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Sammanfattning
Idag kommer det in mycket sittmöbler från 1950- och 1960-talet till tapetserarverkstäderna som är stoppade med skumplast och latex. Det kan ofta vara svårt att
veta vad man ska göra med dessa möbler. Man kanske ställs inför frågor som;
Måste den gamla stoppningen bytas ut helt? Om man kan bevara, hur länge till
kommer den gamla stoppningen att hålla innan den bryts ned helt? Går det ens att
bevara? Vad har det för betydelse för värdet av möbeln.
Jag anser att man som möbeltapetserare bör kunna sin historia och känna till
material och tekniker som användes under olika tidsperioder. Så jag har därför
valt att avhandla stoppade möbler från 1950- och 1960-talet med fokus på de nya
material och tekniker som kom att användas under denna tid. Min avhandling
omfattar historik från 1950- och 1960-talet, nya material och tekniker som kom
under denna period men också tre dokumenterade tapetserararbeten av sittmöbler.
Jag ville se hur möbler från ovannämnda period har stoppats från grunden så jag
kunde få en närmare uppfattning om materialen som sådant och hur det är att
arbeta med dessa.
1950-talet var ett experimenterande årtionde med en optimistisk tro på nya
tekniker och material som kom efter andra världskriget. I Sveriges satsade man på
möbelindustrin och dessutom ökade intresset för inredning i de svenska hushållen.
1960-talet innebar främst nybyggnationer och moderniseringar av befintliga
bostäder, vilket kom att öka efterfrågan på möbler skapade för de unga
konsumenterna som flyttade hemifrån och skaffade egna boenden. Unga
formgivare och konsthantverkare gav sig till känna med starka färger, stora
mönster och nya material. De opponerade sig mot det stillsamt eleganta och sökte
en friare och mer uttrycksfull form.
Typiska former för sittmöbler under 1950-talet var organiska, strömlinjeformade
och geometriska former. Man strävade efter att ge möblerna ett svävande eller
vilande intryck för att uttrycka lätthet. Det tidiga 1960-talet utmärktes mer av
enkla, stilrena och funktionalistiska möbler. I slutet av 1960-talet blev möblerna
och inredningen fräckare, mjukare, rundare och färggladare.
Stoppningen i möblerna, som tidigare bestått av kroll och tagel, ersattes av mer
och mer av skumgummi och skumplast, medan resårhus ersattes av spiralkärnor
(en mängd sammansatta resårer). Det tidigare hantverket ersattes av
modultänkande och produktionen rationaliserades. Det handgjorda förlorade i
anseende och sågs som omodernt.

Summary
Today we see a lot of furnitures from the 1950´s and 1960´s coming to
upholsteries. Those furnitures, mostly different kind of chairs, are stopped with
plastic foam and latex, and it is not easy telling what to do. Should you replace the
old stopping? If you want to keep it, for how long will it last? Is it even possible to
preserve it, and what will then happen to the value?
From my point of view you should, as an upholster, know the history of
upholstery. You should also be able to recognize the different tecniques and
materials used during the centuries. Therefore I have choosen this as my thesis. It
will contain history from the 1950´s and 1960´s, but also the new materials and
tecniques that came to prominence during this period. I will also take a deeper
look at three documented upholstery projects, and really see what it is like
working with the materials.
The 1950´s was a decade of experimentation, with great belief in the new
techniques and materials that made its entry after the World War II. In Sweden the
furniture industry really got going and there was a growing interest for home
styling. The youth culture also played its part in making functional furnitures the
next big thing.
In the 1960´s the market for newly built houses exploded, and the existing homes
got modern by a new type of interior design. As a result, the demand for furnitures
made for the ”modern man”, got more urgent. Young designers and artistcraftsman came to prominence with bright colours, big patterns and new
materials. They objected against the quiet and elegant, in search for a more
expressive design. During the 1960´s things like consumer information,
declaration of contents and certification marks appeared. The swedish furniture
industry went through a major change during this period, and the production got
more rationalised.
The typical furnitures during the 1950´s were organic and geometric, and there
was a strive for a floating impression that expressed levity. The early 1960´s saw
clean and functional furnitures, but at the end of the 1960´s the furnitures and
interior design got bold and full of colours. The fabrics, which until then had been
sober, now became more and more explosive with several non-figurative patterns.
Materials such as steel and plastic broke through in the 1960´s.
The stuffing, which until then consisted of fibre and horse hair, was replaced with
foam rubber and plastic foam. The use of magnetic hammers and tack ceased, and
we saw the introduction of brace pistols and brace nails, things that made
upholstery a lot more effective.

Förord
Det har varit svårt att få fram information i ämnet och jag vill därför tacka alla de
personer som hjälpt mig i mitt examensarbete. Utan dem hade jag inte fått fram all
den information jag trots allt har fått tag i.
Först och främst vill jag tacka min handledare Sara Lindqvist som varit ett stort
stöd under hela arbetet.
Jag vill också rikta ett stort tack till Jan Norrman, Intendent på Nationalmuseum,
Johan Knutsson, Bitr. avdelningschef på Nordiska Museet och Sigrid Eklund,
Avdelningschef på Nordiska Museet för vänligt bemötande, positiv inställning och
stort intresse för mitt arbete. Jag har haft stor nytta av era tips och er vägledning.
Sist men inte minst vill jag också tacka Lillian Bengtsson, anställd på Bogesunds
väveri, Jonas Ihreborn, chefsdesigner på Ihreborn, Per-Gunnar Levén, tidigare
anställd som möbeltapetserare hos Swedese, Leif Lundin, tidigare anställd som
möbeltapetserare hos Bröderna Andersson, Ulf Petersson, anställd på Recticel,
Maria Thom, anställd på Recticel, Erik Waern, anställd på Recticel och Joakim
Åberg, anställd på Fiab. Tack för att ni tog er tid att svara på mina frågor.
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1 Inledning
I min avhandling har jag valt att fokusera på stoppning av möbler. Ibland kan det vara
väldigt svårt för oss möbeltapetserare att veta hur en möbel ska se ut, hur eller med
vilka material den ska stoppas. Vi har heller inte alltid så bra kunskap om vår
möbelhistoria, vilket jag anser är väldigt viktigt. Många av de sittmöbler som idag
kommer in på tapetserarverkstäderna är stoppade med material från 1900-talets mitt
som t.ex. skumplast eller latex. Detta är material som vi möbeltapetserare kanske inte
alltid har lika stor kunskap om som om traditionella naturmaterial. Vi vet oftast hur vi
ska göra med en traditionellt stoppad möbel med naturmaterial, men mindre ofta vad vi
ska göra med en stoppad möbel med skumplast eller latex.
Först var min tanke att bara skriva om de material som introducerades under 1950- och
60-talen, men jag kände att det var viktigt att ta med lite av den historiska delen också.
Jag tycker att man bör känna till bakgrunden till varför och hur de moderna materialen
kom att användas.
Den här avhandlingen är tänkt som en ”manual” för mig och övriga möbeltapetserare.
Jag beskriver också historiken från 1950-60-talen, för att få en förklaring till varför och
hur de moderna materialen kom att användas, men berör även de moderna materialen
som sådana.
Samtliga termer i avhandlingen redovisas i ordlistan på sidan 61.

1.1 Bakgrund
Under mitt första år på möbeltapetserarprogrammet på Carl Malmstens CTD (Centrum
för Träteknik & Design) fick jag arbeta med traditionellt stoppade möbler med
naturmaterial. Under andra året introducerades vi i de moderna stoppningsmaterialen
och teknikerna i ett samarbetsprojekt med designelever på skolan. Under denna kurs
fick jag mersmak för moderna möbler och stoppningar. Jag beslutade mig för att sista
året inrikta mig på stoppmöbler med modernare stoppningsmaterial som skumplast,
latex och no-sag m.m.
Mitt intresse för de möbler som var moderna på 1950- och 60-talen ökade under mitt
sista år på skolan. Jag började ganska snart inse hur lite kunskap vi möbeltapetserare
egentligen har om modernare stoppningsmaterial. Så när det var dags att hitta ett ämne
för mitt examensarbete kändes det självklart att jag skulle skriva om möbler och
material från 1950- och 60-talen.

1.2 Syfte
Syftet med min avhandling var att ta fram information om stoppade sittmöbler från
1950- och 60-talen och de nya material som kom att brukas under denna period. Jag
ville beskriva materialens uppkomst och hur de fungerar. Med min praktiska erfarenhet
av utförda tapetseringsarbeten ville jag få/ge en bra bild av hur möbler från denna
period kunde vara stoppade. Genom att jag själv fick ta bort det gamla tyget och den
tidigare stoppningen så kunde jag på så sätt bilda mig en uppfattning om materialet som
sådant och få förståelse för varför man valde att introducera dessa material på
marknaden.
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Även om det finns mycket information om sittmöbler generellt och designmässigt från
1950- och 60-talen saknas mycket om stoppningsmaterialen i sig. Därför har jag
fokuserat på dessa för att hjälpa både mig själv och andra möbeltapetserare i vårt
fortsatta arbete som möbeltapetserare.

1.3 Avgränsningar
Mitt examensarbete består till 70 % av en praktisk del och 30 % av en teoretisk del. Den
praktiska delen består av dokumentation och tapetsering, stoppning och klädsel, av tre
olika typer av möbler från 1950- och 60-talen.
Beträffande den praktiska delen valde jag att ta mig an lite mindre möbler för att hinna
med att arbeta med så många olika stoppningar som möjligt med tanke på material och
de tekniker som användes.
Den teoretiska delen har bestått av efterforskning och insamling av information, samt
rapportskrivning. För att den teoretiska delen inte skulle bli alltför omfattande
avgränsade jag mig till stoppning av sittmöbler från 1950- och 60-talen, eftersom det
var under denna tidsepok som nya stoppningsmaterial, såsom skumplast och latex, kom
att användas. Av denna anledning har jag valt att inte fördjupa mig i exempelvis val av
tyg.

1.4 Metod och källor
Det finns mycket litteratur som handlar om möbler och inredning från 1950- och 60talen. Även om jag har lyckats hitta mycket information om detta, har det har varit
betydligt svårare att hitta information om stoppningsmaterial som var nya för denna tid.
Därför har jag varit i kontakt med olika personer på exempelvis museer och
möbelföretag för att få fram nödvändigt information. Det har varit väldigt svårt att få
svar på alla de frågor jag ställt, och jag har inte fått svar på alla. Men jag har ändå fått
fram mer information än vad som finns i de böcker jag sökt, och det var mitt mål.

