
 

Blindtræ og skuffers Konstruktioner 
 

-et studie i svenske og franske rokokokommoders blindtræs 

konstruktion og dens betydning for et møbels funktion og 

holdbarhed 

 

Yuko Shimizu 

MØBELKONSERVERING 

 

 

 

 

 

 

Carl Malmsten - Furniture Studies 

 

REG NR: LIU-IEI-TEK-G—11/00268--SE 

Maj 2011 



2 

 

Sammenfatning 

Formålet er at lære og forstå, hvad det er i en rokokokommodes blindtræs konstruktion, der 

adskiller en svensk kommode fra en fransk, og om snedkerne har brugt nye teknikker fra et andet 

land eller fastholdt deres egne. Formålet er også at indse på hvilken måde en kommodes 

konstruktion påvirker, funktion og holdbarhed. 

 

Opgaven er at analysere tre kommoder i praksis, en fransk, en fransk inspireret, men svensk 

fremstillet, og en svensk. De er fremstillet i 1720erne, 40erne og 60erne. Eftersom rokoko prægede 

tidligere i Frankrig passer det at sammenligne dem selvom de er fra forskellig tid. Desuden har den 

fransk inspirerede kommode haft stor indflydelse i svensk rokokohistorie, derfor kan man 

sammenligne med svensk kommode, som er fremstillet efter den for at se, hvordan den kommode 

påvirkede andre svenske kommoder. Yderligere to svenske kommoder har jeg analyseret, men kun 

udfra konserveringsrapporter som jeg havde adgang til. 

 

Resultatet af analysen viser, at snedkerne ikke har taget den franske teknik i konstruktion til sig 

direkte. De har fastholdt deres egne teknikker og fremstillede møbler efter disse. Det vil sige, at 

franske og svenske snedkeres teknik kan adskilles fra hinanden, når man kigger på konstruktion af 

blindtræ. Resultatet viser også, at blindtræs konstruktion påvirker kommodens funktion og 

holdbarhed på grund af dens låst konstruktion og dårlig materialevalg. Men det viser også, at de 

klimatiske forhold har større betydning end konstruktion og materiale. 
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Abstract 

The purpose is to learn and understand what it is in a rococo commodes carcass that separates a 

Swedish commode from a French, and whether cabinetmaker have used new techniques from 

another country or maintained their own. The purpose is also to realize how a commode’s 

construction affects its, function and durability. 

 

The task is to analyze three commodes practically, one French, one with French-inspired, but 

Swedish-made, and one Swedish. They are made in 1720s, 40s and 60s. Since rococo embossed 

earlier in France, it fits to compare them even though they are from different times. Moreover, the 

French-inspired commode have had great influence on Swedish rococo history and can therefore be 

compared with the Swedish commode that is produced after the French-inspired, using the 

commode to see how it affected the other Swedish commodes. I have analyzed two more Swedish 

commodes, but only in conservation report which I had access to. 

 

The result of the analysis shows that the cabinetmakers have not acquired the construction 

techniques directly from French. They have maintained their own technique in fabrication of 

furniture. This means that French and Swedish joinery technique can separate from each other when 

you look at the construction of carcass. The result also shows that carcass construction affects a 

commode’s function and durability expression because of its locked construction and poor material 

choose. But the analysis also shows that the climatic conditions are more important than the 

construction and material. 
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Forord 

Jeg vil gerne takke Stockholms slot, Skokloster slot og Nordiska museet for at give mig mulighed 

for at analysere de tre kommoder. Dernæst vil jeg gerne takke til Lassi Koivunen og Jan Blåberg, 

møbelkonservator på Stockholms slot, Bengt Kylsberg, intendent på Skokloster slot og Anna 

Womack, intendent på Nordiska museet for at have stillet deres dyrebare tid til rådighed for mig. 

 

En stor tak til min vejleder Johan Knutsson, professor møbelkultur og lærer på LiU-Malmsten for 

støtte og gode råd. Herefter vil jeg gerne takke Ulf Brunne, lektor på LiU-Malmsten for gode råd. 

 

Til sidst men ikke mindste vil jeg gerne takke til kære veninde Lisa Bach Andersen og min mand 

Nicolai Jørgensen, som har været stor hjælp og støtte. 

Yuko Shimizu, maj 2011 
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1    Indledning 
Konstruktion af blindtræ kan variere en del på kommoder af samme stil afhængig af snedkerens 

baggrund, eventuelle udlandsophold og mulige materialer. Forståelse af et møbels konstruktion er 

også vigtigt for en konservator for at forstå de skader, som ofte opstår på grund af konstruktionsfejl 

på møbler. 

 

1.1   Specifikt formål 

Formålet er at lære og forstå, hvad det er i en kommodes konstruktion, der adskiller en svensk 

kommode fra en fransk, og at reflektere over grunde til at vælge den ene konstruktion frem for den 

anden. Formålet er også at indse på hvilken måde en kommodes konstruktion påvirker funktion og 

holdbarhed. Yderligere formål er at vise, at en møbelsnedker fra en kultur ikke kun overfører en ny 

stil fra en anden, men også nye fremstillingsteknikker og konstruktion, men med tilpasning til sin 

egen. 

 

1.2   Afgrænsning 

Opgaven består hovedsageligt af analysen af objekter og studiet af kilderne og andre reference 

materialer, samt i overvejelserne og udvælgelsen af de forskellige design og fremstillingsprincipper. 

Derimod vil praktisk handling og praktiske forsøg ikke indgå i opgaven. I mine studier har jeg 

begrænset mig til korpus’ og skuffers konstruktion og materialevalg. Derimod har jeg ikke specielt 

gransket finérarbejdet og ej heller udført noget opmåling. 

 

1.3   Metode og kilder 

Metoden er at undersøge en kommode (en af Stockholms slots tre kendt Nordstjernekommoder), 

som er svensk fremstillet men med fransk karakteristika i designet og konstruktionen. 

Undersøgelsen består af materiale analyse, teknisk analyse og dokumentation. Hertil kommer en 

fransk kommode (Skoklosters slot) og en svensk kommode (Nordiska museet), som vil blive 

undersøgt på samme måde. Yderligere to andre svenske kommoder undersøges som reference 

materialer, men det er kun baseret på tidligere LiU-Malmstens konserveringsrapporter, som er 

umiddelbart tilgængelige. Grunden til jeg udtaler mig om den snedkermæssige udførelse er, at jeg 

selv er uddannet møbelsnedker. 

Kilderne er moderne litteratur og andre referencematerialer (objekter), som er kendt fra litteraturen. 
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2   Historisk baggrund 
I Stockholm fandtes i 1740erne ingen snedkere, som var bekendt med det aktuelle parisersnedkeri, 

og som kunne lave de finérmøbler, som krævedes for en kongelig bolig. Kort før valget af 

tronfølger blev der derfor ansat to snedkersvende til Slottes behov. De var lige hjemkommet fra 

Paris og kompetente til at arbejde med den nye franske mode. Den ene var den velkendt Lars 

Nordin og den anden, den i dag nærmest ukendte Samuel Pasch. Disse snedkere indførte rokoko 

snedkeriet i Sverige.
1
 

 

Samuel Pasch har lavet en kommode til dronning Lovisa Ulrika med Nordstjernen som dekoration. 

Nordstjernen optræder muligvis her først gang i møbelbeslag.
2
 Siden Karl XI’s tid blev 

Nordstjernen brugt som nationalsymbol.
3
 Kommoden blev kopieret flere gange, på Stockholms slot 

findes to andre kommoder som ligner, men beslagets kvalitet, finér og konstruktion er forskellige 

fra denne. 

