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Abstract 
This is a story.  
A critical fiction about a specific piece of furniture that was made in a specific 
time, in a specific geographic place.  
The story frame, the fiction setting was made up by me, but all the facts and 
details are based on my experience in the field, text and documents about the 
specific piece of furniture of a specific time, and specific geographic place: a 
dressing table mirror made in the 1920s in Virserum, Småland, Sweden. 
The objective of the survey, this knowledge based presentation, is to provide 
Skansen with a document that can enable the production of a new furniture at 
Skansen’s Snickerifabrik, Stockholm, Sweden. A piece of new furniture to 
give the visiting guests an even more authentic experience and to fulfill parts 
of the assignment of Skansen: 
 
To ”/…/contribute to the conservation of: a) the diversity of the Swedish cultural heritage with 
emphasis on tacit knowledge, customs, traditions and crafts / ... / "1 
 
 
 
Sammanfattning 
Detta är en berättelse. 
En kritisk fiktion om en specifik möbel som gjordes i en viss tid, på en viss 
geografisk plats. 
Berättelsens ram, den fiktiva miljön har jag skapat men detaljerna bygger på 
kunskap utifrån min erfarenhet inom området, fakta och detaljer i de texter 
och dokument jag tagit del av. Fakta kring den specifika möbeln, tiden, och 
platsen: en pigtittare gjord på 1920-talet i Virserum, Småland, Sverige. 
Syftet med undersökningen, detta kunskapsunderlag, är att förse Skansen 
med ett dokument som kan möjliggöra produktion av en ny möbel på 
Skansens Snickerifabrik, Stockholm, Sverige. En ny tillverkningsartikel som 
ska bidra till att ge snickeriets gäster en ännu mer autentisk upplevelse och 
för att uppfylla delar av Skansen uppdrag: 
 
”Uppdrag: Friluftsmuseet Skansens uppdrag är att, med gästen i centrum /…/ Skansen ska 

vårda och bevara samlingarna av byggnader, föremål, växt- och djurarter. Skansen ska vidare 

bidra till bevarandet av: a) mångfalden i det svenska kulturarvet med betoning på tyst kunskap, 

seder, traditioner och hantverk samt/…/” 2 

 
 

                                                   
1 Skansen. (2013) (HTML) Tillgänglig: http://www.skansen.se/sv/artikel/skansens-vision-och-uppdrag, (2013-08-27 
2 Ibid.  
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Critical fiction 

All historieskrivning är subjektiv.  

En eller flera personer har gjort ett val, utifrån mer eller mindre medvetna 

principer, ett urval som i sin tur kanske är gjort ur ett material som även det 

är någon annans urval.  

För varje historia som berättas finns det andra historier som inte berättas. 

Därför måste vi berätta flera historier.  

Det här är min historia och mitt bidrag till Skansens levandegörande av 

snickerifabrikens historiska miljö. 

Historien om en pigtittare som tillverkades i Virserum i Småland runt 1920. 

I den här berättelsen, denna critical fiction, har jag vävt samman hela min 

undersökning och dess viktigaste komponenter, Skansens och 

snickerifabriks historia, krav och uppdrag, pigtittarens resa genom 

möbelhistorien, min fantasi och min specialkompetens som möbelsnickare 

och kulturvetare. I detta examensarbete fungerar mitt researchbaserade 

historieberättande, tillsammans med anvisningar till bilder, som en skiss, ett 

underlag som i sin form är mitt bidrag till Snickerifabrikens arbete med att 

addera en ny produkt till sin verksamhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Berättelsen,  

 mIn critical fiction 
Historien började en solig augustimorgon 1920 i Hultarp, 

Virserum, Småland, med att fru Josefina Eklund gjorde sin 

man fabrikör Emil Ekelund sällskap på en affärsresa till 

Stockholm. Det var fortfarande tidigt när de klev upp i 

droskan som skulle köra dem, och en leverans nysnickrade 

möbler, till Målilla järnvägsstation för att därifrån resa 

vidare med tåg till huvudstaden.3 Möblerna var ett modernt 

vardagsrumsgarnityr i björkfanér, från Ekelunds 

snickerifabriks allra senaste, tryckta priskurant.4  De 

skulle levereras till de mycket goda vännerna järnhandlare 

Hilmer Sund och hans fru Othelia som precis hade flyttat in 

i en ny bostad. De hade tagit över en järnhandel i en 1880-

talsbyggnad som även rymde den lägenhet som var parets nya 

bostad. 

Det blir ett kärt återseende och medan garnityret 

installeras av Emil och Hilmer ger sig damerna ut på en 

promenad. Othelia har ett ärende till fru Anna Svensson som 

bor i stadens arbetarkvarter. Annas man är industriarbetare 

och Anna bidrar till den ansträngda hushållsekonomin genom 

att utföra sömnadsarbete i hemmet. Promenaden genom 

Stockholm är så vacker, vatten glittrar i alla stadens 

vrår. Josefina åker för första gången elektrifierad 

spårväg. Hon föddes i Stockholm och hennes föräldrar bor 

kvar där med det kan vara långt mellan besöken. Spårvagnen 

rister och skakar, men går bra mycket snabbare än de 

hästdrivna fordonen hon är van vid. De kliver av 

Djurgårdslinjen nummer 7 vid Norrmalmstorg och promenaden 

tar dem vidare mot Kungsträdgården. De möter fransktalande 

kvinnor med kortklippta frisyrer, en kvinna som njuter 

                                                   
3 Paul Bohman, (1997). Virserums möbelindustri: en 100-årig epok. Virserum: Virserums hembygdsförening. Sida 16. 
4 Ibid. Sida 10. 
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kaffe i solen på Berns salongers uteservering bär byxor och 

röker cigaretter. De samtalar om att de inom en snar 

framtid ska få rösta för första gången, om Kerstin 

Hesselgren som kan bli invald som första kvinnliga ledamot 

av riksdagens första kammare. De tar sig fram genom 

kommersen på Skeppsbron, förbi Gamla Stan och tar 

Katarinahissen upp till Mosebacke, där de friskar upp sig 

med en hallonsoda innan de rör sig vidare över Söders 

höjder. 

Väl framme på Bondegatan knackar de på hos familjen 

Svensson, dörren öppnas av ett barn, inte mer än tre år, 

hon har något i handen som hon tuggar på, något som ser ut 

som en träbit.  

Anna sitter vid sin symaskin, placerad på ett bord vid ett 

av rummets två fönster. Solen lyser in på det rutiga 

klänningstyget hon syr i. Josefina tänker att det är litet 

och trångt men ändå väldigt rent och hemtrevligt. Anna 

hälsar vänligt och plockar fram Othelias paket med de 

färdigsydda gardinerna. Nu upptäcker Anna träbiten som 

barnet tuggar på och lirkar den ur barnets grepp. Det står 

en pigtittare placerad ovanpå en byrå, Anna drar ut 

pigtittarens låda och släpper ner den tuggade träbiten där. 

