiss av rokokobyrå 1:s låda 

 

  
Fig 11: Närbild på sinkorna Fig 12: Lådan sedd bakifrån för att visa på sidstyckets 

form. 
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Fackindelningen 

Fackindelningen är utformad som en solid ram. Facklisten och listen som går utmed ryggen är 

sammansatta med glidlisterna med not och fjäder (se Fig 13). 

 

Skadeproblematik  

Lådan har sprickor i lådbotten då den är spärrad med dymlingar runtom och inte tillåter rörel-

se. Det finns en risk för skada och deformation av mässingslisten som ligger på facklisten. 

Skador på faneret under den understa lådan på grund av att lådan skrapar mot kanten med 

påföljd att faneret lossnar. Skador på faneret där fackindelningens gradning går ut från fram-

benet (se kapitel 4.1 för en mera detaljerad beskrivning). På en av lådorna finns en senare 

partiell komplettering av glidlisten (se Fig 14). 

 

  
Fig 13: Fackindelningen 

 
Fig 14: Detalj under lådan, kompletterad glidlist 
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3.3 ROKOKOBYRÅ 2 

 

 

Fig 15: Rokokobyrå 2 

 

3.3.1 PROVENIENS OCH ATTRIBUTION 
Tillhör Hallwylska samlingen. I Hallwylska samlingens katalog kan man läsa att byrån är 

inköpt av Wilhelmina von Hallwyl, född Kempe på Stockholms auktionskammare genom 

betjänten Th. Dimberg 18 december 1893 och reparerad av snickaren C.H Benckert 30 Maj 

1894 för 158 kr. 

Inventarienummer:VI:I:A.c.a.11 

Signerad av Mattias Engström mästare i Stockholm 1758. 

Mathias Engström 

Född 1725, avliden 4 april 1804. 

Vanligt förekommande på Engströms rokokobyråer är ett balusterformat mittparti på fronten i 

vilken fanerläggningen är utförd med stora rutor i amarant. Engström använde ofta plommon-

trä till att fanera friser som ibland förstärktes med mörka träslag för att öka randigheten i 

plommonträet. Andra träslag som han gärna använde var jakaranda, amarant, valnötsträ, alm, 

lönn och citronträ. Gustavianska möbler utförda av Engström är ofta fanerade i de stora parti-

erna med valnöt och i friserna med amarant och rio jakaranda. (Sylvén 1999:113–114) 

 

3.3.2 TEKNISK BESKRIVNING 
Föremålets mått  

Djup: 56 cm 

Höjd: 81 cm 

Bredd: 123 cm 
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Beskrivning 

Byrån har dubbelsvängda sidor och front, med svulstiga knän och ett undergehäng nedtill 

mellan frambenen. Lådor med utanpåliggande förstycken, vilka även fungerar som stopp för 

lådorna. I mitten av de tre lådorna går en inläggning i rosenträ formad som en baluster. I ba-

lusterformen ligger faneret i rombiska fällt.  

Varje låda har även två fält med ljusa ådror runt och innanför fälten som bildar romber. Runt 

detta fält en fris av jakaranda med gerade hörn. På båda kortsidorna, mot en bakgrund av val-

nöt, en rombisk stående ruta i jakaranda, sammansatt av fyra mindre rutor omgiven av en bård 

kantad av en åder av ljust/mörkt/ljust trä som i sin tur är omgivet av en fris.  

 

Träslag  

Materialet i konstruktionen är furu. Fanerad med bland annat jakaranda, rosenträ och valnöt. 

 

Andra material 

Mellan lådorna ett hållkärl med en inpassad mässingslist. Lös stenskiva av grå Ölandsmar-

mor. 

 

Beslag  

Gjutna beslag av brons. Varje låda har två handtag formade som bladornament förenade med 

en stjälk. Till varje låda en nyckelskylt i form av ett blad.  

 

 

3.3.3 LÅDKONSTRUKTION OCH FÖREKOMMANDE SKADOR 
Sidstyckena är sinkade in i framstycket med halvförtäckta sinkor. Bakstycket och sidstyckena 

är sammanfogade med öppna sinkor. Lådbotten ligger under sidstyckena men i frontstycket 

går botten in i ett notspår (se Fig 17). Fiberriktningen i lådbotten ligger parallellt med sid-

styckena.  

Glidlister är pålimmade på sidorna, under botten. Sidstyckena är formade efter frontstyckets 

kanter. Troligtvis al i hela lådkonstruktionen, förutom förstycket som är furu.  

 

Fig 16: Skiss av Rokokobyrå 2:s låda  



Susanne Bogvi Dahlström  24   

 

Fackindelningen 

Mellan frambenen en facklist som glidlisterna ligger i liv med. Glidlisterna är limmade mot 

byråsidans insida.   

 

 

  
Fig 17: Närbild på sinkorna och lådbottens infästning i 

fronten 

 

 

Fig 18: Fackindelningen 

 

Skadeproblematik 

På denna byrå är det en stor spricka genom hela lådbotten. Detta beror troligtvis på att lådbot-

ten ligger parallellt med sidorna vilket ger en mycket lång yta i den riktning som träet krym-

per mest men även att den är spärrad i framkant och i bakkant.  

Denna byrå har pålimmade glidlister vilket motverkar att lådbotten skrapar mot facklisten och 

kan orsaka fanerskador. Däremot kan hårt slitage göra lådgången sämre då glidlisterna blir 

slitna. 

 

  



Susanne Bogvi Dahlström  25   

 

3.4 ROKOKOBYRÅ 3 

 

 

Fig 19: Rokokobyrå 3. Foto Lotta Lindley, LSH 

3.4.1 PROVENIENS OCH ATTRIBUTION 
Tillhör Skokloster slotts samlingar och är placerad i rummet ”Tours”. 

Inventarienummer: 3183 

Tillverkad av Lars (Lorentz, Laurentz) Nordin ca 1760 enligt Skoklosters slotts databas för 

föremål. 

Lars Nordin 

Ett kännetecken för Nordin är att han var ytterst skicklig på att fanera stora buktande ytor med 

stora fanerstycken. Han var sparsam när han dekorerade möbler med beslag. (Sylvén 

1999:281-292) 

 

 

3.4.2 TEKNISK BESKRIVNING 
Föremålets mått  

Djup: 69 cm 

Höjd: 84 cm 

Bredd: 126 cm 

 

Beskrivning 

Byrån har dubbelsvängda sidor och front. Lådorna är fanerade med jakaranda som i hela 

stycken går över alla tre lådorna. Runt varje låda finns en förgylld mässingslist i form av en 

bladstav, runt denna list går en fris.  

 

Träslag 

Blindträ i furu, fanerad med jakaranda och rosenträ, enligt Skoklosters databas för föremål. 
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Andra material  

Skiva av kolmårdsmarmor, med en påskrift gjord med rödkrita undertill. Texten lyder ”No 4 

L Nordin”. Informationen hämtad i Skoklosters slotts databas för föremål. 

 

Beslag  

Handtag och nyckelskyltar är av förgylld mässing.  