 

Når Christian Linning, rokokosnedkeriets mest produktive mester i Stockholm, sandsynligvis 

allerede i slutning af 1740erne, begynder at lave sine større pragtfulde kommoder med 

marmorskiver og rig beslagopsætning, sker det med Nordstjernekommoderne som forbillede. Også 

Linning havde i slutningen af 1740erne leverancer til hoffet og har sikkert haft mulighed for at 

studere de tre kommoder.
4
 Linnings dyrebare kommoder må antages at have introduceret rokoko fra 

hof miljø ned til velhavende medlemmer af adel og borgerskabet. Nordstjernekommoden må i så 

fald også siges at have stor betydning for spredning og popularisering af den franske møbelstil.
5
 

 

2.1   Inspiration fra franske snedkere 

Efterspørgslen blev omsider stor på finérmøbler i Sverige i 1740erne. Møbelsnedkerne i Stockholm 

kunne på nær hold følge arbejdet med indretning på slottet og skaffede sig flere kundskaber for at 

skabe skønne finérmøbler i rokokostil. Det blev normalt at søge til Paris under svendevandringerne. 

Allerede omkring 1740 var Samuel Pasch og Lars Nordin på svendevandring til Paris, hvor 

rokokoen blomstrede. De kom tilbage til Stockholm 1742-43 og blev antaget som 

hofschatullmagere.
6
  

 

2.2   Hofsnedkere, leverandør til Slotte i 1740-erne 

Samuel Pasch og Lars Nordin, betød sandsynligvis meget for Stockholm snedkernes udvikling. Lars 

Nordin ved man ret meget om fra mange signerede møbler, som findes bevarede. Fra hans værksted 

ved Slottesbacken leveredes møbler blandt andet til dronning Lovisa Ulrika og andre medlemmer af 

                                                
1 Per, Falck, 2004, Byrå Rokoko, stockholmsarbete, Kvalitetsauktion 5-6 december 2004, Uppsala auktions kammare, 

s.154 
2 Bo, Vahlne, 2000, Rokoko, Carl Hårleman; Människan och verket, Signum, s.109 
3 Per, Falck, 2008, Rokoko, Svenska möbler; under femhundra år, Natur & Kultur, s.96 
4 Ibid., s. 97 
5
 Per, Falck, 2004, Byrå Rokoko, stockholmsarbete, Kvalitetsauktion 5-6 december 2004, Uppsala auktions kammare, 

s.154 
6 Torsten, Sylvén, 1996, Mästarnas möbler- Stockholmsarbeten 1700-1850, Prisma, s.28 

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&publisher=Natur%20%20Kultur&fromproduct=true
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kongehuset. Måske kan man påstå at Nordin i sine elegante formgivning, uden overdrivelse i 

dekoration, var den første som fik den franske rokoko tilpasset til den svenske smag.
7
 

 

2.3   Økonomisk påvirkning 

Handel og industri var de vigtigste statslige interesse i 1700tallet. De merkantilistiske idéer stod på 

sit højdepunkt, og det blev efter engelsk mønster indført i Sverige. Dette kom 1724 til at indebære 

at man forsøgte at give svensk handel og søfart en fordel ved at forbyde fartøjer at indføre 

udenlandske varer. Handelskompagnier blev grundlagt, bl.a. det Ostindiske kompagniet år 1731. I 

midten i 1700erne kom manufakturerne også til Sverige i større skala. Det var gennem statelige lån, 

at flere af disse kom til, og de underkastedes statslig regulering i stor stil.
8
 Store mængder møbler 

importeredes, først og fremmest fra England. Men i 1731 indførte rigsdagen et importforbud på 

møbler for at støtte de svenske snedkermestre.
9
 

 

I begyndelsen af 1740 blev den økonomiske politik ført af et parti som kaldes ”Hattarna (hætterne)”. 

Sverige havde en ekspansiv økonomisk politik (merkantilismen), og staten gav stort bidrag 

(subventioner) til industri for at eksporten til andre lande skulle blive større. Inflationen steg og 

dermed også priserne. Dette ledte til et underskud i statens finanser, staten havde et under 

balanceret budget. I midten af 1760erne overgik regeringsmagten til partiet ”Mössorna (huerne)”. 

Disse afviklede subventionerne, mindskede inflationen og halverede priserne. Denne 

deflationspolitik (prissænkninger på varer og tjenester) resulterede i et opsving i økonomien, og en 

øget økonomisk tilvækst.
10

 

 

2.4   Mesterens møbler i Stockholm under rokoko 

I 1730- og 40erne udvikledes en ny serie møbeltyper fra syd- og midt-europa, der i blandt 

skrivebord og kommode, og snart blev sådanne møbler også lavet i Sverige. De tidligste er udført i 

svensk senbarok i 1730erne. I 1740erne gled senbarokkens formsprog dog over i rokoko, decenniet 

betragtes som en overgangsperiode, men det tog tid inden den nye franske kunststil fik fæste i 

Sverige.
 11

 Stockholms snedkerforening var en konservativ organisation, så det tog sin tid, og ikke 

før ca. 1750 begyndte Stockholms snedkere at udføre møbler i rokoko. Rokokomøbler hører til de 

allersværeste at lave, alligevel var der mange aktive møbelværksteder i denne stilperiode i 

Stockholm.
12

 I 1768 var der 70 møbelværksteder.
13

 Rokokoen blev en populær stil, og der er ret 

mange rokokomøbler, som er bevarede fra denne tid. Møbelsnedkerne stræbte efter at lave møbler i 

yndige fransk inspirerede rokokoformer, men snedkerne arbejdede stadigvæk efter tysk håndværks 

                                                
7 Torsten, Sylvén, 1996, Mästarnas möbler- Stockholmsarbeten 1700-1850, Prisma, s.28, 29 
8 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_ekonomiska_historia#Jordbruksexpansion_och_1700-tal, 14/4/2011 
9 Märta, Holkers, 2008, Populär Historia, LRF Media, Marshall, Lagerquist, 1938, Om möbler och möbelhandel under 

frihetstiden, Svenska kulturbilder, Ivar Hæggströms Boktryckeri A.B 
10 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_ekonomiska_historia#Jordbruksexpansion_och_1700-tal, 14/4/2011 
11 Märta, Holkers, 2008, Populär Historia, LRF Media, Marshall, Lagerquist, 1938, Om möbler och möbelhandel under 

frihetstiden, Svenska kulturbilder, Ivar Hæggströms Boktryckeri A.B 
12 Torsten, Sylvén, 1996, Mästarnas möbler- Stockholmsarbeten 1700-1850, Prisma, s.412 
13 Ibid., s.28, 29 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ostindiska_kompaniet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Manufaktur
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hattarna
http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6ssorna
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_ekonomiska_historia#Jordbruksexpansion_och_1700-tal
http://www.popularhistoria.se/o.o.i.s?id=20&func=searcnr&year=2008&number=3
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_ekonomiska_historia#Jordbruksexpansion_och_1700-tal
http://www.popularhistoria.se/o.o.i.s?id=20&func=searcnr&year=2008&number=3
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teknik.
14

 

 

Kendte mestersnedkere fra den tid er for eksempel: Christian Linning, Lars Nordin, Mattias Tiberg 

og Nils Dahlin. Rokokoperioden fik en ganske kort levetid i Sverige, men under denne epoke blev 

der skabt en serie fine møbler med graciøst svingede ben: sekretærer, skrivebord, spillebord, 

damearbejdsbord og brickbord. Så skete der en forsigtig stramning af møblernes formsprog. Mange 

mestre indledte sin virksomhed i rokoko, derefter fortsatte de til at lave klassicistisk møbler i 

Gustav III’s stil.
15

 

2.4.1   Fremstillingsteknik og materiale 

Svendevandringerne i 1700tallet spiller en vigtig rolle for møbelkunstens udvikling i Sverige. Før 

rokokotiden var det normalt at svende rejste til Tyskland og en del til England og Holland. Det 

tyske snedkerhåndværk var højt udviklet blandt andet i teknisk henseende. Der var også tyske 

snedkermestre og svende som kom til Sverige, hvilket højnede svenske møbelsnedkeres viden, ikke 

mindste Stockholm snedkernes.
16

 Kommoderne fremstilledes på forskellig måde. Liggende eller 

stående træ på sider og bagklædning, mellembund eller glideliste for skuffer og så videre.
17

 

Det indvendige træ, konstruktion i møbler er en vigtig ingrediens for møbelfremstilling. Det var 

særligt højt kvalitetsmateriale Stockholms snedkerne brugte til møbel konstruktion. 