Josefina följer hela händelsen med blicken. Det utskurna 

krönet på pigtittarens spegelram saknar en bit. Den bit som 

barnet tuggat på. Josefina berättar för Anna om sin man och 

snickerifabriken i Virserum, och erbjuder sig att se till 

att laga den enkla men ändå tilltalande och näpna möbeln. 

Anna berättar att hon fått pigtittaren av sin mor och far 

när hon gifte sig och att det var hennes enda ägodel, tills 

hon fick symaskinen. Biten hade trillat av redan vid 

inflyttningen men på något vis gillar hon det. Det trasiga 

krönet blir en påminnelse om, och anledning till, att 

berätta om möbelns historia så hon önskar lämna pigtittaren 

som den är.  
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Josefina går fram för att studera pigtittaren närmare. 

Spegeln med den sparsamt ornamenterade ramen hålls av 

svarvade pelare, lite omodernt formade med bulliga kulor 

staplade på varandra. I en enda, lite för stor, låda far 

attiraljer som smycken, hårspännen och sytrådsrullar runt 

och har trasslat in sig i varandra. Den svängda lådfronten 

som är utsågad ur ett massivstycke furu och sedan fanerad 

känns lite snabbt gjord. 5 Josefin börjar genast fantisera 

om en egen pigtittare och hur fantastisk den skulle kunna 

bli med tanke på den unika kompetens som finns samlad i 

Virserums snickerifabriker. En pigtittare vars tillverkning 

kan inkludera de nya järnmaskinerna som bordsfräsen men 

också de gamla, som svarven i trä och bänkarbete som 

bildhuggeri utfört av de mest hantverksskickliga snickarna. 

På kvällen, efter att ha sagt godnatt till Emil, drar sig 

Josefina tillbaka i sin gästkammare på Karlavägen hos sin 

ogifta moster Valborg. Hon finner ett papper och en 

pennstump. Genast börjar hon skissa en variant som hon ska 

beställa av sin mans snickare så fort hon kommer hem. Ett 

praktexemplar som verkligen visar hur hantverksskickliga 

Virserumssnickarna är och vilken kvalité deras möbler 

håller. Pelarna ska svarvas av den skickligaste av 

svarvarna och utformas med ett modernt uttryck, inga 

bulliga kulor staplade på varandra, utan längre smalare 

partier som skiljs åt av väl proportionerade buktningar, 

midjor och med avslut i en spets med en liten kula högst 

upp.6 Spegeln ska ha en handskuren kullist7 och ett krön med 

bildhuggeri, kanske i ek, för att visa hur skickliga 

bildhuggare vi har i Virserum.8 Kanske den nya unga 

                                                   
5 Se bild 6 bilaga 2. 
6 Se bilaga 1, markering på objekt NM.0303046, för exempel på beskrivet uttryck på svarvad pelare. 

7 Se bilaga 1, markering på objekt NM.0206001, för exempel på beskrivet moment. 
8 I Skansens snickerifabrik finns motivmallar med ornament typiska för tiden runt 1920, dessa bör användas som förlagor i 

utformandet av motivet i spegelkrönets bildhuggeri. 
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gesällvandraren som har så moderna idéer om utformning av 

bildhuggeri ska få det uppdraget. Lådhusets sidor ska vara 

raka9 och ytan ska ha rivet fanér med en parkettläggning, 

kanske till och med en infälld intarsiasågad detalj.10 

Fanéret ska vara av mörkare karaktär, såsom till exempel 

valnöt och väljas från Virserums stolta fanérfabrik. 

Lådfronten ska även den fanéras och själva lådan ska vara 

handsinkad, kanske av fransk typ. Den ska ha flera lådor, 

kanske tre. 11 Lådfronten ska vara svängd, istället för att 

såga ut formen i bandsågen ska den lötas och den svängda 

formen ska sedan fräsas ut på den moderna bordsfräsen. 

Lådfronten kommer då att bli lättare och tunnare. Träts 

rörelse kommer, i och med lötningstekniken, att minimeras 

och därmed minska risken för sprickbildning i ytfanéret.12 

De bästa bonarjäntorna ska betsa alla delarna för att sedan 

bona dem genom att i omgångar påstryka polityr, och 

slutligen behandla med sudd för att få upp önskad glans. 

Josefina blundar och drömmer sig bort, kanske blir den 

första pigtittaren en present till hennes väninna Amanda 

Johansson som sköter telefonstationen i Virserum, 

självständig och smart finns hon alltid där. Nöjd somnar 

Josefina över sin skiss13, fortfarande med pennstumpen i sin 

hand.  

 

 

 

 

 

                                                   
9 Se bilaga 1, markering på objekt NM.0127722, för exempel på beskriven detalj. 
10 Se bilaga 1, markering på objekt NM.0093875, för exempel på faner med inslag av intarsia. 
11 Se bilaga 2, bild 8. 
12 Se bilaga 2, bild 6 för exempel på lådfront utsågad i bandsåg med svängd front utvändigt och rak inuti. 
13 Se bilaga 2, bild 8 för skiss. 
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INLEDNING 

Min ingång 

När min mormor Nanny Petersson fick höra att jag börjat på 

möbelsnickeriutbildningen på Carl Malmsten Furniture Studies (CMFS) 

berättade hon - för första gången - att min morfar var möbelsnickare och 

jobbade på Nässjö Möbelfabrik. Att min födelsestad Nässjö, i Småland, spelat 

en viktig roll i den svenska möbelsnickerihistorien har jag förstått först 

under min utbildning på CMFS. Det ingår inte i historieberättelserna jag har 

fått med mig hemifrån. Nu, i efterhand, under min utbildning, har historien 

om mig skrivits om. Jag kan bli presenterad som "studenten med rötterna 

långt bak i den småländska snickeritraditionen" som i god familjetradition 

ska utbilda sig till möbelsnickare och därmed föra både Smålands och 

familjens snickararv vidare. Det är en efterkonstruerad historia som på ett 

sätt är sann, trots att den inte innerhåller något av min levda sanning. Detta 

faktum roar och inspirerar mig, det har blivit en viktig ingång till mitt 

examensarbete som är just detta; en efterkonstruktion, en tolkning av den 

historia och det material som jag sökt upp och som andra gjort tillgängligt för 

mig. Mormor bad mig också att snickra en pigtittare till henne. Jag lovade att 

jag skulle göra det men fortfarande nu tre år senare frågar hon om pigtittaren. 

