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Bild 1. Detalj av Vasarummets renässanskista med von Struves vapensköld till vänster och en karyatidfigur till höger.
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Abstract

This is a work about documentation and preventive conservation. My case study includes a number of  

furnishings in an environment where virtually no circumstances have changed during last 400 years. 

My goal was to, on the basis of  observation of  materials, techniques and construction, determine the 

possible date of  origin and that with regard to previous research on climate and the effect of  light and 

other conditions to formulate guidelines for the continued storage, without changing anything more 

pervasive in the physical environment. I have come to the conclusion that the different methods like 

the control of  air movement or protection of  the environment from UV-light is not unproblematic in 

an environment like this, but that the best strategy in the current situation are simple proven methods 

such as protective covering and ventilation. 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Bild 2. Upplands Fornminnesförenings vårutflykt till Rydboholms, 1955, NM Digitalt Museum, UB006665.



Sammanfattning

Detta är ett arbete om dokumentation och preventiv konservering. Mitt case study är ett antal möbler i 

en miljö, där i stort sett inga förhållanden har förändrats  under de senaste 400 åren. Mitt mål var att 

utifrån observation av material, teknik och konstruktion fastställa en tänkbar tillkomsttid för möblerna. 

Med beaktande av tidigare forskning om klimatets och ljusets inverkan samt andra förutsättningar vill 

jag även formulera riktlinjer för den fortsatta förvaringen, utan att göra någon mer genomgripande 

ändring i den fysiska miljön. Jag har kommit fram till att de olika metoderna som kontroll av 

luftrörelser eller som skydd mot ljus, inte är oproblematiska i en miljö som denna. Den bästa strategin i 

dagsläget är enkla beprövade metoder som skyddsöverdrag och vädring. 
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Bild 3. Karta över Ryds socken 1849 (Lantmäteriet, 01-ÖSY-278). Rydboholms slott vid Kyrkviken är inringat. I vänstra 
hörnet ser man Upplands geografiska läge i Sveriges landskap.



Förord

I Uppland, en bit norr om Stockholm, ligger Rydboholm slott. Det vackra empireslottet ligger 

naturskönt vid Kyrkfjärden, alldeles nära Östra Ryds kyrka. Från kyrkan leder en väg till slottsentrén. 

Genom entréns smidesgrindar, krönta av de nuvarande ägarnas vapen, von Essen och Douglas, leder 

sedan en allé vidare mot slottet. Godset, som har haft rikshistoriskt kända ägare av Sture och 

Vasaätten, blev i början av 1500-talet Braheättens stamgods. När den siste greven av Braheätten dog 

1930, övergick dock Rydboholm till systersonen Fritz Wilhelm von Essen. 

	 Rydboholms huvudbyggnad påbörjades 1548 och fick sin nuvarande prägel under empiren på 

1800-talet. Det fristående Vasatornet stod färdigt året 1550. Med sina rötter i den senmedeltida 

befästningen och 1400-talets sätesgård, har Rydboholm slott kulturlager från äldre vasatid till modern 

tid. I samband med 1980-talets utvändiga restaureringar av slottet blev Vasatornet förklarat 

byggnadsminne av riksintresse. För arbetena med Vasatornet svarade restaureringsarkitekten Ove 

Hidemark. På 1990-talet restaurerades Vasarummets golv och den dekorativa putsen ovanför spisen 

konserverades under sommaren 2000.  1

	 När jag för första gången besökte Rydboholm under våren 2013, blev jag positivt överraskad 

över att se denna till synes relativt orörda miljö i Vasatornet. Jag blev genast intresserad av att 

undersöka möblerna i det översta kammaren, det s.k. Vasarummet, närmare. En annan orsak till att 

jag önskade undersöka Vasarummet, var att dess möbelbestånd står i ett “kallt magasin” utan några 

anordningar för klimatkontroll. Under samma läsår besökte jag även Nynäs och Skoklosters slott som 

liksom Rydboholm har kalla magasin. Min drivkraft under arbetet har varit mitt genuina intresse för 

dokumentering av möbler. Mina studiebesök på de olika slotten ledde fram till att jag ville ta mig an 

uppgiften att dokumentera Vasarummets möbler. Utöver detta ville jag i mitt examensarbete även 

undersöka hur man skulle kunna förbättra klimatförhållanden för möbler som står i kalla miljöer utan 

uppvärmning eller kontrollerad luftfuktighet. 

	 Jag vill rikta ett stort tack till Elisabeth Douglas som har möjliggjort att jag vid flertalet tillfällen 

kunnat studera och undersöka möbler som tillhör familjens samling. Jag vill även tacka Ulf  Brunne och  

Charlotta Ekholm, som är ansvariga för möbelkonservatorsutbildningen vid LiU Carl Malmsten 

Furniture Studies. Ett varmt tack också till min handledare Johan Knutsson, som under min studietid 

på LiU Malmsten har varit en vägledande inspirationskälla. Till sist vill jag tacka min sambo, som har 

hjälpt mig med korrekturläsning och språkfrågor.  

 Andersson, Karin (2002). Rydboholm: från befäst sätesgård till empireslott. 1. [uppl.] Stockholm: 1

Riksantikvarieämbetets förl., s. 9, 15, 21.
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Bild 4. Vasarummets interiör. Akvarellmålning av Arkitekt Ferdinand Boberg från 1934. Digitalt Museum, NM.0200908.



I. INLEDNING

Syfte och mål
	  

Mitt examensarbetes mål är att dokumentera Vasarummets historiskt värdefulla möbler. Det vill jag 

göra genom att under fältstudier mäta och rita upp befintliga möbler i Vasarummet, göra en 

skadeinventering av dem och komplettera detta med en grafisk fotodokumentation. Detta blir ett 

tidsdokument över de registrerade möblernas tillstånd just vid detta tillfälle, år 2015. En del av mitt 

dokumenteringsarbete utgörs av konsthistoriska studier, samt studier av källor och arkivmaterial. Ett 

annat mål är att med detta som underlag ge förslag för preventiv konservering och en vårdplan, inte 

bara för Vasarummets möbler, utan också dess väggfasta snickerier och andra inventarier. 

	 Min uppfattning är att det fortfarande kan upptäckas eller återupptäckas möbelhistoriska 

“pärlor”, som utgör paradexempel på äldre svenska möbler från herremanshem. Om detta är fallet 

med Vasarummets möbler, kommer föreliggande examensarbete att utvisa.	 Min avsikt har från 

början varit att lära mig att se, vad en möbel kan berätta både på den makroskopiska och 

mikroskopiska nivån. Under arbetet ville jag komma till insikt om de risker som föreligger just för 

Vasarummets möblemang i deras befintliga miljö. Ett övergripande syfte för mig under arbetet har 

även varit att öka medvetenheten om olika möbelmaterials åldring i utsatta klimatförhållanden och 

min medvetenhet om preventiv konserverings möjligheter för vård av möbler. 

Frågeställningar

De centrala två frågeställningarna i mitt examensarbete utgår från förutsättningen att möblerna i 

Vasatornet fortsättningsvis ska bevaras och förvaras så som hittills. Hur kan man ändra 

ljusförhållandena i rummet för att bromsa nedbrytningen av möblernas material och vad kan man 

göra för att stabilisera klimatet i Vasarummet utan att på ett mer genomgripande sätt förändra den 

fysiska miljön? På vilket sätt och med vilka medel skulle man kunna förbättra mikroklimatet för några 

av kammarens föremål? Under arbetet hoppas jag hitta svar på frågan om det, med relativt enkla 

medel, är långsiktigt möjligt att förbättra klimatförhållandena i ett kallt magasin som t.ex. Vasatornet. 
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Metoder

Min utgångspunkt är att föremålen själva utgör det viktigaste källmaterialet. Inom olika fält har man 

tillämpat olika metoder för analys av föremål. Inom fältet “Material Culture” har olika modeller utvecklats 

för att abstrahera mesta möjliga information ur materiella ting. Jag har närmat mig föremålen genom både 

konservatorns och hantverkarens blick. 

	 En mer allmän beskrivning av grundläggande dokumentationsprinciper hittar man bland Getty 

Conservation Institute´s publikationer - Introduction to Object ID: Guidelines for Making Records that DescribeArt, 

Antiques, and Antiquities (Thornes, Dorrell, Lie, 1999). Det är inom möbelkonservatorskretsar ett starkt rotat 

förhållningssätt att använda sig av utförligare uppmätning och före- och efterbilder av konserveringsinsatser. 

