
1 

 

 
MÖBELTAPETSERING MED 

INSPIRATION FRÅN ANGRÄNSANDE 
HANTVERK 

 
OM KONSTNÄRLIGT SKAPANDE UTIFRÅN  

GAMLA METODER OCH MATERIAL 

 

 

 

 
 

 
Viveka Zera Arbeståhl Lundqvist 

MÖBELTAPETSERING 

Carl Malmsten Furniture Studies 
 

REG NR: LIU-IEI-TEK-G--11/00266--SE 
Juni 2011  



2 

 

  



3 

 

SAMMANFATTNING 

 

ABSTRACT 

With a broad education of arts, textiles and now the upholstery there were not a long step to 

become interested in the visual within the upholstery trade. I have chosen to highlight the 

shape the world with both the artist and the craftsman's eye. I have explored how new 

expressions can be created from traditional methods and materials from upholstery and 

related crafts such as tailoring for Royal and saddler. These crafts make up a web of 

technologies, materials, and to some extent tool returns and borrowed. By looking at a few 

items from these crafts have I let myself be inspired and made use of knowledge how to 

build forms and even transfer them to new areas in an aesthetic and artistic direction. The 

result is four cushions which relate to the free professions and traditions of our craft history. 

The visual depiction of each of the cushions is essentially based on one of the subject I 

have studied: a 16oo-century costume, a 1700s bed or bridal saddles from the early 1800s. 

But on techniques and materials I have seen the studied handcrafts as a smorgasbord of 

possible solutions. 

Viveka ZeraArbeståhl   

20110522  

Med en bred utbildning från konst, textil och nu även tapetsering var inte steget långt att 

intressera sig för det visuella inom tapetseraryrket. Jag har valt att synliggöra formvärlden 

med både konstnärens och hantverkarens ögon. Jag har utforskat hur nya uttryck kan 

skapas utifrån traditionella metoder och material från möbeltapetsering och närbesläktade 

hantverk såsom hovskrädderi och sadelmakare. Dessa hantverk bildar som en väv av 

tekniker, material och i viss mån verktyg som återkommer och lånas. Genom att titta på ett 

fåtal objekt från dessa hantverk har jag låtit mig inspireras och utnyttjat kunskapen hur 

man kan bygga former och rent av överföra dessa till nya områden i en estetisk och 

konstnärlig riktning. Resultatet är fyra sittdynor som förhåller sig fritt till yrkenas 

traditioner och vår hantverkshistoria. Den visuella gestaltningen hos var och en av dynorna 

bygger huvudsakligen på ett av de föremål jag studerat: en 16oo-talsdräkt, en 1700-

talssäng eller brudsadlar från tidigt 1800-tal. Men beträffande teknik och material  har jag 

sett de studerade hantverken som ett smörgåsbord av möjliga lösningar.       
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FÖRORD 

 

Jag sökte länge för att hitta ett ämne där mina intressen och allt det jag bär 

med mig i bagaget från tidigare erfarenheter och utbildning faller på plats: 

mina konstnärliga och textila utbildningar, min hantverksutbildning till 

tapetserare och mitt historiska intresse. 

Nu är det tid att plocka fram alla dessa ”orapporterade” tankar och 

erfarenheter  som legat och jäst i myllan, som händerna tjänat in i bonus av 

hårt arbete och blicken som mätt och vägt formerna i förhållande till sin 

omgivning. Traditionens oerhörda perfekthet som kom av tidens upprepning 

och som ger trygghet i vardagsslit till sitt hantverk.  

Jag vill tacka mina handledare Johan Knutson och Sara Lindqvist för stöd 

och goda råd. Sörmlands Länsmuseem, Eva Hakanen på Nordiska museet, 

Renato Benavides på Skansen sadelmakeriet och min familj som gett mig 

utrymme och alla vänliga hantverkare och bibliotekarier som lotsat mig i 

kunskapens riken. TACK!  

Till sist några ord som jag fann på vägen och som jag nu bär med mig 

KÄRLEKEN ÖVERVINNER ALLT OCH TRON PÅ SIG SJÄLV ÄR VAD SOM KOMMER 

ATT GE FRAMGÅNG 

(DMOCH, RUM 2/2011) 
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I   INLEDNING 

 

1:1 Bakgrund 

 

Med nya metoder kan gamla formspråk upprepas. Det sena 1800-talets 

designhistoria handlar mycket om de olika försök som gjordes för att i nya 

material och med nya maskinella metoder upprepa t ex renässansens och 

rokokons former. I vår tid undersöker många formgivare laserskärningens 

möjligheter att imitera knypplade och virkade spetsar och traditionella 

intarsiamönster. 