1.5 Struktur
Jag har valt att först beskriva historiken från 1950- och 60-talen för att sen gå in mer i
detalj på stoppningsmaterialen. Därefter presenterar jag mina dokumentationer och mitt
arbete av de tre sittmöblerna från 1950- och 60-talen som jag stoppat och klätt.
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2 Sittmöbler från 1950- och 1960-talet
2.1 Historik
50-talet
Under andra världskriget ägnades nästan all industri och tillverkning åt att tillgodose
krigsinsatserna och någon tid för hemtrevnad existerade knappt. Nya material som kom
att utvecklas under kriget för militärt bruk fick formgivarna intresserade och började
jobba med dessa material. Detta ledde i sin tur till förbättrade metoder inom designindustrin.1 50-talet kom att bli ett nyfiket, experimenterande årtionde med en optimistisk
tro på ny teknik och nya material.2
Sverige som hade skonats från andra världskriget kunde nu satsa fullt på
möbelindustrin. Det fanns gott om jobb och ingen behövde längre gå arbetslös,
skatterna var låga och folk hade pengar över till konsumtion. Möbelföretagen satsade på
design och formgivning och formgivarna experimenterade flitigt med olika material och
metoder.3 Design blev nu lönsamt tack vare ökad levnadsstandard och ökad produktion
och den skandinaviska designen fick sitt världsrykte.4
Intresset för inredning ökade under 50-talet, att inreda och skapa ett trivsamt hem blir
ett stort intresse hos många.5 Rummen i de moderna lägenheterna var små. Därför
behövdes nätta möbler som kunde användas på flera olika sätt.6 År 1956 kom TV: n att
förändra vår inredning och vårt sätt att möblera våra vardagsrum. Från att tidigare ha
ställt möbler i grupp riktades nu all inredning och alla möbler mot TV:n.7 Bekväma
fåtöljer, låga bord och väggfasta hyllor ersatte de tunga finrumsmöblerna.8 Svenska
folket skrek nu efter nya möbler och dessa skulle inte bara vara nya och fräscha utan
också lite fräcka.9

Bild 1. Så här kunde ett rum se ut år 1958.

1

Modern Retro, 2001
Stora design och formgivningsboken, 1996
3
Moderna möbelklassiker, 2005
4
Den svenska formen, 1985
5
Älskade form, 2006
6
Utställningen ”Möblerade rum” på Nordiska museet, 2008
7
Älskade form, 2006
8
Utställningen ”Möblerade rum” på Nordiska museet, 2008
9
Älskade form, 2006
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Bild 2. En vanligt förekommande planlösning över en lägenhet
under 1950-talet.

Ungdomen som under 50-talet blev en ny målgrupp för det framväxande konsumtionssamhället sökte efter enklare umgängesformer och ville ha nya kravlösa möbler.
Fladdermusfåtöljen, en amerikansk stolsmodell, blev mycket populär bland ungdomar,
och ett slags 50-talsikon. Föräldragenerationen som fortfarande gillade finmöbler,
finporslin och finrum förfasade sig och ansåg den slarvig och skrymmande, medan
ungdomarna bekvämt tog plats i den.10 Nu mötte man efterfrågan hos den yngre
generationen. De finaste kvalitetsmöblerna var mycket dyra så marknaden anpassade sig
och började tillverka billigare kopior.11

60-talet
Det är byggboom i Sverige och ca en miljon lägenheter produceras under 1965-75.
Dessutom pågår under denna tid moderniseringar av citykärnor och annat byggande för
den offentliga sektorn. Äldre byggnader rivs för att ge plats åt nya varuhus och
parkeringsplatser.12
En ny efterfrågan på möbler hade skapats då de nya konsumenterna; 40-talisternas
barnkullar flyttade hemifrån till storstäderna där jobben fanns.13 De nya lägenheterna
ropade efter nya möbler, köken hade nu blivit större och mer välutrustade och
vardagsrummen hade blivit både större och djupare.14 Ljudanläggningarna blev den
viktigaste möbeln och resten av inredningen bestod i princip av stereobänkar, lagerhyllor, möbler av lackerade spånplattor med färgglada dynor, plastmöbler i starka färger
och tygsäckar innehållande plastkulor. Industrierna blev tvungna att tänka om och
rationalisera produktionen. 15
10

Älskade form, 2006
Modern Retro, 2001
12
1900-2002 Svensk Form Internationell Design, 2002
13
Den svenska formen, 1985
14
Stora design och formgivningsboken, 1996
15
Den svenska formen, 1985
11
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En ung generation formgivare och
konsthantverkare opponerade sig
mot elegansen och den ”rena”
estetiken. Det stillsamt eleganta
var nu passé. De sökte en friare
och mer uttrycksfull form.16 Nu
var det starka färger, stora
mönster, nya material som plasten
och uppseendeväckande design
som gällde.17 Några formgivare
lekte med papp och plast medan
andra som ägnade sig åt noggrant
hantverk och traditionell kvalitet
fick nöja sig med att bara hamna
Bild 3. Så här kunde ett rum se ut i slutet på 60-talet och
på prototypstadiet.18
under 70-talet.

Decenniet började med en ”Köp, slit och släng-debatt” initierad av Lena Larsson och
design för alla var något som 60-talet kom att ta vara på. Tanken var nu att alla skulle
kunna ha det fint hemma men för en billigare peng.19 Willy-Maria Lundberg bildade en
motpol till Lena Larssons debatt och stod för kvalitet. Hon tyckte att inte att man skulle
köpa skrot för att sedan slänga snabbt.20 Konsumentupplysningen, varu-deklaration och
VDN-märkning kom att bli nya begrepp. Möbelinstitutet bildades och här testade man
möblernas hållbarhet och märkte dem med ”möbelfakta”. Nu måste man bli en
medveten konsument och det handlade nu om att själv sätta sig in i och lära sig om det
nya. Från att det tidigare hade varit självklart att möblerna höll en bra kvalitet gick det
nu in i folks medvetande att de nya lågpris-möblerna inte längre höll samma höga
kvalitet. Men nu var det nya tider och helt okej att skaffa sånt som man ville ha för
ögonblicket, för om några år skulle ju ändå modet ha förändrats och då skulle man vilja
byta ut sina möbler igen.21
Den svenska möbelindustrin kom under 60-talet att genomgå en omfattande förändring.
Möbelfabrikerna – som var omkring 1000 till antalet under 50-talet – börjar nu slås ihop
till allt större enheter. Somliga blev underleverantörer och legotillverkare till de större
företagen. Det hantverk som tidigare utmärkt möbelindustrin ersätts nu av ett
modultänkande och produktionen rationaliseras. Löpande band införs, sprutboxar
lackerar möbeldelarna och elektronisk mätning skapade enhetliga produkter. Det
handgjorda och hantverksmässiga förlorade anseende och sågs närmare som något
mossigt och omodernt.22

16

Stora design och formgivningsboken, 1996
Moderna möbelklassiker, 2005
18
Stora design och formgivningsboken, 1996
19
1900-2002 Svensk Form Internationell Design, 2002
20
Moderna antikviteter, 2006
21
Älskade form, 2006
22
Älskade form, 2006
17
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2.2 Kända möbelformgivare
Till de utländska kända formgivarna under 1950-60-talen hör bl.a. Hans & Florence
Knoll, Eero Aarnio, Eero Saarinen, Harry Bertoia, Charles och Ray Eames, Hans
J.Wegner, Arne Jacobsen, Verner Panton, Poul Kjaerholm, Finn Hjul, Alvar Aalto, Gio
Ponti och Gaetano Pesce med sin Donna från serien UP5. 23
Till de omtalade svenska möbelformgivarna hör bl.a. Bruno Mathsson, Arne Norell,
Folke Jansson med sin ”Arabesk” och Yngve Ekström, en träets poet, vars mjuka
formade stol Lamino ännu finns i produktion. Alf Svensson ritade den första TV-stolen
och Kerstin Hörlin-Holmqvist gör moderna ”emmor” som under sitt lätt nostalgiska skal
döljer en hyperteknisk kärna av plast och latex.24
(Alla bilder är hämtade från utställningen ”Den moderna formen” på Nationalmuseum, 2008 om inget
annat anges.)

Bild 4. Harry Bertoia levde 1915-1978 och fick
sin stol tillverkad av Nordiska Kompaniet 1951.
Underedet är gjort av metall och sittskalet är
tapetserat med ett ylletyg.
Stolen av plastat stålnät för Knoll International i
New York blev omåttligt populär och tillverkades
på licens av NK.

23
24

Bild 5. Stålrörsstol med sittskal i plywood. Ritad
av Charles Eames 1946. Charles Eames var en
känd möbelformgivare i USA som levde 19071978.
Stolens konstruktion med gummibussar mellan
underrede och sits är hämtad från flygplanstillverkningen.

1900-2002 Svensk Form Internationell Design, 2002
Stora design och formgivningsboken, 1996
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Bild 6. Danske Verner Pantons stapelbara stol
”Panton-chair” var den första plastmöbel som
formades i ett stycke. Stolen ritades 1960 och
har blivit en ikon för 60-talets pop-design.
Verner Panton levde 1926-1999.

Bild 7. Stolen ”Tulip” med en mjuk organisk
form är ritad av den finländske formgivaren
Eero Saarinen som levde 1910-1961.
Stolen är tillverkad i glasfiber av möbelföretaget Knoll International i USA 1956.

Bild 8. Denna stol är ritad av finländaren Eero Aarnio, född 1932.Stolen är tillverkad i
Finland 1968 i materialet glasfiber.
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Bild 9. Gaetano Pesce är formgivaren till den
här fåtöljen som heter ”Donna” och ingår i
hansserie UP 5. ”Donna” tillverkades 1969.
(1000 Chairs, 2005).

Bild 10. ”Sjuan stolen” är bara en av Arne
Jacobsens , formgivare till denna stol, kända
möbler. Sjuan tillverkades 1955 i samarbete
med det danska företaget Fritz Hansen. (Arne
Jacobsen –designer, 2002).

Bild 11. Soffa och fåtölj ”Arabesk” med Ylleklädsel. Ritade av Folke Jansson, född 1920. Fåtöljen
tillverkades i 100 exemplar och soffan i fem året 1955. Tyget som sitter på dessa möbler är
originalklädsel.
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Bild 12. Den här fåtöljen heter ”Stora Kraal”
och är gjord i rotting med ett svartlackerat
underrede i stål. Fåtöljen tillverkades 1952 av
Nordiska Kompaniets verkstäder.
Formgivaren till denna fåtölj heter Kerstin
Hörlin-Holmqvist och hon levde 1925-1997.

Bild 13. Möbelformgivaren Yngve Ekströms
kända fåtölj ”Lamino”. Fåtöljen tillverkades
1955 av Swedese möbler.
Denna modell är gjord med skiktlimmad bok och
klädd i läder, men fåtöljen finns i fler utföranden.

Bild 14. Formgivaren Bruno Mathssons stålrörsfåtölj ”Jetson” ritades 1966. Bruno Mathsson
levde 1907-1988.

Bild 15. TV-apparatens intåg i vardagsrummet
väckte behovet av flyttbara sektionsmöbler.
Därmed kom Alf Svensson, född 1923, att rita
den s.k. ”TV-stolen” som kom att tillverkas av
Dux 1952.
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2.3 Material
50-talet
Material som plast och latex kom att ersätta läder, trä och övrig stoppning i möblerna.25
Ytbehandlingen ändrades också en del, istället för den tjockare cellulosalacken övergick
man till plastlack och olja på trä. Övrigt material som var populära under denna tid var
formpressat skiktlimmat trä eller trälaminat, stålrör, ståltrådsnät, fjäderstål, rotting samt
ädelträ som; teak, ek, mahogny och palisander.26

Bild 16. Skiktlimmat trä som blivit formpressat. Det
på bilden är benen till fåtöljen ”Lamino” som det
svenska företaget Swedese tillverkar(Thérése Klingenberg).