	 Genom den snabba utvecklingen inom teknik och den prissänkning som skett på utrustning, har 

konservatorer idag tillgång till fler och fler arbetsredskap. Inom byggnadsarkeologin och restaureringen av 

monumentala byggnader och konst, finns det ofta större resurser för att genomföra undersökningar som kan 

föra forskningen framåt. Inom möbelkonservering kan man däremot sällan ägna lika mycket tid till eller 

pengar på ingående undersökningar. Antingen, som ofta är fallet, så gör man det pro bono, eller i ett 

examensarbete på avancerad nivå. 

	 Mina fältstudier var utgångspunkten, eftersom jag ser möblerna i sig som det viktigaste 

källmaterialet. Okulära observationer kompletterades med icke destruktiva mikroskopiska studier av några 

material på plats. För att utveckla en långsiktig vårdplan för bevaring av artefakter, utgick jag delvis från 

Skokloster och Nynäs slotts samlingsenheters erfarenheter. 

	 Eftersom jag inte har haft möjlighet att närma mig rummets klimatfrågor med de klassiska 

naturvetenskapliga metoderna, dvs insamling av temperatur och luftfuktighetsdata under minst ett år eller 

laboratoriska analyser av materialprover, har jag istället valt att en annan utgångspunkt. I min analys av ljus- 

och klimatförhållandena har jag fokuserat främst på observationer av den befintliga miljön i dagsläget och 

utgått från den grundläggande konserveringsprincipen om att “göra så lite som möjligt”, inte bara i 

hantering av föremålen utan också i hantering av miljön. 

Källor och forskningsbakgrund

Den främsta informationskällan för en konservator är föremålen själva, deras material, konstruktion 

och olika spår av verktyg, färgfragment och eventuella rester av stoppningsmaterial. Genom att ha läst 

om Ove Hidemarks arbete på Skokloster och varit på många studiebesök ledda av prof. Johan 
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Knutsson har jag blivit medveten om verktygsspårens betydelse i analysen av möblernas tillverkning 

och de stilistiska särdragen hos möbler från olika epoker. Gunnar Almeviks avhandling Byggnaden som 

kunskapskälla har också fungerat som en inspiration och hjälpt mig att reflektera över konstruktiva och 

material-tekniska frågor under mina fältstudier på Rydboholm. 

	 Rydboholms slottsbyggnad är beskriven i ett antal översiktsverk: Thersner 1824, Klingspor-

Schlegel 1881, Upmark 1910, Söderberg 1967. Under 1980-talet gick slottet igenom en utvändig 

restaurering, som leddes av arkitekterna Karl Westin och Ove Hidemark. Rapporten om deras  arbete 

finns i Antikvariskt-topografiska arkivet. I samband med detta utfördes också byggnadsarkeologiska 

uppmätningar av bl.a. Karin Andersson.   2

	 Karin Andersson har tidigare även gjort arkivstudier om slottet. Hennes bok Rydboholm: från 

befäst sätesgård till empirslott (2002) blev en värdefull informationskälla till mina förstudier. Andersson 

skildrar huvudsakligen slottets olika byggnadsarkeologiska skikt, men tar även upp slottets 

föremålsbestånd. Med utgångspunkt i bouppteckningar och inventarielistor från 1600-talets slut till 

tidigt 1800-talet beskriver hon slottets olika rum under skilda tider och bl.a. lösöret i Vasatornet.  Dessa 

olika källor har jag undersökt på nytt. Tyvärr har Vasarummet av någon anledning utelämnats i några 

av inventarieförteckningarna och i de fall lösöret uppräknas, görs detta ganska utförligt. Det är just 

därför  kunskapen om det historiska möblemanget i detta rum är fragmentarisk. Jag har även använt 

mig av bildkällor som jag spårat via Digitalt Museum och Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. 

	 Utöver Andersson har Kungl. Konsthögskolans Arkitekturskola studenter från årskullen 

1997-98, med vägledning av Jan Lisinski och Fredric Bedoire, givit ut Elva interiörer - från renässans till 

modernism. I denna publikation finns det ett kapitel, som särskilt behandlar Vasarummet på 

Rydboholm, men inga djupare studier av de lösa möblerna har tidigare gjorts. Det gjorde att jag ville 

ägna mitt examensarbete åt just detta. 

	 Vasatornet på Rydboholm har ofta aktualiserats i översiktsverk över den svenska möbel- och 

inredningshistorien och som förlaga när liknande inredningar har iscensatts, som till exempel 

“astraksalen” på Gripsholm. Märta Holkers (2007) tar upp väggpanelens rombiska rutverk och 

renässanskistan i Gustav Vasa studerkammare, som ett exempel på hur vasatidens herremän inredde 

sina stenhus. Ett av borden i Vasarummet avbildas och nämns av Erik Andrén i Möbelstilarna: den svenska 

möbel- och inredningskonstens historia (1981)  i den 7:e omarbetade och utökade upplagan. 

 Andersson, Karin (1986). Per Brahe d ä:s Rydboholm: en byggnadsarkeologisk studie. Medeltiden och 2

arkeologin / redaktion: Anders Andrén, s. 229-240.
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Avgränsningar

Jag har valt att fokusera mitt arbete på kistan och den skinnklädda stolen av två skäl. För det första är 

var och en av dessa möbler unika och intressanta ur ett kulturhistorisk perspektiv. För det andra visar 

de intressanta skador relaterade till Vasarummets miljö. 

	 Valet av undersöknings- och analysmetoder var inte självklart från början. Jag begränsades av de 

tidsramar inom vilka arbetet utfördes och min tillgång till utrustning. I min analys av ljus- och 

klimatförhållandena har jag utgått från observationer av den befintliga miljön. Vid hanteringen av 

föremålen och miljön har jag utgått från den grundläggande konserveringsprincipen om att “göra så lite 

som möjligt”. Möblerna i sig betraktades som det viktigaste källmaterialet och okulära observationer 

kompletterades med icke destruktiva mikroskopiska studier av några av materialen på plats. 
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Bild 5. Det fristående Vasatornet, sett från väster. Maj 2015.



II. VASARUMMETS FASTA OCH LÖSA INREDNING 
    I HISTORIEN - EN BAKGRUND

2.1 Vasarummets möblering enligt källmaterial

I Rydboholmsamlingen på Riksarkivet finns det 39 hyllmeter handlingar (E 7446-8126). Det som var av 

intresse för mitt arbete var inventarieförteckningar från åren 1699, 1716 och 1728 (respektive E 7467, E 

7478 och E 7477). 1716 års inventarium är det utförligaste, som också Karin Andersson har noterat.  3

1704 förrättades en inventering på Rydboholm “Inventarium på Meubler i Karmar och Fatburar från hustru Anna 

Pehrsfotter till hustru Märta Siht” (LSB Mö B 63 b: 156) , vilken även skulle kunna innehålla information om 4

Vasatornets inredningar. Denna handling har jag tyvärr inte kunnat läsa. 

	 Från tiden 1730 till 1769 finns en obruten årlig följd av gårdsräkenskaper.  Med hjälp av de 5

inventarier och bouppteckningar från 1795 och 1804, som är bevarade i Riksarkivet och i gårdsarkivet, 

kan man rum för rum följa möbleringen från barocken till empiren. I huvudsak tas inventarier i 

huvudbyggnaden upp, men i några fall nämns även Vasatornet. Under mina arkivstudier hade jag 

möjlighet att titta närmare på räkenskaper från 1699, 1716 och 1728, där lösöret i Vasatornet var 

nedtecknade. 

	 Efter genomgången av huvudbyggnadens rum, tar “Inventarium på Rydboholms Meubler i Camrar och 

dess Fatabur den 6te Septembers Anno 1716” upp Nederste Torn Cammaren “der Böckerna woro”. De möbler 

som anges är: en lång bokhylla av bräder, 2 Pulpeter, 2 fältstolar och en målad eldskiva. Enligt Andersson 

är det beskrivna rummet just kung Vasas studerkammare, där biblioteket eller åtminstone delar av den 

Braheska boksamlingen befann sig före flytten till Skokloster 1702.  Detta kan mycket väl stämma. 6

Andersson pekar på att redan Vitruvius föreskrev att böcker helst skulle förvaras i ovanvåningen i rum 

mot öster, där man kan läsa i morgonljus. Den bildade högadeln kände till och följde råden.  Biblioteket i 7

Skokloster slott vetter mot öster och Vasatornet ligger bredvid Rydboholms slotts östra gaveln, där de 

naturliga ljusförhållandena för läsning enligt min uppfattning är just de bästa. En annan anledning till att 

 Andersson, Karin (2002). Rydboholm: från befäst sätesgård till empireslott. 1. [uppl.] Stockholm: 3

Riksantikvarieämbetets förl., s. 111.