 

Men jag vill gå i motsatt riktning: jag vill utforska hur ett nytt uttryck kan 

skapas med hjälp av traditionella metoder och material från även 

närliggande hantverk som genom tiderna varit närbesläktade. Jag vill 

däremot frigöra mig från de regler som styr tapetseraren i sin yrkesroll och 

istället fokusera på det vackra och visuella former vi arbetar med.  

Min inspiration är framför allt det textila uttrycket som form som finns hos  

konstnärinnan och skaparen av det berömda konstnärshemmet i Sundborn i 

Dalarna, Karin Larsson. Hennes attityd till det gränslösa hantverket och 

konsten har på ett övergripande plan inspirerat mig i mitt konstnärliga 

tänkande och mitt förhållande till de angränsade tradionella hantverken. 

 

Konkret har 1600-talets skräddarhantverk, 1700-talets tapetserarhantverk 

med senbarockens paradsängar och allmogens sadelmakeri inspirerat.  

Jag vill använda detta traditionsbundna hantverk och utnyttja kunskapen hur 

man kan bygga former och rent av överföra dessa till andra områden i en 

konstnärlig riktning.  

Det ska vara med ett konstnärligt perspektiv utan krav på normala 

dimensioner. De olika teknikerna som jag vill undersöka är de som 

tapetseraren har gemensamt med skräddaren och sadelmakaren.                                          

Jag vill undersöka likheter och skillnader mellan de ovan nämnda 

hantverken och de material som används.  
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1:2 Syfte och mål 

 

Syftet är att ur ett konstnärligt perspektiv ifrågasätta invanda konventioner, 

inarbetade tillvägagångssätt och självklara normaliteter. Det kan man göra 

på olika sätt men jag har valt att från de tre tidigare nämnda hantverken 

överföra material och tekniker till tapetserarens fält.  

 

Målet är att synliggöra yrkesspecifika metoder fast uttryckt på ett 

konstnärligt sätt. Det är också min avsikt att framkalla det traditionella 

tapetserararbetets konstnärliga sidor men också de olika fantastiska 

historiska hantverk som ligger till grund för detta.  

 

1:3 Frågeställningar 

 

Vilka nya uttryckssätt går att skapa med traditionella skrädderi-, tapetserar- 

och sadelmakarmetoder och material?  

Hur går jag till väga för att hitta dessa nya uttryck? 

 

1:4 Avgränsningar 

Jag har valt att utföra mina experiment i form av fyra sittdynor därför att 

sittandets problematik är så central för tapetseraryrket och har en så tydlig 

historisk förankring. Jag har velat undersöka det estetiska uttrycket snarare 

än sittkomfort och ergonomi. Jag har valt mina inspirationskällor fritt efter 

de konstnärliga möjligheter jag som tapetserare sett i dem. 
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1:5 Källor och metoder 

 

Källan till den kunskap och inspiration som ligger till grund för mitt 

praktiska tillämpningsarbete och som jag velat utgå ifrån är på ett 

övergripande plan det förhållningssätt som finns i konstnärinnan Karin 

Larssons livsverk. Mer konkret består mitt inspirationsmaterial av 1600-

talets hovskrädderi, 1700-talets tapetserararbeten hos senbarockens 

paradsängar, främst den s.k.Tureholmssängen som jag haft möjlighet att 

studera på nära håll och sadelmakarens tekniker, främst hos brudsadlar samt 

den kunskap jag själv tillägnat mig under treåriga tapetserarutbildning. 

  

Metoden kan beskrivas som följer: Parallellt med inhämtning av kunskap 

och inspiration har formgivningsprocessen skett etappvis.  

Under en skissfas undersökte jag olika alternativ och  tillverkade  prover, av 

vilka jag valde  att utveckla de mest intressanta till mer komplexa 

slutprodukter. Eftersom det praktiska arbetet ofta föds utifrån nya 

reflektioner, har jag inte slaviskt följt denna  process. 
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II   INSPIRATION 

 

Min avsikt har varit att utifrån de nämnda inspirationskällorna arbeta 

konstnärligt med former som stoppning och ytdekor. Jag vill synliggöra 

formvärlden med konstnärens och hantverkarens ögon.  

 

Jag har valt ett objekt från vart och ett av de olika hantverken för att studera 

det mer ingående med inriktning på uppbyggnaden och ytdekoration. Jag 

har också strävat efter att sätta in dem i  kontexten för att förstå bakgrunden. 

 

Gränserna mellan de olika hantverkarnas arbetsområden har inte alltid varit 

helt uppenbara. Tapetseraren är närmast besläktad med hantverkare som 

sadelmakare och gardindekoratör. Skräddaren, med kunskap om tillskärning 

har mycket gemensamt med de övriga nämnda hantverkarna.  

