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SAMMANFATTNING
I den här rapporten redovisas processen och resultatet 
av mitt examensarbete på Carl Malmsten Furniture 
Studies. Möbeltapetsering är ett brett och omfattande 
område vilket förmedlas och tydliggörs under 
utbildningens tre år. Förutom hantverket som 
praktiskt arbete har insikt om en långt mer komplex 
och mångfacetterad bild av området gjort sig gällande. 
I den här rapporten presenteras arbetet med att ta 
fram ett underlag till tapetserarverkstaden på Skansen 
för att utveckla det pedagogiska uppdrag som utförs i 
verkstaden. Arbetet har resulterat i historieberättande 
med utgångspunkt i den aktuella tiden i verkstaden, 
det vill säga 1800-talets andra hälft. 

Historieberättandet utgår från en möbel som jag 
valt utifrån den information och de historier som är 
väsentliga för tiden och som bör synliggöras. Fokus 
ligger främst på att lyfta fram tapetseraren och dennes 
betydelse för utformandet av stoppmöbler. Även de 
tekniker, material och rådande trender som var 
aktuella under 1800-andra hälft har lyfts fram och satts 
in i sammanhang som knyter ihop dem med samhället 
och omvärlden. Arbetet har även resulterat i en skiss 
av en möbel som ska fungera som utgångspunkt för 
historieberättandet där alla moment i en 
tillverkningsprocess ska kunna demonstreras. 

I mitt examensarbete vill jag visa på sidor av 
hantverket som ligger utanför det rent praktiska och 
undersöka hur hantverket kan användas som ett 
hjälpmedel i historieberättandet och informations-
spridningen på Skansen. 



ABSTRACT
This report presents the process and results of my 
bachelor thesis at Carl Malmsten- Furniture Studies. 
Upholstery is a broad and comprehensive field which 
has been made clear during three years of education. 
In addition to the craft as a practical work, insight 
into a far more complex and nuanced picture of the 
field has asserted itself. This report presents the work 
of developing a basis for the pedagogical tasks carried 
out in upholstery workshop at Skansen. The work has 
resulted in storytelling about the current time in the 
workshop, the late 19th century. 

The storytelling is based on a piece of furniture which 
I have found most relevent in reference to the 
information and stories that are essential for its time 
and that should be noticed. The focus is primarily on 
highlighting the upholsterer and her or his importance 
to the design of upholstered furniture. The 
techniques, materials and trends that were current in 
the second half of the 19th century has been 
highlighted and deployed in the context that 
connects them with society and the surrounding 
world. This work has also resulted in an outline of a 
piece of furniture that will serve as the basis for story-
telling in which all steps of a production process can 
be demonstrated. 

In my thesis, I want to show aspects of the craft 
beyond the purely practical and investigate in what 
way the craft can be used as an aid in storytelling and 
the spreading of knowledge at Skansen.



FÖRORD
Den första idén för mitt examensarbete var att ta 
fram en produkt till Skansens tapetserarverkstad för 
demonstration av hantverket. Önskemål från 
tapetserarskrået på Skansen om en ny produkt att visa 
avancerade tekniker på och att ta fram för 
produktion har en tid stått på agendan. Trots detta fick 
mitt examensarbete en annan karaktär. Efter ett möte 
med tapetserarskrået stod det klart att de önskemål 
som efterfrågades var i stort sett klara koncept och 
därför kändes den ingången inte passande för ett 
examensarbete. Det här är kanske primärt ett uppdrag 
för Skansen eller skrået själva om en sådan förändring 
och produkt skulle bli aktuell. 

För mig gällde det att hitta en annan inriktning och 
efter samtal med mina handledare blev ingången med 
historieberättandet det som jag antog. Förutsättningen 
för mitt examensarbete grundar sig på mina 
erfarenheter som museipedagog på Skansens 
tapetserarverkstad som studerande på Carl Malmsten 
Furniture Studies samt som yrkesverksam tapetserare 
och hade utan dessa kunskaper varit svårt att 
genomföra.

Jag vill tacka min handledare Johan Knutsson och min 
examinator Sara Lindqvist som hjälpt mig med  
uppslag och ideer till min uppsats. Samt till 
handledning på olika sätt under arbetets gång.

Tack till Josefin Sterzenbach på Skansen för 
uppmuntran till projektet och för det material som 
jag fått ta del av. Även ett stort tack till mina kollegor i 
tapetserarskrået för tips, ideer och glada tillrop.

Sedan vill jag tacka övrig  personal och studenter på 
Carl Malmsten Furniture Studies för inspiration och 
stöttning och massor av roliga stunder under 
studietiden. 

Till sist vill jag tacka Mikael Ohlsson på alla möjliga 
tänkbara sätt. Du har varit mitt stora stöd under hela 
tiden. Tack för matlådor, starka drinkar och tålamod. 
Massor av kärlek till dig.
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I den inledande delen presenteras de frågeställningar 
och mål som ligger till grund för rapporten. Här 
presenteras också i korthet tillvägagångssätt och 
metoder för hur jag har kommit fram till resultatet. 