"Den är på väg" upprepar jag varje gång. Den är det, i teorin. I praktiken, 

under min utbildning, har jag på olika sätt försökt mig på att göra en 

pigtittare, men inte lyckats. Det har varit andra saker jag har behövt göra och 

lära mig först. Eller, som i den avancerade möbeluppgiften, som också är mitt 

gesällprov som möbelsnickare och dekupör, så tog projektet allt vidare 

svängar under processen. Det som började som en beställning av en 

pigtittare av designstudent Woytek Weidne blev till sist en cirkusvagn och en 

tillhörande affisch i intarsia designad av Karin Drake. Detta examensarbete 

blir mitt sista CMFS relaterade försök att åstadkomma en pigtittare. 
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Skansens snickerifabrik 

2012 började jag jobba som möbelsnickare och museipedagog på Skansens 

snickerifabrik vilken utgör en del av den levande hantverksmiljön i 

Skansens stadskvarter. Friluftsmuseet Skansen i Stockholm har sedan Artur 

Hazelius grundade det 1891 haft som syfte att bevara kunskap om miljöer och 

bruksföremål, som var på väg att försvinna i den snabba moderniseringen av 

Sverige. Byggnaden som inrymmer Skansens snickerifabrik lät 

snickarmästare Emil Ekelund bygga ca 1900 för att inhysa Virserums Nya 

Fabrik i Hultarp, Småland. Den sista ägaren Karl Nilsson hade fabriken igång 

till 1977. Den flyttades från Virserum till Skansen där den invigs 1991. 

Skansen valde att gestalta snickerifabriken som en snickeriverkstad kunde 

se ut år 1920 med en blandning av för tiden moderna elektrifierade 

järnmaskiner och äldre maskiner som svarven gjord av trä som drivs med 

transmission, en central remdrift.14  Snickeriindustrin i Virserum på 1920-

talet var i förändring, elektriciteten var ett faktum som introducerats av Emil 

Ekelund redan 1908.15 De vattenkraftdrivna och ibland trampbara, 

egentillverkade trämaskinerna ersattes till stor del av industritillverkade 

maskiner av järn som är mycket lika de maskiner som används idag.16 

Mycket av arbetet i snickeriet var dock fortfarande hantverksbetonat. Med de 

nya maskinerna och industrialismens krav på rationella och lönsamma 

serieproduktioner förändrades snickarens roll.17 Från att tillverka möbeln 

från börja till slut skedde nu en slags specialisering där snickaren utförde 

endast ett av momenten i en tillverkningskedja. Verkstaden delades upp i två 

delar, en maskindel och en hopsättnings/ytbehandlingsdel där varje snickare 

                                                   
14 Bohman. Sida 5. 
15 Ibid. Sida 17. 
16 Ibid. Sida 9. 
17 Ibid. Sida 11. 
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hade sin bestämda roll.18 Något som återspeglas I hur verkstaden är 

återuppbyggd på Skansen.Virserum med omnejd var rik på skog, både barr 

och löv, däribland stora bestånd av ek vilket blev betydelsefullt för den så 

kallade ekmöbelepoken som hade sin början här på 1920-talet.19 Ekmöblerna 

bonades och 1/5 del av fabrikens anställda kunde jobba med det, ofta 

kvinnor. 1920 hade fackföreningen blivit starkare och minimilönen höjdes 

från 70 öre till 1,15:- per timma, arbetsveckan förkortades från 58 till 54 

timmar och det infördes fyra dagars betald ledighet per år. I Virserum fanns 

flera för trämöbelindustrin betydande fabriker, bland annat nordens första 

fanérfabrik som startades av August Bohman. Harry Strömberg hade en 

välrenommerad stoppmöbelfabrik. I Virserum tillverkades nästan allt inom 

möbelindustrin och målgruppen var i första hand borgarklassen. Under 

1920-talet var det möbler i nystilar som nybarock och nyrenässans men 

också mycket blandstilar med inslag av gustavianskt och rokoko.  

 

”Möbeltyperna krävde mycket skickliga bildhuggare och svarvare. Till en början anlitades 

mest vandrande gesäller. Dessa blev även viktiga för spridandet av nya ideér om 

möbelmodeller och arbetsmetoder.” 20 

 

Historien om Carl John Ekelund som startade den första möbelfabriken i 

Virserum, hans efterträdare Emil Ekelund och hela Virserums tid som 

möbelindustriort finns att läsa i och Paul BohmansVirserums möbelindustri: 

en 100-årig epok och två andra källor som stöttar berättelsen om Virserum så 

som jag återgivit den.21 Dessa historieskrivningar är viktiga pusselbitar i 

arbetet med att ta fram ett kunskapsunderlag eftersom det från Skansen finns 

                                                   
18 Ibid. Sida 1-5. 
19 Ibid. Sida 3 
20 Ibid. Sida 15. 
21 Stig Ålund (1947). Möbelindustrins uppkomst och första utveckling i Virserum, Tibro och Bodafors, Åke Sundell & Gösta 

Lindström (red.) (1989). Snickarminnen från Virserum: berättelser m m från möbelepoken i Virserum. 
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en önskan att de artiklar som tillverkas i Skansens version av 

snickerifabriken också ska berätta något om snickeriindustrin i Virserum. 

 

 Tillverkningsartiklar och ”pröva på” tekniker 

Under perioden 2006-2011 påbörjades ett utvecklingsarbete i Skansens 

verkstäder. I ett antal av stadskvarterens hantverksmiljöer startades 

pilotprojekt som innebar framtagning av ett antal ”tillverkningsartiklar” i 

syftet att ”säkra och bevara det immateriella värdet, och specifikt den 

handlingsburna22 kunskapen.”23 För snickerifabrikens del fastställdes två 

tillverkningsartiklar, en pall och en stol från 1920-talet. Genom valet att i den 

ena tillverkningsartikeln, stolen, använda ek och en för Virserum vanlig 

dekor - utsnidade äpplen - påminner produkterna om arbetet i Virserums 

snickerifabrik. Stolen har dessutom en stoppad sits som görs i samarbete 

med Skansens tapetserarverkstad, troligen en vinkning till Harry Strömbergs 

stoppmöbelfabrik. Stolen och pallen har tagits i produktion och är mycket 

populära. Ett problem är dock att de mestadels innehåller moment som kräver 

att verkstadens maskiner är igång vilket gör det svårt att arbeta med 

tillverkning när det finns gäster i verkstaden. Den höga ljudvolymen från 

exempelvis bordsfräsen, justersågen och planhyveln omöjliggör ett samtal och 

det är dessutom svårt för besökaren att se vad som händer och på så sätt ta till 

sig kunskap om möbelsnickeri via iakttagelser. En viktig del i arbetet med att 

levandegöra och förmedla handlingsburen kunskap, ”Ett av de första stegen i 

att förmedla kunskap som håller på att erodera” 24. För att kunna visa 

snickeritekniker med gäster i fabriken har därför flera ”pröva på” tekniker 

lyfts fram som komplement till stolen och pallen, till exempel bildhuggeri och 

karvsnitt, att riva fanér, såga sinkor, användning av putshyvel och svarvning. 
                                                   
22 För en mer ingående läsning ring handlingsburen kunskap och sk. tyst kunskap se  tex. Bengt Molander (1996). Kunskap i 

handling. 2., omarb. uppl. Göteborg: Daidalos. 
23 Utvecklingsarbete i skansens verkstäder 2006-2011. Sida 1. 
24 Molander.Sida 36. 
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Då dessa moment är ”tysta” och utförs vid snickarbänk som är centralt 

placerad och för gäster tillgänglig och väl synlig. Dessa hantverksmoment 

passar bra att visa för och samtala kring med gäster. Alla dessa 

kompletterande tekniker visas idag på lösa provbitar, men skulle kunna ingå i 

en framtida ny produkt. Skansens snickarskrå önskar sig just en sådan 

produkt, en ny tillverkningsartikel som både passar bättre att arbeta med 

inför gäster och inkluderar de moment som idag görs på provbitar. Det är här 

snickeriskråets idé och önskan om pigtittaren kommer in i historien, en 

produkt vars tillverkning kan innefatta alla snickeriets maskiner men även 

de tekniker som idag visas på provbitar.  