 

2:1 En kunglig dräkt från 1600-talet 

 

 Från 1550 och till början av 1600-talet ökade kronans (statens) och hovets 

behov av skrädderitjänster. Det skulle sys uniformer för krigsmaktens folk 

samtidigt som kungahuset och dess hov hade ett behov att följa modets 

svängningar. Hovskräddarnas arbete, material och teknik är nyligen noga 

utrett av Cecilia Aneer vid Textilvetenskapliga institutionen, Uppsala 

Universitet. 
1
Följande skildring bygger på hennes arbete.   

 

 Många av de plagg som skräddarna tillverkade under 1600-talets första 

hälft hade en uppbyggnad av mellanläggs- och styvnadsmaterial som 

utgjorde en stomme och gav plagget en moderiktig form. Tyger i flera lager 

tillsammans med stoppningsmaterial som bomull (vadd), hår, linblånor och 

ull gav extra stadga och volym. 
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Under 1600-talets första decenium krävde modet mer stoppningsmaterial. 

Man kan i en av Gustav Adolfs  materialleveransder till klädning 1610 och 

till hovpredikanten 1611 läsa om hur t.ex. bomull (vadd) som skulle 

användas till stoppning i plaggen levererades.  

 

I ett dokument från 1610 har bomull ersatts med ”hår”. Vad för slags hår det 

kan vara finns ingen information om men det är möjligt att det syftar på 

tagel. Man har i norra Italien funnit ett par byxor som haft stoppningar med 

tagel och som tillverkats under 1610-talets andra hälft. Hår kan också avse 

lin. 

 

Linblånor var ett billigt material som användes och beställdes av slottets 

klädkammare som stoppning under 1590-talet men som upphörde i början 

av 1600-talet.  

 

Från 1610-talets slut ändrades modet från mycket stoppade plagg till mer 

kroppsnära och med en mer stram profil.  Volymstoppningsmaterialen blev 

istället olika styvnadsmaterial i form av valben, kvistar och möjligen också 

papp. Med kraftiga tyger i många lager och pikeringar med linnetråd 

byggdes former upp. Detta kan ses på den s.k. Kleinwerder-dräktens 

krage.(bild 1) 

 

Hovskräddarens stora yrkesskicklighet låg i tillskärningen och 

uppbyggnaden av plaggen. 

 

                                                                                                                            
1
 Cecilia, Aneer, 2009. Skrädderi för kungligt bruk-Tillverkning av kläder vid det svenska 

hovet ca 1600-1635, Uppsala  
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bild 1 Detalj av Planschetten i tröjan från Kleinwerden med styvnad med papper/näver och 

kvistar. Foto: Livrustkammaren   
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                          bild 2 Klädning brukad vid slaget.  

                          vid Kleinwerden 1627. Foto Livrustkammaren 

 

Jag har valt att specialstudera en kunglig dräkt, klädningen som brukades i 

slaget vid Kleinwerden 1627 (bild 2). Denna klädning består av en tröja, ett 

par byxor och en skjorta. Tröjan var ursprungligen tillverkad i ljus 

sidenatlas med mönstring av små hål i ett diagonalt rutmönster. Vid 

konserveringen 1976-78 byttes yttertyget ut. Byxorna är tillverkade av grått 

kläde med en dekor av silvergaloner om tre och tre.Vid byxslutet hänger 

rosetter och på utsidan finns en vertikal rad med knappar (bild 3). Detta är 

karaktäristiskt för de kungliga dräkterna; ylle, vadmal i uppbygganden och 

blanka sidentyger på ytan, många gånger rikt broderade. På kragen ser man 

typiska pikeringsstygn (bild 4). 
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bild 3 Detalj av byxavslut från Kleinwerden klädningen. Efter konservering 1976-78. Foto: 

Livrustkammaren  

 

 

bild 4 Stommen i kragen till tröjan från Kleinwerden. Foto: Livrustkammaren 
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2:2 En paradsäng från 1700-talet 

 

 

bild 5  Tureholmssängen.  