 

 

3.4.3 LÅDKONSTRUKTION OCH FÖREKOMMANDE SKADOR 
Sidstyckena är sinkade in i framstycket med halvförtäckta sinkor (se Fig 22). Bakstycket och 

sidstyckena är sammanfogade med öppna sinkor. Lådbotten ligger under sidstyckena men i 

frontstycket går botten in i ett notspår (se Fig 20). Fiberriktningen i lådbotten ligger parallellt 

med sidstyckena. 

Frontstycket är förlängt ut på sidorna så att det ska fylla ut fackindelningen (se Fig 20 & 21). 

Sidstyckena är raka. Pålimmade glidlister på lådbotten. Framstycket är nedtill högre än själva 

lådan, vilket medför att förstycket döljer facklisterna. Troligtvis al eller björk i hela lådkon-

struktionen förutom fronten som är furu.  

 

 

 Fig 20: Skiss över rokokobyrå 3:s låda.  
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Fig 21: Undersidan av rokokobyrå 3. 

 

Fig 22: Närbild på sinkorna. Foto Lotta Lindley, LSH 

 
  

Fackindelningen 

Mellan frambenen finns en facklist som glidlisterna ligger i liv med. Glidlisterna är limmade 

mot byråsidans insida. Facklisten ligger innanför lådornas förstycken, hålet där lådan ska pas-

sa in är rektangulärt. Runt fackindelningen finns försänkningar för att lådans förstycke ska 

passa in (se Fig 23).  

 

 

 

Fig 23: Fackindelningen 

 

Skadeproblematik 

Lådbotten ligger parallellt med sidorna vilket ger en mycket lång yta i den riktning som träet 

krymper mest. Detta i sig medför risk för sprickor eftersom botten vill krympa och den samti-

digt är spärrad i bakkant och i framkant.  En annan typ av skada som kan förekomma är ned-

slitna glidlister, då det är en relativt liten/smal glidyta. 
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3.5 GUSTAVIANSK BYRÅ 1 

 

 

Fig 24: Gustaviansk byrå 1 

3.5.1 PROVENIENS OCH ATTRIBUTION 
Tillhör samlingarna på Löfstad slott. 

Inventarienummer: 1881 

Signerad Georg Haupt på undersidan av en låda med blyertsskrift. Texten lyder ”Georg 

Haupt, Ebeniste du Roy.” 

Georg Haupt 

Haupts möbelkompositioner speglar tidens ideal och visar upp en känsla för vackra komposi-

tioner samtidigt som hans snickeri följer ämbetets normer. Han var en skicklig dekupör, och 

var sannolikt den förste att använda slagskuggor. Hans graveringar av intarsian är även de 

utsökt utförda. (Sylvén 1999:160) 

 

 

3.5.2 TEKNISK BESKRIVNING 
Föremålets mått  

Djup: 57 cm 

Höjd: 86 cm 

Bredd: 110 cm  

Måttangivelserna ovan baserade på informationen i Löfstad slotts arkiv. 

 

Beskrivning 

Byrån har tre lådor, den mittersta lådans lås låser även den understa lådan. Den översta lådan 

är lägre än de andra lådorna. Mellan den översta och den mittersta lådan går det en facklist 

fanerad med stående faner. Knäna är rundade och fanerade.  
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Den översta lådan är fanerad med stående faner inramat med en fris kantad av en ljus åder. De 

två undre lådorna är fanerade med raka fanerstycken inramade av en fris kantad av ljusa åd-

ror. Ben med ett litet bocksprång samt något snedställda.  

Träslag  

Blindträ är i furu och faneren i valnöt, informationen hämtad från Lövstad slotts arkiv. 

 

Andra material  

Stenskiva av brungrå kalksten.  

 

Beslag  

Handtagen är runda med en ring i form av en lagerkrans som dragring. Nyckelskyltarna är 

runda skyltar krönta av en rosett. 

 

 

3.5.3 LÅDKONSTRUKTION OCH FÖREKOMMANDE SKADOR 
Sidstyckena är sinkade in i framstycket med halvförtäckta sinkor (se Fig 26). Bakstycket och 

sidstyckena är sammanfogade med öppna sinkor. I fronten och sidstyckena går ett notspår 

som botten ligger i. Botten är spärrad i bakkant vilket kan ha gjorts under en senare konser-

vering.  

Frontstycket sticker ned ca 2 cm under botten, vilket medför att lådan döljer facklisten. Fiber-

riktningen i lådbotten ligger parallellt med frontstycket. På lådan finns senare kompletterade 

glidlister. Al i lådkonstruktionen, troligtvis furu i förstycket. 

 

Fig 25: Skiss av gustaviansk byrå 1:s låda 

Fackindelningen 

Hela mellanbottnar gradade in i frambenen. Osäkert hur dessa sitter mot byråsidan. 
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Fig 26: Närbild på sinkorna 

 
Fig 27: Fackindelningen 

 

Skadeproblematik 

Glidlisternas tunna dimensioner gör att all tyngd läggs på ett mycket litet område, vilket ger  

upphov till stort slitage. I detta fall har glidlisten i byrån klarat sig utan förslitningar medan 

däremot lådans glidlister blivit restaurerade. 
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3.6  GUSTAVIANSK BYRÅ 2 

 

 

Fig 28: Gustaviansk byrå 2 

 

3.6.1 PROVENIENS OCH ATTRIBUTION 
Tillhör Hallwylska samlingen, överförd av Johanna Kempe, född Wallis, från Woxna bruk till 

hennes hem på Blasieholmstorg 11 i Stockholm augusti 1887. 

Inventarienummer: K.I.A.a.2 

Reparerad hos C.H Benckert 30 oktober 1888 för 195 kr. 

Informationen ovan är hämtad från Hallwylska samlingens katalog. 

Gottlieb Iwersson 

Född 18 juni 1750 död 21 september 1813. 

Iwersson var en mycket skicklig snickare tekniskt sett och besatt även stora kunskaper när det 

gäller att rita, komponera och gravera möbler. Hans möbler med inläggningar fortsätter att 

vara efterfrågade under 1790-talet jämsides med de mera strikta sengustavianska mahogny-

möblerna. (Sylvén 1999:198-202) 

 

3.6.2 TEKNISK BESKRIVNING 
Föremålets mått  

Djup: 50 cm 

Höjd: 87 cm 

Bredd: 105 cm 

Informationen om mått hämtat från Hallwylska samlingens katalog. 
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Beskrivning 

Tre lådor, den översta lådan är lägre än de två nedre. Den övre lådan är dekorerad med kanel-

yrliknande fanerinläggningar mot en idag grön botten. De nedre lådorna har en gemensam 

intarsia i form av ett stilleben av frukt på ett schackbräde. Längs kanten finns en tvärfanerad 

fris i rosenträ med innerkanten i tandsnitt avgränsad med en åder. Nedersta lådan har ett un-

dergehäng dekorerat med en dropplist med tre droppar. På kortsidorna en nedåtvänd vinkvist i 

grönt omgiven av tre druvklasar. 