60-talet
De danska möblerna i teak, mahogny och jakaranda hade slagit igenom i slutet på 50talet och nu var ädelträ dominerande på möbelmässorna. De tidigare populära träslagen
furu, björk och bok märktes knappt alls under en tioårsperiod.27 I slutet av 60-talet blir
det allt vanligare med material som stål, plast, glasfiber, spånskivor, kartong och
wellpapp.28 Materialens egenskaper kom att styra möblernas utseende mer än tidigare
och möblerna blir betydligt tunnare i dimensionerna än tidigare.29
Plast blev ett nytt, älskat material som var blankt, färgglatt och formbart30. Plasten
förekom i de kraftiga färgskalorna som orange, knallgul och klarröd.31 Men trenden
varade inte så länge, för 1968 ansåg många att detta material inte gick att återbruka och
efter oljekrisen blev det för dyrt som möbelmaterial.32
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1900-2002 Svensk Form Internationell Design, 2002
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Mjuka möbler, 1973
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Stora design och formgivningsboken, 1996
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Moderna antikviteter, 2006
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Stora design och formgivningsboken, 1996
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Uppblåsbara möbler av plast gjorde succé, fast den var kortvarig.33 De rena
plastmöblerna slog aldrig igenom annat än i vänthallar och som enskilda
designexperiment.34
Stålrörsmöblerna kom tillbaka och ersatte trästommar i vissa möbelyper.35 Nu
tillverkades möbler i kraftiga stålrör, lackerade i tidens popfärger.36
Spånskivan som var ett nytt, billigt och hållbart material blev en hit. Spånskivorna
passade perfekt för platta paket med hopfogningsschema och skruvar bifogade. Ovanpå
lades tjocka dynor av skumplast klädda med avtagbar stretchvelour eller manchester.37

Bild 17. De karmlösa fåtöljerna kunde byggas ihop
till en soffa av valfri längd. Stommens stålrör
lackerades i klara färger. Dynorna har avtagbar
klädsel. Möbeln levererades i platta paket.
(Utställningen ”Den moderna formen” på
Nationalmuseum, 2008).

33

Moderna antikviteter, 2006
Älskade form, 2006
35
Mjuka möbler, 1973
36
Stora design och formgivningsboken, 1996
37
Moderna antikviteter, 2006
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2.4 Former, färger och mönster
50-talet
Typiska former under 50-talet var organiska, plastiska- och geometriska former. Man
strävade efter att få en form som svävade eller vilade som uttryckte en lätthet.38
Möblerna uttryckte också en viss stramhet, enkelhet, elegans och funktion i sin form
med knappa dimensioner och spänstiga konturer.39 Strömlinjeformade möbler i ädelträ –
framförallt teak, mahogny och palisander (jakaranda) – blev modernt. Det var den
danska möbelindustrin som satte trenden, en trend som snabbt spred sig till Sverige. De
hundratals små svenska möbelfabrikanterna satte också så småningom igång att
producera ädelträmöbler. Bakgrunden till ädelträanvändningen var till viss del USA:s
krig i Asien. För att amerikanerna skulle kunna komma fram med sina stridsvagnar var
vägarna tvungna att röjas och stora teakskogsområden avverkades. Virket skeppades till
Europa, där det användes till möbler.40
De tryckta textilierna fick sitt genombrott
under 50-talet. De svenska blommorna
ersattes nu istället av abstrakta, geometriska
och nonfigurativa mönstren.41
Den finska textilformgivaren Viola Gråsten
var en av dem som tar kommando i början av
50-talet med starka färger och mönster.42
Viola Gråsten levde under åren 1910-1994
och jobbade bl.a. som formgivare på NK:s
Textilkammare.43
Violas mönster med fräcka färgkombinationer i blått, lila, grönt, rött och orange, som
tidigare betraktades som omöjliga, tilltalade
både den artistiska publiken och tonåringarna. Hennes mönster liknade ingenting
som ingick i föräldragenerationens goda
smak.44
Bild 18. Viola Gråstens kända mönster
”Festivo” trycktes 1954 hos Ljungbergs
Textiltryck med s.k. film-trycksmaskin.
(Utställningen ”Den moderna formen” på
Nationalmuseum, 2008).
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60-talet
Sammanfattningsvis kan man säga att början av årtiondet utmärktes av enkla, stilrena,
funktionalistiska möbler – avskalade, raka, lågmälda och kantiga. Men mot slutet av
årtiondet blev möblerna och inredningen fräckare, mjukare, rundare och färggladare.
Under 60-talet skapade man även möbler för barn och inredningen anpassades på ett
helt annat sätt för barn än det tidigare gjort. Skumplastdynorna med jerseyöverdrag blev
ett populärt inslag i inredningen. De mjuka sittmöblerna fortsatte att inta pojk- och
flickrummen och möblerna blev allt lägre och kuddarna allt mjukare.45
Textiltrycken fortsatte att dominera inredningstextilierna – åtminstone visuellt. Svenska
textilier trycktes och vävdes under 60-talet på Borås Wäferi, Almedahls och
Rydboholms.46 Under åren 1957-67 slog nya tekniker igenom, bland annat avancerade
filmtrycksmaskiner med vilka man kunde trycka flera färger än tidigare. Man kunde nu
också utan svårigheter trycka rapporter på upp till 150 cm bredd.47 Syntetmaterialen
blev alltmer dominerande och konkurrerade ut många tidigare förekommande material.
Lin t.ex. förekom nästan inte längre i fabriksproduktion.
All formgivning riktades nu mer eller mindre till de yngre konsumenterna och det blev
populärt med ränder, stiliserade mönster och grafiska mönster.48

Bild 20. ”Unikko” ritades av Maja Isola 1965
för företaget Marimekko i Finland.
(Utställningen ”Den moderna formen” på
Nationalmuseum, 2008).

Bild 19.”Pythagoras” heter tyget i bakgrunden
med triangelformer är ritat av Sven Markelius
1952. Tyget med lite mer organiska former och
som går i färgerna blått, brunt, grått och grönt
är ritat av Stig Lindberg och heter
”Abstraktion”.
(Utställningen ”Den moderna formen” på
Nationalmuseum, 2008).
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Älskade form, 2006
1900-2002 Svensk Form Internationell Design, 2002
47
10-gruppen Mönstertryck, 2001
48
1900-2002 Svensk Form Internationell Design, 2002
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3 Nya stoppningsmaterial under 1950- och 1960-talet
3.1 Nya stoppningsmaterial och tekniker
Under 1950-talet började industrin att ta över det traditionella hantverket mer och mer.
Sittmöbler från 1950-60-talen började stoppas med det då nya och populära materialet
skumplast och latex.49 De här nymodiga materialen ersatte nu mer eller mindre de
traditionella stoppningsmaterialen tagel, kroll och resårer.50 Tillverkningsmetoderna
blev alltmer rationella och förenklade. Kvalitén, beträffande sittkomfort och hållbarhet,
blev inte lika bra som det tidigare hantverks-mässiga arbetet men i gengäld blev
möblerna mycket billigare.51

Bild 21. Traditionellt stoppad sits.

Bild 22. Sits med skumplast.

Bild 23. Tagel; ett av materialen som
användes/används i de traditionellt
stoppade möblerna.

Bild 24. Olika kvalitéer av skumplast.

Man började under 1950-60-talen att gjuta plymåer i latex som ofta användes i både sits
och rygg. I stort sett alla plymåer som tillverkades under 1950-60-talen var inte
vändbara. Under 1960-talet började man också att gjuta hela stommar i hårdplast som
förstärktes med juteväv, vilka visade sig inte vara så hållbara.52

49

Mjuka möbler, 1973
Älskade form, 2006
51
Mjuka möbler, 1973
52
Leif Lundin
50

15

Spiralkärnan, en mängd redan sammansatta resårer, kom under 1950-talet att ersätta den
traditionella resårkärnan som handsnördes ihop med garn. Spiralkärnan tillverkades
maskinellt och skiljde sig från resårkärnan främst genom att den inte snördes ihop utan
en mängd mindre fjädrar flätades ihop till en kärna. I stället för att placera resårerna på
en botten av sadelgjord kunde spiralkärnan ligga direkt på en träbotten.53
No-sag var en annan typ av resår som introducerades under 1950-talet. Detta var en
resår som var mycket billig och gick snabbt att använda. När no-sagen kom i bruk blev
det väldigt vanligt med lösa plymåer i både sits och rygg.54

Bild 25. Traditionellt snört resårhus.

Bild 26. Spiralkärna med en mängd sammansatta resårer.

Bild 27. Till vänster: En gummisadelgjord i botten, sen hampasadelgjord och på toppen två linnesadelgjordar. Till höger: Tätt flätad sadelgjordsbotten på en sits med vit linnesadelgjord.

Bild 28. No-sag.
53
54

Mjuka möbler, 1973
Leif Lundin
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Från att tidigare haft nubb i munnen och magnethammaren i handen skulle tapetserare
nu introducerades för klammerpistolen i början på 1960-talet. I början tyckte man att
slangen till denna bara var i vägen. Men efter att ha använt den ett tag, och efter att man
insett att arbetet gick fortare, tog man ganska snart till sig denna maskin.55

Bild 29. Magnethammare och nubb.

Bild 30. Klammerpistol och klammer.

Under 1960-talet tillverkade man de olika delarna; sits, rygg och armstöd var för sig,
som sedan skruvades ihop, till skillnad från tidigare då stommen var i ett stycke. Nu
blev det mycket lättare att arbeta och man sparade tid.56 Gummisadelgjord var även det
ett nytt material som började användas under 1950-talet i stoppningar.57
Generellt var stoppningen på möbler under 1950-60-talen hård, fast och tunn men
fåtöljer och soffor var ändå lite mjukare och tjockare än tidigare.58 Under 1960-talet
blev stoppningen ännu tunnare än på 1950-talet och stoppningen bestod uteslutande av
syntetmaterial.59 Plymåerna blir mjukare under 1960-talet och förses så småningom med
avtagbar klädsel som var tvättbar och de stickiga ylletygerna lämnade plats för bomull
och polyester.60
Soffor och fåtöljer var mindre än de flesta är idag. Ett vanligt mått på en fåtölj var 50
cm bred, 50 cm djup och 100 cm hög. I regel hade man tre stycken fåtöljsitsar i en soffa.
Ryggarna var ofta fasta med väv, vadd, latex eller skumplast och i enstaka fall kroll och
vadd. Vanligt var att man stoppade vadd under latexen eller skumplasten, för att bygga
upp en stoppning i t.ex. svank.61
55