 

Möbeltapetsering blev en viktig del i barockens möbelmode. Textil klädsel 

och stoppning var ett sätt att göra sittmöbler mer bekväma men också ett sätt 

att framhäva det ekonomiska värdet samt, inte minst, skapa enligliga 

rumsinredningar med garnityr. Jag har valt att fokusera på en av de bäst 

bevarade paradsängar från senbarocken från ca 1720-30. Den finns i 

Sörmlands Länsmuseum där den kallas Tureholmssängen ( bild 5) efter det 

slott i Sörmland där den stått innan den skänktes av Charlotte Tornérhielm 

någon gång 1928-30 till Sörmlands Länsmuseum( föremålsnr.SLM 5803). Den 

presenterades av Claes Ellehag  i artikeln En paradsäng av ”indiansk” 

damast från Thureholm.
2
 Följande uppgifter bygger i huvudsak på den 

artikeln tillsammans med uppgifter i Sörmlands Länsmuseums 
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föremålskatalog och egna observationer.
3
 Den har en rikt skulpterad gavel 

och himmel, stomme av skuren dekor i trä och klädd i röd damast i minst två 

olika mönster. Sängen skiljer sig från tidigare himmelsängar genom att himlen 

bärs upp enbart av två bakre stolpar. Med ett franskt uttryck kallas den ibland   

” Lit a duchesse”. I bouppteckningen efter Thure Gabriel Bielke, den tidigare 

ägaren, från 1763 upptogs den som ”I stor hel Imperial af Carmoisie Dammast 

med Parade täcke och kappa”. 

 

Sängen kommer närmast från Nynäs, Bälinge socken. De material som ingår är 

linne och siden, troligen från både Sverige och Frankrike 1953 renoverades den 

på Kungliga Husgerådskammaren.4 

 

Sängen är ett makalöst tapetserararbete med både löst hängade textiler i en 

cerise sidendamast och limmade partier i sängens ramverk av trä och på de 

lösa hörndelarna som finns på sängens tak. Här är tillskärningen av 

textilerna det intressanta; hur man i de tre yttervåderna inte brytt sig om 

någon mönsterpassning alls! ( jmf. bild 5, 6 och 7 ) Textiler var något 

mycket exklusivt och dyrbart och man kan tänka sig att man var tvungen att 

vara sparsam. Men man kan fråga sig om det var den enda anledningen. På 

de träpartier som man limmat med tyg har man åtminstone på de stora 

ytorna bemödat sig om att mönsterpassa tyget med rätt mönsterriktning 

uppåt. Där man inte ser helheten på samma sätt har man använt sig av de 

minsta bitarna av tyg  för att täcka ytan. Det finns ytterligare textiler som 

kan ha hängt på sängen tidigare men som inte studerats närmare, de skulle 

kunna ha en annorlunda mönsterpassning.  

                                                                                                                            
2
 Claes, Ellehag, En paradsäng av ”indiansk” damast från Thureholm, 1987, SLB, 185 

3
 Arbeståhl, Viveka, Tureholmssängen – En studie av en 1700-talssängs textiler, 2010, LiU-Malmsten 

4 Sörmlands Länsmuseums föremålskatalog 
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bild 6 Höger långsida.  

 

 
 

bild 7 Vänster långsida. 
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2:3 Brudsadlar från 1700- och 1800-talet 

 

Sadlar och stolssitsar har mycket gemensamt; sadelgjordar, grundstoppning 

och en typ av avsyningar. Följande beskrivning av sadelmakarens arbete 

och produkter bygger på mina egna observationer av ett tiotal brudsadlar i 

Nordiska museets samlingar. De är alla från 1700-talets andra hälft eller 

1800-talets förra hälft och kommer från bl.a Hälsingland och Värmland. De 

kompletterar varandra på olika sätt som ett instruktivt inspirationsmaterial. 

Beroende på tillverkningsår och geografiskt område har stoppningarna varit 

olika. Man kan tänka sig att halm, linblånor och olika djurhår har 

förekommit.  

 

En brudsadels långsidor är uppbyggd, som en vulst. Vulsterna är avsydda tre 

gånger och innehåller i vissa fall halm. Framåt och bakåt avgränsas sitsen av 

trägavlar. 

 

 

bild 8 Brudsadel, Värmland 1791, Nordiska 

museet, inv.nr 121174. 

 

 

bild 9 Brudsadel, Värmland 1815, Nordiska 

museet, inv.nr 88784. 
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Den typiska dekoren består av enkla geometriska mönster där en cirkel är i 

centrum av sitsen (bild 10 ) 

 

 

bild 10 Skiss av brudsadel, , invnr 18980. 

 

Gemensamt är, att formerna är skapade genom stoppning. Ylletyger i olika 

färger som rött, grönt och blått eller läder är nedsydd mot ett undertyg av 

linne och mellan dessa ligger stoppningen. De stygn som jag kunnat se som 

har använts är förstygn och efterstygn ( bild 11). Tofsar förekommer men 

hur vanliga de är, är svårt att säga. De kan ha försvunnit med tiden eller 

tagits bort. 