 

”det har länge också önskats tillföra en ny tillverkning av t ex pigtittare/.../ det har inte varit 

möjligt pga. bristande resurser för kunskapsframtagning.” 25  

 

Sören Rapp, skråets ålderman, var min närmsta chef när jag började arbeta på 

Skansen. Han berättade för mig att den nya artikeln som skrået ville ta fram 

var tänkt att vara en pigtittare. Jag var helt överens med Sören om att en 

pigtittare, mot ovanstående bakgrund, vara en mycket passande ny 

tillverkningsartikel och jag föreslog då för Sören att mitt examensarbete skulle 

handla om att förverkliga den visionen. Min ambition är att ta fram och 

presentera det kunskapsunderlag som idag, pga. bristande resurser, saknas 

för att möjliggöra adderandet av en ny tillverkningsartikel i form av en 

pigtittare.  

Att den nya tillverkningsartikel tar formen av en pigtittare skulle kunna 

ifrågasättas då det 1920 inte längre var populärt med nytillverkning av den 

typen av komplementsmöbel. Dock har jag i min undersökning tagit del av 

pigtittare tillverkade i början av 1900-talet som innehåller de av snickarskrået 

                                                   
25 Utvecklingsarbete i skansens verkstäder 2006-2011, Sida 2. 
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önskade momenten så jag ser därmed ingen anledning att ifrågasätta skråets 

förslag på tillverkningsartikel.  

 

 Handlingsburen kunskap 

Under min utbildning på CMFS och min anställning på Skansen har jag i 

olika sammanhang kommit i kontakt med begrepp som handlingsburen 

kunskap, kunskap i handling, tyst kunskap, handen och tanken i samverkan. 

I Skansens uppdragsbeskrivning används begreppet tyst kunskap: 

 

”Uppdrag: Friluftsmuseet Skansens uppdrag är att, med gästen i centrum /…/ Skansen ska 

vårda och bevara samlingarna av byggnader, föremål, växt- och djurarter. Skansen ska vidare 

bidra till bevarandet av: a) mångfalden i det svenska kulturarvet med betoning på tyst kunskap, 

seder, traditioner och hantverk /…/” 26 

 

Vad dessa mystifierade begrepp avser är ofta odefinierat och diskussionen 

kring användandet och innehållet i dem är stor och kräver enligt min mening 

en omfattande definitionsanalys och egen undersökning, (jfr. min 

begreppsanalys kring ordet pigtittare). Jag väljer därför att här inte närmare gå 

in på begreppsdiskussionen utan hänvisar till Bengt Molanders bok Kunskap 

i handling. 27 Boken kom ut 1996 och saknar därmed de sista årens 

diskussion. Dock finns vissa delar som berör definitioner som jag valt att 

referera till ovan. I denna undersökning är definitionen av handlingsburen- 

och tyst kunskap: den kunskap som på Skansen förmedlas till Skansens 

gäster genom att, hantverkare, med utbildning och erfarenhet, i den 

tidstypiska miljön, berättar om och visuellt demonstrerar de moment och 

tekniker som är specifika för respektive tidsperiod och skrå .  

 

                                                   
26 Skansen. (2013) (HTML) Tillgänglig: http://www.skansen.se/sv/artikel/skansens-vision-och-uppdrag, 2013-08-27 
27 Molander 
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Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att bidra till Skansens arbete med 

bevarande och levandegörande av den handlingsburna kunskap, det 

materiella kulturav som representeras av museets Snickerifabrik. Jag vill med 

detta kunskapsunderlag bidra till snickarskråets önskan att addera en ny 

tillverkningsartikel; en för 1920-talet tidstypisk pigtittare. Den ska innehålla 

snickerimoment som uppfyller kriterier för Skansens pedagogiska uppdrag, 

där “pröva på” tekniker inkluderas och krav på tidsenlighet uppfylls. Den 

framtida framtagningen av tillverkningsartikeln ska följa Skansens krav på 

kunskapsframställning och skråets önskemål på inkluderade 

snickeritekniker. Den ska både under tillverkningsprocessen och som färdig 

produkt bidra till att erbjuda Skansens gäster en kulturhistorisk berättelse 

om, och inblick i, en levande snickeriverkstad där det tidiga 

nittonhundratalets verktyg, maskiner och tekniker används. 

Framtagningen av detta kunskapsunderlag utgår från Skansens pedagogiska 

och kulturhistoriska målsättning att tillverkningsartiklarna “framställs med 

100 % autenticitet som uppnås genom experimentell arkeologi och 

utbildningsinsatser.”28 Dessutom innehåller historien om artikeln drag av 

historietolkarens subjektsposition något som också är viktigt att synliggöra i 

mötet med Skansens gäster.  

 

Målet med detta arbete är att i text, med hänvisningar till historiska förlagor, 

som text och bilder, presentera en fiktiv berättelse om en pigtittare, som i sin 

form är en skiss och processbeskrivning. Denna berättelse ska sedan fungera 

som underlag och stöd i Skansensnickeriets fortsatta arbete med att ta fram 

en ny tillverkningsartikel i form av en pigtittare. 

 

                                                   
28Utvecklingsarbete i skansens verkstäder 2006-2011. Sida 2. 
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Frågeställning 

På vilket sätt kan en pigtittare som kan ha tillverkats i Virserum runt 1920 i 

sin design och i sitt uttryck förmedla de snickerimoment som uppfyller 

kriterier för Skansens pedagogiska uppdrag med “pröva på” tekniker och 

krav på tidsenlighet.  

 

Metod och källor 

För att uppnå Skansens krav på 100 % autenticitet har arbetet inkluderat 

föremålsstudier med hjälp av Johan Schuisky, föremålsantikvarie, 

kulturhistoriska avdelningen, Skansen och Anna Womack, intendent, 

kunskap och förmedling, Nordiska museet. Skansens och Nordiska museets 

objektsamlingar och personer knutna till dessa har varit avgörande för min 

förståelse för pigtittarens roll och utseende på 1920-talet. Se bilder i bilagorna 

1 och 2. Arbetet är baserat på den litteratur jag funnit om pigtittarens 

ursprung och historia, samt Skansens interna dokument om framtagning av 

kunskapsunderlag, texter och beskrivningar om snickerifabriken, Virserum 

och dess historia. Det har skett i samarbete och i samtal med 

snickerifabrikens ålderman Sören Rapp, dess skråmedlemmar, Josefin 

Sterzenbach, gruppchef för Skråhantverk och Industri på Pedagogiska 

enheten, Kulturhistoriska avdelningen på Skansen och med handledning av 

Johan Knutsson, Professor i Möbelkultur på CMFS. Efter denna historiska 

research har jag sedan med stöd i min treåriga utbildning i möbelsnickeri vid 

Carl Malmsten Furniture Studies, min erfarenhet av att jobba som 

muséipedagog i Skansens snickerifabrik, sammanställt en berättelse om hur 

pigtittaren ska kunna konkretiseras med tanke på de givna förutsättningarna. 