Leif Lundin
Leif Lundin
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Mjuka möbler, 1973
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Leif Lundin
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60
Älskade form, 2006
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3.2 Materialen latex och skumplast
I Svensktillverkade sittmöbler från 1950-talet var det latex som stoppning. Det var först
1958 som tillverkningen av skumplast startade i Sverige.62
Skumplast och latex var och är än idag ett relativt billigt material. Från början av 1950talet då latex var först på marknaden har utvecklingen gått framåt. Idag finns det olika
hårda och mjuka kvalitéer av både skumplast och latex.63 De skum som tillverkas idag
är betydligt bättre än de som användes under 1950-60-talen. Dels har de en högre
densitet men också en starkare cellstruktur.64 Kallskum är en nyare typ av skum som
kommit på senare tid och denna är både svårantändlig och självutslocknande, i sin
fjädring påminner den om latex. Kallskum är visserligen dyrare men anses vara bättre.65
Produktionsmetoderna och råvarorna för skumplast och latex har alltså förfinats genom
åren, så livslängden för dessa material var kortare förr. Men det finns säkert gamla
möbler från 50-60-talet med fullt funktionsduglig skumplast eller latex.
Idag finns det så många olika kvaliteter på skumplast och latex så det är därför svårt att
veta exakt vilken livslängd dessa material har. Använder man rätt kvalitet för rätt
användningsområde så håller det längre.66
Livslängden på skumplast och latex som produceras idag beror på hur mycket
produkten används och hur den används. Ju mer påfrestning materialet utsätts för ju mer
slits det, detta kallas för dynamisk utmatning. Även fukt, värme och solljus påverkar
materialen negativt vad det gäller hållbarhet.67 Både skumplast och latex är väldigt
känsliga mot ljus och syre. När materialen utsätts för detta för mycket så bryts det till
slut ned. Den blir först missfärgad och hård för att senare smula sönder.68 Men om man
bortser från extrema fall kan man kanske generellt säga att både skumplast och latex
håller i ca 15-20 år.69
Det är i stort sett samma ingredienser i skumplast och latex idag som det var under
1950-60-talen. När det handlar om latex så har man kommit fram med bättre tillsatser
av kemikalier vilket har bidragit till att man har kunnat minska mängderna av dessa
samt att åldringsskyddet har blivit mycket bättre. Även skumplast har blivit mindre
giftig beträffande det giftiga isocyanterna samt att den kemiska utvecklingen pågår hela
tiden till det bättre.70
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Latex
Latex, tillverkas av råvaror från gummiträd i Malaysia och med tillsatser av kemikalier,
bl.a. ammoniak. I tillverkningsprocessen används en gigantisk maskin där ammoniak
och andra kemikalierna förvaras i stora dunkar. Denna blandning går sedan ut genom
tjocka rör i taket till metallbehållare, där det med hjälp av dator och förprogrammerade
program blandas med andra ämnen.
När massan är färdigblandad, vilket liknar hårmousse, trycks den ut över en varm plåt.
Med hjälp av ett stålband fixeras höjden på latexplattorna och med hjälp av ånga stelnar
de. Denna process pågår bara under några minuter.
Latexen rullar sedan vidare på valsar ned genom golvet till en tvätt. Efter den blivit ren
torkas den i en typ av ugn som håller en temperatur på 120 grader.
Sedan är latexen färdig att kapas i färdiga mått och fraktas iväg.
Allt spill som blir över hackas ner och säljs vidare för att användas i sitt- och
ryggplymåer.71
Latex kan ibland innehålla små hål, se bild 89. Dessa hål är gjorda för att få en bättre
luftgenomströmming så att värmen från kroppen kommer ner i materialet och blir på
latexen mjukare, annars blir den för hård. Åtgången av material blir dessutom mindre
och lättare.72

Skumplast (All text hämtad från www.recticel .se om inget annat anges)
Skumplast innehåller i huvudsak kol, väte och kväve. Huvudkomponenterna i skumplast
är polyol och isocyanat som framställs i en kemisk process där gas och råolja förädlas i
ett antal steg. Polyol och isocyanat blandas med vatten och övriga additiv varvid ett
antal kemiska reaktioner startar och bildar skumplasten. Skumningen kan ske i en
formningstunnel där det bildas långa meterbreda block som efter härdning kan kapas till
önskad geometri. Alternativt kan skumning göras i en sluten form (s.k. formgjutning)
för t.ex. möbler och bilsäten.
Skumplasterna är luftgenomsläppliga, rivstarka, flexibla, mjuka och hygieniska och har
erfarenhetsmässigt visat sig inte vara allergiframkallande. Vid tillskärning av skumplast
där damm bildas kan halsirritation uppkomma och därför bör man använda munskydd.
Skumplasten är i grundtillståndet vit men gulnar påtagligt med tiden under inverkan av
uv-ljus, t.ex. solstrålning.
Vanligen infärgas skumplasten för att underlätta särskiljandet av de olika kvalitéer som
finns men någon enhetlig standard för denna färgmärkning finns inte.
Skumplaster är mjukelastiska med öppen cellstruktur vilket gör materialet
”djupfjädrande” till skillnad mot material med slutna celler som blir mer stumma i sin
karaktär. För komfortändamål särskiljes de olika kvaliteterna vanligen genom olikheter i
volymvikt och hårdhet.
Skumplast betraktas som ett rent bränsle och skall därmed förbrännas på samtliga
soppförbränningsanläggningar där energiåtervinning äger rum. Eftersom skumplasten
har en öppen struktur kan den under användning ha tagit till sig ämnen och blivit
förorenat, därför avråder branschen från produktåteranvändning.
71
72
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Skumplast är inte heller, p.g.a. sin härdplastkaraktär, återvinningsbar och kan inte
smältas om på nytt. Forskning inom detta pågår där man försöker bryta ned skummet
genom kemiska metoder till sina utgångsmaterial för att sedan kunna återinföra dessa
vid tillverkning av skumplast.
Det finns ett antal olika kvaliteter på skumplast och varje kvalitet har en egen ”
beteckning”. Beteckningarna kan se olika ut hos olika tillverkare. Men om man utgår
från Recticels, skumtillverkare i Sverige, beteckning på skum så anges det först med en
bokstav följt av en femsiffrig kod där de två första siffrorna anger volymvikten och de
tre sista hårdhet/bärighet som mäts i newton.73

Tydning av beteckning (Information från Maria Thom)

T 30 160
T = Vilken typ av skum
30 = Volymvikt/Densitet anges i kg/m3
160 = Newton (Skumplastens bärighet eller hårdhet mäts i Newton, och beskriver den
kraft som behövs för att komprimera en provkropp 40%. Tryckplattan är mindre än
provkroppen.1 N = 1 Kg m/s2.74

De olika bokstävernas betydelse:
B – BULTEX, högelastiskt skum s.k. kallskum med specifika krav på förhållandet
mellan hårdhet och densitet. Bultex är varumärke för Recticels egenutvecklade
högelastiska skumfamilj och är speciellt framtagen för högkvalitativa möbler och
madrasser.
C – CMHR (Combustion Modified High Resilience), högelastiskt skum s.k. kallskum.
Ett skum som är flamskyddat för att uppfylla det engelska brandkravet vilket är lagkrav
för möbler som säljs i Storbritannien och Irland.
D – DOCKET, högelastiskt skum s.k. kallskum. En flamskyddad standardkvalitet som
uppfyller bilindustrins brandkrav.
T – En polyeter som återhämtar sig mycket långsamt efter kompression. Benämns också
viskoelastiskt skum eller trögskum.
R – Högelastiskt skum s.k. kallskum
Recfoam – En skumplast s.k ”pyttipanna” som rivits till småbitar och som under högt
tryck sammanfogats i en form med hjälp av bindemedel.
Framefoam – Recticels varumärke för en skumplasttyp som är mycket hård och styv,
men ändå flexibel. Det kan användas i möbler som ersättning för t.ex. trä i armstöd eller
som bärande konstruktion för sits och rygg.

73
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Volymvikt och newton påverkar sittkomforten
Val av newton bestäms av sitsens eller ryggens tjocklek och hur mjukt man vill sitta.
Vidare är det viktigt att sitsen och ryggen harmonierar för att rätt totalkomfort skall
uppnås. Lämplig bärighet till sitsar är 130 N -160 N och till ryggar 50 N – 90 N. För att
nå optimal stabilitet och komfort i armstöd kombineras ett hårt skum med ett mjukt
skum som ytskikt. I övrigt gäller samma sak som med sits och rygg. För möbelns
baksida, framsarg, chatouser etc. används skum med bärighet från 120 N. Vilken
bärighet som väljs bestäms även här av tjockleken på detaljen. Recfoam kan användas
där extra bärighet önskas.75 Lägre volymvikt ger högre komfortfaktor och högre newton
ger en hårdare och mer stum känsla. Det gäller att pröva sig fram för att hitta en bra
komfort som passar möbeln.76
Man brukar dela upp skumplasten i två grupper; konventionella skumplaster och
högelastisk skumplaster. Med konventionell skumplast menar man standard skum, dvs.
det enklaste skum man kan tillverka för att uppnå de egenskaper man vill åt.
Högelastiskt skum s.k. kallskum tillverkas med något modifierade råvaror som ger ett
skum med högelastiska egenskaper som att det fjädrar tillbaka på ett bättre sätt och ger
en bättre sitt- och liggkomfort.77

Olika kvaliteter som passar för sittmöblers olika områden:
Konventionell skumplaster

Högelastiska skumplaster

Sitsar:

T 30050
T 30160

T 35160

R 35130
R 35150

B 38140
C 35160

Ryggar:

T 23060
T 25090

T 30050

B 27060

B 30090

Armstöd:

T 23060
T 23120

T 25140
T 30160

B 27060
B 30090

R 35130
C 30120

Detaljer:

T 23120
T 25140
T 30160

Rec 100
Rec 140

C 30120
R 35130

R 35150

(www.recticel.se)
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4 Tapetsering av sittmöbler från 1950- och 60-talet
4.1 Stol 50-tal, design Erik Kirkegaard
4.1.1 Dokumentation
Föremål: Stol
Teknik: Modern teknik
Stil: 50-talsstil, teakmöbel
Ursprung: Okänt. Kundarbete till Marc Simon
Tillkomsttid: Under 1950-talet
Signatur: Design av Erik Kikegaard
Märkning: Made in Denmark - Designed by
E.Kirkegaard
Ägare: Marc Simon
Adress: Banérgatan 10, 115 23 Stockholm
Telefon: 08-667 76 38
Mobil: 0739-60 16 00
E-post: marc@deltaprojects.se

Bild 1. Så här såg stolen ut före
renovering.
Bild 31. Stolen innan renovering.

STOMME
Höjd: 820 mm
Bredd: 620 mm
Djup: 610 mm
Innan renovering
Stommen var vinglig i rygg. Lädret var slitet och
torrt. Stoppningen var dålig och nedsutten i sits och
nästan helt borta i rygg.
Tidigare restaureringar
Jag kunde inte se några tecken som tydde på att
stolen skulle ha stoppats om eller varit klädd i något
annat än det läder som satt på.
Bild 32. Märkning under stolen.
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SITS
Stoppningshöjd (mätt från sittplattan)
Framkant: 30 mm
Bakkant: 30 mm
Främre hörn: 35 mm
Bakre hörn: 35 mm
Mitten: 20 mm
Mitten sidan: 40 mm
Beskrivning
Sitsen var tätgjordad i botten med en sadelgjord i jute. Sadelgjorden var spikad med en
14 mm nubb.
Stoppningen bestod av en 40 mm tjock platta av latex som var limmad direkt på
sadelgjorden och träramen. Latexen var uttorkad, men inte så pass mycket att den
smulade sönder.
Stoppningsmaterial
Sadelgjord: Jute
Stoppning: Latex
Lim: Ja, men ej fastställt vilken sort
Spik: Nubb (14 mm och 9 mm)

Bild 33. Gamla klädseln i svart nött läder.

Bild 34. Klädseln spikad med nubb och
tätgjordad sadelgjord.

Bild 35. Torkat skum som tittat ut genom de små
hålen mellan sadelgjordarna.
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Bild 36. Lädret/klädseln undertill som
är uttorkat och nött.

Bild 37. Tätgjordad sadelgjord som
har töjts ut en aning och hänger lite.

Bild 38. Stoppningen i latex, här med
ovansidan.

Bild 39. Stoppningen i latex, här med
undersidan.
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RYGG
Stoppningshöjd (mätt från stommen)
Framkant: 0 mm
Bakkant: 0 mm
Övre hörn: 0 mm
Nedre hörn: 0 mm
Mitten: 5 mm
Beskrivning
Ryggen hade en entränning som grundväv i botten och sedan ett tunt lager kroll. Det
hade även varit en tunn stoppning av latex eller skumplast men det var bara små smulor
kvar och knappt det. Det var som stoppningen hade tynat bort. Bak på ryggen satt en
pappskiva som var spikad med ett fåtal nubb och utanpå detta låg ett tunt lager gråvadd.