 

bild 11 a Förstygn, b Efterstygn och c glesa efterstygn. Skiss Cecila Aneer. 
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2:4 Skräddaren, tapetseraren och sadelmakaren – gemensamma nämnare  

 

Kan man tänka sig att tapetseraren pga. materialbrist vänt och vridigt 

mönsterdelarna som han gjort? Måste inte tapetseraren haft en viss känsla 

för färg, form och textiliers beskaffenhet? Skräddarna som tillverkade de 

kungliga dräkterna mönsterpassade dem väldigt fint och man kan läsa om 

hur de snålade med sömnsmån ect. på grund av materialekonomi. Då man 

broderade gjorde man det innan man sydde ihop delarna och slutade precis 

där delarna skulle sys ihop.
5
 Annars har skräddaren och tapetserarna det 

gemensamt att de kan tillskärning, sömnad och har kunskapen om tekniken 

hur man kan bygga upp en form. I exemplet med Tureholmsängen finns 

dock inga vulstrar eller dylikt då det är en träform som bildar stommen ( 

bild 12).  

 

 

bild 12 Hörndel till Tureholmssängen, SLM.  

 

 

                                                 
5
 Cecila, Aneer 2009, Skrädderi för kungligt bruk, Uppsala 
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Gällande sadelmakeriet för brudsadlar slås man av den enorma rikedom i 

färg och form och hur uppfinnelserik man har varit att med små medel 

tillverka något vackert för den stora dagen då bröllopet skulle äga rum.      

De sadlar jag tittat på har olika motiv även om det finns visa likheter dem 

imellan ( bild 13, 14, 15 och 16). Ylletextilierna har behållt sina färger väl 

även om de nu är slitna. 

 

 

bild 13 Brudsadel, Hälsingland, Nordiska 

museet, inv.nr. 10619 

 

bild 14 Brudsadel, Västmanland, Nordiska 

museet, inv.nr. 97521  

 

bild 15 Brudsadel , Värmland, Nordiska 

museet, inv.nr. 6395 

 

bild 16 Brudsadel , Hälsingland, Nordiska 

museet, inv.nr. 18980 
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III GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT 

 

Hur tar jag nu med mig denna kunskap om skrädderiet, tapetseraryrket och 

sadelmakarens hantverk med mig in i mitt eget skapande? Kontraster, 

mönster, kompositionsprinciper, skarvningar, former, limning av tyg och 

band osv – hur kan nu allt detta omsättas i något nyskapande? 

 

3:1 Skisser 

Utifrån alla de objekt jag sett och speciellt de jag valt att titta närmare på har 

formen och färgen hos visa lyst starkare än andra. Ibland har färgen varit det 

starkast framträdande och ibland de geometriska ihopsatta formerna. Att 

studera föremålen och de fotografier jag tagit har blivit mitt skissarbete, 

ibland har jag skissat av dessa bilder för att synliggöra formen och 

eventuellt mönster. 

 

3:2 Tillverkning av prover 

Jag har genomgående arbetat med naturmaterial som tagel, hairlok, 

ylletyger och ylle- och lingarn, bomullsvadd och läder. Mycket av det 

material jag använt har jag haft sedan tidigare, ibland i små kvantiteter och 

från tidigare konstnärliga projekt. Jag har också hittat lingarn på Röda 

Korsets secondhandbutiker. Det känns viktigt då man förr ofta utgick ifrån 

restprodukter av olika slag; man kanske har köpt ylletyget men inte garnet 

som man broderade med. För mig har det också varit viktigt att leva upp till 

känslan av naturmaterial. 

Utifrån hantverket och objektet har jag sökt en gestaltning som uppfyller 

kriterierna teknik, material, färg och formspråk. De första proverna 

tenderade att bara innehålla ett eller två av dessa kriterier och de blev även 

mer trogna orginalet, detta för att bekanta mig med själva objektet och den 

tekniska tillverkningen. 

 

Till största delen har jag använt mig av handsömnad. Det historiska i det 

valda objektet har fått ta den plats det krävt, ibland har jag inte på förhand 
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bestämt allt utan genom att kombinera ett material med ett annat fått en 

effekt som fört mig i en ny rikting. Bara genom att välja en avvikande färg 

på tråden att brodera med, blir uttrycket helt annorlunda. För att få till den 

volym som jag förespeglat mig, har jag arbetat med spunnet tagel och 

hairlok. Det senare har jag kunnat skära ut i önskad form och sy upp mot 

klädseltyget medan det spunna taglet har krävt en platta av t.ex. linnetyg för 

att fästa upp och hålla kvar taglet. När jag sytt ner har jag sytt igenom alla 

lager. Det har också gått att göra fler än ett lager med hairloken medan det 

var svårare att fylla på i olika mängd med det spunna taglet. 