 

Vad det gäller Virserum och ortens möbelindustri är det främst tre skrifter jag 

tagit del av, Möbelindustrins uppkomst och första utveckling i Virserum, 
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Tibro och Bodafors, 29 Snickarminnen från Virserum: berättelser från 

möbelepoken i Virserum 30 och Virserums möbelindustri: en 100-årig epok. 31 

De tre skrifterna överensstämmer i sin historieskrivning och jag väljer att 

referera till den sistnämnda då det är den som muséipedagogerna i Skansens 

snickerifabrik främst använder sig av. Som i varje historieskrivning är också 

denna historia om pigtittaren, präglad av historietolkarens, i detta fall min, 

subjektsposition. Min ambition är att i detta arbete öppet synliggöra min roll 

och min tolkning så att denna viktiga aspekt av historiska rekonstruktioner 

blir synliggjort.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                   
29 Ålund. 
30 Sundell & Lindström (red.) 
31 Bohman. 
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HISTORISK TILLBAKABLICK 
Pigtittaren  
 Ordet 

I detta dokument använder jag ordet 'pigtittare' för att beskriva den möbel 

examensarbetet handlar om. Svenska akademins ordbok (SAOB) tar inte 

upp ordet 'pigtittare' men i Wikipedia står det: 

 

”En pigtittare eller en lådspegel är en liten möbel som består av en spegel, och en eller flera 

utdragbara lådor, och som är avsedd att ställa på en byrå eller ett bord.” 32 

 

I den litteratur jag använt mig av för att ta del av pigtittarens historia 

benämns möbler som passar in på beskrivningen ovan som; toalettspegel, 33 

rakspegel,34 bordsspegel,35 lådspegel och pigtittare.36  

Kersti Holmquist beskriver i sin essä "Den Grillska toalettspegeln" att det 

först på 1720-talet i Frankrike börjar komma toalettbord där spegeln var en 

viktig del. 37 

 

”/.../ toalettbord, speciellt utförda för att användas vid toalettbestyr. En synnerligen viktig del 

av toalettbordet var givetvis spegeln; det kunde vara en lös spegel med stöd, en spegel med 

lådinredning inunder och svängbara på tappar eller – senare- en i bordet nerfällbar spegel.” 38 

 

                                                   
32 Wikipedia den fria encyklopedin. (2010) Pigtittare. (HTML) Tillgänglig: 

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Pigtittare, 2013-04-06 
33Kersti Holmquist. ”Den grillska toalettspegeln”. Fataburen: Nordiska museets och Skansens årsbok. 1956. (1956). Stockholm: 

Nordiska museet. Sid. 154. 
34 Sigurd Wallin. (1935). Nordiska museets möbler från svenska herremanshem. D. 3, 1800-talet : Gustav IV Adolfs - Karl XIV 

Johans tid : sengustaviansk och Karl-Johans-stil. Stockholm: Nordiska museets förl, sid. 182-183. 
35 Henschen & Sten (1961-1962). Svenskt möbellexikon. Malmö: Norden, sid. 376-377. 
36 Björn Larsson, ”Från Lådspegel till pigtittare – En möbels klassresa”. Antikvärlden. Augusti 2008. Sid. 62-67. 
37  Holmqvist refererar till Henry Havard och N. Lagerholms arbeten. Henry Harvard(1887-1890). Dictionnaire de 

l'ameublement et de la décoration: depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours. Paris: Maison Quantin. N Lagerholm. ”Ett toalettbord”. 

Årstryck. (1928-1963). Göteborg: Röhsska konstslöjdmuseet 
38 Holmqvist. Sida 154. 
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Toalettbordets spegel kunde alltså vara utformad med lådor på det sätt som en 

pigtittare beskrivs i Wikipedia. I och med att ordet pigtittare saknas i SAOB 

finns det där heller inget i beskrivningen av ordet 'toalettspegel' som tyder på 

att det idag används för att beskriva en pigtittare.39 

I Nordiska museets Möbler från svenska herremanshem skiljer Sigurd 

Wallin i sina bildtexter på 'rakspegel' och 'råklåda'. Rakspeglarna som 

presenteras med bild har en pigtittares alla kännetecken medan de föremål 

som beskrivs som raklåda är hopfällbara.40 Se bild 1 och 2 i bilaga 2. 

I Svensk Möbellexikon som publiceras nästan 30 år efter Wallins verk är 

'bordsspegel' den aktuella möbelns benämning.41  

 

”Bords spegel , en toalettspegel, som ställdes på ett bord och som ant. stöddes av ett ben på 

baksidan el. satt i ett stativ mellan två ståndare. I det senare fallet funnos ofta under b. en el. flera 

lådor /.../ B. i stativ övergick under 1800-talet vanligen till en enkel byråspegel i betsad ram, 

ibland efter dess plats i den s.k. pigkammaren kallad pigtrymå, i våra dagar kallad ’pigtittare’” 42 

 

I beskrivningen av 'bordsspegel' i SAOB står det endast att bordsspegel är 

avsedd att stå på ett bord till motsats från en väggspegel som är avsedd att 

hänga på en vägg. 43 

När jag söker på ordet 'lådspegel' i Wikipedia blir jag automatiskt omdirigerad 

till 'pigtittare' och när jag söker på 'toalettspegel', 'rakspegel' och 

'bordsspegel' får jag inga träffar alls. 44 

                                                   
39 TOALETT-SPEGEL . ( toalett- 1803 osv. toaletts- 1795-1847 ) om spegel (i toalettrum) avsedd för l. använd till att spegla sig i 

vid vård av utseende l. personlig hygien. 2 Saml. 8: 41 (1795). 1 st Toalette Spegel med fodral. Bouppt Växjö 1839 . I 

toalettspegeln ser du ett uppsvullet monster med röda ögon och lysrörsblek hy. Expressen 10 ⁄ 8 1990 , s. 7 . Svenska Akademiens 

ordbok. (2010) Toalettspegel. (HTML) Tillgänglig: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/(2013-04-06) 
40 Wallin. Sida 182-183. 
41 Henschen & Blomberg. Sid. 376-377. 
42 Ibid. 
43 BORDS-SPEGEL. (bord- Bouppteckn. fr. Rasbo 1741, Hemslöjdsutst. i Sthm 1880, s. 88) (föga br.) spegel afsedd att stå på ett 

bord; motsatt: väggspegel. Svenska Akademiens ordbok. (2010) Bordsspegel. (HTML) Tillgänglig: 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/(2013-04-06) 
44 Wikipedia. 
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I artikeln "Från Lådspegel till pigtittare – En möbels klassresa" i 

Antikvärlden beskriver Björn Larsson pigtittarens väg genom historien och 

dess skiften i popularitet från 1760-talet fram till vår samtid.45 Både i 

Larssons artikel och i Wikipedias beskrivning påpekas att ordet pigtittare är 

ett pejorativ av lådspegel.  