 

Träslag  

Blindträet är i furu och byrån är, enligt Hallwylska samlingens katalog, fanerad med bland 

annat lönn, rio jakaranda, och rosenträ. 

 

Andra material  

Brunröd spräcklig stenskiva. 

 

Beslag   

På varje låda finns två ringformade handtag med lagerstavsmönster som upptill är förankrade 

i en bred ögla, undertill en profilerad bricka. De två övre lådorna är försedda med en rund 

nyckelskylt dekorerad med en rosett. Mellan den översta och de undre lådorna en list med 

lagerstavsmönster som fortsätter över de fasade knäna. Upptill på knäna finns rosetter och 

nedtill en dropplist med tre droppar. 

 

 

3.6.3 LÅDKONSTRUKTION OCH FÖREKOMMANDE SKADOR 
Sidstyckena är sinkade in i framstycket med halvförtäckta sinkor. Bakstycket och sidstyckena 

är sammanfogade med öppna sinkor. I fronten och sidstyckena går ett notspår som botten lig-

ger i.  

Botten är spärrad i bakkant vilket kan vara en senare åtgärd. Fiberriktningen i lådbotten ligger 

parallellt med förstycket. Furu i hela konstruktionen förutom botten som är al. 

 

Fig 29: Skiss över gustaviansk byrå 1:s låda 
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Fackindelningen 

Mellan frambenen en facklist som glidlisterna ligger i liv med. Glidlisterna är limmade alter-

nativt gradade mot byråsidans insida. Styrlisten är skruvad mot sidan, vilket troligtvis gjorts 

senare. 

 

 

  
Fig 30: Närbild på sinkorna 

 
Fig 31: Fackindelningen 

 

Skadeproblematik 

Glidlisternas tunna dimensioner gör att all tyngd läggs på ett mycket litet område, vilket ger 

upphov till ett stort slitage på glidlisterna. I detta fall så har både glidlisterna i byrån och på 

lådan förslitningar som bidrar till en dålig lådgång, på lådan förekommer även partiella kom-

pletteringar av glidlisten. 
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3.7  SENGUSTAVIANSK BYRÅ 

 

 

Fig 32: Sengustaviansk byrå 

3.7.1 PROVENIENS OCH ATTRIBUTION 
Tillhör Löfstad slotts samlingar. 

Inventarienummer: 1635 

Signerad ENS vilket är Erik Nyström signatur, hallstämplad med Stockholms hallrättstämpel 

1789. Tillverkad 1787. Denna byrå är en av ett par. 

Erik Nyström 

Född 1742 och död 17 april 1788. 

Nyström hade troligtvis en liten tillverkning av gustavianska möbler med inläggningar dvs. 

intarsia. De möbler som man oftast hittar, och som är signerade, är fanerade med mahogny 

och har en mässingslist (cockbead) runt kanterna. De möblerna har ofta en hallstämpel från 

början av 1780-talet vilket tyder på att snickarna under hallrätten var tidiga med det sengusta-

vianska modet. Nyströms möbler är ofta stilrena och har goda proportioner. (Sylvén 

1999:296) 

 

3.7.2 TEKNISK BESKRIVNING 
Föremålets mått  

Djup: 54 cm 

Höjd: 84 cm 

Bredd: 104 cm  

Måttangivelser hämtade från Löfstad slotts arkivhandlingar. 

 

Beskrivning 
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Byrån är försedd med tre stycken lådor, den översta något lägre än de andra, denna översta 

låda är invändigt försedd med fyra små lådor. Byrån har rektangulära avsmalnande ben. 

 

Träslag  

Blindträet är i furu och fanerad med ”liggande” mahogny.  

 

Andra material  

Skivan är i ljus gråspräcklig vit marmor. 

 

Beslag  

Byrån har snedställda knän med tre parallella kannelyrer, och över dessa ett runt beslag. Be-

nen är försedda med tre droppar och två parallella kannelyrer. Lådorna är försedda med två 

handtag och runda nyckelskyltar.  

 

 

3.7.4 LÅDKONSTRUKTION OCH FÖREKOMMANDE SKADOR 
Sidstyckena är sinkade in i framstycket med halvförtäckta sinkor. Bakstycket och sidstyckena 

är sammanfogade med öppna sinkor. Lådbotten är utanpåliggande och ligger i en fals mot 

frontstycket.  

Fiberriktningen i lådbotten ligger parallellt med sidstyckena. Den är troligtvis spärrad runtom 

med dymlingar. Furu i hela konstruktionen förutom botten som är al. 

 

Fig 33: Skiss över den sengustavianska byråns låda 

 

 

Fackindelningen 

Mellan frambenen finns en facklist. I liv med facklisten finns en glidlist kombinerad med styr-

list. Fackindelningen är konstruerad som en mellanbotten med en fyllning infalsad i ett ram-

verk som består av glidlisterna och facklisten.  
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Fig 34: Närbild på sinkorna Fig 35: Fackindelningen  

 

Skadeproblematik 

Den problematik som kan förekomma i denna byrås lådkonstruktion är sprickor i lådbotten. 

Det finns också viss risk för att lådbotten skrapar mot facklistens faner men då fiberriktningen 

i faneret är längsgående så minskar risken för detta.  
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3.8 KARL JOHAN BYRÅ 

 

 

Fig 36: Karl Johan-byrå 

3.8.1 PROVENIENS OCH ATTRIBUTION 
Tillhör Löfstad slotts samlingar. 

Inventarienummer: 81 

Inköpt kring sekelskiftet 1900 av fröken Emelie Piper. Tillverkad under 1800-talets början i 

Stockholm. Informationen ovan och måttangivelserna är hämtade från Löfstad slotts arkiv-

handlingar. 

 

3.8.2 TEKNISK BESKRIVNING 
Föremålets mått  

Djup: 50 cm 

Höjd: 99 cm 

Bredd: 98 cm 

 

Beskrivning 

Byrån har fyra utdragslådor, den nedersta med en halvcirkelformig försänkning. 

 

Träslag  

Blindträet är i furu och skådeytorna är fanerade med stående mahogny.  
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Beslag  

De tre nedre lådorna är låsbara och försedda med nyckelskyltar av gustavianskt slag, dvs. 

runda och krönta med en rosett. Den översta lådan är försedd med två handtag i form av ring-

ar fästa i blomornament. I mitten av lådan finns en rektangulär försänkning med ett blomor-

nament av pressad mässingsplåt.  

 

 

3.8.3 LÅDKONSTRUKTION OCH FÖREKOMMANDE SKADOR 
Sidstyckena är sinkade in i framstycket med halvförtäckta sinkor (se Fig 38). Bakstycket och 

sidstyckena är sammanfogade med öppna sinkor. I fronten och sidstyckena finns ett notspår i 

vilket botten ligger. Botten är spärrad i bakkant. Fiberriktningen i lådbotten ligger parallellt 

med frontstycket. Hela lådkonstruktionen är i furu. 

 

Fig 37: Skiss av Karl Johan-byråns låda 

 

 

Fig 38: Närbild på sinkorna 
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Fackindelningen 

Mellan frambenen en facklist som glidlisterna ligger i liv med. Glidlisterna/styrlisterna verkar 

vara monterade mot byråns rygg och ligger fritt från sidan.  