 

3:3 Dyna 1: Kleinwerden klädningen – arbetsprocessen  

 

Jag har valt att arbeta med kontrasterna i denna klädning som på 

Livrustkammaren går under namnet Kleinwerden-klädningen och som 

beskrivs på sidan 16; grovt stampad vadmal och ett tunt, nästan 

genomskinligt tyg som påminder om organza, i lager på lager. Jag skar ut en 

cirkel i hairlok och skulle fästa upp det mot en bomullsvadd men det gick 

inte att sy igenom bomullsvadden så jag fick ta bort den. För att få in lite 

färg sydde jag fast cirkeln med röd tråd med tvära stygn och så en röd tofs i 

mitten.Inspirationen till det var att Gustav II Adolf träffads av en kula i 

höften, han blev allvarligt skadad men överlevde. Till det skira, blanka tyget 

valde jag ett rött vadmalstyg till sidorna och bottenplattan. De röda 

dekorationerna refererar till Gustav II Adolfs byxavslut där band knutna 

som rosetter hänger ner. De vita stygnen står för de pikeringstygn som man 

använder inom skrädderi, då som nu. Det ger en fin kontrast. (bild 17 och 

18) 
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bild 17 Dyna 1. 

 

 

 

 

bild 18 Dyna 1 från sidan 
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3:4 Dyna 2:  Tureholmssängen – arbetsprocessen  

 

Min bearbetning av intryck från Tureholmssängen i Sörmlands 

Länsmuseum utgör det som jag upplever som speciellt för detta tapetserar 

arbete i senbarocken: Färgen; allt går i närmast exakt samma variation av 

cerise. Det finns ingen färg som sticker ut. Möbelband; även dessa i en 

cerise ton. Skillnaden är att de bildar en struktur med sina vertikala linjer 

och en konturlinje om än ton-i-ton. 

 

 

bild 19 Dyna 2, helbild 

 

 

Då textilierna var mycket dyrbara användes de maximalt. Alla bortklippta 

små bitar sparades och användes genom att man skarvade ihop dem.  Att 

mönstret ibland hamnade upp och ned var inget som man tog hänsyn till. 

Man kan t.o.m. finna flera tyger med andra mönster. 

 

Utifrån dessa kriterier försökte  jag skapa en dyna i nya former. Som jag 

tidigare nämnt är 95% av mitt material återvunnet och 5% nyinköpt eller 

från loppis och secondhand. I detta fall fann jag mig tvungen att istället 

skapa det material jag skulle använde. Jag hade tidigare köpt detta cerisa 

skinn till en möbel, nu använde jag det genom att sy ett mönster med 
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möbelband på. Mönstret är inte så avancerat men de två materialen skapar 

en bra kontrast mot varandra. Jag sydde ett större stycke än egentligen 

behövde för att kunna använda resterna till att skapa ett virrvarr av former 

som liknade sängens. Den utskurna dekorkanten (bild 20) är kopierad efter 

dekorativa element hos sängens huvudgavel. ( bild 23) 

 

 

bild 20 Detalj av den kopierade dekorkanten för dyna 2. 

 

På sidorna har jag valt ljusgrå vadmal med enkla förstygn  i cerist garn. Man 

kan se det som en bild av den enkla trästomme som sängen bestod av (bild 

21). 

 

 

bild 21 Detalj av dyna 2 sida. 
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3:5 Dyna 3:  Tureholmssängen – arbetsprocessen  

 

Här har jag valt att omarbeta en del av ett mönster på Tureholmssängens 

gavel, uthugget i trä och klätt med tyg som har limmats dit. (bild nr 22)   

I orginalet har de använt små restbitar och sedan avslutat med ett band.  

 

 

 

bild 22 Detalj av den kant jag kopierat till 

dyna 3.  

  bild 23 Detalj av Tureholmssängens gavel.  

 

Till skillnad från dyna 2 där jag har försökt efterlikna objektet, så har jag här 

skapat upphöjda former genom att bygga upp mönstrets centrum med 

hairlok och använda ylletyger av typen vadmal i olika färger.( bild 24) Jag 

har använt förstygn och avslutat med tofsar och puskor. Kanten är avsydd 

för att bli skarpare men också som en dekorativ del av mönstret. 
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bild 24 Dyna  3 Tureholmssängen. 

 

  

 

bild 25 Dyna 3 snett ovan ifrån. 