 

”namnet uppkom som pejorativ i början av 1900-talet, och syftade då främst på det sena 1800-

talets speglar med svarvade hörnstolpar, som då ansågs "bondska" och omoderna. I senare tid 

har betydelsen överförts även till andra typer av lådspegelmodeller, även av 

högreståndsmodell.” 46 

 

Pejorativ är ett ord som syftar till att i jämförelse vara nedsättande. I detta fall 

genom att använda ord som piga som i den rådande klass- och 

könsmaktsordningen sänker statusen på möbeln. Ordet urskiljer, de i det 

tidiga nittonhundratalet nu tillgängliga, industritillverkade varianterna som 

en kvinna, som dessutom har lågstatusyrket piga, nu har råd med.  

Under ett samtal med Anna Womack, intendent på Nordiska museet, 

resonerar Womack om att benämningen pigtittare kan ha dykt upp när 

lådspegeln började snickras industriellt i nystilar under 1800-talets mitt. 

Detta för att skilja ut dom nya från de äldre, enstyckstillverkade och exklusiva, 

högrestånds varianterna. Detta resonemang för även Björn Larsson när han i 

sin artikel skriver vidare; 

 

”Vanligast, men också laddat med en nedsättande värdering i första ledet piga, är förståss 

pigtittare. Graden av nedsättning har dock planat ut under årens lopp, samtidigt som ordet 

pigtittare för det flesta hänvisar till modeller som uppträder under blandstilepoken efter 1850.” 47 

  

                                                   
45 Larsson. Sid. 62-67. 
46 Wikipedia. 
47 Larsson, Sid 64. 
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När jag har vägt ihop ovanstående källor och resonemanget kring ordet 

pigtittare har jag bestämt mig för att det är just ordet 'pigtittare' som bäst 

beskriver den möbel mitt examensarbete handlar om. En spegel med 

upphängning som vilar på en utdragbar låda avsedd att stå på ett bord, 

tillverkad i en möbelfabrik någonstans i Småland runt 1920-talet. Pigtittare är 

både vardagligt för vår samtid och har en gammaldags klang eftersom ordet 

piga för tankarna till det gamla bondesamhället. Vilket kanske förklarar varför 

det saknas i SAOB. Senare års 'pigdebatt' kring införandet av 

skattesubventioner för hushållsnära tjänster har skapat aktualitet i ordet med 

syftet att stoppa tillbaka förslaget i en tid före jämlikhetsnormen. När förslaget 

ändå gick igenom är det värt att notera att detta kvinnodominerade 

lågstatusyrke lanserades med ett nytt namn 'Rut'. Genom att använda ordet 

'pigtittare' och dessutom koppla det till en exklusiv produkt (som får hög 

status idag både på grund av sitt historiska utseende och genom 

tillverkningen av de yrkesskickliga hantverkarna på Skansen) vill jag skicka 

en hyllning, inte bara till min mormor, utan till alla dessa hårt arbetande 

lågavlönade kvinnor genom tiderna.  

 

 Historien 

I Svenskt möbellexikon beskrivs den gustavianska pigtittare som där 

presenteras med bild som troligen engelsktillverkad och som mycket vanligt 

förekommande under 1600- och 1700-talen. Jag vill tillägga att detta gällde i 

högreståndsmiljöer. Se bild 3 bilaga 2, 

 

”Ramen lixom låddelen förekom i diverse utföranden, olika träslag, lackarbeten, förgyllt el. 

försilvrat trä. B. i stativ övergick under 1800- talet vanligen till en enkel byråsåegen i betsad 

ram/.../B. med ben bakom är ibland gjord av silver el. under rokokon av porslin. Om ramen 

var mycket enkel, brukade man drappera en slöja över den.” 48 

 

                                                   
48 Henschen & Blomberg. Sid. 376-377. 
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För uppkomsten av pigtittaren refererar Kersti Holmqvist till Henry Havards 

Dictionnaire de l'ameublement et de la décoration: depuis le XIIIe siècle 

jusqu'à nos jours (1887-90). Där hävdar Harvard att den tidiga typ av 

toalettbord med tillhörande spegel ofta monterad på en lådinredning uppstod 

i Frankrike först 1725.49 Vilket alltså är senare än vad som hävdas i Svenskt 

möbellexikon. Se bild 4 bilaga 2. 

 

Björn Larsson skriver att pigtittaren som funktionell möbel hade sin 

storhetstid på 1800-talet. Den var ofta placerad på en central plats på en 

annan möbel som en byrå eller chiffonjé. Tillsammans med gungstolar och 

spinnrockar återkom pigtittaren som modern inredningsdetalj runt 1900-

talets mitt, då även snickerifabriker i Sverige hakade på trenden och startade 

nytillverkning.  

 

”Högst status hade naturligtvis gamla exemplar som plockades fram och snyggades 

till/.../Från tämligen simpla skapelser i obehandlad furu, som köparen själv kunde måla i 

antikvitt, till avancerade pjäser trogna sin förebild.” 

 

Även om det sällan nytillverkas pigtittare i Sverige idag så håller den vita 

trenden i sig, gamla pigtittare målas fortfarande vita. Idag är det dessutom 

vanligt att det vitmålade ska se lite slitet "romantiskt" ut, stilen som uppstod 

på 1980-talet kallas Shabby chick och är väldigt populär vilket märks i 

lättillgängliga inredningsaffärer och bloggar.50 För att göra en rask 

popularitetsstudie vad gäller stil och färg har jag gjort en serie sökningar med 

Google. När jag gör en sökning på ordet pigtittare får jag 62 300 träffar, lägger 

jag till vit får jag 30 000 träffar, nästan hälften. Skriver jag lite noggrannare 

"vit pigtittare" som sökfråga får jag 493 som resultat, och när jag testar mig 

                                                   
49 Holmqvist om Henry Havard.(1887-1890). Dictionnaire de l'ameublement et de la décoration: depuis le XIIIe siècle jusqu'à 

nos jours. Paris: Maison Quantin 
50 Wikipedia den fria encyklopedin. (2010) Shabby_chic. (HTML) Tillgänglig:  

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Shabby_chic , 2013-06-31. 
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igenom en serie andra färger får ingen lika hög träffgrad (blå ger 0, röd ger 36, 

gul 0, rosa 133, svart 8). Om jag gör en sökning av pigtittare + shabby chick 

får jag 5 830 träffar. Pigtittare + allmoge ger 24 700 - där många också 

innehåller begreppet shabby chic. Men fortfarande verkar det som om det är 

den gustavianska pigtittaren som är populärast, pigtittare + gustaviansk ger 

ett resultat på 77 400 träffar. De är antingen träfärgade eller vitmålade. Ingen 

av de andra stilar jag testar kommer i närheten av det resultatet (rokoko 12 

900, empire ger 7460, jugend 4840, funkis 3400). Se bild 5 bilaga 2. 