 Ibid, s. 1084

 Ibid, s. 375

 Ibid, s. 1166

 Ibid, s. 89. Se också Losman, Arne (2000). Bibliotek i morgonljus: Gabriel Bengtsson Oxenstiernas och 7

Anna Banérs böcker på Mörby. Biblis (Tidskrift). 2000(3):3/4 = nr 11/12, s. 35-37
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boksamlingar skulle bevaras i ett av ovanvåningens rum som vetter mot öster, var att ett sådant var bättre 

skyddat mot fukt, mögel och maskar. Vid sidan av Vitruvius har liknande anvisningar upprepats även av 

Palladio (Fyra böcker om arkitektur, 1570). 

	 I rummet under Vasavåningen fanns det enligt 1716 räkenskaper: 1 sängställe med sparlakan av 

grönt siden och allt tillbehör, 1 korgsäng, 1 länstol av gul sarg, 5 rygglänstolar med samma tyg, 1 bord 

med gult sargtäcke, 1 litet bord, 1 spegel, 3 tavlor med svarta ramar, 1 litet Contrefait över spisen och 1 

nattstol. Därefter uppräknas också lösöret i “Silferkammaren ibidem”, men var detta rum låg är oklart. I det 

s.k. silferkammaren fanns i alla fall 1 bord, 2 kistor, 4 gamla länstolar och 1 fältstol. I inventarielistornas 

beskrivningar av slottets andra rum har jag inte funnit några tydliga beskrivningar av ett åttkantigt 

furubord, fyrkantigt ekbord med svarvade ben, en kista dekorerat med bildhuggeri och intarsia eller den 

helt skinnklädda armlänstolen, som kan direkt kopplas till Vasavåningens befintliga möbler. 

	 I Antikvarisk-topografiska arkivet finns det kulturmiljöbilder från 1940-talet, som är av ett visst 

intresse i jämförande syfte. Till exempel på två av de svartvita foton av Carl Gustaf  Rosenberg, finns  

avbildade två stolar, varav jag har dokumenterat den ena i mitt examensarbete (se bild 12). På bilder ser 

man också hur har man iscensatt Vasarummet för mer än halv sekel sedan, under Wilhelm och Lili von 

Essens tid. 

�14
Bild 6. Ett utdrag från inventarium Anno 1728 af  2:e 

Seqwentibus Septembris.

Bild 7. Första bladet i Inventarium på Rydboholms Meubler i 

Kammare och dess Fataburen den 6:te Septembers Anno 1716.



2.2 Kung Gustafs studerkammare

Två trappor upp i tornet finns det rum med sena 1500-tals snickerier som, tillsammans med Hertig 

Karls kammare på Gripsholm slott, tillhör de bäst bevarade renässansinteriörerna i landet. Det har 

mycket att erbjuda för de som arbetar inom möbelkultur och inom konserveringsfacket. Det mest 

intressanta i Vasatornet är det s.k. Vasarummet, som tidigt gick under namnet “översta tornestugun” 

och med tiden har fått vedertagen benämning Vasavåningen, men ofta även omnämnts som kung 

Vasas studerkammare eller kung Gustafs studerkammare.  Hädanefter använder jag mig av 8

benämningen Vasarummet. 

	 Vasarummet ger oss en bra bild av hur slott och storgårdar var dekorerade under vasatiden. 

Möblerna i det omtalade rummet har stått där länge, men exakt när de kommit dit, har man hittills 

inte lyckats fastställa exakt. 

	 Karin Andersson (2002) nämner ett fakta av intresse, nämligen att när Carl Gustaf  Tessin i juni 

1761 besökte Rydboholm, var det främst för att se Vasatornet med “k(ung) Gustafs kammare, som än idag 

har några av sina forna målningar och panelningar i bibehåll, tjänar i övrigt till svalnästen och skräpgömma”. 

 Andersson, Karin (2002). Rydboholm: från befäst sätesgård till empireslott. 1. [uppl.] Stockholm: 8

Riksantikvarieämbetets förl., s. 83, 116.
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Bild 8. Den rikligt dekorerade polykroma släden har förlorat sitt underrede. 

Bild 9. Träredskap med målad sifferplatta, stomme av ek och kugghjul av masurbjörk.
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Ill 1. Planvy och axonometri av Vasarummet, samt ritning av västra fasaden av tornet i förminskad skala. 
Jag har utgått från 1980-talets byggnadsarkeologiska uppmätningar (Andersson, 2002, s. 220, 223).
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III. VASARUMMETS FASTA OCH LÖSA INREDNING IDAG - 
     EN DOKUMENTATION

3.1 Dokumentationen - ett tidsdokument

Innan något förslag om preventiva åtgärder kan utvecklas och innan någon aktiv handgriplig konservering 

ska genomföras, måste en grundlig pre-conservation documentation göras och sammanställas. Tyngdpunkten av 

mitt arbete ligger just i själva dokumentationen. På vilken detaljnivå och på vilket sätt dokumentationen ska 

ske, beror på vilka teknologiska resurser man har tillgång till, samt hur mycket tid man har. 

	 Tanken har från början varit att dokumentera möblerna i Vasarummet noggrant och att genom 

detta lära känna föremålen närmare; att läsa av dess spår från tillverkning, användning, restaureringar och 

senare tillägg. Hela arbetet har jag lagt i fjärde dimensionen (4D), dvs i en konkret tidsram, vilket jag 

betraktar som en del av dokumentationen och en viktig måttstock för framtida besiktningar. Begreppet och 

konceptet “monitoring in four dimensions” myntades av Adrian Heritage, professor vid Institut für 

Restaurierungs- und Konservierungswissenschaft i Köln . Att besiktiga artefakter i 4D med regelbundna 9

mellanrum hjälper betraktaren att följa förändringar och koppla dem till konkreta tidpunkter, årstider och 

månader. Det kan vara svårt att med blotta ögat märka någon skillnad i möblernas skick under vinter 

jämfört med sommarhalvåret. Att däremot se hur möblerna ser ut om sex månader eller tio år, jämfört med 

idag, kan säga mycket om hur ett verk mår och om t.ex. konserveringen eller justering av klimatförhållanden 

har varit lyckad eller inte. En teknisk-konsthistorisk och pre conservation rapport är på detta sätt ett 

tidsdokument, som samtidigt  utgör en värdefull informationskälla inför ett framtida beslutsfattande. En 

sådan dokumentation över tid har jag inte kunnat genomföra inom ramen för detta examensarbete. Målet 

med min dokumentation var därmed reducerat till att skapa ett tidsdokument som registrerar möblernas 

tillstånd vid tillfället för besiktningen av dem år 2015. 

	 Dokumentationsarbetet med Vasarummets möbler skedde under fyra dagars fältstudier och vidare 

bearbetning av uppmätningar, bildmaterial och insamlade observationer. Fältstudierna som genomfördes 

under fyra olika tillfällen var upplagda i följande faser: 

	 1) fotografering och observation av föremålen, underlag för uppmätningar (dag 1), 
	 2) uppmätning av den skinnklädda armlänstolen, båda borden och ett fönster (dag 2), 
	 3) mikroskopiska undersökningar av armlänstolen och observationer på plats (dag 3), 
	 4) uppmätning av kistan, stolstommen med svarvade ben och det åttakantiga bordets låda (dag 4). 

 Om “4D monitoring” hörde jag först på Riskkonferensen i december 2014 i Saltsjöbaden. Se också  9

http://e-conservation.org/issue-3/47-risk-management-and-cultural-heritage%20, hämtad 2015-09-19.
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	 Mellan fältstudierna analyserade jag de tagna bilderna, systematiserade insamlade data och 

arbetade med uppritning av möblerna i SolidWorks 3D program. En kombination av skriven text, 

fotodokumentation i form av relevanta utvalda bilder kompletterade med en lager-på-lager grafisk 

skadekartering i Photoshop, var min genomgående metod. Dokumentationen kompletteras av en 

stilhistorisk bedömning där jag använder mig av mina kunskap som snickeriutbildad konservator.  

3.2 Fotodokumentation och skadekartering

I det första skedet av dokumentationsarbetet fokuserade jag på fotografering. På grevinnans begäran 

och för föremålens bästa, gällde det att fota av dem i dagsljus. Eftersom jag inte visste hur många 

gånger jag skulle ha möjlighet att arbeta in situ, gjorde jag en omfattande fotodokumentation av 

möblerna. Fotomaterialet blev sedan min huvudsakliga källa för analys, stöd under uppmätnings- och 

ritnings-processen och gav mig även under hela arbetet möjlighet att gång på gång bildligt återvända 

till Vasarummet. 