 

bild 26 Dyna 3 från sidan. 
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3:6 Dyna 4: brudsadlar – arbetsprocessen  

  

Jag har valt att kombinera olika sadlar men tagit med de i mina ögon 

gemensamma delarna som jag tidigare nämnt i kapitel II,(bild 10): cirkeln, 

de fyra fälten och de avlånga fälten som bildar en bakgrund. Materialet, ett 

brunt vadmaltyg, är perfekt då det är stumt och inte drar ihop sig när man 

syr i det. Som stoppning har jag använt både hairlok och spunnet tagel. 

 

I just denna, jämfört med provet där jag broderat/ sytt ned med förstygn 

direkt, har jag här först sytt det vita mönstret på vadmalet (bild 28). Jag har 

skurit ut en cirkel i hairlok och en platta lika stor som dynan, 350 x 350 

mm. Jag sydde ner cirkeln direkt mot hairlokplattan och även de sömmar 

som delar upp mönstret i fyra delar. För att få en mer levande yta har jag 

fyllt på med spunnet tagel. Jag provade olika sätt att sy ner på men valde till 

slut att göra mycket små pikeringsstygn emellan de längre vita förstygnen. 

För att inte taglet skulle ramla ut sydde jag bara en söm med snedställa 

stygn, också dessa kan man se som pikeringsstygn. Botten är även den av 

brun vadmal men utan sidor. 

 

 

bild 27 Dyna 4. 
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bild 28 Dyna 4 från sidan. 

 

3:7 Den konstnärliga processen – en ytterligare dimension 

 

Det som genomsyrat hela den konstnärliga processen har varit hur jag 

gestaltat en tid eller ett föremål med enbart färg och form. Jag har lagt 

samman, tagit bort, bytt ut och slutligen stannat  vid något som berört och 

rört mig. Något som bringat mig glädje och utstrålat harmoni. Något jag 

upplevt som mycket viktigt är att det får ta tid och då är det bra att sy för 

hand. Synen och sinnet mognar, ser nytt, ser annorlunda när ny dag gror. Jag 

kan ibland uppleva en stark lyckokänsla när jag sitter och arbetar med 

händerna. 

 

Färgen har ibland varit det viktigaste som fått styra. Vid ett annat tillfälle 

har det varit tygets textur. Stygnen har givits dubbla roller, de är kittet i 

processen, håller ihop och delar av. Trots att de är så små tar de plats och 

känns rätt kaxiga ibland. De ger mycket energi till dynan.  
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IV. ANALYS AV RESULTATET 

 

Detaljer i material, teknik och formspråk och sättet att benämna dem på hos 

hantverken som jag studerat visar att dessa hantverk står nära varandra. 

Exempel är pikeringar, sömnad av olika slag, kunskapen om textil och 

läder, tekniker hur man sätter samman material som ska hålla för 

påfrestning. Textila material som domestik, vadmal, linnetyg och lintråd, 

passepoaler/ keder återkommer, liksom material för stoppning som halm 

och linblånor.  

 

Jag har genom att studera de olika hantverken fått en större kunskap om 

dem och reflekterat över de historiska förutsättningarna som var rådande  

under de undersökta perioderna. Kunskapen om tillskärning och textil är en 

förutsättning för såväl tapetserarens som skräddarens och sadelmakarens 

yrkesutövande. Lika viktigt är kunskapen om sömnad för uppbyggnad av 

former och sammansättningar för tapetserare som för skräddare och 

sadelmakare. Träbearbetning och snickeri med enkla handverktyg är en 

kunskap som både tapetserare och framför allt sadelmakare förväntas 

besitta.  

 

De historiska undersökningar och de prover jag utfört, hela 

formgivningsprocessen fram till de färdiga dynorna, har gett mig svaren på 

mina frågeställningar som var:  

 

Vilka nya uttryckssätt går att skapa med traditionella skrädderi-, tapetserar- 

och sadelmakarmetoder och material?  

Hur går jag till väga för att hitta dessa nya uttryck? 

 

Mina redovisade tillämpningar har visat på stora möjligheter till förnyelse 

genom experiment på grundval av äldre tidens hantverkskicklighet och 

estetik. 
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 Där visar jag hur jag konkret arbetat för att nå fram till det slutliga 

resultatet. Jag har funnit hur man kan låta sig inspireras av ett historiskt 

skede, dess hantverk, materialförståelse och formvärld, och med  mycket 

enkla medel skapa något som i mina ögon representerar något vackert och 

nytt. 
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V  AVSLUTANDE REFLEKTION 

 

Det har varit som en resa genom tiden där möten mellan de olika historiska 

hantverken och perioderna skapat nya infallsvinklar hur man kan arbeta 

gestaltande.  