Stoppningsmaterial
Stoppning: Kroll
Entränning: Jute
Garn: Hampa 3 trådig
Spik: Nubb (9 mm)
Vadd: Gråvadd

Bild 40. Klädseln i läder på ryggen.

Bild 41. Stoppningen på bakryggen.

Bild 42. Klädseln spikad på ryggens baksida.

Bild 43. Stoppningen i ryggen.

Bild 44. Blyband.
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KLÄDSEL:
Klädselmaterial: Svart läder
Snörmakerier: Keder i svart läder (kederlina troligen i jute)
Lim: Ja, men ej fastställt vilken sort.
Spik: Nubb (9 mm) och Schnurstift (9 mm).
Övrigt: Blyband och pappremsa för att spänna åt lädret förvänt.
Beskrivning:
Stolen var klädd i svart läder. Men lädret var slitet och nött och hade fått veck efter
stoppningen. Det var också väldigt uttorkat och sprött. Klädseln till sitsen var sydd med
en botten och en ca 3 mm tjock keder mellan sittplattan och botten. Denna var sedan
spikad undertill tätt med nubb utan invik och bara renskuret.
Ryggens framstycke var invikt vid armstöden och spikat bak och undertill med nubb.
Ryggens bakstycke spikades förvänt med hjälp av pappremsa i överkant och blyband på
sidorna och var spikat med nubb undertill.

Bild 45. Stolen från sidan.

Bild 46. Stolen framifrån.

Bild 47. Stolen snett bakifrån.

Bild 48. Stolen snett
framifrån.

Bild 49. Stolen bakifrån.

Bild 50. Stolen undertill.
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Bild 51. Keder på stolsits.

Bild 52. Klädsel i svart läder på sitsen.

Bild 53. Klädes i svart läder på ryggen.

Bild 54. Blyband och pappremsa.

Bild 55. Lädret på ryggen är spikat
förvänt med blyband..

Bild 56. Spikningen undertill på ryggen.
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4.1.2 Vidtagna åtgärder
SITS
Stoppningshöjd (mätt från sitsplattan)
Framkant: 50 mm
Bakkant: 50 mm
Främre hörn: 50 mm
Bakre hörn: 50 mm
Mitten: 50 mm
Beskrivning
Jag bytte ut sadelgjorden mot en ny i linne eftersom den gamla var utsliten och svår att
återanvända. En ny linneväv spikade jag fast över sadelgjorden med sadelgjordspik
eftersom det hade varit på detta sätt innan. Tidigare fanns ingen väv vilket gjorde att
latexen trängde igenom hålen som fanns mellan sadelgjorden. Därför valde jag att sätta
dit en grundväv i linne.
Jag började med att limma dit en 50 mm tjock latexplatta. Den var svår att såga till och
kanterna blev inte så bra som det var tidigare så jag använde mig av en 50 mm tjock
kallskum istället, vilket blev precis lika bra. Denna sågade jag sedan till med 0,5 cm
utställda kanter för att få en fin form. Ovanpå limmade jag på en fiberfill för att skydda
skummet mot solljus och för att få en skönare sittkomfort.
Stoppningsmaterial
Sadelgjord: Linne
Grundväv: Linneväv 140-270
Stoppning: Kallskum C 35 160
Spik: Sadelgjordsspik (16 mm)
Vadd: Fiberfill

Bild 57.Tätgjordad sadelgjord
spikad ovanpå sargen.

Bild 58.Undertill på ramen.

Bild 59. Ny stoppning i sitsen.

Bild 60. Skumplast limmad på
ramen.

Bild 61. Fiberfill ovanpå
skumplasten.
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RYGG
Stoppningshöjd (mätt från stommen)
Framkant: 10 mm
Bakkant: 10 mm
Övre hörn: 10 mm
Nedre hörn: 10 mm
Mitten: 10 mm
Beskrivning
Ryggens stomme var väldigt skev och behövdes limmas. Denna limmade jag med
fisklim och förstärkte med skruvar. Jag spikade fast en ny grundväv i rygg med
klammer för att inte göra någon påfrestning på stommen. Sedan limmade jag väven
längs kanterna för att undvika att väven skulle repas upp. På väven limmade jag först dit
fiberfill för att ta bort ojämnheter och på det en 10 mm tunn kallskum som var ganska
fast i sin kvalitet. Sedan limmade jag på en fiberfill till för att skydda skummet och ge
det hela en fin och jämn form.
På baksidan av ryggen spikad jag dit den gamla pappen med 12 mm nubb i de gamla
hålen.
Stoppningsmaterial
Grundväv: Linneväv 140-270
Stoppning: Kallskum C 30 120
Spik: Nubb ”Vierkantstifte” (12 mm) och Klammer 670/8 (8 mm)
Lim: Hobbylim
Vadd: Fiberfill
Övrigt: Pappkartong i rygg

Bild 62. Grundväv på inne ryggen.

Bild 63. Skumplast på innerryggen.

Bild 64. Pappskiva på bakryggen.

Bild 65. Fiberfill på innerryggen.
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KLÄDSEL
Klädselmaterial: Svart läder från Tärnsjö
Snörmakerier: Keder i svart läder
Spik: Spik ”Schnurstift” (9mm), Nubb “Vierkantstifte” (9 mm) och Klammer 670/8 (8 mm)
Övrigt: Återanvänt blyband för att spänna åt lädret förvänt
Beskrivning
Jag började med att klä sitsen. Jag klippte till alla delar för sitsen och sydde ihop platta
och botten med en keder emellan på maskin som ett överdrag som jag spände över
sitsen och spikade undertill med 9 mm nubb.
Framstycket på ryggen spikades bak med 8 mm klammer och undertill med 9 mm spik.
I mötet med armstöden vek jag in lädret på båda sidorna och fäste med en nubb bak.
Bakstycket spikade jag fast förvänt med en pappremsa i överkant och med hjälp av de
gamla bitarna av blybanden som jag spikat tillbaka på sidorna. Mellan ryggbrickan och
lädret lade jag en fiberfill.

Bild 66. Stolens bakrygg med
pappskiva.

Bild 67. Lädret från ryggens
framsida är spikat bak på
ryggen.

Bild 68. Lädret på baksidan av
ryggen är spikat förvänt med
blybanden.

Bild 69. Spikning undertill av
ryggklädseln..

Bild 70. Lädret invikt vid
armstöd..

Bild 71. Keder runt om på sitsen.
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4.1.3 Resultat och analys av arbete
Det var inte så svårt att stoppa denna stol
men det var svårt att fatta rätt beslut om
hur jag skulle stoppa stolen och om jag
skulle/kunde spara någon stoppning. Först
efter att jag hade tagit av klädseln på
stolen kunde jag fatta beslut. Jag ansåg att
stoppningen i sitsen behövde bytas ut
eftersom den var uttorkad, på gränsen till
att smulas sönder. Stoppningen i ryggen
hade jag först tänkt spara men valde att ta
bort den helt. Anledningen till detta var att
det hade varit svårt att få till en fin och
jämn stoppning över den gamla. Den
gamla stoppningen hade känts igenom.
Istället spikade jag fast en ny grundväv i
rygg med klammer. Vanligtvis brukar man
Bild 72. Stolen efter
vika in vävens kanter och spika för att inte
renovering.
väven ska repa upp sig och därmed hålla
bättre vid en eventuell påfrestning. Men i
och med att det inte skulle bli någon direkt påfrestning på ryggen, som det blir på en sits
där man ska sitta, så limmade jag istället väven längs kanterna för att åtminstone
undvika att väven skulle repas upp. Jag gjorde inte några invik vid spikningen av väven,
eftersom jag ville undvika att detta skulle framträda nästa gång som stoppningen bryts
ned. Eventuellt skulle detta kunna ge ifrån sig märken på lädret som det tidigare hade
gjort.
Jag valde att klä stolen med ett nytt, men fortfarande svart, läder eftersom det som satt
på var så slitet och nött. Som ett exempel hade det blivit veck efter stoppningen och det
hade varken blivit bra eller snyggt att återanvända.
Sitsen hade jag inga problem med att klä, däremot var det svårare med ryggen. Det som
var svårt med ryggen var att sätta tillbaka och återanvända de blyband som tidigare
suttit där. Sen var det även svårt att få det snyggt i mötet mellan rygg och armstöd.
Jag känner mig väldigt nöjd med arbetet, över de beslut jag fattade och tycker att det
blev precis som jag hade tänkt mig.
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Bild 73. Stolen framifrån.

Bild 74. Stolen snett från sidan.

Bild 75. Stolen bakifrån.

Bild 76. Stolen från sidan.
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Bild 77. Stolen snett bakifrån.

Bild 78. Stolen undertill.
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4.2 Stol 60-tal, design Eero Saarinen
4.2.1 Dokumentation
Föremål: Stol ”Executiv Chair”
Teknik: Modern teknik
Stil: 60-talsstil
Ursprung: Jag köpte stolen i december 2006 på
ett antikvariat som heter Qvartinge gård
Tillkomsttid: Tillverkad av NK Verkstäder, 1960
Signatur: Design av Eero Saarinen och ritad 1957.
Märkning:
Design Knoll International U.S.A.
Made by Nordiska Kompaniet Sweden
Type 562-028
Date 24/3/60
Bild 79. Stolen före renovering.

Bild 80. Stämpelbricka under
stolen.

Eero Saarinen
Eero Saarinen är son till den kända finska arkitekten och ledamoten av Cranbrook
Academy of Art, Eliel Saarinen. Född i Helsingfors, flyttade Eero med sin familj till
USA 1923. Han började att studera skulptur i Paris 1929-1930 och sedan arkitektur vid
Yale där han gick ut 1934. Han mottog ett stipendium som gjorde att han kunde åka till
Europa 1934-1935. När han kom tillbaka började han arbeta som lärare på Cranbrook
Academy of Art. 1937 började han att samarbeta med Charles Eames som kulminerade i
en serie av prisbelönta designade möbler för Museum of Modern Arts 1940, en tävling i
organiskdesign och inredningsmöbler. Eero producerade senare många framgångsrika
designade möbler för Knoll International. Han arbetade sedan i sin pappas,
Eliels arkitektkontor tills han dog 1950. Hans bästa arkitekturella projekt är TWA
terminalen vid John F. Kennedys flygplats i New York samt Gateway Arch i St. Louis,
Missouri. Eero Saarinens interiörer och futuristiska former är än idag mycket moderna.
(http://www.designbutiken.com).
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STOMME
Höjd: 820 mm
Bredd: 570 mm
Djup: 610 mm
Innan renovering
När jag köpte stolen var den i ganska dåligt skick.
Klädseln var sliten och nött och färgen hade
bleknat lite. Stommen var skitig och var rostig på
sina ställen. Stoppningen var nedsutten och inte så
bra.
Tidigare restaureringar
Jag antar att det var originalstoppning och originalklädsel eftersom jag inte kunde se några tecken på
tidigare restaurering eller renovering. Det fanns
inga tidigare hål från t.ex. spikar, nubb eller klammer.
Övrigt
Sitsen är lös och skruvas fast underifrån.
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Bild 81. Sittskal och sits i två
skilda delar.