Møbelsnedkerne brugte gerne materiale, som de havde let tilgang til fra deres nære omgivelser. 

Dette gælder ikke kun i Sverige, men også andre landes møbelsnedker som brugte materiale fra 

lokaleområder. I Stockholm brugte man mest fyrretræ, men i mindre grad også grantræ. Svensk 

nåletræ er af høj kvalitet (tæt i årerne), fordi træerne vokser langsomt på grund af det svenske 

klima.
18

  

                                                
14 Torsten, Sylvén, 1996, Mästarnas möbler- Stockholmsarbeten 1700-1850, Prisma, s.28, 29 
15 Märta, Holkers, 2008, Populär Historia, LRF Media, Marshall, Lagerquist, 1938, Om möbler och möbelhandel under 

frihetstiden, Svenska kulturbilder, Ivar Hæggströms Boktryckeri A.B 
16

 Torsten, Sylvén, 1996, Mästarnas möbler- Stockholmsarbeten 1700-1850, Prisma, s.21 
17 Ibid., s.411 
18 Ibid., s.21-23 

http://www.popularhistoria.se/o.o.i.s?id=20&func=searcnr&year=2008&number=3
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3    De undersøgte kommoder 
 

 

 
Figur 3. Tekniske betegnelser 3. 

 
Figur 4. Nordstjernekommoden set bagfra. 

  

For at lette læsning af de tekniske beskrivelser forklares 

her nogle anvendte betegnelser og svind retninger: 

 
Figur 1. Tekniske betegnelser 1. 

 
Figur 2. Tekniske betegnelser 2. 
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Figur 5. Svind retninger og procenter angivelse for træ. (Risør, 

1985. 1001 slags træ. Leksikon over træ fra alle verdensdele, s. 38) 

 

3.1   Nordstjärnas (nordstjernes) kommode, Stockholms slot 

Inv. nr. HGK 420
19

 

 
Figur 6. Nordstjernekommoden uden skuffer, Stockholms slot. 

 

 

 
 

 
Figur 7. Nordstjernekommoden. 

 

3.1.1   Proveniens og attribuering 

Nordstjernen er brugt som en symbol dekoration på kommoder (se Figur 8.), men den forekommer 

kun på et begrænset antal, fire stykker. Det man ved i dag er, at kommoderne er tilknyttet til 

dronning Lovisa Ulrika. Nordstjernen – ”nescit occasum – den kender ikke nogen nedgang”,
20

 var 

et nationalt emblem på den karolinske enevældes tid, indført af Karl XI som et svensk modstykke til 

Ludvig XIV’s sol. Den er brugt flittigt frem til 1750 og ikke mindst var dette tilfældet i Lovisa 

Ulrikas etage i kongehuset, den provisoriske residens for kongefamilien i mere end et halvt 

århundrede efter slottet Tre Kronors brand 1697. Et fåtal endnu bevarede møbler kan gennem 

slotsregnskaberne føres tilbage til Samuel Pasch. Til Lovisa Ulrikas sengekammer i Kongehuset 

                                                
19 Tak til Lassi Koivunen, Jan blåberg og Lars Ljungström, som muliggjorde studie og kom med synspunkter. 
20 B, V, 1993, Solen och Nordstjärnan, Frankrike och Sverige på 1700-talet, National Museum, s. 136 

http://summa.silkeborgbibliotekerne.dk/summa/showrecord.jsp?record_id=silkeborg_0%20620%20889%204&media=bog&title=1001+slags+tr%C3%A6&author=Villy+E.+Ris%C3%B8r
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lavede han i 1744 en kommode, finéret med amarant, en dyrt eksotisk træsort. Til denne kommode 

bestilte han et meget dyrt beslag, og den er derfor blevet udpeget som en af de tre kommoder i 

kongeslots samlinger prydet med nordstjernen som emblem (HGK 420).
21

 Hans arbejdsløn 

udgjorde 83 DS, mens regningen på beslag og modelarbejde udgjorde 400 DS.
22

 DS (Daler) 

møntenhed som blev brugt på den tid. 

 

Figur 8. Nordstjerne dekoration på sarg. 

3.1.2   Teknisk beskrivelse 

Det er en fineret rokokokommode med to små skuffer øverst og to bredde skuffer nedenfor med 

synlige skurter. De to øverste skuffer prydes af et håndtag hver, og de to skuffer forneden prydes af 

to håndtag hver og et nøglehulsbeslag på alle fire. Mellem de to små skuffer er der et bredt lodret 

skurt med en falsk nøglehulsbeslag på, den iloderer, at den øverste del ligner en bred skuffe ligesom 

dem forneden. Også knæerne, fødderne og sargen er klædt med stor beslag. I skurterne er der beslag 

med hulkel. Beslagene er af forgyldt bronze. Siderne er kraftig vælvet. Finér er lagt i et mønster 

som består af en trekant omsluttet af frise på skufferne. Siderne består af rudemønster omsluttet af 

frise. Skufferne er overfalset (se Figur 7.). Den type rokokokommode er typisk tidlig rokokostil, og 

den har også senbarok form, som viser tidlig fremstillingsdato i rokokoperioden. En profileret 

kolmården marmor topplade hører til møblet. 

 

Mål:   højde 86, bredde 143 og dybde 65 cm. 

 

Træsorter i korpus og skuffeforstykke er i fyrretræ (Pinus silvestris), skuffesider, bagstykke og 

bund er i eg (Quercus robur), og finér er i amarant (Peltogyne spp.). 

 

Dæk, mellembund, bund og bagklædning har ramme konstruktion (ligesom en dør) (se Figur 4. 6.). 

To stykke fyldninger i hver ramme. Rammerne er bygget med to langsgående stykker i kommodens 

bredde og tre stykker i dybden, derimellem er der fyldningerne. Rammerne er tappede og dyvlet. 

Bagklædningen er fæstet i fals i bagben og dyvlet i ben og mellembund. Dækket er sinket i både 

for- og bagben. Mellembunden og bunden er fæstet i not i både for- og bagben. Sargen er fæstet i 

not i forben, og sargen er notet i bunden. Siderne er limet sammen af fire stykker træ, horisontalt. 

Der er spor af lim på for- og bagben, men det er ikke muligt at se, hvordan siderne er samlet med 

                                                
21

 Per, Falck, 2004, Byrå Rokoko, stockholmsarbete, Kvalitetsauktion 5-6 december 2004, Uppsala auktions kammare, 

s.154 
22 Bo, Vahlne, 2000, Rokoko, Carl Hårleman: Människan och verket, Signum, s. 108 
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benene. Skurter og glidelister er en del af mellembund og bund. Styreliste er limet på mellembund 

og bund. Der er limet forstærkningsliste mellem sider, mellembund og bund. 