	 För varje föremål valde jag ut den mest relevanta och deskriptiva bilden/-erna, som jag sedan 

använde för skadekartering och grafisk dokumentation av möblernas tillstånd i Photoshop CS6. I 

skadekarteringen har jag markerat de saknade delarna och senare tillägg. I vissa fall har jag markerat 

också annat, som i fallet kistan, där två skulpturgrupper står ut på grund av en ljusare ton och annan 

ytstruktur. De kan vara rengjorda med kemikalier, som över tid har åldrat ytan på ett oväntat sätt. 

3.3 Uppmätning och ritningar

I förhållande till de planerade arbetsmoment, som skulle genomföras på fältet, var tiden för knapp. 

Trots allt lyckades jag samla in alla mått och all slags information, från konstruktionens särdrag till 

skador och tidigare restaureringar. Denna information var grunden till ritningar av utvalda möbler.	

	 Det finns skräddarsydda CAD-baserade program för arkitektur- och målerikonservatorer.  De 

flesta skulle man kunna använda även för dokumentering av antika möbler och jag hade önskat att 

använda en 3D scanner för att skapa ett korrekt punktmoln. 3D scanning och skapandet av 

punktmoln , är vår tids mest exakta arkeologiska uppmätningsmetod, men utan tidigare erfarenheter 10

kan metoden bli tidsödande. 

 I punktmolnen representeras alla exakt inmätta punkter av en punkt. Summa summarum av dessa punkter 10

skapar föremålets form i 3D rymden.
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Ill 2. En förminskad uppmätningsritning av armlänstolen.
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Ill 3. En förenklad uppmätningsritning av kistans framsida och vänstersida (proper right) i förminskad skala.
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Ill 4. En förenklad uppmätningsritning av kistans ryggstycke och högersida (proper left) i förminskad skala.
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	 Från punktmolnen kan man lätt ta fram olika genomskärningar, profiler av lister och ritningar 

av olika slag. Svårigheten med 3D scanning ligger i att bearbeta informationen i FARO Scene 3D och 11

sedan översätta det till ett valt CAD-program. En tredje variant hade varit att scanna in möblerna med 

en handhållen 3D scanner t.ex. Artec Spider. Med hjälp av scanningsbilder skapas en 

polygonmodell , som består av en mängd små triangulära ytor. Ytterligare ett alternativ hade varit att 12

använda en totalstation  och genomföra fotogrammetriska uppmätningar. För bearbetning hade jag 13

då valt det av tyskarna utvecklade programmet MetigoMAP , som har fantastiska möjligheter att 14

lagra metadata och sammanställa olika dokumentationsdelar i en enda fil. 

	 Eftersom de nämnda resurserna inte var tillgängliga vid tillfället, valde jag den klassiska 

metoden - att mäta upp med måttband, vinkelhake, papper och penna. För uppritning valde jag Solid 

Works 3D programmet, som både är en tillgänglig resurs och ett bekant verktyg för LiU Malmstens 

studenter. Fördelen med detta är att när man en gång har ritat in en möbel i 3D-rymden, går det lätt 

att ta fram ritningar, sprängskisser, konstruktionsstudier osv.  

	 Under uppritning har jag medvetet frångått den arkeologiska uppmätningsmetoden. Om 

någon skulle vilja följa upp mitt arbete ska man tänka på att ritningarnas och 3D-modellernas vänster, 

dvs proper right, är sanningsenlig och utgår direkt från uppmätningarna, medan höger sida är speglad 

från mittaxeln och en exakt omvänt kopia av vänstra sidan. Ytterligare en begränsning har jag gjort, 

jag har utelämnat de snidade snickeridetaljerna, vilkas uppmätning är en konst i sig.  

3.4 Väggfast inredning

I Vasarummet möts man av en synnerligen rik snickerikultur av väggfasta paneler, inbyggda hyllor, lösa 

möbler och bruksföremål i trä. En gång i tiden har troligen majoriteten av våningens möbler varit 

väggfasta.  

	 Även om fristående möbler bli mer och mer vanliga i 1500-talets kungliga och adliga miljöer, 

hade många av vasarenässansens salar fortfarande en väggfast inredning av medeltida typ. Ett av de 

bästa exemplen på renässansens väggfasta möbler och förvaringsmöbler i vårt land är Hertig Karls 

 FARO Scene 3D är en mjukvara för bearbetning av data från 3D-scanning med t.x. FARO Focus3D eller 11

FARO Freestyle3D.

 Till skillnad av punktmålnen byggs polygonmodellen upp av en mängd av små små triangulära ytor. 12

 Totalstation eller elektronisk takymeter är en teodolit med inbyggd längdmätare, ofta även utrustad med 13

GPS för georeferering. Totalstation används inom lantmäteri, men även för uppmätning inom andra yrken.

 MetigoMAP är en tysk mjukvara som har använts för digital kartläggning av konservatorer och 14

restauratörer sedan 2001. Programmet erbjuder både CAD funktion och bildbehandlings-studio.
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kammare på Gripsholms slott, inredd på 1570-talet. Vasarummet har i sitt ursprungligt skick haft 

liknande karaktär med väggfasta bänkar och inbyggda nischer och hyllor. 

	 I burspråket finns det ett litet inbyggd nischskåp med två hyllplan (bild 10). Konstruktionen är 

av hyvlade furuplankor och hyllplanen är gradade in i sidostyckena. Snickaren måste haft både en 

gradsåg och en gradhyvel i sin verktygslåda. I Vasarummets norra vägg finns en större hylla inbyggd i 

muröppningen. Det är möjligt att en liknande hylla har funnits också i den stora muröppningen mot 

öster. Om dessa förvaringsrum funnits där från tiden då väggpanelerna byggdes på 1560-talet eller 

tillkommit senare, är svårt att säga, men sannolikt är de ursprungliga. Profilkulturen ger en ungefärlig 

tidsbegränsning. De hyvlade profilerna bygger på konvexa och konkava former utifrån cirkeln. Mellan 

profilerna finns tydliga avgränsade mellanplan. 

	 I fönstersmygarna har det funnits väggfasta bänkar, som hörde samman med tillkomsten av 

väggpanelerna (ill 5). Hur de exakt såg ut vet man inte, men man kan gissa utifrån de spår som finns 

bevarade, att det troligen handlade om ett par lådformade bänkar vid varje fönster. På en fin akvarell 

av en student från Konsthögskolans påbyggnadskurs i Restaureringskonst finns det ett förslag till hur 

bänkarna kan ha sett ut (se bild 11). 

	 Skador i färgskiktet på fönstersmygarna, som är mest utsatt för solljus och UV-strålning, 

fungerar som en viss indikator på ljusförhållandena. Färgen på panelerna som ligger mot sydsidan är 

särskilt utsatt och man kan förmoda, att färgskiktets vidhäftning till det underliggande trädet är nedsatt 

och att stora delar av måleriet under flera århundraden flagnat bort. 

�23
Bild 10. Ett inbyggt nischskåp i burspråket.

Ill 5. Ljusrött: plats där väggfasta bänkar har funnits. 
Ljusgrönt: nischskåp och hyllan i muröppningen.



3.5 Lösa möbler

Den lösa möblerna utgörs av en ekkista, ett mindre furubord med åttakantig skiva och en låda, ett 

bord med svarvade ben och dekorerat underrede i ek, en stomme av en armlänstol och en skinnklädd 

armlänstol, en polykrom släde, ett hittills oidentifierat mekaniskt träredskap med kugghjul och en 

sifferplatta och en del “ruiner” eller snarare fragment av träföremål. Av dessa kommer jag särskilt 

fokusera på den skinnklädda armlänstolen och praktfulla kistan. 

	 Rummets möbler har tillverkats under olika epoker. Kistan har tillkommit under yngre vasatid, 

1610-1660 och den omtalade armlänstolen har sannolikt tillverkats i slutet av 1600-talet. Hur länge 

möblerna har funnits i rummet är svårt att säga. Hittills har inga konkreta arkivalier eller 

bouppteckningar kunnat direkt kopplas till de två borden, armlänstolarna och renässanskistan. 

�24

Bild 11. Färganalys av sent 1500-tal eller tidigt 1600-tal. Akvarell av en student från Konsthögskolans påbyggnadskurs i 

Restaureringskonst årskurs 1997/98 som framhäver renässansrummet i sin fulla prakt: väggfasta paneler, målade putsytor 
och kassettak, blyspröjsade fönster, enkelt brädgolv och öppen spis. I fönstersmygarna syns de ursprungliga väggfasta 

bänkarna avbildade.