 

 

 

Fig 39: Fackindelningen 

 

 

Skadeproblematik 

Glidlisternas tunna dimensioner gör att all tyngd läggs på ett mycket litet område, vilket ger 

upphov till ett stort slitage på glidlisterna. I detta fall så var det glidlisterna i byrån som har 

slitits så hårt att det uppstått en fördjupning på ca 1 cm vilket medför dålig lådgång. 
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4. KONSERVERING AV LÅDOR, ALTERNATIVA METODER 
I den här rapporten har jag även velat förhålla mig till konserveringsrelaterade aspekter. Jag 

har också funderat kring vilka problem man generellt har med lådors konstruktion/funktion. 

För att inhämta information i denna del har jag intervjuat konservatorer rörande vilka metoder 

man använder (se Bilaga 1). Jag avser här också att diskutera och fundera kring de olika me-

toderna ur ett konserveringsetiskt perspektiv.  

 

4.1 SAMMANSTÄLLNING AV FÖREKOMMANDE SKADOR  

Det finns många problem och skador som kan förekomma i lådmöbler. I det här avsnittet be-

skriver jag de skador jag har fått kännedom om och hur dessa kan uppkomma. 

 

Nedslitna glidlister 

Nedslitna glidlister beror på friktion mellan list och underlag. En smal glidyta på lådan kan 

medföra skador på byråns glidlister då den ger all tyngd på en begränsad yta.   

 

Fanerskador 

En skada som ofta förekommer är fanerbortfall. Ett exempel är att lådbotten skrapar emot 

facklisten vilket medför risk för att faneret på listen lossnar. Detta är vanligast då facklisten är 

fanerad med stående faner. Om faneret är stående har facklisten och faneret fiberriktningen åt 

olika håll och krymper därför också olika, vilket kan bidra till att faneret sticker upp från lis-

ten.  

Ett annat exempel på skada man ofta ser är fanerskador i anslutning till låsets kolv. Denna 

skada beror ofta på att när man öppnar eller stänger lådan inte är medveten om att låskolven är 

i ”låst” läge och därför slår emot facklisten. Knäna kan skadas av fackverkets rörelse beroen-

de på dess konstruktion. Om man ser på konstruktionen på senbarockbyrån så ligger fackver-

ket som en ram och är troligtvis gradad in i frambenen. Om det då inte finns tillräckligt med 

plats inne i byrån kan hela ramkonstruktionen skjutas framåt, vilket medför skador på fram-

benen/knänas faner. 

 

Lösa mässingslister 

Byråer med mässingslister på facklisterna har liknande problematik som byråer med fanerade 

facklister. Med det menar jag att om lådbotten skrapar mot listen, kan listen lossna och de-

formeras. 

 

Skadad kantlist 

Lådor med överfalsade lådförstycken vilka även fungerar som stopp, tenderar att skadas. Ska-

dorna kan bero på att ett utstickande hörn fått en ”törn” eller att kraften som uppstår när lådan 

stängs är för stor.  

 

Spruckna lådbottnar 

Ofta så är lådbottnarna i äldre byråer spruckna. Detta beror ofta på att lådbotten har varit spär-

rad i en konstruktion som inte tillåtit någon rörelse när träet velat krympa eller svälla som ett 

resultat av förändringar i luftfuktigheten. Detta förekommer även i konstruktioner där lådbot-

ten ligger i ett notspår, då den ofta på grund av okunnighet blivit spärrad i sitt notspår. 
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4.2 LÅDORS SKADEPROBLEMATIK 

Under arbetet med att kartlägga lådor och genom samtal med konservatorer, intendenter och 

museiarbetare har jag kommit fram till att en av de vanligaste skadorna på lådkonstruktioner 

är förslitning av glidlisterna/slitytorna. Detta leder till slutsatsen att konservering av glidlis-

terna är ett ingrepp som man ofta måste ta ställning till, då det i många fall föreligger krav på 

att lådorna ska kunna användas.  

Mot bakgrund av denna slutsats skulle det vara av stort intresse att intervjua konservatorer 

och undersöka vilka metoder och material de använder till eventuella konserveringsåtgärder.   

 

4.3 SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGORNA 

1. Vad skulle du göra om en låda (utan glidlister på själva lådan) skulle skrapa och up-

penbart utgöra en risk för att faneret på facklisterna kan skadas och hur skulle du för-

söka förebygga liknande problem i framtiden? 

2. Om glid- och styrlisterna i själva byrån är skadade/nedslitna, hur skulle du åtgärda 

problemet och hur skulle du försöka förebygga att liknande skador uppkommer i fram-

tiden? 

 

Fig 40: Förtydligande bild till intervju frågorna 

3. En byrålådas glidlister börjar bli nedslitna vilket innebär att lådorna går trögt, vad 

skulle du göra och hur skulle du försöka förebygga liknande slitage i framtiden? 
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATS 
Det här kapitlet återspeglar mina egna åsikter och slutsatser. Mina slutsatser baserar sig på 

den erfarenhet och kunskap jag tillägnat mig under mina år som student på LiU-Malmsten och 

arbetet med denna rapport.  

 

5.1 DISKUSSION KRING KONSTRUKTIONER 

UTVECKLINGEN AV LÅDBOTTEN 

Utvecklingen av konstruktionen på en lådbotten skulle jag beskriva så här: 

 Låda med utanpåliggande botten, framkant mot en fals. Se senbarockbyrå (Fig 5). 

 Låda med utanpåliggande botten, med ett notspår i frontstycket. Se rokokobyrå 2 och 

3 (Fig 16 & 20). 

 Låda med lådbotten i notspår i frontstycke och sidstycken. Se gustaviansk byrå 1 (Fig 

25). 

 Låda med utanpåliggande botten, i framkant i en fals. Se sengustaviansk byrå 2 (Fig 

33). 

 Låda med lådbotten i notspår i frontstycke och sidstycken. Se Karl Johan-byrå (Fig 

37). 

Med detta menar jag att de tidigaste lådorna har utanpåliggande lådbotten som sedan utveck-

las till en konstruktion där botten läggs i ett notspår för att tillåta viss rörelse. Under en period 

går man sedan tillbaka till utanpåliggande botten.  

En annan tanke är att beroende på vilken snickare som utfört arbetet kan konstruktionen bli 

olika. Gustavianskt och Sengustavianskt överlappar varandra tidsmässigt så därför ser kon-

struktionen ungefär likadan ut under Rokokon som under den Sengustavianska perioden. Un-

der efterföljande period fortsätter man sedan att utveckla lådan mot allt bättre funktion och 

hållbarhet.  