SITS
Stoppningshöjd (mätt från sitsplattan)
Framkant: 70 mm
Bakkant: 70 mm
Främre hörn: 70 mm
Bakre hörn: 70 mm
Beskrivning
En latexplatta, cirka 70 mm tjock, med små lufthål, låg löst på en botten av trä. Kunde
inte se några tecken på att latexen skulle ha varit limmad på plattan. Med tanke på att
latexen lossnade så lätt så antar jag att den aldrig har varit limmad.
Latexen var i dåligt skick, ca 15 mm in på djupet var den torr och spröd, annars var den
ganska bra. På den nedre kanten av latexen hade man limmat en bit domestik runt
sitsen, se bild 84, som man sedan svept runt träbotten och spikat fast undertill. Detta
hade man förmodligen gjort för att latexen skulle ligga på plats eftersom man inte
limmat på den direkt på plattan.
Stoppningsmaterial
Stoppning: Latex
Spik: Nubb (6 mm)
Övrigt: Domestik

Bild 82. Sitsen undertill med
underspänning.

Bild 83. Sitsens undersida.

Bild 84. Stoppning i sitsen, ovansidan.

Bild 85. Stoppningens
undersida på sitsen.
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RYGG OCH ARMSTÖD
Stoppningshöjd (mätt från stommen)
Övre kant: 45 mm
Nedre kant: 45 mm
Övre hörn: 45 mm
Nedre hörn: 45 mm
Beskrivning
Rygg och armstöd bestod av ett skal i någon typ
av formpressad plywood i grunden. Invändigt så
bestod stoppningen av en latex som var ca 45 mm
tjock med ca 15 mm runda stansade lufthål, se
bild 89, och utvändigt låg en tunn gråvadd.
Latexen var limmad direkt på stommen och var
svår att skrapa bort då den satt fast ganska hårt.
På samma sätt som man gjort på sitsen har man
även här limmat en domestik på kanten av latexen
som svepts runt för att spikas på bakryggen.
Stoppningsmaterial
Stoppning: Latex
Spik: Nubb (6 mm och 9 mm)
Vadd: Gråvadd
Övrigt: Domestik

Bild 86. Stoppning i ryggen.

Bild 87. Klädsel och gråvadd i rygg.

Bild 88. Ryggen.

Bild 89. Latex med lufthål.

Bild 90. Stolens stomme/skal.
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KLÄDSEL
Klädselmaterial: Grön-blått ylletyg
Snörmakerier: Keder i grön-blått ylletyg
Spik: Nubb (6 mm och 9 mm)
Beskrivning
Klädseln var sliten och nött på sina ställen. Färgen hade bleknat lite och tyget var skitigt
i allmänhet. På armstödens framkant hade man smygsytt fast en extra förstärkning av
tyg.
Runt plymån fanns en keder och även i mötet mellan innerrygg och ytterrygg fanns en
keder. På sitsen var kedern fastsydd på maskin men på ryggen var den fastspikad med
nubb. Baksidan bestod av tre delar; två sidodelar och en mittdel som var hopsydda på
maskin. Det färdiga bakstycket var smygsytt längs kedern och spikat undertill.
Invändigt hade man spikat fast tyget med nubb och bara klippt bort överflödigt tyg och
samma sak hade man gjort på undersidan.

Bild 91. Keder på sits och
rygg.

Bild 92. Söm mellan armstöd
och rygg.

Bild 93. Extra förstärkning på
armstödets framkant.

Bild 94. Botten där sitsen ska sitta.

Bild 95. Ryggens bakstycke är smygsytt med ryggens framstycke.

Bild 96. Stolen undertill.

Bild 97. Spikning av tyg undertill.
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4.2.2 Vidtagna åtgärder
SITS
Stoppningshöjd (mätt från sitsplattan)
Framkant: 70 mm
Bakkant: 70 mm
Främre hörn: 70 mm
Bakre hörn: 70 mm
Beskrivning
Jag limmade på kallskum i tre olika kvaliteter. En lite hårdare 40 mm platta i botten och
en mjukare 20 mm skiva i mitten och en 10 mm tunn skiva på toppen. Efter detta lade
jag på ett lager fiberfill, dels för att ge en mjukare känsla men också för att skydda
skumplasten lite extra från att brytas ned av solljus. Jag valde att använda skumplast i
stället för latex för att det var lättare att såga till i den form jag ville ha. Känslan på
sittkomforten blev ungefär samma som tidigare.
Stoppningsmaterial
Stoppning: Kallskum C 30 120 (vit), D 50 190 (grå) och C 35 160 (vit)
Vadd: Fiberfill

Bild 98. Ny stoppning i plymån.
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RYGG OCH ARMSTÖD
Stoppningshöjd (mätt från stommen)
Övre kant: 50 mm
Nedre kant: 50 mm
Övre hörn: 50 mm
Nedre hörn: 50 mm
Beskrivning
Jag limmade en latex som var 40 mm tjock direkt på ryggskalet och på samma sätt som
gjorts tidigare. Jag ville använda latex eftersom det var det tidigare. Sedan skar jag bort
överflödig latex för att få fram formen. Efter detta limmade jag på en 10 mm tunn
skumplast istället för fiberfill för att jämna ut formen och runda av kanterna.
Stoppningsmaterial
Stoppning: Latex och Kallskum C 30 120
Vadd: Fiberfill (bakryggen)

Bild 99. Ny stoppning i rygg och armstöd.

Bild 100. Ovanpå stoppningen ligger en tunn skiva
kallskum som ersätter fiberfillen.
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KLÄDSEL
Klädselmaterial: Ett klarrött bomullstyg som heter ”Lime”, färgnummer 552, från
Kvadrat Sanden AB. Tyvärr har tyget tagits ur produktion 2008.
Snörmakerier: Keder i samma röda bomullstyg ”Lime”
Tråd: Bomull (till smygsömnad)
Spik: Klammer (8mm)
Beskrivning:
Jag klippte ut de nya tygdelarna efter de gamla och sydde först ihop innerryggen.
Jag spikade fast klädseln på samma sätt som tidigare men med 8 mm klammer. Däremot
gjorde jag invik inuti, vilket det inte var tidigare.
På bakryggen spikade jag först fast en keder i mötet mellan innerygg och bakrygg. Sen
spikade jag fast en tunn fiberfill och smygsydde dit bakstycket och spikade undertill.
Inuti och undertill smygsydde jag fast svart domestik och gjorde hål för skruvarna.
Benställningen tvättade jag ren med vatten och lite diskmedel. Sedan skruvade jag på
denna undertill och sitsen skruvade jag också dit underifrån.

Bild 101. Tyget är invikt och spikat nere vid
bottenplattan. Sömmar mellan rygg och armstöd.

Bild 102. Tygets framstycke är spikat bak på
ryggen med klammer på armstöd och rygg.

Bild 103. Botten på sitsen där sitsen ska skruvas
fast.

Bild 104. Sitsens undersida.
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4.2.3 Resultat och analys av arbete
I stoppning valde jag att använda en tunn
10 mm skiva skumplast istället för att
lägga på en fiberfill. Detta gjorde jag för
att få en jämn och fin form. Jag tyckte inte
att det kändes fel att använda mig av en
skumplast istället för fiberfill eftersom
skumplast användes under 50- och 60talet och fiberfill hade inte används i
denna möbel. I sitsen använde jag
skumplast som stoppning istället för latex.
Jag tyckte att det var lättare att såga till en
snygg form i detta material i jämförelse
med latex. Och jag såg inte heller något
fel i att använda mig av skumplast i sitsen
istället för latex eftersom även skumplast
förekom under 50- och 60-talet i
stoppningar.

Bild 105. Stolen efter
renovering.

För övrigt var det inte så svårt att stoppa denna stol men däremot var det lite krångligt
att klä den. Men tack vare att jag dokumenterade det tidigare arbetet och försökte följa
sättet den tidigare hade tapetserats på så gick det bra.
Jag är nöjd med resultatet och tycker att den blev väldigt fin i det klarröda tyget som jag
valde att använda till denna stol.

Bild 106. Stolen framifrån.

Bild 107. Stolen från sidan.
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Bild 108. Stolen snett bakifrån.

Bild 109. Stolen bakifrån.

Bild 110. Stolen undertill.

Bild 111. Mårkning på sitsen.
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4.3 Fåtölj 50-talsmodell
4.3.1 Dokumentation
Föremål: Fåtölj ”grön”
Teknik: Modern teknik
Stil: Danskt 50-tal enligt säljaren, men jag har
inte hittat någon information som bekräftar
detta.
Ursprung: Okänt. Jag köpte den 2007.
Tillkomsttid: Troligen är fåtöljen tillverkad
under 1950-talet.
Signatur: Finns ingen
Märkning: Finns ingen

Bild 112. Stolen före renovering.

STOMME
Höjd: 740 mm
Bredd: 870 mm
Djup: 780 mm
Innan renovering
Tyget var i bra skick men skummet var fnasigt och torrt.
Tidigare restaureringar
Det har inte gjorts några tidigare restaureringar av fåtöljen vad jag kan bedöma av
tidigare spikhål osv.
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SITS
Stoppningshöjd (mätt från grundväv)
Framkant: 5 mm
Bakkant: 5 mm
Främre hörn: 5 mm
Bakre hörn: 5 mm
Beskrivning
Det var fyra stycken no-sag i botten med en juteväv spikad över. Ovanpå detta låg ett
tunt lager gråvadd och en brun domestik.
I framkant var det ingen stoppning utan bara tygbeklätt. Tyget hade spikats förvänt med
en pappskiva.
Stoppningsmaterial
Grundväv: Jute
Spik: Nubb (14 mm) och Klammer (14 mm)
Vadd: Gråvadd
Övrigt: No-sag

Bild 113. Stolen framifrån med plymån
uppställd mot ryggen.

Bild 114. Stolen undertill med
underspänning.
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Bild 115. No-sag i sitsen.

Bild 116. Framkanten på sitsen.

Bild 117. Pappskiva i framkant .
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PLYMÅ
Stoppningshöjd
Framkant: 70 mm
Övre hörn: 70 mm

Bakkant: 70 mm
Nedre hörn: 70 mm

Beskrivning
Skummet i plymån var i bra skick eftersom den hade skyddats mycket av fiberfillen.
Stoppningsmaterial
Stoppning: Skumplast
Domestik: Bomullsdomestik
Vadd: Fiberfill

Bild 118. Gamla plymån med grönt ylletyg.

Bild 119. Gamla stoppningen i plymån.
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RYGG & ARMSTÖD
Stoppningshöjd för rygg (mätt från pappkartongen)
Framkant: 90 mm
Bakkant: 130 mm
Övre hörn: 100 mm
Nedre hörn: 140 mm
Stoppningshöjd för armstöd (mätt från trästomme)
Framkant: 20 mm
Bakkant: 25 mm
Beskrivning
På bakryggen satt en tunn gråvadd ovanpå pappkartong. På inneryggen satt en
sadelgjord och juteväv och på armstöden satt pappkartong. På sidorna av ryggen är det
hål som var fyllda med vadd. Ovanpå juteväven i ryggen fanns ett flertal lager gråvadd.
Det var också uppfyllt med vadd på båda sidorna av innerryggen. Vadden nedtill vid
svanken var ca 40 mm tjock och ca 20 mm tjock på övriga ryggen. Stoppningen bestod
av en latex med små hål. I mitten på ryggen hade man limmat dit en liten förstärkning
av domestik och skummet hade sågats upp med ett rakt vågrät snitt för indrag i tyget.
Indraget var gjort med en ten och där av denna extra förstärkning så inte stoppningen
skulle ta skada. Ovanpå detta fanns ingen vadd utan tyget låg direkt på stioppningen.