3.5.1 Stoppad och skinnklädd armlänstol

Vasarummets skinnklädda armlänstol väcker intresse hos möbeltapetserare, konservatorer och 

historiker. I sitt orörda skick är det ett mycket bra forskningsmaterial. Typologiskt kan man klassificera 

den som en tolvslåstol med armlän. Den har ett ålderdomligt formelement - kulor som avslutar 

frambenens stolpar en bit ovanför mötet med armlänen. I möbelhistorien hittar man en del exempel, 

som liknar Vasarummets armlänstol. Ett av de tidigaste är  ärkebiskops Maximianus tron i Ravenna 

från ca 550.  Ett jämförelsematerial är även de norska stolarna: “Tyldalsstolen” från Tyldals kyrka i 15

Hedmark, daterad ca 1150-1200, och stolen från  Rogalands, daterad 1660.   16

	 I Sverige finns det också två anmärkningsvärda stolar, som är relevanta motsvarigheter till 

Vasarummets armlänstol, nämligen en domarstol från Lagunda tingslag från 1600-atlet  (Uppsala 17

Universitets samlingar) och guvernörstol från Gripsholm, som bär Hedvig Eleonoras stämpel och 

årtalet 1683.  I övrigt kan man se liknande formelement på många av de svarvade stolpstolar som 18

återfinns över hela Europa från den bysantinska kejsardömets  tid (ca 400-1200). 

	 Stolen är anmärkningsvärd genom de stoppade armlänen, de kulor som jag nämnde 

tidigare, framåtlutande framben och krokarna i järn med öglor på vardera stols framben. Vilken 

funktion de fyra krokarna på frambenen har haft och för vilka ändamål man har använt en sådan 

särpräglad stol återstår att reda ut. Med tanke på utförandets kvalité kan vi utgå ifrån att stolen 

ursprungligen inte har haft en vardaglig funktion. 

	 Vad gäller möbler med fast klädsel i Sverige är de tidigaste daterade runt 1650. Det är en stol 

av senrenässansensmodell bevarad på Skoklosters slott med rester av ursprunglig stoppning och 

klädsel. Rydboholmsstolen är klädd med ett brunt skinn, även mellanslåarnas och sargernas insidor är  

täckta. Skinnet är skickligt ihopsytt av olika bitar och fäst på stommen med förtennade järnspikar. 

Under spikarna finns ett dekorativt skinnband med stansade uddar av samma slag som skyddsklädseln 

av skinn på två gueridoner och ett bord på Skoklosters slott, daterbara till 1670-80-talet. 

 http://www.britannica.com/place/Ravenna-Italy/images-videos/Ivory-throne-of-Maximian-archbishop-of-15

Ravenna-550/123714, 2015-05-08

 Gjerdi, Trond (1976). Møbler i Norge. Oslo: H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), s.19-21.16

 Andrén, Erik (1981). Möbelstilarna: den svenska möbel- och inredningskonstens historia. [7., omarb. och 17

utök. uppl.] Stockholm: Nordiska mus., s. 58. 

 Vahlne, Bo, Alm, Göran & Fogelmarck, Stig (red.) (1986). Möbelhistoria på Gripsholm: [Gripsholm] : [a 18

history of its furniture] : tillägnad Stig Fogelmarck den 1 november 1986. Stockholm: Kungl. 
Husgerådskammaren, s. 30-31.
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Bild 12. Rydboholmsstolen. På frambenen finns det järnkrokar med öglor.



	 Rydboholmsstolens fasta sits har fyra sadelgjordar i djupled och fem stycken som går tvärs. Ovanpå 

sadelgjorden finns ett grövre tyg och stoppning, som utgörs av minst tre olika typer av djurhår och någon 

sorts gräs (se bild 15). För närmare bestämning av materialet krävs mer ingående analys. Armlänen är lätt 

skålformade för att göra plats för stoppningsmaterial. I de skadade områdena på ben och armlän ser man 

tydligt att under lädret ligger ett fastlimmat grovt tyg. Denna teknik har man använt över hela stolens 

stomme. Skinnklädsel, sadelgjordar, stoppningsmaterial, vävar och spik är av ett slag som var vanligt i 

Sverige och andra länder, t ex Tyskland på 1600-talet. Teknikerna med gles spikning på skurna läderband är 

också tidstypiskt under 1600-talet på kontinenten, men inte lika vanligt i Sverige. Materialet i sadelgjordar 

och väv är förmodligen hampa eller linne (kräver mikroskopi för att skilja åt). 

	 Man kan ha olika uppfattningar om tillkomsttiden. Visserligen har den formmässigt 1600-tals 

karaktär, men det kan lika väl ha tillverkats under 1700-talets första hälft. Med tanke på 

materialanvändning och tillverkningstekniker, skulle man sannolikt kunna hävda att den unika stolen är 

tillverkad under de sista decennierna av 1600-talet, men en närmare tidsbestämning kräver mer 

djupgående undersökning och analys av materialen. 
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Bild 13. En akvarell från 1889 målad av arkitekten Adolf  Emil Melander. Vasarummet är avbildat med arkeologisk 

noggrannhet. Stora delar av rummet är oförändrade och ser än idag likadana ut som då.
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Bild 14. Ett fotografi från 1940-talet visar att stolens sits redan då var skadad. Foto: Carl Gustaf  Rosenberg, KMB.
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Bild 15. Fotokollage av bilder tagna med ett USB-mikroskop. Förstoringen är utmärkt i översta vänstra hörnet av varje bild.
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3.5.2 Skadebild - stolen

Lädret på stolen är torrt och krakelerat. På sitsen och det vänstra armlänet är lädret angripet (se bild 

12, 16, 20 och 21). För att fastställa den bakomliggande orsaken krävs läderkonservatorns sakkunskap. 

Om de vita fläckarna på sadelgjorden är jästsvamp, kalkstänk eller något annat borde undersökas 

närmare (se bild 17 och 18). Stomme och stoppningsmaterial i övrigt är idag stabila. och inga skadliga 

tecken på skadedjursangrepp hittades. 

	 Det ömtåligaste med stolen är just lädret, men även järnspikarna kräver uppmärksamhet från 

en konservator. Spikhuvuden har en gråaktig yta, som förmodligen tyder på att de är förtennade. 

Spikarna i övrigt är kraftigt oxiderade och ömtåliga. 

�30
Bild 16. Skadekartering av den skinnklädda armlänstolen, 2015-04-13.

Skadat läder och stoppning
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Bild 17. Undersidan av stolen visar att sadeljorden har vita fläckar - någon sorts svampangrepp eller rester av t.ex. kalk? 

Bild 18. Till vänster: en närbild av vita fläckar på sadelgjorden. Fotot är taget med USB-mikroskop. Förstoring 50x. 

Bild 19. Till höger: närbild av den krackelerade läderytan. Mikroskopbilden visar att det finns damm i krackeleringarna.

50 x50 x
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Bild 20. På den ovanstående  bilden syns de stora skadorna i stolens stoppning. 

Bild 21. En närbild på det högra armlänet.



3.5.3 Den praktfulla renässanskistan

Renässanskistan i Vasarummet på Rydboholm slott är en rikt skulpterad kista som pryds av 

kvaderstensmur med brännskuggade faner, rikt bildhuggeri, intarsia och omsorgsfullt utförda 

ciselerade gångjärn och lås. Allt detta är stilistiska karaktärsdrag för den s.k. Västeråsskolan - en grupp 

snickare  med tyskt ursprung verksamma i Västerås under första hälften av 1600-talet. Kistan har 

eventuellt varit färgsatt.  Genom okulär observation har jag hittat spår efter blåa färgfragment. 19

	 Framsidan av kistan indelas till fem fält av sex karyatider. Karyatiderna har joniska kapitäl och 

står i par. Varje par bär upp ett arkitektoniskt element - på höger och vänster sida ser man en 

horisontell fris med inkrusterade ådringar och profilerade listverk och det mellersta paret håller upp en 

horisontell snidad fris med beslagsornamentik, som kröns av en triangulär fronton med bevingat 

änglahuvud i mitten. 

 Holkers, Märta (2007). De svenska antikviteternas historia: möbler och föremål 1525-1925. Stockholm: 19

Bonnier, s 15.
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Bild 22. Praktkistan i sin fulla glans med öppet lock. Lägg märke till de dekorativa smidesjärnen.



	 Mellan de yttersta karyatidernas kapitäl finns det två mindre bladsågade arabeskfält i intarsia. 

De symmetriska växtmotiven är högst sannolikt sågade i samma paket. En noggrann observation av de 

individuella detaljerna bekräftar detta. Till vänster (proper right) står ornamentet ljust mot en mörk 

botten, till höger (proper left) mörk mot en ljus botten. 
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Bild 24. Bladsågad intarsia (proper left): mörkt ornament mot ljus bakgrund.

Bild 23. Bladsågad intarsia (proper right): ljust ornament mot mörk bakgrund.