I boken Är möbeln äkta? Beskriver Torsten Sylvén lådbottens infästningar så här: ”Fram till 

ca 1790 gjordes utanpåbottnar dvs. botten är limmad mot lådsidornas underkant. Därefter 

övergick man till infalsade bottnar dvs. botten skjuts in i rännor i lådornas sidor”. (Sylvén & 

Fredlund, 2002:39) Denna beskrivning av utvecklingen anser jag stämmer till viss del men 

man har valt att generalisera och utelämna de fall där lådbotten går in i frontstycket i ett not-

spår. I Fataburen 1953 finns en ritning över lådkonstruktioner från 1700-talet gjord av Mars-

hall Lagerquist. På ritningen kan man se samma beskrivning som redovisas av Sylvén. 
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Fig 41: Sammanställning av lådkonstruktioner av Marshall Lagerquist (1953:119) 

Om man ser till gustaviansk byrå 1 och 2 så har de liknande lådbotten men det man kan se är 

att den ena har en trappstegsliknande fals in i notspåret, medan den andra har en avsmalnande 

fas i notspåret. Jag anser att trappstegsformen kan ge mer stöd och styrning till skillnad mot 

den enbart avsmalnande.  

Utländska konstruktioner och utveckling 

Lassi Koivunen (2009:72) skriver att de engelska lådorna redan under 1760-talet hade en låd-

botten som låg i ett notspår i sidor och front, detta för att kunna tillåta rörelse vid svällning 

respektive krympning. Den franska metoden för att fästa in lådbottnar var att hyvla en fals i 

lådbottens tjocklek på såväl front, sidor som bakstycke och sedan limma fast botten. Denna 

konstruktion har brister då lådbotten är låst och spricker då den rör sig. Heinrich Piening 

(2002:136-137) beskriver den tyska lådans utveckling.  

 

 Utanpåliggande botten, som spikats underifrån. 

 En fals i samma tjocklek som lådbotten på insidan av alla låddelar. Lådbotten limmas 

sedan i falsen.  

 Samma som ovan men med ett djupare spår som gör att lådan enbart glider på lådsi-

dorna. 

 Byråns inre förändras från en hel mellanbotten till att ha en glidlistram samtidigt som 

lådbotten ligger i ett notspår.  

Förändringen från mellanbotten till glidlistram berodde på att man utvecklade byråns kon-

struktion så att den inte behövde en mellanbotten som stöd i konstruktionen samt för att spara 

material.  

SINKORNAS UTFORMNING 

Sinkor är det absolut mest använda sammansättningsmetoden när det gäller lådor under denna 

period. Det jag tycker mig kunna registrera är skillnader i sinkornas storlek och vinkel. Min 

syn på utvecklingen av sinkorna är att de inledningsvis är relativt stora och utan tanke på kon-

sekvent vinkel till att bli nättare och mycket noggrannare i själva sågningen. 
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Fig 42: Senbarockbyråns sinkor Fig 43: Rokokobyrå 2:s sinkor Fig 44: Gustaviansk byrå 1:s 

sinkor 

FACKINDELNINGEN OCH SIDSTYCKENAS FORM 

Om man bara jämför de lådor som jag har redogjort för, kan man säga att beroende på byråns 

form förändras fackverkets form enligt följande:  

 Rektangulärt i senbarockbyrån 

 Format efter byråns ytterform på de tidiga rokokobyråerna 

 Rektangulärt med ett urtag i sidan för att lådfronterna ska passa in och följa byråns 

form på den sena rokokobyrån 

 Rektangulära i de gustavianska och Karl Johan-byrån 

I och med förändringarna av fackverken förändras även lådornas form.  

I de fall då fackverket är format efter byråns svängda former förekommer det att lådornas si-

dor också är formade. Det finns här flera varianter; sidan kan vara böjd efter formen dvs. lika 

tunn överallt eller insidan kan vara rak men utsidan svängd, se Fig 12.  

GLIDLISTER, FACKRAMAR OCH MELLANBOTTNAR I BYRÅN  

Det är svårt att dra några direkta slutsatser kring dessa konstruktioner, då de skiftar så kraftigt 

från byrå till byrå och man egentligen inte kan följa någon röd tråd. Heinrich Piening 

(2002:137) beskriver utvecklingen av de tyska fackverkskonstruktionerna, från att ha hel mel-

lanbotten till att ha en glidlistram. 

Man kan se flera varianter av ”fackverk”. Det finns de med hela mellanbottnar dvs. en hel 

skiva (se exempel gustavianskbyrå 1). En annan variant är ett ramverk uppbyggt av facklisten 

och glidlisterna med en list i bakkant (se rokokobyrå 1). En annan variant är med enbart fack-

list och glidlister (se t.ex. rokokobyrå 2). Den sistnämnda varianten finns även med en fyll-

ning notad in i facklisten och glidlist (se sengustaviansk byrå).  

MATERIALVAL 

Jag har inte haft möjlighet att ta prover för mikroskopisk identifikation varför jag inte med 

säkerhet har kunnat fastställa träslag. Mina anteckningar grundar sig på makroskopiska obser-

vationer och utan vidare analyser vill jag inte dra några direkta slutsatser. De träslag man ändå 

kan säga ofta användes till dessa konstruktioner är furu i frontstycken och troligtvis al i sidor 

och botten men detta kan variera beroende på snickare och geografisk plats. 
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DISKUSSION KRING SKADOR BEROENDE PÅ KONSTRUKTION 

I den här diskussionen vill jag skilja på lådor med botten i en fals, lådor med utanpåliggande 

botten och lådor med ett notspår i fronten och utanpåliggande botten.  

Lådbotten 

Ser man till lådorna med utanpåliggande botten så beror det lite på i vilken ledd fiberriktning-

en ligger, något som kan påverka hur mycket botten han röra sig. Om man t.ex. har fiberrikt-

ningen parallellt med sidorna så är det en längre mått med stor rörelse, däremot har en botten 

med fiberriktingen parallellt med lådförstycket en kortare sträcka i den riktning som träet 

krymper som mest. Denna typ av låda har ofta skador i lådbotten pga. krympning. Denna jäm-

förelse gäller enbart lådor med förstycket som den ”längsta” sträckan.  

 

När det gäller lådor med lådbotten i ett notspår i förstycket, så vinner man inte så mycket på 

denna konstruktion när det gäller lådornas hållfasthet, då de resterande tre sidorna är spärrade. 

Det kan tänkas att notspåret ger en viss rörelsefrihet men detta är marginellt i jämförelse med 

en helt utanpåliggande botten, förutom i de fall där man kan konstatera att någon i samband 

med en tidigare restaurering spärrat bottens möjligheter till rörelse. Mot denna bakgrund så är 

notspårskonstruktionen att föredra när det gäller bottens hållfasthet. 

Glidlister 

Om man ser till glidlister på t.ex. Karl Johan-byrån så har den glidlister i samma dimension 

som lådsidorna, vilket ger en mycket liten anläggningsyta och en stor påfrestning på glidlis-

terna både i lådan och byrån. Om man däremot jämför lådan i Karl Johan-byrån med en byrå 

utan glidlister kan man säga att denna har andra problem så som att lådbotten som skrapar 

emot fackindelningen och skadar faneret runtom. Däremot kan man se en relativt jämn slit-

ning över hela lådbotten. 

Rokokobyrå 2 däremot har pålimmade lite bredare glidlister på lådan vilka ser ut att inte på-

fresta varken sig själva eller glidlisten i byrån. 