Stoppningsmaterial
Sadelgjord: Jute
Grundväv: Jute
Stoppning: Latex
Garn: Hampa 5-trådig
Spik: Nubb (14 mm) och Klammer (14 mm)
Domestik: Bomullsdomestik
Vadd: Gråvadd på ryggen
Övrigt: Pappskiva

Bild 121. Gråvadd ovanpå pappskivan på
ryggen.

Bild 120. Pappskiva på ryggen.
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Bild 122. Sadelgjord och grundväv i rygg.

Bild 123. Stoppningen i ryggen.

Bild 124. Gråvadd i rygg.

Bild 125. Grundväv i rygg och sits och
pappskivor på armstöden.
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KLÄDSEL
Klädselmaterial: Ulltyg
Snörmakerier: Keder i samma tyg som klädseln.
Tråd: Linne
Spik: Klammer (14 mm)
Beskrivning
Klädseln var i bra skick och spikad med klammer.
I ryggen hade man sytt en kanal av tyg med en ten i som blev ett indrag mitt på ryggen.
Baksidan bestod av tre delar; två sidodelar och en mittdel som var hopsydda på maskin.
I framkant från ena armstödet till det andra var en keder fastspikad som en snygg detalj.
Plymån var lös och klädd för sig med domestik under.

Bild 126. Helklädd fåtölj med grönt ylletyg.

Bild 127. Söm mellan armstöd och rygg på
baksidan.

Bild 128. Brun domestik i sits och domestik
undertill på plymån..

Bild 129. Keder i framkanten på fåtöljen.
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Bild 130. Indrag av tyget i ryggen.

Bild 131. No-sag i sitsen.

Bild 132. Underspänning undertill.

Bild 133. Underspänningen är smygsydd ihop
med det gröna ylletyget.

Bild 134. Tyget är svept runt plymån och sytt med
smystygn i kanterna.
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4.3.2 Vidtagna åtgärder
SITS
Stoppningshöjd (mätt från grundväv)
Framkant: 5 mm
Bakkant: 5 mm
Främre hörn: 5 mm
Bakre hörn: 5 mm
Beskrivning
Jag behöll den gamla juteväven men spände åt den lite extra. Ovanpå lade jag ett tunt
lager fiberfill och spikade fast en svart bomullsdomestik.
Stoppningsmaterial
Grundväv: Jute (den gamla)
Stoppning: Fiberfill
Spik: Klammer 670/8 och 670/10 (8 mm och 10 mm)
Domestik: Bomullsdomestik
Övrigt: No-sag

PLYMÅ
Stoppningshöjd (mätt från pappskivan)
Framkant: 70 mm
Bakkant: 70 mm
Övre hörn: 70 mm
Nedre hörn: 70 mm
Beskrivning
Jag byggde upp en stoppning av kallskum i samma storlek som innan. Här fick jag
känna mig fram och testa olika kvalitéer av polyeter för att hitta en skön sittkomfort.
Sedan limmade jag på en fiberfill runt om.
Stoppningsmaterial
Stoppning: Kallskum C 35 160 (vit) och D 50 190 (grå)
Domestik: Bomullsdomestik
Vadd: Fiberfill

Bild 135. Kallskum i plymån.Fiberfill som sveps
runt.

Bild 136. Fiberfill runt kallskummet som limmats
på kallskummet.
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RYGG & ARMSTÖD
Stoppningshöjd för rygg (mätt från pappkartongen)
Framkant: 90 mm
Bakkant: 130 mm
Övre hörn: 100 mm
Nedre hörn: 140 mm
Stoppningshöjd för armstöd (mätt från trästomme)
Framkant: 20 mm
Bakkant: 25 mm
Beskrivning
Jag använde mig av den gamla väven i ryggen men spände åt den lite mer. Istället för att
fylla upp hålen på sidorna med vadd, som tidigare, spikade jag på två små vävar på
sidorna av ryggen. De gamla pappkartongerna på armstöden fick sitta kvar. Jag limmade
dit en ny bomullsvadd både i rygg och på armstöd. I svanken lade jag lite extra lager
med vadd för att få samma form som innan. Ovanpå detta limmade jag dit en 20 mm
tjock kallskum som jag sedan förstärkte med en bit domestik där tenen för indraget av
tyget skulle sitta. Avslutningsvis limmade jag på en fiberfill.
Stoppningsmaterial
Sadelgjord: Jute (den gamla)
Grundväv: Jute (den gamla)
Stoppning: Bomullsvadd och Kallskum C 35 160
Spik: Klammer 670/8 och 670/12 (8 mm och 12 mm)
Vadd: Fiberfill
Övrigt: Pappkartong (den gamla)

Bild 137. Bevarad men nyspänd väv i sits och
rygg. Pappskivor på armstöden och väv i sidorna
för att täppa till de hål som fanns.

Bild 138. Uppbyggnad av stoppningen i svank med
vadd.
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Bild 139. Vadd i rygg..

Bild 140. Skumplast ovanpå vadden och hål i
rygg med förstärkning för indragningen av
klädseln.

Bild 141. Pappskivor i rygg.

Bild 142. Fiberfill i rygg.
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KLÄDSEL
Klädselmaterial: Ett svart bomullstyg från Berghems väveri, ”Lino 89”
Snörmakerier: Keder i samma tyg som klädseln
Tråd: Svart 670/8 (8 mm)
Övrigt: Ten
Beskrivning
Jag klippte ut nya tygdelar efter de gamla och sydde först ihop innerryggen. På tyget till
innerryggen skulle det vara ett indrag och därför sydde jag en kanal av en bit tyg på
baksidan av ryggstycket och trädde i den gamla tenen och sydde fast garn som jag
kunde fästa tenen med i väven på ryggens baksida. Sedan drog jag in tenen i skåran som
jag tidigare gjort i ryggstoppningen och fäste garnen i väven på bakryggen.
Jag spikade fast klädseln på innerryggen på samma sätt som tidigare men med 8 mm
klammer istället för nubb. I framkant på sitsen spikade jag fast en tygbit förvänt med
hjälp av en pappremsa. Sedan spikade jag fast en keder som jag sytt i samma tyg som
till övrig klädsel på sitsens framkant och upp på armstödens framkant. På bakryggen
spikade jag fast den gamla pappkartongen och ett tunt lager fiberfill. Sen smygsydde jag
dit bakstycket och spikade undertill. Undertill spikade jag fast en svart bomullsdomestik
som underspänning, precis som tidigare.
Jag valde att göra en avtagbar klädsel med dragkedja till plymån så att den kunde bli
vändbar och för att kunna ta av och tvätta. För att det skulle underlätta att få på och av
överdraget bestämde jag mig för att klä in plymån i en vit bomullsdomestik.

Bild 143. Tygets framstycke är spikat bak
med klammer och ryggtenen är knyten bak i
väven.

Bild 144. Pappskivor på ryggen bak.
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Bild 145. Tyget är spikat undertill med
klammer.

Bild 146. Söm mellan rygg och armstöd och
indrag av tyget i ryggen.

Bild 147. Domestik i sitsen och tyg i
framkanten.

Bild 148. Keder spikad med
klammer längs hela
framkanten.

Bild 149. Plymån klädd i domestik.

Bild 150. Avtagbar klädsel på plymån med
dragkedja bak.
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4.3.3 Resultat och analys av arbetet
Fåtöljen verkade vara i bra skicka och
jag trodde att det skulle gå att
använda den gamla stoppningen. Men
när jag tog av klädseln så insåg jag
ganska snart att det inte var mycket
att behålla. Det skulle ha kunnat gå
att återanvända den gamla plymån
igen, men jag ville byta ut denna med
tanke på att jag skulle byta ut
resterande stopp-ning i fåtöljen och
Bild 151. Fåtöljen efter renovering.
för att jag tyckte att det kändes
fräschare.
Det var inte så lätt att få till en bra stoppning i ryggen då denna skulle byggas upp med
vadd i botten och med ett lager polyeter ovanpå detta.
Jag blev inte så nöjd med plymåns form i bakkant eftersom den skulle ha varit mer
fyrkantig men blev lite för rund.
Klädseln var inte heller så lätt. Det var många olika delar som skulle på och indraget i
ryggen var ett experiment i sig. Men som helhet blev det bra.
Det gamla ylletyget var i bra skick och hade kunnat återanvändas men jag ville ha ett
nytt tyg på och då blev det ett svart bomullstyg.

Bild 152. Fåtöljen framifrån.

Bild 153. Fåtöljen snett bakifrån.

Bild 154. Fåtöljen bakifrån.

Bild 155. Fåtöljen från sidan.

58

5 Avslutande diskussion
5.1 Att tänka på vid tapetsering med modern stoppning
Det finns mycket att tänka på när man ska tapetsera en möbel. Det går inte att jämföra
en stoppning med traditionella tekniker och material med en stoppning med moderna
tekniker och material. Man måste först se till vad det är för typ av möbel och vad det är
för stoppning: traditionell eller modern. Därefter får man försöka sätta sig ner en stund
och fundera igenom hur man ska lösa problemet på bästa möjliga sätt. Här nedan följer
en del tips och vägledning som kan vara bra att ha med i åtanke vid tapetsering av en
möbel med modern stoppning.
Viktigt att dokumentera
När man får in en möbel bör man dokumentera den gamla stoppningen och klädseln,
d v s anteckna och/eller fotografera mått och material. Detta är till stor hjälp vid själva
stoppningsarbetet eftersom det ibland kan vara svårt att minnas hur stoppningen har sett
ut. Ibland kan skummet i möbeln vara så uttorkat och smuligt och möbeln har tappat sin
ursprungsform. I sådana fall kan man titta i böcker efter en likadan möbel eller ta reda
på från vilken tid möbeln är ifrån och utifrån det fatta beslut om hur stoppningen
sannolikt kan ha sett ut.
En dokumentation kan man även få användning av i framtiden då man kanske råkar
stöta på en likadan eller en liknande möbel.
På museum väljer man ofta idag att dokumentera stoppningen av möbler där skummet
håller på att brytas ned. Man har insett att stoppningen i alla fall kommer att brytas ned
helt så småningom. Istället för att låta det gå så långt så dokumenterar man ner mått och
material osv. Sedan försöker man att stoppa om möbeln med liknande material och
återanvända det gamla tyget om det fortfarande är intakt. Men väldigt viktigt är att
behålla den tidigare formen.78
Välj rätt material
Att stoppa en möbel med skum kan vara ganska svårt. Dels finns det ju både
skumgummi och skumplast att välja på och dessutom en hel del olika kvaliteter inom
dessa grupper, vilket gör det hela ännu svårare. Stoppar man om en möbel med
traditionell stoppning så skiljer det sig inte så mycket i materialen mer än att de bryts
ned olika fort och därmed tappar sin form.
I en modern möbel med skumstoppning så måste man välja skum efter de olika
användningsområdena som sits, rygg och armstöd. Man måste också ta hänsyn till vem
som ska använda möbeln. Är det t.ex. en person som väger mycket bör man ha en
hårdare kvalitet på skummet i sitsen.
Bevara eller byta ut den gamla stoppningen?
Är det en möbel som är ritad av någon känd designers som t.ex. Arne Jacobsen så bör
man använda originalstoppningen i den mån det går. I annat fall går det också bra att
använda dagens material bara man försöker behålla den tidigare formen.79 Helst skulle
man kanske vilja undvika ingrepp helt och hållet på alla möbler som är designade. Men
78
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frågan är ju då om man vill ha en möbel som går att sitta på och som ser ut som
originalet till formen eller om man vill ha en möbel som inte går att sitta på och som har
sin gamla stoppning kvar som på sikt kommer att brytas ned så pass mycket att den helt
tappar sin ursprungliga form och kanske därmed också ett värde.
I vissa fall går det inte att bevara den gamla stoppningen eller klädseln. Kanske är tyget
så nött och slitet att det måste bytas ut helt. Och har skummet blivit brunt, hårt och i
princip bara består av en massa smulor då är det dags att byta ut det mot nytt. Skulle
stoppningen i alla fall vara i ganska bra skick så kan man förbättra på den. Om
grundväven är lite slapp kan man spänna denna eller byta ut den helt. Finns det
sadelgjordar kan även dessa spännas ifall de skulle vara lite lösa. När det kommer till
stoppningen så kan man bygga på den gamla stoppningen med hjälp av fiberfill och
latex eller skumplast. Men det är viktigt att komma ihåg att inte ändra formen på
möbeln.80
För att skydda stoppningen kan man klä möbeln med domestik och lägga på lite fiberfill
innan tyget kommer på. Och även om dagens moderna skum är mycket bättre bör man
ändå undvika att ställa en möbel med denna typ av stoppning i direkt solljus.81
Använd bra material
När man ska tapetsera en möbel så är det viktigt att använda så bra material som möjligt
eller att byta ut den gamla stoppningen om det anses vara nödvändigt. Har man en t.ex.
en fin designad möbel så är det värt att lägga ned de där extra pengarna på lite bättre
eller finare material och tyg. Det är ofta jobbet som kostar mycket och inte materialet.82
I det fall det handlar om en möbel med latex- eller skumplaststoppning så är det värt att
lägga pengarna på att byta ut materialet på en gång istället för att försöka bättra på den
tidigare stoppningen. Det senare resulterar förmodligen i att den ändå måste göras om
igen efter några år. Det kan också vara svårt att få till en fin form som överrensstämmer
med den gamla. Detta kan vara bra argument inför en kund och du kan också erbjuda
dig at göra en dokumentation av möbeln, vilket ger möbeln ett mervärde.
Val av klädsel
Vad det gäller val av tyg till en möbel så finns det många som är oeniga i denna fråga.
Vissa anser att man bör välja ett tyg som är tidsenligt med möbeln, andra menar att
huvudsaken är att tyget harmonierar med möbeln medan en tredje part tycker att man
ska välja ett tyg som passar in i den hemmiljön som möbeln ska stå i.
Vill man behålla värdet av en möbel, vilket i princip bara handlar om designade och
kända möbler, så ska man helst sätta på det gamla tyget om det är intakt. I annat fall kan
man välja ett tyg som påminner om det gamla. Man kan också kolla upp om möbeln har
varit klädd i flera olika tyg eller läder och i så fall använda sig av något som är likadant
eller åtminstone påminner om det.