	 Kompositionen består av tre par av karyatidpilastrar, de mellanliggande arkaderna och friserna, 

som bärs upp av karyatider. Mellan de yttersta karyatidfigurerna finns det en musselkrönt nisch, där det 

en gång i tiden sannolikt har stått små nischstatyetter. Ett liknande motiv hittar man på underskåpet från 

Husby kyrka, där figurerna, enligt Sigurd Wallin, tros ha haft en allegorisk innebörd och symboliserat 

någon av dygderna . Mellan de mellersta karyatiderna finns det en kvadratisk lågrelief  med ett bibliskt 20

motiv, som är omgiven av profilerade lister och ett intarsiafält med ljust motiv mot mörk bakgrund. 

	 Det centrala motivet, som föreställer Jungfru Marie bebådelsedagen (eng. annunciation) enligt den 

katolska traditionen, visar att kistans ägare förmodligen var troende. Motivets bakgrund utgörs här av en 

himmelsäng, en utskuren stenmur, ett fönster med rutnät och ett rutigt golv. Till vänster står Gabriel med 

en växt i handen och till höger ser vi en läsande Marie, knäböjande vid en medeltida kista. 

Kompositionen fulländas med en duva högst upp i mitten, som föreställer den Helige Anden. 

 Wallin, Sigurd (1931). Nordiska museets möbler från svenska herremanshem. D. 1, 1500- och 1600-talen : 20

Vasatiden och den Karolinska tiden : renässans och barock. Stockholm: Nordiska museets förl, s.97, 98.
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Bild 25. Mellan karyatiderna finns det centrala motivet av Marie bebådelsedag.



	 Under renässansen var påkostade bröllopskistor eller kistor i kungliga klädkammare rikt 

utsmyckade med skulpturala reliefer i träskärning, ibland dekorerat med gesso och guldblad, eller förgyllt 

läder och målade dekorationer. Enligt Encyclopedia Britannica målade även de förnämsta konstnärerna, 

som Sandro Botticelli, Paolo Uccello och Donatello, dekorationer av kistor.  21

	 Vasarummets kista är förmodligen en sådan brudkista. De två vapensköldarna, varav den ena 

identifierats som von Struves (se bild 27), står för de två adelsfamiljer som genom giftermål förenats. En 

identifiering av den andra skölden och en kontroll av när dessa båda familjer förenats genom giftermål 

skulle kunna ge oss en mer exakt datering. 

	 Som snickeriutbildad konservator konstaterar jag att arbetet håller hög kvalité - intarsia, 

bildhuggeri och smidesdetaljer är alla skickligt utförda. Även om kistan har en tysk karaktär, kan man inte 

utesluta att den är lokalt tillverkad av en invandrad tysk snickare, som bemästrade både träsnideri och 

intarsiakonsten. 

 http://global.britannica.com/EBchecked/topic/98306/cassone, 2015-03-1221
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Bild 27. Vapensköld: tre rosor med foderblad, ordnade två 
över en, med ett band emellan. Hjälmprydnad: tre rosor 
med foderblad och stjälk.

Bild 26. Vapensköld: en bevingad upprest hjort eller älg. 
Hjälmprydnad: en stegrande bevingad hjort eller älg 
mellan två vesselhorn.

http://global.britannica.com/EBchecked/topic/98306/cassone


	 Kistan har troligen en gång stått på låga skulpterade socklar som skulle skydda den dyrbara 

möbeln mot fukt och skadedjur, som Holkers (2007) insiktsfullt har anmärkt.  En stor del av sockeln har 22

försvunnit. Idag kan man bara föreställa sig hur den följde den arkitektoniska rytmen och med sina 

utdragna delar runt karyatider och hörnpartier gav kistan en elegant horisontell verkan. Rydboholms 

ekkista har haft en liknande rytmisk artikulerad sockel som Västerås skomakarämbetes kista, daterad 

1634.  23

	 Material som har använts i stommen för framsidan, ryggstycke (sinkstycke) och gavlarna 

(tappstycken) är ek. Uppbyggnaden av de arkitektoniska delarna, träsniderierna och bildhuggerier är till 

stor del också utfört i ek, men delvis även i något mjukare och ljusare lövträd (möjligen lind?). Innan den 

sågade intarsian slog igenom arbetade möbelsnickarna med inkrusteringar, det vill säga inläggningar i 

nedbottningar i massivträet.  I fallet Rydboholmskistan finns tre olika tekniker representerade. 24

Arabeskmotivet i intarsia är bladsågat i ett paket. Kvaderstensmuren på kistans framsida är ett 

marketeri - en heltäckande parkettläggning av brännskuggade fanérbitar som växlar med ett ljusare 

lövträd i ådror. Däremot på gavlarna har kvaderstensmurens motiv skapats genom inkrustering av 

ådror i svart ek in i massivträet. 

	 Smidesdetaljerna är av järn eller stål - detta kan man inte fastställa med blotta ögat - och de 

delvis genombrutna ciselerade gångjärnen verkar ha ett skyddande skikt av tenn. Tekniken att doppa 

järn eller kopparföremål i flytande tenn beskrivs redan under antiken. Avsikten kan ha varit att skydda 

de smidda beslagen från ekens garvsyra med ett tennskikt. Å andra sidan, kan det också ha varit en 

dekorativ ambition. Nyckelskyltarna och en av de två smidda låsen har en ciselerad dekorativ 

utsmyckning.  Det andra låset ser ut som ett sekundärt tillägg. Närmare besiktning av det vänstra 

dekorativa låset, nyckelskyltar och gångjärnen, kan möjligen ta oss närmare smidets hemtrakter och 

den verkstad där kistan tillverkades (se Brynolf  Hellner, Järnsmidet i vasatidens dekorativa konst, 1948). 

	 I analysen av Vasarummets kista bör man ta hänsyn till vilka verktyg som fanns till hands vid 

tiden för dess tillverkning och hur detta i sin tur påverkade hantverkstekniken. Vid närmare besiktning 

av de snidade snickeridetaljerna ser man tydligt olika handstilar. T.ex. har de lågreliefa lejonhuvudena 

på var sin gavelstyckena ganska tydliga och stora skillnader, som pekar antingen på att det var flera 

bildhuggare som jobbade i samma verkstad, eller att de var tillverkade under olika tider. Ett av dem 

skulle kunna vara ett senare tillägg i samband med restaureringsarbete (se bild 35). 

 Holkers, Märta (2007). De svenska antikviteternas historia: möbler och föremål 1525-1925. Stockholm: 22

Bonnier, s 15.

 Wallin, Sigurd (1931). Nordiska museets möbler från svenska herremanshem. D. 1, 1500- och 1600-talen : 23

Vasatiden och den Karolinska tiden : renässans och barock. Stockholm: Nordiska museets förl, s.57-59.

 Knutsson, Johan (2008), Vasatid. Renässans 1560- talet till 1660-talet. Ingår i Eklund Nyström, Sigrid & 24

Nyström, Bengt (2008). Svenska möbler under femhundra år. Stockholm: Natur & kultur, s. 37
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Bild 28. Ett delvis genombrutet gångjärnbeslag av ciselerat järn från 1600-talets början. Det 

föreställer gångjärnen av fällklaffen tillhörande det holsteinska skåpet på Nordiska Museet.

Bild 29. Ett fotokollage av de olika smidesdetaljerna på renässanskistan.



3.5.4 Skadebild kistan

Kistan har omfattande bortfall av dekorativa element och delar på dess gavlar närmast mot väggen. 

Bortfall av faner förekommer på kistans framsida (se bild 22-25). På insidan av kistan hittar man både 

mögelangrepp och tecken på skadedjursangrepp. Smidesdetaljerna är oxiderade, särskilt den som är 

inbottnad in till lockets ekbrädorna och även de gångjärnen som är spikade på baksidan av kistan (se 

bild 29 och ill 4). Kistans sockel är fragmentarisk. Kvar finns bara fyra profilerade lister på framsidan 

(se bild 22, 25 och 34). Inga av utdragna delar runt karyatiderna och hörnpartierna finns bevarade. 
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Bild 33. Ett av de fyra delvis genombrutna ciselerade gångjärnen. Den förtennade ytan har en omfattande skada.

Bild 30. Kistans insida har vitgråa mögelfläckar.

Bild 32. Skadedjursangrepp.Bild 31. Detaljbild av ett oxiderat beslag.
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Bild 34. Tillstånd och skadeinventering av kistan, 2015-04-13.

Tidigare rengjorda ytor  
(möjligtvis med kemikalier?)

Bortfall av trä

Senare tillägg
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Bild 35. Tillstånd kistans gavlar: proper right ovan och proper left nedan, 2015-04-13.