 

Under rubriken "Följer modet i hasorna" skriver Björn Larsson att tidigare 

än rokokon någonstans runt 1760-talet vågar han inte gå i pigtittarens 

historia. Han anser att pigtittarens egentliga genombrott kom under den 

gustavianska eller den sengustavianska perioden, vilket enligt min 

undersökning ovan syns och bekräftas i sin överlägset i antal träffar på 

sökningen pigtittare + gustaviansk, och att storhetstiden inträffade i 

samband med det industriella snickeriets utveckling, någon gång efter 1850. 

Det var då populärt att tillverka pigtittare i nystilar som nyrokoko och 

nyrenässans, men det tillverkades även många i samtida och mer närliggande 

stil som Högempire och Karl Johan.51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
51 Larsson, Sid 66. 
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Föremålsstudier 
 Nordiska museets samlingar 

I Nordiska museets samlingar finns ett tjugotal pigtittare i olika utförande 

tillverkade från 1700-talet till slutet av 1800-talet, kanske tidigt 1900-tal. Det 

är främst de från tiden runt sekelskiftet nittonhundra som är intressanta för 

min undersökning. Tillsammans med min handledare Johan Knutsson och 

Anna Womack från Nordiska museet besökte jag, den 5:e augusti 2013, 

samlingarna och dokumenterade pigtittarna. Samtliga oblekt finns tillgängliga 

i digitalt museum. 52 För att hitta objekten i sökdatabasen användes sökorden; 

pigtittare, toalettspegel, spegel, lådspegel och rakspegel. Bordsspegel gav inga 

träffar på objekt som faller in under det jag här menar är karaktäristiskt för en 

pigtittare. Bara två av pigtittarna är tillverkningsdaterade. Se bilaga 1 för 

bilder och information om samlingarnas pigtittare. 

 

 Skansens kulturhistoriska miljöer 

Tillsammans med Johan Schuisky sökte jag igenom Skansens egna miljöer 

och letade efter pigtittare som kunde tänkas finnas som en del av 

inventarierna. Vi hittade ett fåtal främst i Skogaholms herrgård vilka är 

tillverkade för tidigt för at fungera som förlagor till den nya 

tillverkningsartikeln då herrgården främst är en 1700-tals miljö. Den av 

Skansens egna pigtittare som är mest relevant för arbetet står uppställd i 

arbetarbostaden som är inredd för att spegla hur ett arbetarhem i en storstad 

kunde se ut i slutet på 1800-talet, det vill säga runt den tid som är relevant för 

gestaltningen av en ny produkt till Skansens Snickeriverkstad. Johan 

Schuisky hjälpte mig också att datera pigtittarna från Nordiska museets 

samlingar, bilaga 1. Se bilaga 2, bild 4 för foto av pigtittare från Skogaholms 

herrgård och bild 6 för foto av pigtittare I arbetarebostaden.  

 

                                                   
52 Digitaltmuseum. (HTML) Tillgänglig: http://www.digitaltmuseum.se/, 2013-06-31. 
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Priskuranter och litteratur 
 Nordiska museets bibliotek 

På Nordiska museets bibliotek beställde jag fram samtliga priskuranter från 

snickeriverkstäder som var verksamma under åren 1880-1920. Det fanns 

flera priskuranter från Småländska verkstäder och även från Emil Ekelund 

och Karl Gustafssons möbelfabriker i Virserum. Till min besvikelse finns 

inga pigtittare med i någon av katalogerna och kuranterna. Se bilaga 2, foto 7. 

 

  Kungliga biblioteket 

Ur Kungliga bibliotekets samling av vardagstryck sökte jag priskuranter på de 

verkstäder som nämns i Paul Bohmans skrift och en vidare sökning på 

snickeriverkstäder i Småland 1890-1920. Det jag fick fram var prislistor från 

O. Findahl Möbelfabrik i Bjärnum och Illustrerad priskurant från Emil 

Ekelund, den samma som nämns ovan.  

 

Samtal 
 Sören Rapp  

I samtal med Sören Rapp på Skansens snickerifabrik har ett skissarbete 

påbörjats utifrån önskemålen om att tillverkningen av pigtittaren ska 

inkludera olika "pröva på" moment. Se bilaga 2, bild 8 för skiss och 

anteckningar. Vi har också gått igenom det bildmaterial jag samlat in från 

Nordiska museets samlingar och diskuterat intressanta detaljer i pigtittarnas 

utformning. Se bilaga 1 för Sören Rapps markeringar av intressanta detaljer 

på pigtittare från Nordiska museet.  

 

Arbetet med den nya produkten har även presenterats för och diskuterats 

med snickeriets skråmedlemmar och det är önskvärt att så många som 

möjligt, som kan och vill, bidrar med sin expertis för utvecklingen av 
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produkten så att slutresultatet blir så mångfasetterat och intressant som 

möjligt.  

 

En annan målsättning är att så många som möjligt av snickeriets maskiner 

ska inkluderas i tillverkningen. Idag finns svarv, planhyvel, rikthyvel, 

bordsfräs, bandsåg, justersåg, stämborr, långhålsborr och långbandputs i 

maskinparken. Det finns också önskemål om att inkludera tekniker som kan 

utföras vid bänk. De är bildhuggeri, sinkning, lötning, fanérrivning delvis 

med parkettläggning och eventuellt med inslag av intarsia. Arbetsprocessen 

ska ske som en rationell serietillverkning precis som med den pall och stol 

som tillverkas idag, vilket också det refererar till arbetet i Virserum. Pallen 

och stolen säljs i Skansenbutiken, om pigtittaren också ska ingå i sortimentet 

så bör utformningen även anpassas med tanke på säljbarhet.  
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RESULTAT 
Resultatet av detta arbete är ett kunskapsunderlag. Kunskapsunderlaget 

består av redovisad historisk research som i inledningen formats till en 

historia om en pigtittare som tillverkades i Virserum runt 1920. Denna 

berättelse ska fungera som underlag och stöd i Skansensnickeriets fortsatta 

arbete med att i verksamheten förankra och ta fram en ny tillverkningsartikel 

i form av en pigtittare. 

Ingen slutgiltig ritning, processbeskrivning eller produkt kommer att 

presenteras. Den avgränsningen är gjord med tanke på flera aspekter. Under 

arbetets gång har ålderman Sören Rapp gått i pension och tjänsten har ännu 

ej tillsatts och jag anser att det är viktigt att den nya tillverkningsartikelns 

slutgiltiga form och utförande är väl förankrat med Skansens kulturhistoriska 

avdelning och de anställda i Snickerifabriken som ska arbeta med den.  

Det är inte heller klart om den nya tillverkningsartikeln, som de tidigare, ska 

säljas i Skansenbutiken. Jag anser att även denna aspekt bör vägas in innan 

den slutgiltiga formen bestäms.  