SAMMANFATTNING AV LÅDMODELLERS PROBLEMATIK 

För att kunna dra slutsatser kring de olika lådmodellerna har jag gjort en sammanställning 

över lådor respektive fackindelningar och deras problem. Jag kommer prata om lådorna ut-

ifrån vilken byrå de hör till.  

Lådor: 

Senbarockbyråns, rokokobyrå 1 och sengustavianska byråns lådor har en helt utanpåliggande 

botten med fiberriktningen parallellt med sidstyckena. De har genom detta en stor risk för 

sprickor i lådbotten. De har en stor anläggningsyta mot fackindelningen vilket gör att tyngden 

är fördelad på en stor sträcka och sliter inte direkt på fackindelningen. Däremot finns det en 

stor risk för att botten på lådan skrapar emot och sliter loss faneret/mässingen på facklisten. 

Rokokobyrå 2 och 3 har båda en liknande botteninfästning med ett notspår i fronten och spär-

rad runt om med pålimmade glidlister. Som nämnts tidigare är det risk för sprickor om man 

spärrar botten runt hela. Fördelen med denna konstruktion är de pålimmade relativt breda 

glidlisterna som har liten påverkan på glidlisterna i byrån.  

Gustavianskbyrå 1 och 2 samt Karl Johan-byrån har liknande konstruktion med skillnader i 

hur lådbottens fjäder in i notspåret ser ut. Lådbotten som ligger i ett notspår har möjlighet att 

röra sig och klarar sig därmed utan sprickor. En nackdel med denna konstruktion är den yt-

terst smala glidlisten som sidstycket utgör, mycket tyngd på liten yta ger skador i form av 

partiell slitning.  
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5.2 DISKUSSION KRING KONSERVERINGSÅTGÄRDER 

I det här kapitlet har jag valt att diskutera de konserveringsåtgärder som kommit fram genom 

intervjuerna. För att finna intervjumaterialet se Bilaga 1. 

DISKUSSION KRING VALET AV DE INTERVJUADE KONSERVATORERNA  

När det kommer till de personer som jag har valt att intervjua så har jag velat få en spridning i 

deras arbetsplatser och därmed spridning i eventuell konserveringsetik. Detta då jag tror att 

man har olika tankar kring vad man kan göra och vidare beroende på vilket sätt och mot vil-

ken kund man jobbar. 

Så de personer som jag valt att prata med och som ställt upp på intervju är: 

Johan Ekström som driver en egen verkstad i Uppsala, jobbar mycket med byråer och skåp. 

Kristina Kvastad som är Sektionschef på Nordiska museet och författare till Boken Minsta 

möjliga åtgärd. 

Charlotta Ekholm, jobbar som lärare på Carl Malmsten-Furniture studies och driver en egen 

verkstad på Rindö. 

Lassi Koivunen som är Möbelkonservator på Kungl. Husgerådskammaren och driver en egen 

verkstad i Stockholm. 

PREVENTIVA ÅTGÄRDER 

Paraffin  

Att använda paraffin som smörjmedel på glidlister är ett vanligt ingrepp som används av flera. 

De problem man kan få på grund av detta är att om det finns spår av paraffin kvar när man 

behöver göra någon slags limning på denna yta kan det vara svårt att få limmet att fästa.  

 

Bryta kanter 

För att undvika skador på faner på facklisterna som blivit för ”stort” och riskerar att dras med 

när lådbotten går emot facklisten, skulle man kunna åtgärda det genom att fila av det upp-

stickande materialet. Detta är en ytterst irreversibel åtgärd som avlägsnar originalmaterial och 

på sätt och vis även en del av möbelns historia kring hur den åldras. Men om man drar den 

slutsatsen att om jag inte gör denna åtgärd så kommer hela bitar av faneret lossna istället kan 

denna åtgärd vara motiverad. 

 

Spärra låset 

En annan åtgärd för att få en bättre vinkel då man drar ut en låda med springlås kan vara att 

låsa låset i öppet läge så att man har möjlighet att använda båda händerna när man drar ut lå-

dan. Detta har även det negativa sidor då den ständiga spänningen som blir på fjädern kan 

göra att den går av. Sen kan man alltid diskutera om det är ett nödvändigt ingrepp att avlägsna 

låset, då detta alltid innebär en viss förslitning på material som skruvar och träet. 

 

GLIDLISTKOMPLETTERINGAR 

I byrån 

Under mina intervjuer har jag kommit över ett flertal olika metoder för att göra konservering-

ar av glidlister i byråerna. 

En metod har varit att applicera en list av plast ovanpå den redan befintliga glidlisten. Detta är 

en helt reversibel åtgärd om man inte väljer att montera listen med en skruv eller liknande. 

Det som jag kan vara lite tveksam till är att listen i byrån får ett väldigt avvikande utseende 

och skiljer sig starkt från insidans annars traditionella uttryck. Sen har jag vissa tveksamheter 
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gentemot plastlistens åverkan på lådan, dvs. om den skrapar och skaver på materialet. Dess 

reversibilitet och möjlighet till att lämna en helt orörd yta under gör ändå att jag anser att det 

är en metod värd att använda i de fall man kan motivera den typen av åtgärd.  

En annan metod som flera brukar är att använda sig av en trälist som anpassas till formen på 

den slitna ytan. Man kan även applicera en hårdare list som ligger ovanpå och styr(kan stödjas 

undertill med klossar mot glidlisten). Båda metoderna resulterar i en plan yta. Torsten Sylvén 

beskriver hur han brukar lägga en list över halva glidlisten för att visa att den är kompletterad. 

(Sylvén & Fredlund, 2002: 43)  

De ovanstående metoderna är alla reversibla beroende på vilken metod man använder till fast-

sättning av listerna. Om man använder lim så kommer det behöva något slags lösningsmedel 

(vatten om det är ett animaliskt lim) vilket kan medföra viss förändring av underliggande ma-

terial. Även om man bara limmar punktvis så blir det vissa ställen som förändras och påver-

kas. Metoden med att limma en trälist har förtjänster i att det ser estetiskt tilltalande ut och 

avviker inte från resterande material. Metoden är praktiserad under lång tid och man kan inte 

se att den medför skador som den inte skulle få naturligt.  

På lådan 

De flesta som jag pratat med skulle försöka att inte göra ingrepp på lådan om möjligt och 

koncentrera åtgärderna till byrån. Med undantag för om man måste utföra någon slags åtgärd 

för att lådan annars faller sönder eller att det redan finns en komplettering på lådan som på-

verkar lådan negativt alternativt ser dåligt ut. De alternativ som diskuterats när man ser till 

komplettering av glidlister på lådor är att komplettera med trä av samma slag som lådan är i. 

Jag anser att förhållningssättet att lämna lådan så orörd som möjligt är rimligt då den bär på så 

mycket information, inte för att byrån inte gör det men en låda kan man plocka ut och enkelt 

handskas med. Metoden att komplettera med trä är vad jag anser vara en rimlig åtgärd. 