Bortfall av trä 

Bortfall av metall



3.6 Fortsatta analyser

Syftet med alla slags analyser, oavsett det handlar om destruktiva eller icke destruktiva metoder, är att 

blottlägga föremålets materiella komposition och genom detta å ena sidan dokumentera, och å andra 

sidan komma närmare informationen om dess tillverkningstekniker och teknologi, hantverkaren som 

kan ha legat bakom arbetet och även informationen om tillverkningsort eller/och i viss mån 

proveniens.  Ett annat syfte med analyser är att bättre förstå kemiska åldringsprocesser och utifrån 

denna kunskap kunna välja bästa möjliga konserveringsåtgärder. Vad som skulle kunna medverka till 

att närmare bestämma möblernas proveniens kan t.ex. vara träslagsbestämning, artbestämning av 

läder och djurhår och undersökning av smidesdetaljer på kistan. 

	 Av olika anledningar har jag inte kunnat genomföra några tekniskt avancerade analyser.  Jag 

skulle t.ex vilja utföra mikroskopiska analyser av kistan genom USB-mikroskop för att bekräfta 

antagandet att den tidigare varit målad. Däremot har jag haft möjlighet att titta lite närmare på den 

skinnklädda armlänstolens stoff  med hjälp av ett USB-mikroskop. I de mikroskopiska observationer 

har jag fotograferat stolens stoppningsmaterial såsom läder/skinn, djurhår, gräs, textil och sadelgjord, 

samt ett spikhuvud (se bild 15). 

	 Ny information skulle kunna framkomma genom XRF och X-ray icke-destruktiva 

undersökningar. Med handhållen XRF-scanner skulle man kunna ta reda på den metalliska 

kompositionen av kistans lås och gångjärnen. Även förmodan om att det handlar om förtennade 

gångjärn, kan få en bekräftelse med denna teknik. 

	 Med en röntgenundersökning av Rydboholmsstolen skulle man kunna kika in under olika lager 

av stoppningsmaterial och se även gömda konstruktionsdelar och tappar. Med spottestning kan man ta 

reda på vad som har använts för garvning och genom detta får man en tydligare bild av lädrets kemi. 

En mätning av lädrets pH visar dess kemiska status - om pH är för surt, finns det en fara för “red rot”, 

ett förekommande åldringsproblem med vegetabiliskt garvade läder. 

	 Jag inser att det är viktigt att inte hamna i situationen där “big boys with big toys” vill göra 

dyra och tidsödande dokumentationer, som är svårtolkade eller nästintill oanvändbara för praktiska 

frågor och lösningar för bevarandet. Det viktigaste är att göra det nödvändiga, ta reda på det 

väsentliga och agera med förebyggande metoder. 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IV. PREVENTIV KONSERVERING

4.1 Förutsättningar i rummet

Inomhusklimatet i muséer och arkiv hålls i regel konstant och jämnt, men det finns undantag där 

mindre växlingar är tillåtna eller acceptabla. Viktigast är att man undviker extrema växlingar i 

luftfuktighet och temperatur, som lätt kan påskynda åldrandet av material och föremål. 

Klimatförhållandena i Vasarummet liknar de i Skoklosters slott och Nynäs slott, där föremåls-

samlingarna befinner sig i ett mycket speciellt klimat. Rummen är inte uppvärmda och klimatet skiljer 

sig ganska mycket mellan sommar och vinter. På Skokloster och Nynäs använder samlingsförvaltare sig 

av avfuktare, som håller luftfuktigheten inom de föreskrivna riktlinjerna för rum där det finns 

känsligare material, som t.ex. böcker och manuskript. I de ouppvärmda rummen blir vanligen luften 

inte för torr under vintern.  Erfarenheter från Skokloster har visat att låg luftfuktighet gör att 25

textilfibrerna torkar ut och därmed lätt bryts ned.  Kylan gör å andra sidan att omständigheterna för 26

skadeinsekter blir ogynnsamma. 

	 Föremålsvård och konservering i ett kallt magasin har sina utmaningar. En kontinuerlig tillsyn 

är väsentlig och den preventiva konserveringen börjar med förvaltning av byggnaden. Vasarummet har 

en förhållandevis bra naturlig luftventilering via sprickor och öppningar runt fönster och luftgångar via 

trappgången. 

	 Man kan konstatera, att nuvarande Rydboholms ägarfamilj förvaltar sina klenoder på ett 

ganska traditionellt och bra sätt. Fönstren i Vasarummet är täckta av linnegardiner, som skjuts åt sidan 

bara vid visningstillfällen. Städningsrutiner är skonsamma och försiktiga. Två gånger om året städas 

Vasarummet med en mjuk borste och dammsugare. 

	 För att arbeta preventivt med bevarandefrågor, måste man känna till de bakomliggande 

kemiska orsakerna till nedbrytnings- och åldringsprocesser. Följande parametrar är särskilt viktiga att 

ta hänsyn till när man vill arbeta preventivt med möblerna i Vasarummet:  

1) rummets klimat, 
2) mikroklimat kring specifika möbler, 
3) luftrörelser och ventilation, 
4) ljusförhållanden. 

 http://skoklostersslott.se/sv/slottet-samlingarna/textilier, hämtad 2015-09-2925

 http://skoklostersslott.se/sv/slottet-samlingarna/foremalsvard-och-konservering, hämtad 2015-09-2926
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	 Möblerna i Vasatornets ouppvärmda rum har klarat sig ganska bra under en lång tid, men 

risken finns att om man inte vidtar några preventiva åtgärder för att förbättra klimatet, fortsätter några 

material kanske t.o.m i accelererat tempo åldras och värdefull information kan gå till spillo. 

4.2 Ljusbegränsningar

I en konsultation med möbelkonservator Jürgen Huber på Wallace Collection kom jag fram till att ett 

bra sätt att förbättra Vasarummets klimat, vore att applicera just UV skydd på fönstren. Wallace 

Collection jobbar aktivt för att skapa ett grönt museum. Vad som menas med “grönt museum” 

framgår nedan. 

	 The Wallace Collection har i sin bevarandestrategi använt Sun-X UV-film på fönstren länge, 

men uppdatering och uppgradering av det bästa på marknaden är en aktuell fråga, som 

möbelkonservator Jürgen Huber förlöpande arbetar med. Vid Preservation Institute of  Nantucket på 

USA´s östkust har man valt att använda 3M fönsterskydd för att skydda de få bevarade interiörer från 

1680-1790-talet. Idag finns det många fler produkter på marknaden än så och under senaste decenniet 

har det publicerats en mängd artiklar om UV-filter som är anpassade för museer: 3M, Artscape 

Energy Film, Llumar och Sun-X.  27

	 Enligt Huber, hjälper Sun-X solfilm även till med att spara energi och därigenom minska 

museets driftkostnader på sikt. Det finns fem olika varianter (MT90, MT65, MT50, MT35 och MT20) 

och alla är användbara för museilokaler. MT90 betyder att solfilmen låter 90% av det synliga ljuset 

passera genom, medan alla Sun-X filtrar blockerar lika mycket av det osynliga och skadliga UV-ljuset. 

	 En viktig princip, som Getty Conservation Institute i sina undersökningar under 1980-talet 

pekar på, är att föremål som är sammansatta av olika material, ska definieras efter dess mest känsliga 

material.  28

4.3 Sanering och aktiva åtgärder

Enligt min uppfattning finns det inte något akut behov av konservering, förutom att sanera kistans 

insida från mögel och vädra den genom att hålla locket öppet. Användning av fuktabsorberande 

 http://cool.conservation-us.org/waac/wn/wn32/wn32-1/wn32-104.pdf, 2015-05-05. Läs källhänvisningar!27

 https://www.cci-icc.gc.ca/resources-ressources/agentsofdeterioration-agentsdedeterioration/chap08-28

eng.aspx, 2015-05-02
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silicagel (kiselsyragel SiO2) i kistan skulle förbättra dess mikroklimat genom att den stabiliserar 

växlingar i luftfuktigheten. Molekylärfiltrering av luft med aktivt kol inne i kistan skulle hjälpa att 

bromsa nedbrytning som är orsakad av föroreningar med sura eller oxiderande kemiska egenskaper.  29

I förebyggande syfte och inte minst med tanke på de synliga tecken på skadedjursangrepp på kistan, 

skulle jag även föreslå en utplacering av några Pre-Mal klisterfällor på strategiska ställen.  30

	 Både tenn och bly, som genom historien ofta har använts i ett skyddande och dekorativt syfte 

på smide, är ädlare metaller än järn. När det yttersta skiktet av tenn blir skadat så orsakar det vid hög 

relativ luftfuktighet (RH) en påskyndad oxidering av järn.  Förutom den inbyggda oxiderings-31

problematiken är beslagen också utsatta för garvsyra från eken, som fungerar som en katalysator och 

påskyndar oxidationsprocessen av metall. Hur en preventiv åtgärd ska kunna utföras på kistans 

förtennade beslag är komplicerat. Därför bör en metallkonservator konsulteras i detta fall. En 

möjlighet till att lösa problemet är att täcka beslagen med ett film-formande material som skyddar 

metallen mot syre, garvsyra och luftföroreningar. Microcrystalline vax, så som t.ex. Renaissance Wax®, 

har tack vare sin tyngre molekylvikt och struktur en hård yta och hög smältpunkt (runt 90°C). Ett 

sådant vax har god förmåga att motstå både fukt och garvsyra.  Jag är medveten om den kritik som 32

förekommer när det gäller lackering och vaxning av metallytor, men eftersom mekanisk nötning i detta 

fall är så gott som utesluten, anser jag ändå att metoden är användbar. 