Skuffen er sinket sammen, fordækt fremme under liste og gennemsinket bagtil. Skuffebunden er på 

langs og falset i forstykke, sider og bagstykke derefter pålimet liste i fals (not). 

 

Ramme konstruktion i dæk, mellembund og bund er usædvanligt for svensk rokokokommode. To 

små skuffer øverste er også unormalt. Det kan være fransk inspireret konstruktion og design.
23

 

Hvorimod det er mere almindeligt at se bagklædninger udført som rammestykke og fyldninger efter 

fransk mønster.
24

 

3.1.3   Konstruktionsproblemer og forekommende skader 

Der er ingen store skader fordi kommoden er fremstillet med god konstruktion og altid stod samme 

sted, hvor klima er stabilt. Den er stort set aldrig blevet brugt samt den står så højt mod nord, og er 

derfor ikke blevet angrebet af borebiller. Der er rammekonstruktion i dæk, mellembund, bund og 

bagklædning uden limning til siderne, hvilket er en ideal konstruktion, da konstruktionen ikke 

medfører spændinger. Rammerne er dyvlet og fyldning er ikke limet, så de kunne arbejde uden at 

svindspækker forekommer. Bagklædningsrammen er dyvlet i bagbenene langstræ mod langstræ, 

hvilket er grunden til, at der ingen sprækker er i møblet. Men skuffebunden er lavet i låst 

konstruktion uden hensyn til svind, og derfor forekommer svindsprækker. Skuffebunden er ilimet 

nye lister i svindsprækkerne (se Figur 9.). 

Der er ingen tidligere konservering at se i korpus. Materialet er høj kvalitet med tæt fyrretræ og fint 

høvlet, det fortæller også, at snedkeren har haft god materialeforståelse. 

 
Figur 9. Sprækker i skuffebund, ilimet liste. 

3.1.4   Kunsthistorisk sammenhæng 

Med Nordstjernekommode kunne Pasch fremvise sit snedkerarbejde i pariserklasse, som er 

usædvanlig rigt på beslag i forhold til, hvad man ellers så på svenske møbler på denne tid, på den 

nederste sarg er nordstjernen placeret. Den pragtfulde kommode, med sine store forgyldte beslag og 

topplade af kolmården marmor, havde en helt ny glans i forhold til finérmøbler, der er lavet 

                                                
23

 Tak til Lassi Koivunen, Møbelkonservator på Stockholms slot for dette og andre påpegninger, og for hjælp med 

dokumentation. 
24 Torsten, Sylvén, 1996, Mästarnas möbler- Stockholmsarbeten 1700-1850, Prisma, s.412 

Nye kompletterede 

liste, tidligere 

restaurering. 
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samtidigt i Stockholm. Det blev hurtigt yderligere ordre på den samme kommodetype.
25

 

En af de fire kendte Nordstjernekommode er solgt på Uppsala Auktion i 2004. Den kommode vidste 

sig at være identisk med en af kommoderne på Stockholms slot. Det var normalt at nogle 

møbeltyper er udført i par i rokokotiden, for eksempel kommoder, konsolbord og spejl. Disse 

kommoder er finéret med blommetræ som blev ret almindeligt i Sverige i rokokotiden.
26

 

 

3.2   Den franske kommode, Skoklosters slot 

Inv. nr. 1767 

 
Figur 10. Den franske kommode uden skuffer og topplade, Skokloster slot. 

 

3.2.1   Proveniens og attribuering 

Kommoden står i guldsalonen på Skoklosters slot og er kommet til slottet i 1800-tallet.
27

 Snedkeren 

har signeret med stempel på oversiden af begge bagben, E. DOIRAT (se Figur 12.). 

Det var ikke normalt for parisersnedkere at signere deres møbler før 1751. Det er derfor 

usædvanligt at finde møbler med signatur før dette år. Faktisk var Étienne Doirat en af få snedkere, 

som stemplede sit navn på møbler, før det blev obligatorisk.
28

 

3.2.2   Teknisk beskrivelse 

En fineret rokokokommode med to skuffer med synlige skurter. De to skuffer prydes af to håndtag 

hver og et stort nøglehulsbeslag i midten og to falske under hvert håndtag. Skuffernes kanter prydes 

af metallister med blomstermotiv og indenfor hvert hjørne prydes skuffen med blad. Også knæerne, 

fødderne og sargen er klædt med stort beslag blandt andet ansigter og blomstermotiv. Siderne og 

benene er kraftig svunget. Finér på skufferne og siderne er lagt i et mønster, som består af trekant 

og rudemønster omsluttet af frise. Den type rokokokommode, som har markerede skuffer, er typisk 

                                                
25 Per, Falck, 2004, Byrå Rokoko, stockholmsarbete, Kvalitetsauktion 5-6 december 2004, Uppsala auktions kammare, 

s.154 
26 Ibid., s.154 
27

 Tak til Bengt Kylsberg, intendant på Skokloster slot for hjælp med oplysninger. 
28 Jeffrey, Weaver, 2008, Commode, French furniture and gilt bronzes: Baroque and Régence, Getty Publications, 

S.194 
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tidlig rokokostil. Underkanter af sarg, både foran og sider har metal perlestaf. På siderne er også 

markeret med metallister og prydes med en stor blomst og bladmotiv i midten. Beslagenes stil er i 

senbarok udfra det kan man se, at kommoden er fremstillet omkring 1730.
29

 En profileret 

kolmården marmor topplade hører til møblet. 

 

Mål:   højde 84.3, bredde 164 og dybde 75 cm. 

 

Træsorter i korpus og skuffeforstykke er i fyrretræ (Pinus silvestris), skuffegangens forstærkning er 

i eg (Quercus robur), forstærkningsliste i siderne er i frugttræ, forstærkningsklodser mellem siderne 

og forben i lind (?). Skuffesider, bagstykke og bund er i valnød (Juglans nigra). Finér er i jacaranda 

(Dalbergia spp.). 

 

Sinklister er to langsgående stykker i kommodens brede, som er sinket i for- og bagben og to 

stykker på tværs i kommodens dybde, som er lagt halv/halv i sinklistererne. Bagklædningen består 

af langsgående stykke i kommodens bredde og fæstet i fals i bagben med dyvler og dyvlet i bund. 

Skurt er notet i ben, mens bagskurt er tapet i bagben. Tre styk glidelister er lagt halv/halv i for og 

bagskurterne. Styreliste er tappet i forben og er lagt halv/halv i bagskurt (se Figur 10.). Den har 

også rammekonstruktion som Nordstjernekommoden men uden fyldninger. Siderne er limet 

sammen af fire stykker træ, horisontalt, og en tværgående liste er limet i not på siderne. De er fæstet 

i fals i bagben, men det er ikke muligt at se, hvordan siderne er samlet i forbenene. Der er limet 3 og 

4 forstærkningsklodser mellem siderne og forbenene (se Figur 11.). Sargen er limet på bund. 

Bunden er tappet i bagben og er fæstet i not i forben. Der er limet fire forstærknings lister mellem 

sider og bund, to ovenfra og to nedefra. 

Skuffen er sinket sammen, fordækt fremme og pålimet styreliste og gennemsinket bagtil. 

Skuffebunden er fæstet i fals i forstykke, sider og bagstykke med dyvler. Der er senere slået søm i 

skuffebund. 

 
Figur 11. Forstærkningsklodser. 

 
Figur 12. Sinkning med kiler og stemplet E. DOIRAT. 