MATERIAL TILL KOMPLETTERINGARNA 

Trä  

Vid komplettering av glidlister, har jag fått blandade svar när det kommer till materialval. 

Den röda tråden verkar ändå vara att materialet gärna får vara lite hårdare än t.ex. färsk furu. 

Att använda gammalt redan oxiderat och krympt virke eller ett fysikaliskt hårdare virke är det 

som diskuteras. Detta är motiverat då man söker ett material som är starkt nog att klara av den 

friktion som glidlisterna utsätts för. Mina tankar går osökt till att om det ena materialet är 

starkt borde inte det då slita på det motsatta dvs. lådan?  

 

Alternativa material 

När man tänker på konservering av glidlister med alternativa material så som plexiglas eller 

plastlister börjar jag fundera på: 

 Hur påverkar det alternativa materialet nedbrytningsprocesen av omkringliggande ma-

terial? 

 Kan materialet ha någon negativ påverkan på det material som ska ha sin glidyta mot 

det? 

 Hur ser det alternativa materialets livslängd och nedbrytningsprocess ut? 

Alla dessa aspekter bör undersökas noggrant innan man använder materialet inom konser-

vering. 

ALLMÄNNA FÖRHÅLLNINGSSÄTT GENTEMOT MÖBLER 
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Johan Ekström förhåller sig till lådor och konservering av lådor på så viss att man enbart ska 

jobba på den ena delen dvs. byråns glidlist eller lådan, aldrig båda. Vilket jag finner mycket 

passande då man riktar åtgärderna till det ena och kan lämna den andra orörd, för att utan för-

vanskning kunna visa sin historia.  

En annan viktig sak är att alltid ta reda på hur möbeln ska användas. Att veta det, kan göra att 

man undviker ett flertal av de åtgärder man har funderat på att utföra. Dessa kan vara helt 

onödiga och skulle kunna skada möbeln i framtiden, med vilket jag menar att man alltid ska 

ha i tanken att ”minsta möjliga åtgärd” gäller.  

 

5.3 SLUTSATS  

De frågor jag sökte svaret på var: 

 Hur kan olika lådkonstruktioner och deras inpassning i kroppen se ut och utvecklas 

under olika tidsperioder? 

 Vilken är den optimala lådkonstruktionen? 

 Vilket är det mest skonsamma sättet att konservera en låda, när man ser till glidlister-

nas välmående? 

Jag skulle vilja påstå att jag under arbetet med att kartlägga byrålådan har sett en utveckling 

av lådkonstruktioner och dess inpassning i stommen. Jag skulle vilja uttrycka det så att lådors 

konstruktion har med små steg gått framåt, då man sett ett behov av förbättring. Detta då man 

har sett att den utveckling man gjort inte var tillräcklig.  

Däremot när man ser till den optimala lådkonstruktionen så skulle jag vilja säga att jag inte 

funnit den bland de lådor som är redovisade. Det man skulle önska vore en låda med bredare 

glidlister så som rokokobyrå 2 och 3 har för att undvika den mycket smala glidlisten som inte 

fördelar sin vikt på så stor yta, men har lådbotten i ett notspår som gustaviansk byrå 1 och 2 

för att ge lådbotten möjlighet till krympning och svällning i och med luftfuktighets ändringar. 

Ett förslag på en bättre lådkonstruktion kan vara den som redovisas i Fig 45. Denna konstruk-

tion skulle ge en större anläggningsyta mot den underliggande glidlisten och även tillåta låd-

botten viss rörelse.  
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Fig 45: Förslag på en hållbar konstruktion 

Att svara på frågan om vilken metod som är den mest skonsamma konserveringen av en låda 

är så individuellt beroende på lådan och dess konstruktion att den inte går att generalisera och 

ge ett övergripande svar. Så min slutsats kring konservering av en låda är att alla objekt är 

individuella och kräver individuella handlingsplaner. Det man däremot kan säga är att en vik-

tig del är att åtgärden ska vara reversibel och inte öka objektets nedbrytning.    
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7. BILAGOR 
 

BILAGA 1: SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJURESULTAT 

INTERVJU MED JOHAN EKSTRÖM DEN 18 APRIL 2012: 

Fråga 1: 

I fallet med en låda utan egna glidlister, skulle Johan kunna tänka sig att limma en träbit på 

facklisten(ute i kanten) men använda samma material gärna gammalt redan oxiderat och tor-

kat. Om det inte är för stora ytor som behöver förstärkning, limmas träbiten på tvären mot 

facklisten. Om det är en rokokobyrå med hel mellanbotten skulle Johan kunna lägga material 

över främre delen av fackindelningen. 

Fråga 2: 

När det kommer till konservering av glidlister i byrån kan Johan tänka sig att avlägsna den 

slitna biten och ersätta den med en ny. Men även här använda gammalt oxiderat, torkat trä. I 

fallet med Karl Johanbyrån skulle Johan kunna tänka sig att avlägsna glidlisten, såga bort det 

skadade partiet och skarva dit en ny del och montera tillbaka den påbyggda ursprungliga bi-

ten. Man kan även tänka sig att limma på nytt trä om det skulle vara skador över hela glidlis-

ten, men det bör vara gammalt trä då det håller längre och ser bättre ut. 

Fråga 3: 

Lådan oftast orörd. Om det redan är lagningar på lådan som ser dåliga ut, kan de bytas ut. Om 

de ser bra ut kan man låta dem vara kvar. Oftast inte röra lådorna alls då de är det första man 

drar ut och kollar närmre på. Lådorna ska fungera men det beror på till vem det är. Vet man 

att den bara ska stå kanske lådgången inte är så viktig, vilket kan leda till slutsatsen att man 

kan låta byrån vara som den är. 

Allmänt: 

 Arbetar på det ena eller det andra aldrig på både lådan och byrån.  

 Lådorna behöver inte gå som nya, de kan gå lite dåligt utan risk för skador. 

 En mässingslist runt en låda måste vara i gott skick då den annars kan ta tag i om-

kringliggande faner och skada det allvarligt. 

 Det största problemet är lådor som har blivit skeva och vridit sig.  

Johan försöker att låta bli att ändra något på själva lådan, då lådan är en av de första delar man 

drar ut och kollar undersidan på. Det bästa skulle vara att låta bli att använda lådan alls. För 

att förebygga den typen av skador kan man låsa springlåset i öppet läge, det bidrar till ett bätt-

re sätt att öppna lådor. Men aldrig utföra denna åtgärd på klaffar i möbler då det är låset som 

håller upp den. Det är även att rekommendera att aldrig låsa möbler. Kan finnas skäl till att 

fila av kanten på faneret på facklisten för att det har blivit för ”stort” i jämförelse med under-

liggande material i exempelvis en senbarockmöbel, då faneret är stående och facklisten lig-

gande trä dvs. olika krympning.  
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INTERVJU MED KRISTINA KVASTAD DEN 24 APRIL 2012 : 

Fråga 1, 2 och 3: 

Kristina jobbar mycket med att göra så liten förändring av det befintliga materialet som möj-

ligt, det ska vara reversibelt. En metod är att fästa en kork bit på insidan av en U-list i plast 

och pressa på den på glidlisten så att den sitter fast. För att avväga saknat material kan man 

lägga under en bit på det stället som behöver pallas upp. Om det inte finns möjlighet att sätta 

en U-list men möjlighet för en L-list skulle det vara möjligt att sätta den med en skruv på si-

dan för att säkra den.  