	 Vad stolen beträffar är det främst skyddsöverdrag som bör aktualiseras, men även en sanering/

borttagning av de vita fläckarna på undersidan av sadelgjorden (vad som kan vara jästsvamp). 

	 Tanken att installera UV skydd på fönstren är inte problemfritt. Det bästa vore troligen att 

bygga separata innerramar och applicera t.ex. en helt genomskinlig Sun-X solfilm MT90. Eftersom 

fönstren i dagsläget är en del av rummets naturliga ventilation, bör en alltför tät installation av 

innerramar undvikas. 

 www.camfil.se, Molekylärfiltrering bevarar museiföremål.Visnings- och förvaringsförhållanden. Konsten att 29

bevara musei föremål (en produktblad), 2015-09-31

 http://www.raa.se/kulturarvet/katastrofberedskap/skadedjur/pre-mal/, 2015-09-3130

 Rivers, Shayne & Umney, Nick (2003). Conservation of furniture. [Elektronisk resurs] Oxford: Butterworth-31

Heinemann, s. 211, 321, 343, 384, 479.

 Ibid, s.167.32
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4.4 Fortsatta undersökningar
	  

För kontroll av luftströmmar och ventilation bör någon form av mätning genomföras. Här gäller det 

att välja en mätmetod, som tar hänsyn till den känsliga miljön. En av de vanligaste produkterna för 

luftströmsstudier, täthets- och dragkontroll är Miniax‑  rökpatron, men detta innehåller en större 33

mängd klorider och passar således inte för känsliga miljöer. En alternativ metod skulle kunna vara 

röktändsticka Splintax‑ ,  som inte innehåller klorider. 34

 http://www.ikaros.net/Produkter/Nodlagesberedskap/Spillboxar_-vaskor/Rokpatron_Miniax?id=40001, 33

hämtad 2015-09-14

 http://www.ikaros.net/Produkter/Nodlagesberedskap/Spillboxar_-vaskor/34

Roktandsticka_Splintax,_100_burkar_frp?id=40095, hämtad 2015-09-14
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V. AVSLUTNING

Min dokumentation av föremålen och de skador som kan relateras till rummets klimat talar för att 

några enkla åtgärder bör vidtagas. Mer omfattande insatser för att förändra ljus- och 

klimatförhållandena vill jag avråda från innan ytterligare undersökningar har gjorts. Jag vill avsluta 

med en kort diskussion om min undersökning och reflektion kring arbetsprocess och hur 

examensarbetet matchar min utbildnings övergripande mål. 

5.1 Slutsats av min undersökning

Begreppet samlingsförvaltning innefattar allt arbete med att sköta om och vårda de fysiska objekten 

samt att hantera den information som skapas kring dem. Alla aktiviteter som är relaterade till objekt i 

samlingen är beroende av pålitlig information. Har man kontroll över samlingen genom god 

samlingsförvaltning kan den också utvecklas och tillgängliggöras för nutida och framtida generationer. 

	 Detta står mycket klart för mig efter att ha arbetat med dokumentationen av Vasatornets 

möbler. Bortsett från några aktiva vårdinsatser (borttagning av mögel) och förebyggande insatser 

(vaxskikt på beslagen, Silica Gel i kistan och Pre-Mal kilsterfällor i rummet), är resultatet av min 

undersökning att med rätt ventilation och dämpning av det direkta solljuset, kan möblerna 

fortsättningsvis förvaras på nuvarande sätt utan större risker. 

5.2 Diskussion kring olika slags värden

Det gäller att inse vad konservatorns handlingar kommer att betyda för föremålens status långsiktigt, 

att se de största riskerna och välja rätt åtgärder. Man ska inte göra alltför omfattande åtgärder på 

inventarier i Vasarummet, utan begränsa sig vid det minsta möjliga åtgärd.  

	 Bevarande av autenticitet, såsom Christian Stadius beskriver detta i sin uppsats,  är en av 35

utmaningarna med Vasarummet. Möblerna i Vasarummet är präglade av tidens tand och äkta patina. 

Man kan säga att de autentiska, och i viss mån även unika möblerna, har ett högt upplevelsevärde, ett 

iscensättningsvärde i sitt givna sammanhang i “Gustav Vasas studerkammare”, men också ett värde för 

forskning inom möbelhantverk och  konservering. 

 Stadius, Christian (2013). En studie av stolstillverkningen i Stockholm 1750-1820: material och metoder. 35

Göteborg: Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet, s. 9, 46.
�47



	 Om man med ett holistisk synsätt närmar sig möblerna i Vasarummet, kan man även betrakta 

aktiv konservering som en riskfaktor. Det behöver dock inte vara fallet, om man iakttar försiktighet. 

Kanske är det ändå bäst att bevara Vasarummets möbler i ett så orört skick som möjligt. Möblerna i 

sitt nuvarande skick erbjuder enligt min uppfattning ett mer spännande material för framtida forskare, 

än om de skulle genomgå en omfattande konservering. Därmed bör fokus nu ligga på hur de bästa 

förutsättningarna för en långsiktig magasinering kan uppnås. 

5.3 Reflektion över mitt arbete

Eftersom jag tidigt insåg att mitt fältarbete begränsades av det antal gånger som jag kunde få tillgång 

till Vasarummet, har jag i uppmätningar frångått den ursprungliga tanken att använda den 

arkeologiska metoden - vilken bygger på inmätning med hjälp av ett koordinatnät. Istället har jag mätt 

in möblernas mått och vinklar mellan dess olika konstruktionsdelar. Under ritning i SolidWorks 

programmet har jag använt mig av spegelmetoden och utgått från de insamlade måtten av möblernas 

vänster sida (proper right eller dexter, som det kallas inom heraldik). 

	 För att kunna ge en mer ingående bild av Vasarummets möbler så måste mina studier följas 

upp och värderas av experter inom konserveringsfacket. Med hjälp av tekniska analyser kan man få 

veta betydligt mer. I ett samarbete med metall- och läderkonservatorer, möbeltapetserare och 

museiarbetarna, som är kunniga i en mångfald av frågor, kan man hitta bästa praxis för en långsiktig 

bevarandeplan av Vasarummets möbler. En erfaren heraldiker eller kunnig konsthistoriker, kan 

troligen fastställa vilka vapensköldar det är frågan om på renässansskistan i Vasarummet. Med vetskap 

om detta kan man komma fram till vilka beställarna av kistan var och i viss mån även rekonstruera 

kistans tidiga proveniens. Är den ståtliga kistan lokalt tillverkad eller importerad? Vem är 

upphovsmannen bakom den unika skinnklädda armlänstolen? Många frågor som uppstod under mitt 

fältarbete och mina källstudier, är idag obesvarade. 

	 I detta examensarbete kommer mina tre års studier till uttryck på olika sätt. Presentation av 

förutsättningar, möjliga modeller och metoder för både dokumentation och den preventiva 

konserveringen bygger på den kunskap och förståelse jag tillägnat mig från den första workshopen i 

årskurs ett till praktiken under min näst sista termin. 

	 Förmågor och färdigheter i själva utförandet och hanteringen kommer till uttryck i mina 

uppmätningar, analyser och råd när det gäller preventiva åtgärder. Slutligen har detta arbete fått mig 

att resonera kring värderingsgrunder och förhållningssätt som kommer att vara mig till nytta i min 

framtida yrkesutövning. 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Riksarkivet

Det är framför allt de följande  inventarieförteckningar, 
som jag har tittat på i Rydboholmsamlingen:  
1)   Rydboholmsinventariet 1716 (E 7478) 
2)   Inventarieförteckningar från år 1699 (E 7467)    
3)   Inventarieförteckningar från år 1728 (E 7477) 
	 Mer information om Rydboholms slotts inventarier kan erbjuda även andra arkivalier, 
	 som jag inte kunde att läsa igenom p.g.a. tidsbegränsing:  
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b) Godsräkenskaper från perioden 1730-1769 (E 7510-7521).  
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