  

                                                
29 Tak til Johan Knutsson, professor møbelkultur for støtte og vejledning. 
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3.2.3   Konstruktionsproblemer og forekommende skader 

Der er ingen stor skader fordi kommoden kun har stået få steder, stort set aldrig er blevet brugt 

ligesom Nordstjernekommoden, samt at den står så højt mod nord, og derfor ikke er blevet angrebet 

af borebiller. Omkring samlingen mellem skurter og ben er finér kompletteret, det kan være fordi 

benene er svundet, og finérne sprækkede. Skuffebunden er lavet i låst konstruktion, og derfor 

forekommer svindsprækker. Skuffebunden er ilimet nye lister i svindsprækker. Nye lister er ilimet 

på et skuffeforstykke og et bagstykke for neden, fordi skuffebund har arbejdet så meget at den 

flækkede. Der er slået mange søm i skuffebunden, hviket er en konserveringsfejl. Bagklædningen, 

som er langsgående i kommodens bredde, er dyvlet i bagbenene og bunden, derfor forekommer 

flere svindsprækker. Der er ingen tidligere konservering at se i korpus. Materialerne er af ringere 

kvalitet (blindtræ) og den er ringere snedkermæssig udført end Nordstjernekommodens (se Figur 

10.). 

3.2.4   Kunsthistorisk sammenhæng 

Étienne Doirat (1675-1732) er en af de vigtigste parisiske møbelsnedkere fra den første tredjedel af 

det attende århundrede. Det er også, fordi han er en af de få på det tidspunkt, der stemplede sine 

møbler, at det er muligt identificere hans arbejde. Han kom fra en familie af håndværkere 

beliggende i distriktet på Faubourg Saint-Antoine-distriktet, hvor han boede hele sit liv. I 

opgørelsen af hans atelier efter hans død i 1732 nævnes mange andre møbler: reoler, skabe, skænke, 

sekretærer, konsolbord, sofaborde. I dag står nogle af hans møbler i samlingerne på Musée 

Carnavalet og Musée du Petit Palais i Paris, Huntington Collection i San Marino og 

Eremitagemuseet i St. Petersborg.
30

 

 

3.3   Den svenske kommode, Nordiska museet 

Inv. nr. 34.690
31

 

 
Figur 13. Den svenske kommode, uden skuffer, Nordiska 

museet. 

 
Figur 14. Den svenske kommode (Nordiska museet). 

 

                                                
30

http://www.auction.fr/UK/sale_paintings_and_graphics_arts/v13509_ader/l2254711_commode_galbee_en_placage_d

e_palissandre_ou_bois_de_violette_.html, 07/05/2011 
31 Tak til Anna Womack, intendant på Nordiska museet for muliggjorde studie på magasinet og information. 
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3.3.1   Proveniens og attribuering 

Kommoden er indkøbt fra kunsthandler, M. P. Levertin d.15. janur1883.
32

 Kommoden er signeret af 

Christian Linning (se Figur 15. 16.). 

 
Figur 15. Inv. nr. og antikhandlers navn. 

 
Figur 16. Stamplet Linning. 

3.3.2   Teknisk beskrivelse 

En fineret rokokokommode med tre skuffer med fordækte skurter. Den øverste skuffe prydes af to 

special håndtag, og de to nedre skuffer har to håndtag hver, og alle tre skuffer prydes af et stort 

nøglehulsbeslag i midten. De tre skuffers kanter prydes af asymmetriske metallister. De tre skuffer 

giver et helheds udtryk på grund af beslagenes placering, fordækt skurt og finér indlægning. Også 

øverste del af knæerne prydes af stort beslag med blade. Fronten, siderne og benene er kraftig 

svunget. Siderne er kraftig vælvet. Forbenene er rundede og springer ud fra front og sider, finéret af 

små horisontale strimler. Finér på skufferne og siderne er lagt i et mønster, som består af trekant og 

rudemønster omsluttet af frise (se Figur 14.). Den type rokokokommode, som ikke har individuelle 

markerede skuffer, er typisk fra sen rokokostil. Under en profileret træ topplade er en udtræksplade. 

Topplade er finéret i samme mønster som skufferne. 

 

Mål:   højde 83.5, bredde 113, dybde 63 cm. 

 

Træsorter i korpus og skuffeforstykke er i fyrretræ (Pinus silvestris), skuffesider, bagstykke og 

bund er sandsynligvis i ahorn (Acer spp.). Finér er i jacaranda (Dalbergia spp.). 

 

Toppladen er fæstet på lister som er pålimet ovenpå siderene. Der er fals på de to lister som 

udtrækspladen glider på. Bagklædningen er udført af langsgående stykke i kommodens bredde og 

fæstet i fals i bagben med dyvler. Mellembunden er heldækkende plade og sandsynligvis gratet i 

styreliste og forben. Styreliste er limet på sider. Siderne er limet sammen af tre stykker træ, 

horisontalt. Siderne er fæstet i fals i for- og bagben. Sargen er limet på bund. På bunden er det ikke 

muligt at se, hvordan den er samlet med siderne på grund af nederste styreliste og forstærknings 

liste mellem sider og bund. 

Skuffen er sinket sammen, fordækt fremme og gennemsinket bagtil. Skuffesiderne er også kraftig 

svunget. Skuffebunden er fæstet i fals i forstykke med dyvler og dyvlet i sider og bagstykke. 

3.3.3   Konstruktionsproblemer og forekommende skader 

Der er ingen stor skader på grund af styret klima på Nordisk museets magasin i over 100 år. 

Billeder på Kataloguppgifter fra Nordisk museet viser allerede en revne på venstreside. Billederne 

                                                
32 Nordiska museets Kataloguppgifter, Inv.nr. 34690 
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er fra mellem 1930-1948. Revnen opstod på grund af dårlig limning eller låst konstruktion (se Figur 

18.). Siderne er fæstet i fals med lim på lodret benene. Når siderne og benene svinder forskelligt går 

limningen, eller træet sprækker. Skuffebunden er dyvlet i forstykke, sider og bagstykke, da bunden 

ikke kan arbejde frit, er der opstået flere revner i bunden. Skuffebunden er fæstet med stor mængde 

af søm på grund af svindsprækker, hvilket er en konserveringsfejl. Der er ingen tidligere 

konservering at se i korpus, selvom træet er af ringere kvalitet. 

 
Figur 17. Sprække på venstreside. 

3.3.4   Kunsthistorisk sammenhæng 

Christian Linnings produktive tid (der løber over mere end 30 år) giver et tydeligt billede af, 

hvordan det svenske stilideal forandrede fra senbarok til rokoko. Tidligere værker var inspireret af 

tysk, hollandsk og engelsk ideal, men fra 1750erne ses tydeligt at møblerne fik påvirkning af fransk 

stil. Linning er ligesom mange andre møbelsnedkere fra denne tid mest kendt for sine kommoder, 

selvom man har fremstillet mange forskellige møbeltyper. Kommoder er fremstillet i varierende 

størrelse, og de var altid velformet og rigt dekorerede med beslag. Finér arbejde er ofte udført i 

valnød i hans senere produktion, selvom der er et stort antal træsorter, som er brugt. Mange 

kommoder har forgyldte beslag og en sort kolmården topplade, det er noget som blev stilbilleder for 

sen 1700ernes møbelkunst. Møbler fra Linnings værksted findes i dag blandt andet på Nordiska 

museet og på Drottningholms slot.
33

 

  

                                                
33 http://sv.wikipedia.org/wiki/Johan_Christian_Linning, 11/4/2011 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Nordiska_museet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nordiska_museet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Drottningholms_slott


19 

 

3.4   Stockholmssnedkers kommode, LiU-Malmstens konserveringsrapport 

 

 
Figur 18. Stockholmssnedkers kommode, uden skuffer og 

topplade. (Stauning, 2004, Konserveringsrapport, Byrå/rokoko – 

Linning) 

 
 

 
Figur 19. Stockholmssnedkers kommode. (Stauning, 

2004, Konserveringsrapport, Byrå/rokoko – Linning) 

 

3.4.1   Proveniens og attribuering 

Nuværende ejer er Annika Reutersvärd, som har arvet kommoden af sin mor.
34

 Kommoden er 

signeret af Christian Linning. 