Men i de fall där det inte finns möjlighet att sätta fast en U-list skulle det vara möjligt att 

punktlimma en trälist med fiberriktningen i lådgångens riktning. En förebyggande åtgärd är 

att försöka påverka brukaren av möbeln till att reducera användandet av byrån, låt säga en 

gång om året (påskpynt osv.). För att kunna ta ställning till vilka åtgärder som behövs, ta reda 

på hur möbeln ska användas och ska den inte användas behövs ingen åtgärd.   

 

INTERVJU MED CHARLOTTA EKHOLM DEN 24 APRIL 2012: 

Fråga 1, 2 och 3: 

Charlotta föredrar att inte avlägsna något material och istället anpassa det material som hon 

kompletterar med till formen på det nedslitna. Ett förslag var att komplettera med alternativa 

material så som plexiglas, och fästa det med något reversibelt lim som fäster både på trä och 

plast. Att sätta ett stopp baktill så att lådan inte kan gå in för långt, även se till att styrlisterna 

fungerar som de är avsedda och för in lådan rakt i fackindelningen. 

Först se vart problemet ligger och se vart det kan behöva kompletteras. Sen kan man välja vart 

man vill att det ska slitas genom att välja ett hårdare träslag på den ytan man vill ska hålla sig 

intakt längre. En förebyggande åtgärd skulle vara att smörja med paraffin på glidlisterna.  

 

INTERVJU MED LASSI KOIVUNEN DEN 3 MAJ 2012: 

Som en ingress så kan sägas att Lassi är noga med att påpeka att alla glidlister har olika pro-

blematik och bör analyseras noga och att olika skador behöver individuellt anpassad vård. Så 

det nedan redovisade är ett övergripande svar som kanske inte passar alla möbler.  

Fråga 1: 

Lassi försöker att undvika ingrepp på lådan och bevara den så intakt som möjligt. Han ut-

trycker sig så att i stället kan man montera tunna lister i möbeln för att undvika åtgärder i ori-

ginalkonstruktionen. Dessa kompletterade tunna glidlister behövs för att lådan ska kunna fun-

gera utan risk att skada originalytor i byrån. De kan ses som hästskor som man kan behöva 

byta efterhand att de blivit slitna. Om man limmar på lådan finns det t.o.m. risk att låsa låd-

konstruktionen och på så viss orsaka skador. För en mera utförlig beskrivning av komplette-

ring med lister se Fråga 2. 

Fråga 2: 

Det är viktigt att lådan fungerar bra och uppfyller sin funktion, för att undvika risken för ska-

dor på originalet. Som beskrivet under Fråga 1 skulle Lassi limma en list på glidlisten i by-
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rån. Beroende av konstruktionen och slitaget kan åtgärden göras på lite olika sätt. En metod är 

att limma en tunn list på den befintliga glidytan, men limma endast de första 10 cm om fiber-

riktningen behöver det för att åstadkomma en bra lådgång. (som det t.ex. ofta är i byråarnas 

botten) Listen kan behöva limmas på en längre yta men då ska man se till att inte låsa någon 

del. Man kan exempelvis dela upp den kompletterande listen i två. Samma sak kan vara till 

hjälp om man känner att man bör limma i samma fiberriktning som underlaget, vilket är att 

föredra.  

Det finns flera fördelar med att limma i byrån då man kan anpassa biten till att uppfylla flera 

funktioner så som att få lådans framstycke att bli rakt. Man kan göra listen kilformad, dvs. 

större/bredare än originallet eller på annat sätt anpassa efter behov. Se nedan för materialval.  

I de fall när det finns behov av att bygga upp, då det blivit en djup förslitning av glidlisten 

skulle t.ex. en list kunna läggas ovanpå och stöttas upp av distanser som ligger mot listen samt 

limmas i framkant och bakkant, eventuellt bara vila i bakkant. Detta för att undvika åtgärder 

för originalet. På så vis få en rak list utan att limma över hela listen. Denna metod är att före-

dra när man t.ex. inte kan ta bort ryggen.  

Ryggen bör tas bort endast i de fall där den troligtvis har varit borttagen tidigare eller på annat 

sätt tekniskt lätt kan monteras ner. I de fall där man kan avlägsna glidlister monterad i ett 

gradspår via ryggen, kan den ev. också kompletteras som det ursprungligen har varit.  

På vissa fall är originalglidlisten limmad direkt mot gaveln och då kan man ev. montera ner 

den och komplettera i det ursprungliga materialet.  I dessa fall kan man komplettera den i ur-

sprungligt skick med rätt träslag, med ytterligare tunna lister ovanpå för att justera lådgången. 

Det är dock noggrant med återlimning för att inte låsa gavelns blindträ.  

På byråer med smal marginal i fackindelningen, finns det kanske utrymme att limma en 0,5 

mm tunn list i samma fiberriktning som underlaget. En tunnare list klarar en mindre påfrest-

ning än tjocka och bör limmas i fiberriktningen.  

Det är också vanligt att originalglidlisterna redan har blivit utbytta tidigare, och då kan man se 

frågan på lite annat sätt. Det finns även orsak till att avlägsna tidigare lagningar då man ofta 

kan finna att de är orsak till ytterligare skador. Ibland finns det skäl till att avlägsna en tidigare 

komplettering på lådan och flytta den till byrån istället.  

Fråga 3: 

Om glidlisterna på lådan är så slitna att lådbotten är på väg att falla ur skulle Lassi bygga upp 

lådsidan med notspår dvs. rekonstruera lådan enligt de ursprungliga dimensionerna. Under en 

komplettering av lådan skulle samma material som lådan är gjord i användas.  

I vissa fall om lådan redan är omgjord kan den kompletteringen avlägsnas eller återtas till sin 

ursprungliga form. Och i stället blir det endast de tunna listerna som limmas in i byrån, som 

på ett bra sätt förebygger skador. 

Allmänt: 

Om det känns som att lådan är helt i original så är det en annan utgångspunkt som bör analy-

seras väl innan åtgärd. Antingen bör åtgärd då helt undvikas, eller så bör åtgärden vara helt 

reversibel(dvs. de tunna listerna in till byrån i stället) och kunna fungera långsiktigt.  Det är 

viktigt att alla möbler bör ses som individer och därmed har olika behov! 
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Lassi gör de tunna listerna som limmas ovanpå de befintliga glidlisterna in i byråer av ett hår-

dare träslag. Detta då han har en teori om att hårt och mjukt inte äter på varandra, kan jämfö-

ras med en mjuk och en hård metall som jobbar tillsammans utan att slita på varandra. Han 

har även sett i praktiken hur fort en relativt ny komplettering av glidlist i ett mjukt material 

slits.  

 

 