Även om ingen färdig produkt presenteras så innehåller texten hänvisningar 

till historiska förlagor i text och bilder, och mina tankar kring detaljer i 

utformningen och hur delar av tillverkningsprocessen kan se ut.  

 

Med hjälp av de historiska pusselbitar som framkommit under detta arbete 

anser jag att det går att motivera tillräcklig autenticitet för att ta fram en ny 

tillvekningsartikel; en för 1920-talet tidstypisk pigtittare med 

snickerimoment som både uppfyller Skansens krav på tidsenlighet och 

kriterier för Skansens pedagogiska uppdrag, där “pröva på” tekniker 

inkluderas. Pigtittaren kan följa Skansens krav på kunskapsframställning och 

skråets önskemål på inkluderade snickeritekniker. Under 

tillverkningsprocessen och som färdig produkt kommer den att bidra till att 

erbjuda Skansens gäster en kulturhistorisk berättelse om en levande 
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snickeriverkstad där det tidiga nittonhundratalets verktyg, maskiner och 

tekniker används. 

 
Jag har inte hittat någon pigtittare som har tillverkats i Virserum runt 1920 

men jag anser att det med stor sannolikhet skulle kunna ha tillverkats 

enstycksvarianter efter beställning någonstans mellan 1900 och 1920. 

Pigtittaren var under perioden på väg ut ur tillverkning, det var troligen 

väldigt få snickerifabriker som fortfarande tillverkade pigtittare1920. Däremot 

några år tidigare, runt sekelskiftet, var det en förekommande 

komplementsmöbel. Av de hantverkskickligt snickrade pigtittarna som jag 

studerat har majoriteten varit gjorda för borgarklassen och om det tillverkades 

enstycksexemplar av pigtittare runt 1900 var det en möbel för borgarklassen, 

alltså just den målgrupp som Virserums snickerier hade. Paul Bohman 

skriver om hur det i Virserum tillverkades allt inom snickeri, hur det fanns 

mycket skickliga svarvare och bildhuggare, några av de moment som den nya 

produkten kommer att innehålla. Virserumsverkstäderna var vid tiden 

utrustade med moderna järnmaskiner, som den bordsfräs som finns i 

Skansens snickerifabrik, och de användes tillsammans med egentillverkade 

trämaskiner, som den remdrivna svarv som även den finns i 

Skansensnickeriet. Boman skriver vidare att även om verkstäderna och 

snickeriyrket var i förändring så var mycket av arbetet fortfarande 

hantverksbetonat och skedde vid snickarbänken, precis så som 

Snickerifabriken önskar att inkludera olika ”pröva på” tekniker som till 

exempel bildhuggeri, lådsinkning och fanérrivning.  

 

 Tillverkningstekniker och Inkludering av snickerifabrikens maskiner  

För att förmedla de snickerimoment som uppfyller kriterier för Skansens 

pedagogiska uppdrag med “pröva på” tekniker och krav på tidsenlighet är det 

viktigt att så många som möjligt av snickeriets och tidens maskiner, 
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handverktyg och tekniker inkluderas i tillverkningsprocessen. I 

tillverkningen av en pigtittare anser jag att detta är möjligt. 

I framtagningen av det massiva materialet som krävs kan maskiner som 

bandsåg, rikthyvel, planhyvel och justersågen inkluderas. För att forma de 

massiva delarna som lådfront, pelare och spegelram kan bordsfräsen och 

svarven användas. Handarbete i form av sinkning av låda, bildhuggeri i 

spegelkrön och i kullist till ramen kan ske med handverktyg vid snickarbänk. 

Även traditionell fanérrivning med varmlim sker vid snickarbänk. 

Samansättningar kan inkludera maskiner som pelarborr, stämborr eller 

långhålsborren. Ytarbetet med putsning och ytbehandling kan ske i 

långbandputsen och för hand vid snickarbänk även montering sker 

traditionellt med varmlim vid snickarbänk. 

 

 Snickarskrået 

Jag anser vidare att det är viktigt att Snickerifabrikens framtida ålderman och 

skråmedlemmar tillsammans tar fram den slutgiltiga varianten av pigtittare då 

de besitter den kunskap och erfarenhet som behövs för att kunna inkludera 

så många av maskinerna och teknikerna som möjligt. I Skansens 

snickeriverkstad finns till exempel en samling med mönster för bildhuggeri 

från perioden runt 1920. Med hjälp av dem och Angelica Uppgard som är 

skråmedlem och bildhuggare kan ett spegelkrön med tidstypiskt bildhuggeri 

tas fram. Anders är skråmedlem och har gedigen svarvbakgrund och skulle 

kunna ta fram olika tidstypiska varianter på svarvade pelare för att hålla 

spegeln. I Emil Eklunds priskuranter syns svarvade detaljer från andra 

möbler som kan verka som inspiration för hur svarvade delar utformades 

runt 1920, tillsammans med de pigtittare från tiden som finns i Nordiska 

museets och Skansens samling, se t.ex. bild 7 bilaga 2.  
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 Skansenbutiken 

Det är i skrivande stund oklart om Skansenbutiken är intresserad av att 

saluföra en eventuell ny produkt från Snickeriverkstaden. Josefin 

Sterzenbach är ansvarig för snickerifabriken och har initierat kontakt med 

butiken men inga beslut har fattats. Om Skansenbutiken är intresserad av att 

saluföra den pigtittaren föreslår jag att ett samtal kring säljbarhet äger rum 

innan pigtittarens slutgiltiga utseende och form spikas. Kanske ska detaljer 

läggas till för att modernisera användandet av pigtittaren. En sådan detalj 

skulle kunna vara att spegelns ram, i underkant, har en liten utskjutande list 

där exempelvis en Ipad kan ställas. Kanske är lådornas storlek anpassade till 

en mobiltelefon där lådans bakstycke har ett hål så att en mobilladdare kan 

kopplas in bakifrån när telefonen ligger i lådan. Små detaljer som i sitt 

utförande eller uttryck inte är så framträdande at de stör det för 1920-talet 

tidstypiska uttrycket.  

 

 Avslutning 

 
Som avslutning vill jag återigen understryka min ståndpunkt. Efter att ha 

gjort denna djupdykning anser jag att adderandet av en pigtittare i Skansens 

Snickerifabriks tillverkning historiskt kan motiveras. Jag anser vidare att 

tillverkningsprocessen kommer att tillföra nya delar i förmedlandet av tyst 

kunskap vilket i sin tur kommer att leda till att historien och kunskapen som 

förmedlas till gäster blir ännu mer omfattande och levandegjord. 

 

 Tack 

Tack till Anna Womack, Angelica Uppgard, Johan Schuisky, Josefin 

Sterzenbach, Kim Andersén Söderbergh, Edvin Eklund, Sören Rapp, 

Skansensnickeriets skråmedlemmar, handledare Johan Knutsson och alla ni 

andra som gett mig insikt och tips om pigtittare. Katarina Bonnevier för 

läsning och inspiration.  
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