3.4.2   Teknisk beskrivelse 

Genstanden er en fineret rokokokomode med tre skuffer uden synlige skurter. På kommodens front 

er fineren lagt i et mønster bestående af romber på højkant. Udenom dette ligger en slynget åre og 

udenom den igen en frise med fiberretningen 45° på møblets over- og underkant. På siderne 

genfinder vi rombemønstret, men her følger åren møblets ydre kanter. Ovenpå kommoden ligger en 

profileret stenplade. Møblet er beslået med gyldne beslag. Hver skuffe prydes af to håndtag og et 

nøglehulsbeslag. Også knæene, fødderne og ”undergehänget (sarg)” er klædt med beslag (se Figur 

19.).
35

 

 

Mål uden topplade:   højde 84, bredde 124, dybde 57 cm. 

 

Træsorter i korpus og skuffeforstykke er i fyr (Pinus sylvestris) og skuffernes side, bund og 

bagstykke er i el (Alnus spp.). Finér er i amarant (Peltogyne spp.) og valnød (Juglans regia) og 

friserne sandsynligvis i courbaril (Hymenaea courbaril) og uidentificeret lyst træ. 

 

Toppladen er dyvlet fast i en fals i siderne. Blindtræet i siderne er liggende og er falset ind i to 

vertikale stolper i bag- og fremkant, som fortsætter nedad og danner kommodens ben. 

Bagklædningen er også liggende og dyvlet fast i en fals. Skuffeindelingen er udformet som to 

hylder og ikke skurter (se Figur 18.). Dette er et almindeligt træk hos Linnings møbler. Skufferne er 

sinket sammen. Bunden er dyvlet op i siderne, så skuffen glider på hele bunden mod 

                                                
34 Bodil, Stauning, 2004, Konserveringsrapport, Byrå/rokoko – Linning, LiU-Malmsten, s.4 
35 Ibid., s.1 



20 

 

hele ”skuffehylden”. Knæene er kraftigt rundede og fineret med smalle strimler finer. Også dette er 

et Linning-kendetegn.
36

 

3.4.3   Konstruktionsproblemer og forekommende skader 

Blindtræet er visse steder frynset. På højre korpussides blindtræ er der et stort hul i stolpen i 

bagkant (se Figur 20.). Begge korpussider er kraftigt sprukket midt på. I den øverste skuffe er 

bunden sprukket. I nederste skuffe er bunden sekundært dyvlet fast til højre side.
37

 

 

Materiale er af ringere kvalitet og blindtræet af ringere snedkermæssig udførsel, derfor var der et 

stort hul i bagben og ’’frynse’’ flere steder på møblet. Og møblet har stået et fugtigt sted, derfor 

forekommer borebille angreb og sprække på siderne som følge af udtørring. Men eftersom 

sprækkerne ikke har medført finéresprække, kan de være større svindriser, som kommer på 

vrangsiden af blindtræet. Skuffebunden er i låst konstruktion med dyvler, ligesom alle de andre 

kommoder, derfor er de også sprækket. 

 

 
Figur 20. Hul i bagben. (Stauning, 2004, 

Konserveringsrapport, Byrå/rokoko – Linning) 

 

3.5   Stockholmssnedkers kommode, LiU-Malmstens konserveringsrapport 

 

 
Figur 21. Stockholmssnedkers kommode, uden skuffer og 

topplade. (Ericson, 2004, Konserveringsrapport; Rokokobyrå; 

1750-1775) 

 
 

 
Figur 22. Stockholmssnedkers kommode. (Ericson, 2004, 

Konserveringsrapport; Rokokobyrå; 1750-1775) 

 

                                                
36 Bodil, Stauning, 2004, Konserveringsrapport, Byrå/rokoko – Linning, LiU-Malmsten, s.6 
37 Ibid., s.10 
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3.5.1   Proveniens og attribuering 

Nuværende ejer er Skaj’s Antikhandel. kommoden er udført af ukendt mester. Stilmæssigt kan 

kommoden placeres i Nordins stil.
38

 

3.5.2   Teknisk beskrivelse 

Rokokokommode med tre skuffer, i rokokostil. Kommoden har sandsynligvis haft en stenplade. 

Kommodens sider og skuffefronter er finéret med valnød, som afsluttes af frise. Hver skuffe 

indrammes af ornamenterede messinglister og prydes af to håndtager og et nøglehulsbeslag (se 

Figur 22.). Kommoden er fremstillet mellem ca. 1750- 1775. Denne kommode kan stilmæssigt 

placeres i midten af rokokoperioden. Selvom skufferne er markeret hver især som på tidlig rokoko, 

men med fordækt skurter som ikke fandtes på tidlige rokoko.
39

 

 

Mål:   højde 81, bredde 112,5, dybde 58 cm. 

 

Træsort i korpus er i fyrretræ (Pinus sylvestris). Finér er i valnød (Juglans regia), jakaranda 

(Dalbergia spp.) og andre uidentificerede mørke træsort. Eventuelt er den lyse frise i birketræ 

(Betula spp.).
40

 

 

Dæk er sinket i sider og for- og bagben. Sider er limet på bagben. Bagklædning er skiftet og 

sømmet og dyvlet i bagben. Skurt er notet i forben. Glidlister er skiftet og skruet fast med lim i sider. 

De kan også være samlet i not, men det er ikke muligt at se. Kommodens bund er notet i siderne. 

Skuffernes forstykke er fordækt sinket og bagstykker gennem sinket. Skuffebunden er limet direkte 

på skuffesidernes underkanter. Ny slidliste er limet direkte på skuffebund.
41

 

3.5.3   Konstruktionsproblemer og forekommende skader 

Mindre vertikale sprækker i finér på begge siders midtparti på grund av blindtræets svinde.
42

 

Glide- og styrliste er limet på sider med modsat fiber retning, derfor forekommer sprækker på sider, 

da blindtræet ikke kunne arbejde. Bagklædning er også sprækket i limning på grund af svind. 

Kommoden har været i forskelligt klima, fugtigt miljø gjorde borebiller aktive, og kommoden blev 

skadet af det (se Figur 23.). Hvorimod tørret miljø har fået træet til at svinde. Da spændingen blev 

for stor mellem blindtræet og finéret forekom skader, sprække og løs finér osv. Skufferne har låst 

konstruktion, derfor forekommer sprækker i bund. 

 

                                                
38 Cecilia, Ericson, 2004, Konserveringsrapport; Rokokobyrå; 1750-1775, LiU-Malmsten, s.2 
39 Ibid., s.1 
40

 Ibid., s.6 
41 Ibid., s.4, 5 
42 Ibid., s.11 
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Figur 23. Insektangreb i dæk, sider og bagklædning. (Ericson, 2004, Konserveringsrapport; 

Rokokobyrå; 1750-1775) 

 

3.5.4   Kunsthistorisk sammenhæng 

Lars Nordin er født 1708 og døde d.3. oktober 1786. Han var en svensk møbelsnedker, som er kendt 

for at lave møbler med enkel finér med kun lidt mønster. 

Som 18årig begyndte Nordin at stå i lære hos Eric Örn, hvor han var i fire år til 1730. Omkring 

1740 var han på svendevandring til Paris, derfra vendte han tilbage til Stockholm i 1743, hvor han 

blev optaget som hofschatullmager sammen med Samuel Pasch. Nordin blev mester i 1752 og 

modtog borgerskab 1764. 