 

Med egen erfaranhet från produktutveckling av lamparmatur och inrednings 

Textiler inser jag att materialfrågan är viktig och så måste det varit även 

under 1600-1800-talet. Materialets förutsättningar kan många gånger styra 

det estetiska och tekniska. I samtliga tre hantverk jag studerat finns delar 

som påverkats av materialsnålhet och ett starkt behov och en utvecklad 

förmåga av att hitta lösningar. Att detta sedan blev det ledande var naturligt. 

Man skulle kunna studera de olika föremålen mer ingående och då säkert se 

att de som beställt dem haft olika, bl.a. ekonomiska, förutsättningar men 

trots allt har man inte förändrat formen nämnvärt. Grunden har varit ett 

ramverk där kravet på en speciell funktion håller ihop formen. Behovet var 

inte att skapa något nytt utan snarare upprepa det vedertagna. De nya 

behoven och de förändringar dessa medförde skapade nya former och 

estetiska uttryck.  

 

Precis så har jag tänkt och jobbat i mitt examensarbete: att utifrån det 

material och de tekniker jag känt till skapa nytt för att svara upp mot en av 

möbeltapetserarens vanligaste uppgifter genom tiderna, att skapa ett 

bekvämt,vackert och funktionellt sittunderlag som dynor för stolar. De 

färger och material jag haft tillgång till har fått styra form och dekor. Detta 

är något som förenar mitt sätt att jobba med äldre tiders hantverkare. 
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ORDLISTA 

Avsydd kant: stoppad kant i väv som sys för att få form 

Domestik: tvåskaftad vävnad. Väft och varptråd består av bomull  

Syntetfiber: konstfiber framställd av syntetiskt tillverkade organiska polymerer, 

vanligen med oljeprodukter som råvara 

Efterstygn: se skiss sidan 17 

Filt: Råvaran är vanligen ull, som bearbetas mekaniskt i varmt och fuktigt tillstånd: 

filtning, tovning. En del vävnader som genom valkning och/eller ruggning fått ett 

filtliknande utseende kallas även för filt 

Förstygn: se skiss sidan 17 

Grundstoppning: Den stoppning som skapar formen i en sittmöbel med tagel, kroll 

eller dyl 

Hairlok: en formgiven tagelmassa som övergjutits med gummilösning 

Hår:djurhår som häst, nöt ect 

Keder: snodd insydd i en söm men synlig på rätsidan. Jmf passpoal 

Kedjestygn: bilder en kedja av stygn 

Kläde: enfärgat, kraftigt ylletyg som valkats, ruggats, överskurits samt pressats, 

vilket ger en streckruggad, glansig yta. Använt till bl.a. kappor, klänningar och 

uniformer.  

Klädning: en uppsättning plagg som är avsedda att bäras tillsammans; tröja, byxor 

och ett kyller  

Kyller: livplagg i tjockt läder som kunde ha ärmar eller vara ärmlöst. De ärmlösa 

bars över en tröja 

Linblånor: restprodukt vid linframställning som var vanlig för stoppning 

Lit du duchesse: himmelsäng där himlen bärs upp av enbart de två bakre stolpar.   

Orgaza: tunt, fintrådigt, glest men styvt tyg i tvåskaftsbindning. Organdi var 

ursprungligen av bomull, men kan även vara av konstfiber. Organdi framställt av 

filamentgarn (ursprungligen av natursilke) kallas organza. 

Passpoal: sydd dekorativ tygkant, ofta i avvikande färg. Jmf keder 
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Pikering: inom möbelkonsten en ytdekor av små, tätt sittande fördjupningar eller 

prickar. Inom tapetserarkonsten avser termen veckning av möbeltyg samt 

fastsyning av tyget och underliggande vadd, tagel e.d. vid möbelns grundstoppning. 

Puskor: garnnoppor som hålls samman med garn och bildar ett tofsliknade liten 

boll 

Sadelgjord: band med hög styrka och låg töjbarhet, som bär upp stoppningen i 

möbler. Det görs av starka naturfibrer med låg töjbarhet, t.ex. lin och hampa, eller 

polyester. 

Sidenatlas: siden av sammet, ett av de mest omtyckta och använda materialet i den 

kungliga garderoben  

Sidendamast: fintrådigt jacquardvävt tyg med mönstring genom glansverkan, 

vilken erhålls genom fält med omväxlande varp- och väftsatängbindning. 

Tagel: stoppningsmaterial som erhålls från hästens man och svans 

Tröja: kallas en klädnings överdel  

Vadmal: kraftigt och slitstarkt tyg vävt av kardgarn. Vadmal är ett gammalt 

nordiskt tyg, som kunde tillverkas av den relativt grova inhemska ullen 

Vulst: en strängliknade stoppning, som görs i formgivande syfte 

Överstoppning: Den stoppning som ligger över grundstoppningen och ger möbeln 

komfort 
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