80
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5.2 Fördelar och nackdelar med de moderna stoppningsmaterialen
En fördel med skum är att det oftast är väldigt lätt att byta ut och det går relativt fort att
bygga upp en stoppning med skum. Däremot kan det vara lite svårare att hitta rätt skum
till rätt ändamål. En annan fördel är också att resultatet oftast blir väldigt jämnt och
snyggt. Men det kan också vara väldigt svårt att få det snyggt. Jag tycker att det är
mycket svårare att såga ut snygga former i latex än i skumplast. Latex är mycket segare
och jag upplever det därför som mycket svårare att komma igenom med sågklingan, den
fastnar.
En nackdel med skum är tyvärr att det är ett material som bryts ned väldigt fort om man
jämför med de naturmaterial man använder i traditionella stoppningar. För kunden
innebär detta inte enbart omklädsel, som han/hon kanske hoppats på, utan möbeln måste
kanske även stoppas med nytt material.

61

62

6 Avslutning
Mitt mål med den här avhandlingen har varit att ta fram information om möbler
respektive stoppning i möbler från 1950- och 1960-talen. Tanken har hela tiden varit att
den ska vara vägledande för mig själv och andra tapetserare. Jag tycker att det verkar
vara få tapetserare som kan tillräckligt om sittmöbler med skumplast- eller latexstoppning. Jag anser också att det är väldigt viktigt att man som möbeltapetserare kan
sin möbelhistoria.
Jag valde att skriva om de nyare materialens intåg under 1950- och 60-talen, och jag har
studerat och samlat mesta möjliga information om dessa material. I takt med dessa
studier har jag förstått hur möbelvärlden har formats – och fortfarande formas - efter hur
samhället ser ut. Många yttre faktorer som t.ex. popmusikens intåg under 60-talet
påverkade hur möblerna skulle se ut. Nya generationer, hela tiden med nya behov och
önskningar, gör också att möblerna anpassas efter dem.
I mitt praktiska arbete med de tre sittmöblerna har jag fått bekräftat mycket av den
information som jag studerat och fått genom olika människor. T ex har jag fått bekräftat
att latex och skumplast faktiskt inte håller särskilt länge och att det i de flesta fall måste
bytas ut. Jag har förstått värdet av att stoppa en sittmöbel från dessa tidsepoker med nytt
material innan den förlorar sin ursprungsform. Jag har också i arbetet med dessa tre sittmöbler fått se några av de material som kom under dessa tidsepoker; no-sag, klammer,
latex och skumplast.
Jag har fått förståelse för, å ena sidan varför vissa väljer att renovera/restaurera sina
möbler, och å andra sidan köper nya möbler. Med den förståelsen hoppas jag på bästa
sätt kunna råda en kund som kommer med en möbel till mig och inte vet vad han ska
göra med den. Jag kan förklara att olika material skiljer sig i pris eftersom de har olika
livslängder och utifrån kundens behov och önskningar kan jag råda kunden till det
material som jag anser passar möbeln bäst. Jag hade i början av arbetet en del frågor
som jag ville ha svar på; Måste den gamla stoppningen bytas ut helt? Om man kan
bevara, hur länge till kommer den gamla stoppningen att hålla innan den bryts ner helt?
Går den ens att bevara? Vad har det för betydelse för värdet av möbeln? Jag kan nu med
hjälp av svaren tala om för kunden som kommer med sin sittmöbel till mig att det här
och det här måste göras, bytas ut osv.
Jag förstår att många personer, som äger möbler som är stoppade med skumplast eller
latex, idag väljer att köpa nya möbler då och då. Dels så slits sittmöbler med
skumstoppning ner mycket snabbare än en sittmöbel med traditionella tekniker och
material och dels vill man oftare förnya sitt hem.
Om en kund skulle stå i valet och kvalet över att lämna in sin gamla fåtölj eller köpa
nytt så kan jag då trycka lite på fördelarna med att lämna in istället för att köpa nytt.
Köper du en sittmöbel i butik finns inte samma stora urval av tyger och har man en
väldigt speciell sittmöbel som man gillar så kanske det är svårt att ersätta den med en
som är köpt i butik. Dessutom blir ju kundens sittmöbel alldeles unik och sannolikheten
är ganska liten att någon har en identisk med exakt likadant tyg.
Jag har försökt att komma i kontakt med så många kunniga människor inom detta
område som möjligt. Tiden har varit för knapp för att hinna gå djupare in på materialen.
Trots detta tycker jag ändå att jag har lyckats få med en hel del bra och nyttig
information och jag hoppas att fler än jag kommer ha användning av mitt
examensarbete.
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Ordlista
Additiv

Ämne som tillsättes under tillverkningsprocessen av skumplastför
att styra bl.a. reaktionshastighet, stabilitet, cellstrukturer och
volymvikt för att hos den färdiga skumplasten uppnå specifika
bruks- och funktionsegenskaper t.ex. flam-skyddsmedel, antistatmedel, pigment, lamineringsmedel samt medel som ökar/minskar
vätbarheten.

Bondex, polytex

Sammanpressat polyetergranulat som används som möbelstoppning
inom modern möbeltapetsering.

Bomullsvadd

Tjocka skivor av bomullfiber.

Domestik

Bomullstyg, tyg som oftast används i tapetserararbeten för att täcka
överstoppningen.

Entränning

Glesvävd duk i linne eller jute som används till att ge form åt
grundstoppning vid traditionell möbeltapetsering.

Fiberfill

Stoppningsmaterial som vid modern tapetsering ofta används
mellan domestik och yttertyg, när man inte använt hår eller tagel i
överstoppningen. Det används också till att klä om skumplymåer.

Grundstoppning

Den undre och fasta stoppning i en stoppad möbel. Består oftast av
tagel eller kroll i traditionell möbeltapetsering.

Grundväv

En kraftig väv, oftast av linne- eller jute som används i grundstoppningen och spikas över sadelgjordarna.

Gråvadd

Traditionellt stoppningsmaterial av lump; inte att rekommendera.

Jute

En naturfiber som används till snöre, sadelgjord och juteväv.

Kallskum

Högelastiska skum s.k. ”kallskum” ser glittrig ut och har slutna
celler från början, men knådar man det så att cellerna krossas och
blåser igenom det så öppnas dem. På så vis får det högelastiska
skummet en högre komfort och en fjädrande känsla.

Keder

Snörmakeri som består av en snodd innesluten i yttertyg.

Klädsel

Det tyglager som sitter ytterst på möbeln när den är färdigtapetserad.

Kroll

Långtrådigt, krulligt fibermaterial som framställs av blad från
dvärgpalm. Kroll används främst till grundstoppning vid traditionell tapetsering.

Latex

Ett slags poröst gummi som används i moderna möbelstoppning
istället för skumplast som polyeter.
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Linneväv

Tyg av linfiber ofta uppblandat med andra fiber för att ge ökad
styrka.

No-sag

En typ av resår som är en sicksackformad resårfjäder. Den kan
kapas tillönskad längd och fästes med clips vid sitsens eller ryggens
ram. No-sag används vid modern möbeltapetsering.

Plymå

En lös stoppad dyna i en fåtölj eller soffa.

Polyeter

Polyetern är en typ av skumplast som har en oregelbunden
cellstruktur, med mycket bra komfortegenskaper, och har sina
största användningsområden inom möbel och sängindustri.
Polyetern står sig bra i fuktiga och våta miljöer.

Resår

En del av grunden till tapetseringen, används i sitsar och ryggar för
att ge större djup och sittkomfort; fästs vid stommen och på
sadelgjorden med snörning.

Sadelgjord

Starka och grova remsor i linne, hampa eller jute, vanligen vävda;
sträcks över stommen för att bära upp resårer och stoppning.

Skumplast

Skumplast är en gemensam benämning för polyeter, kallskum och
polyuretanskum.

Skumgummi

Skumgummi är en gemensam benämning för bondex, latex och
uretancellplast.

Smygsöm

Handsöm där två tygstycken hopfogas med ”osynliga” stygn.

Snörmakerier

Utsmyckning av möbler, t.ex. band, snodd, frans eller keder , som
ofta döljer tygets spikning.

Spiralkärna

Sammanhängande enhet med resårer för hela sitsen eller ryggen.

Stoppning

Det material möbeln polstras med under klädseln.

Tagel

Långt krusigt hår från hästens man och svans; anses vara det
överlägset bästa materialet till överstoppning vid traditionell
möbeltapetsering.

Ten

Metalltråd som t.ex. används som förstärkning av ett resårhus i en
möbelstoppning.

Uretancellplast

Skummaterial som finns med olika styvhet; används till stoppning
av moderna möbler och plymåer.

VDN-märkning

Redovisning av en varas egenskaper som utarbetades av Varudeklarationsnämnden, VDN, verksam 1951-72.

Överstoppning

Mjuk stoppning, vanligen i tagel, som används under domestiken
vid traditionell möbeltapetsering.
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