Det menes, at han havde sit værksted på Slottsbacken 6 og derfra leverede møbler til Lovisa Ulrika 

og andre medlemmer af den kongelige familie. Det er kendt, at til den kongelige families 

indflytning til Stockholms slot leverede Nordins værksted mindst syv kommoder. Nordins 

karakteristiske teknik er, at han har fineret med en finér på dobbelt-krumme overflader. 

Hans værk er repræsenteret på Nationalmuseet med en kommode, som han fremstillede sammen 

med Carl Petter Dahlstrøm.
43

  

                                                
43 http://sv.wikipedia.org/wiki/Lorentz_Nordin, 11/4/2011 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Slottsbacken
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4    Afsluttende diskussion 
 

4.1   Sammenligning af møblerne på konstruktion og materiale 

(se bilag, sammenligningsskemaer for kommoder) 

 4.1.1   Konstruktion – låst eller ikke låst 

Nordstjerneskommode har mellembund som er heldækkende i ikke låst rammekonstruktion. Mens 

Nordiska museets svensk kommode af Linning har mellembund udført i træ med modsat fiber 

retning af sider, hvilket kan medføre spændinger ved skiftende fugtighed. Dette gælder også den 

ene fra konserverings rapports kommode af Linning. Dette indikerer, at hver snedker havde deres 

egen konstruktionsteknik af korpus. Hvorimod alle snedkere syntes at have udført skuffer i låst 

konstruktion. 

4.1.2   Limning af korpusdeler 

Nordstjernekommodens sider er ikke limet direkte på dæk, mellembund og bund for de har 

rammekonstruktion, mens de øvrige Stockholms snedkere har limet dæk, mellembund og bund 

direkte på siderne i modsat fiber retning. Styreliste er limet enten på sider eller på glidelister (se 

Fugur 27.), alle i samme fiber retning som underlaget. I Nordstjernes tilfælde er styreliste limet på 

glideliste/mellembund (se Figur 24.). I Nordiska museets tilfælde er styreliste limet mod sider (se 

Figur 25.). I Skoklosters tilfælde er styrelisten lagt på en tredje måde, halv/halv i sinklistere og 

tappet i forben, men også i korrekt fiber retning (se Figur 26.). Limning af styrelister er forskellig i 

samtlige fem tilfald, men alle i korrekt fiber retning. 

 
Figur 24. Styrelister (markerede i røde 

felter) på rammekonstruktion, 

Nordstjernekommoden. 

 
Figur 25. Styrelister (markerede i røde felter) på side, 

Nordiska museet. 
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Figur 26. Styreliste (markerede i rød felt) på 

rammekonstruktion, Skokloster slot. 

 
Figur 27. Styrelister (markerede i røde felter) på 

glidelister. (Ericson, 2004, Konserveringsrapport; 

Rokokobyrå; 1750-1775 

4.1.3   Materialevalg 

Alle fem kommoder har korpus i fyrretræ, derimod varier skuffernes træsort meget. 

Nordstjernekommodens skuffer er i eg (se Figur 28.); Skoklosters kommodes skuffer er i valnød (se 

Figur 29.); Nordiska museets kommodes skuffer er sandsynligvis i ahorn (se Figur 30.); kommoden 

fra Bodil Staunings rapport har skuffer i elletræ (se Figur 31.) og kommoden fra Cecilia Ericsons 

rapport er skuffetræsort ikke opgivet. 

 
Figur 28. Skuffeside, Nordstjernekommode, Stockholms 

slot. 

 
Figur 29. Skuffebagstykke, Skokloster slot. 
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Figur 30. Skuffebund, Nordiska museet. 

 
Figur 31. Skuffebagstykke,Stockholmssnedkers. 

(Stauning, 2004, Konserveringsrapport, Byrå/rokoko – 

Linning) 

 

4.2   Konklusion 

 

I indledningen beskrev jeg målet med denne afgangsopgave: 

1) at forstå hvad i en kommodes konstruktion, der adskiller en fransk kommode fra en svensk. 

2) at forstå, hvordan en kommodes konstruktion påvirker kommodens funktion og holdbarhed. 

3) at vise, hvordan en ny fremstillingsteknik og konstruktion tages op af snedker. 

Jeg har søgt svaret gennem at granske fem kommoder med hensyn til konstruktionen (låst eller ikke 

låst), limning af korpusdeler og materialevalg. 

4.2.1   Hvad i en kommodes konstruktion og materialevalg adskiller en fransk kommode fra 

en svensk? 

Svaret er at rammekonstruktion af dæk, mellembund og bund er en fransk teknik,
44

 ingen af de 

svenske kommoder i mit studie har rammekonstruktion. 

Jeg har observeret, hvordan de sydeuropæiske møblers blindtræs konstruktion ofte er dårligt udført, 

mens de svensk fremstillede kommoder generelt er pænere udført. De kommoder som indgår i mine 

studier bekræfter dette. 

Valnødtræ i skuffer er ualmindeligt i svensk kommode, hvorimod det oftere ses i syde- og 

mellemeuropæiske møbler. 

4.2.2   Hvordan påvirker konstruktionen et møbels funktion og holdbarhed? 

Låste konstruktioner og klimaforandringer fører til skader på møbler. Hvorimod 

rammekonstruktioner i dæk, mellembund, bund og bagklædning er en bedre konstruktion, da den 

tillader træet at arbejde, og derfor må den være den bedste måde at fremstille møbler i massivt træ 

på. Men snedkerne i Stockholm i tidlig rokokotiden har forenklet konstruktionen, eller de har valgt 

deres kendte tekniker, så de har fremstillet møbler på en anden måde end Nordstjernekommoden. 

Siderne på alle de fem kommoder er fremstillet med låst konstruktion, limet på ben i fals (eller uden 

fals). De to kommoder på kongelige slotte havde ingen sprækker på sider, hvorimod de tre andre 

havde. Det er fordi klimaforandringerne var mindre på slotte. Skufferne er fremstillet i låst 

                                                
44 Information af Lassi Koivunen, konservator på Stockholms slot. 
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konstruktion i rokokotiden. Snedkerne har valgt skuffebund både på langs og tværs med låst 

konstruktion, hvilket medfører, at bunden sprækker uanset retning, men mindst ved skuffer med 

bund parallelt med skuffefront. Ved bagklædninger, som ikke har rammekonstruktion og er dyvlet 

fast i ben, forekommer sprækker. Det er også på grund af låst konstruktion. Så længe kommoderne 

ikke stilles i for fugtigt eller for tørt klima ændres deres holdbarhed og æstetisk udtryk ikke. Men 

det kan ske meget, hvis det ændres, når møbler har låste konstruktioner. 

Når skurt, glide- og styreliste, mellembund og bund er limet på tværs af fiber retning på sider, 

forekommer der skader på møbler. Limningen er måske udført af en tidligere konservator, og er 

ikke oprindeligt. Det er svært at vurdere.  

Når snedkerne har valgt materialer af ringere kvalitet med mange knaster eller dårlig bearbejdning, 

forekommer skader ikke nødvendigvis. Men det er igen klimamæsssige forhold, som er afgørende 

for, om skaderne opstår, hvilket er tydeligt på reference møblerne. På den franske kommode fra 

Skokloster slot er materialevalget af ringere kvalitet og dårligt bearbejdet, men uden stor skade. 

4.2.3   Fra Frankrig til Sverige 

Hvad kan mine observationer sige os om tilbøjeligheden hos snedkere at tage nye 

fremstillingsteknikker og konstruktionsprincipper op? I Nordstjernekommoden er mellembunds 

rammekonstruktion en fransk teknik som den svenske snedker, Samuel Pasch har bragt med sig 

hjem fra Frankrig. Hans efterfølger, Christian Linning, forenkler rammekonstruktionen til en 

heldækkende plade, da den ligger på tværes af fiber retning på sider må det siges at være en ringere 

teknik, som også var kendt i senbarokstid. 

 

4.3   Refleksion 

 

Jeg er medvidende om at mine observationer kun kan give en indikation, da det kun har været de tre 

kommoder på Stockholms slot, Skoklosters slot og Nordiska museet, som jeg kunne studere fysisk. 

Det var desværre ikke muligt for mig at studere alle tre Nordstjernekommoder på Stockholms slot. 

Det er mit håb, at der i fremtiden kan blive lavet studier af de øvrige Nordstjernekommoder og 

samtidige svenske kommoder, så der kan nås yderligere konklusioner i forhold til, hvordan en ny 

stilart optages uden at konstruktions- og fremstillingsteknik følger med. I øvrigt syntes jeg, at det vil 

være passende i fremtidige konserveringsrapporter at beskrive konstruktionen i flere detaljer end det 

har været praksis tidligere. Da det vil gøre det muligt at lave studie i konstruktion udfra 

konserveringrapporter i fremtiden. Jeg har reflekteret over hvorfor snedkerne ikke har taget ny 

konstruktions principper til sig men i stedet vendt tilbage til deres kendt principper. Det kan 

muligvis være fordi snedkerne og kunde på den tid gik mere op i udseende end funktion samt 

snedkerne var meget konservative. 
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Bilag    Sammenligningsskemaer for kommoder 
Ejer  Stockholms slot Skoklosters slot Nordiska museet Privat ejer A.R. Antik handler 

Inv. nr. HCK, KGH 420 1767 34.690 - - 

Snedkere Samuel Pasch Étienne Doirat Christian Linning Christian Linning Lars Nordin(?) 

Datering 1744 
Tidlig rokoko 

Omkring 1730 
Tidlig rokoko 

1760 
Sen rokoko 

1769 
Sen rokoko 

1750-1775 
Midt rokoko 

Mål (H. B. D.) cm 86x143x65 

(med marmorskive) 

84,3x168x75 

(med marmorskive) 

83.5x113x63 84x124x57 

(uden topplade) 

81x112,5x58  

(uden topplade) 

Blindtræ Tæt fyrretræ Fyrretræ, 
forstærknings liste i eg 

og frugttræ, klodser i 

lind (?) 

Fyrretræ Fyrretræ Fyrretræ 

Dæks opbygning Rammekonstruktion 
med fyldning 

Rammekonstruktion 
uden fyldning 

- Massiv plade Massiv plade 

Dæks fastgørelse  

1) på sider 
2) i ben 

 

1) Ingen fastgørelse 
2) Sinket med dyvler 

 

1) Ingen fastgørelse 
2) To sinkliste er 

sinket 

-  

1) Dyvlet i fals 
2) ? 

 

1) Sinket 
2) Sinket 

Siders fiber retning Liggende Liggende Liggende Liggende Stående 

Siders fastgørelse 
1) i ben 

 
1) I fals 

 
1) I fals i bagben 

 
1) I fals 

 
1)I fals 

 
1) ? 

Bunds opbygning Rammekonstruktion 

med fyldning 

Massiv plade Massiv plade Massiv plade Massiv plade 

Bunds fastgørelse 
1) på sider 

2) i ben 

 
1) Limet med liste 

2) Tappet 

 
1) Limet med liste 

mellem bund og sider 

2) Tappet i bagben 

 
1) Limet liste fra 

neden 

2) ? 

 
1) ? 

2) ? 

 
1) I not 

2) ? 

Skurt En del af mellembund Ja En del af mellembund En del af mellembund Ja 

Skurts fastgørelse (se under 

mellembund) 

I not, bagskurt er 

tappet i bagben 

(se under 

mellembund) 

(se under 

mellembund) 

I not 

Glideliste En del af mellembund Ja En del af mellembund En del af mellembund Ja 

Glidelistes fastgørelse Rammekonstruktion I skurte, lagt halv/halv - - Limet på sider 

Styreliste Ja Ja Ja Ja Ja 

Styrelistes fastgørelse Limet på glideliste  

/mellembund 

Tappet i forben og lagt 

halv/halv i bagskurte 

Limet på sider  Limet på sider Limet på glideliste 
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 Stockholms slot Skoklosters slot Nordiska museet Privat ejer A.R. Antik handler 

Mellembunds 

opbygning  

Rammekonstruktion 

med fyldning 

Rammekonstruktion 

uden fyldning 

Massiv plade Massiv plade - 

Mellembunds 
fastgørelse 

1) på sider 

2) i ben 

 
1) Ingen fastgørelse 

2) I not  

 
- 

 
1) Ingen fastgørelse 

2) Gratet? 

 
1) I not 

2) ? 

- 

Bagklædnings 
opbygning 

Rammekonstruktion 
med fyldning 

Liggende Liggende Liggende Liggende 

Bagklædnings 

fastgørelse 
1) i dæk 

2) i mellenbund og 

bund 

3) i ben 

 

 
1) Ingen fastgørelse 

2) Dyvlet 

3) Dyvlet i fals 

 

 
1) Dyvlet 

2) -, dyvlet 

3) Dyvlet i fals 

 

 
1) - 

2) - 

3) Dyvlet i fals 

 

 
1) ? 

2) ? 

3) Dyvlet i fals 

 

 
1) ? 

2) ? 

3) Dyvlet 

Øvrigt  Konstruktionsliste er 

limet mellem sider og 

mellembund 

Konstruktionsklodser 

er limet mellem sider 

og forben 
Konstruktionsliste er 

limet i not på sider 

 -  -  - 

Skuffer 

1) sider, bag og bund 
2) front 

 

1) Eg 
2) Fyrretræ 

 

1) Valnød 
2) Fyrretræ 

 

1) Ahorn 
2) Fyrretræ 

 

1) Elletræ 
2) Fyrretræ 

 

1) ? 
2) ? 

Bunds opbygning I kommodens 

dybde/massiv plade 

I kommodens 

bredde/massiv plade 

I kommodens 

bredde/massiv plade 

I kommodens 

bredde/massiv plade 

I kommodens 

bredde/massiv plade 

Bunds fastgørelse 
1) på front 

2) på sider 

3) på bagstykke 

 
 

1) I fals med liste (not) 

2) I fals med liste (not) 
3) I fals med liste (not) 

 
1) I fals 

2) Dyvlet 

3) Pålimet liste 

 
1) I fals 

2) Dyvlet 

3) Dyvlet 

 
1) ? 

2) Dyvlet 

3) ? 

 
1) ? 

2) Limet 

3) ? 

Stopklodser Ja - - - - 

Sargs fastgørelse 

1) i forben 
2) på bund 

 

1) I not 
2) Pålimet 

 

1) - 
2) Pålimet 

 

1) - 
2) Pålimet 

 

1) ? 
2) ? 

 

1) ? 
2) ? 

Finér træsort Amarant Jakaranda Jakaranda og rosentræ Amarant, valnød og 

lyst træ 

Valnød, jakaranda og 

birketræ 
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 Stockholms slot Skoklosters slot Nordiska museet Privat ejer A.R. Antik handler 

Teknisk analyse 

1) Blindtræs 
bearbejdning 

2) Materialevalg 

 

1) Fint høvlet 
2) God 

 

1) Nogle steder fint 
høvlet, men generelt 

ringere 

2) Meget ringere 

 

1) Bund og 
mellembund ringere 

2) Ringere 

 

1) ? 
2) Ringere 

 

1) ? 
2) ? 

 