1.1 Syfte
Arbetets syfte har i en förlängning varit att synliggöra 
möbeltapetsering och det unika hantverk det är. Detta 
för att öka kunskapen om hantverket för en bredare 
allmänhet.

1.2 Mål
Mitt mål har varit att utforma ett förslag på 
åskådnings- och undervisningsmaterial till 
tapetserarverkstaden på Skansen. Detta för att under-
lätta kunskapsförmedlingen av hantverket med dess 
tekniker och material. Undervisningsmaterialet ska 
kunna användas som redskap för att berätta historier 
kring hantverket, tapetserarens roll och samhället i 
stort vid den aktuella tidsperioden. 

1.3 Frågeställningar
Vilken produkt bör användas och hur ska den se ut för 
att uppfylla de önskemål och riktlinjer som Skansen 
har för sin kunskapsförmedling? Hur ska den enkelt 
och metodiskt visa olika tapetserartekniker på ett 
representativt och pedagogiskt sätt samt ge uppslag för 
historieberättandet som ska stå i fokus?

1.4 Metod och källor
Den mesta av efterforskningen har skett genom 
litteraturstudier. Historieberättandet kring produkten/
möbeln har främst grundat sig på historiska företeelser 
och förhållanden. I den här researchen har jag använt 
mig av den grundlitteratur i stilhistoria som 
presenterats under min utbildningstid. Jag har 
fått god vägledning av texter skrivna av Elisabet 
Stavenow-Hidemark som är väl insatt i både den 
aktuella tidsperioden och det tapetserarhantverk som 
då utövades. Jag har besökt Nordiska utställningen 
Möblerade rum för ytterligare infallsvinklar. Jag har 
även fått ta del av dokument som berör Skansens 
utvecklingsarbete när det gäller kulturhistoriska 
avdelningen, bland annat underlag för 
iordningställande av kulturhistoriska miljöer. 
Dessutom har jag gått igenom material som används 

1 INLEDNING
som kunskapsunderlag för tapetserarverkstaden där 
boken Tapetserare- och dekoratöryrkets historia ingår. 
Jag har under arbetet med mitt examensarbete jobbat 
i verkstaden  och har då haft möjlighet att utvärdera 
och iaktta arbetet och den nuvarande situationen. Att 
utforska andra delar av Skansen har också varit en del 
av researchen. Här har jag tittat på hur arbetet med 
mitt projekt skulle kunna gå att knyta ihop med andra 
verksamheter och miljöer på Skansen. Mina ideer om 
hur den fysiska produkten kunde utvecklas blev också 
på ett vis en del av metoden. Här gjordes avvägningar 
som kom att bli avgörande för resultatet. Tekniker och 
material valdes som utgångsläge för de historier som 
jag ville skulle berättas. 

Förutom den nämnda litteraturen och mina insikter 
i Skansens förutsättningar och uppdrag har jag tagit 
vara på min egen hantverkskunskap och min 
erfarenhet av pedagogiskt arbete i Skansens 
tapetserarverkstad.

1.5 Avgränsningar
Eftersom jag utgått från Skansens tapetserarverkstad 
som plattform hade jag redan här faktorer att förhålla 
mig till som avgränsar arbetet. Produkten som 
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presenteras skulle vara från den aktuella tidsperioden 
och jag hade även Skansens riktlinjer för det 
pedagogiska arbetet att förhålla mig till. 
Utgångspunkten för historieberättandet är 
begränsad till en enda möbel. All typ av information 
har övervägts för att föras fram, det vill säga inte 
begränsas till endast tekniker, material och 
tapetserarens roll. Historierna som kretsar kring 
möbeln har fått ett begränsat antal, en för varje ”enskilt 
moment i möbeln”. Historierna som berättas har fått 
styra den tänkta utformningen av produkten. 

I en förlängning kan den här produkten realiseras av 
Skansen och då skulle en manual kunna utformas om 
hur historieberättandet kan framföras och formuleras. 
Själva produkten ligger i nuläget på ett skisstadium, en 
prototyp kan först bli aktuell om uppdraget realiseras. 
Detta val har gjorts eftersom historierna är de som är 
det centrala. En iscensättning av miljön med rekvisita 
som kan stödja upp sammanhang och kontext kan 
också utvecklas. Detta kommer dock inte att ingå i 
examensarbetets uppbyggnad och rapport.
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2 BAKGRUND
Utifrån mina erfarenheter kommer jag i det här 
avsnittet formulera de problemställningar som ligger 
till grund för mitt arbete. För att förstå förutsättning-
arna för en lösning behövs även en beskrivning av 
Skansen visioner som även tas upp i det här avsnittet.

2.1 Problembeskrivning och 
utgångspunkter
Förutom mina studier på Carl Malmsten Furniture 
Studies har jag parallellt arbetat på tapetserar-
verkstaden på Skansen som tillhör den kultur-
historiska avdelningen. Den huvudsakliga uppgiften 
som museipedagog och hantverkare på Skansen är att 
undervisa och informera besökarna om den miljö och 
det hantverk man representerar. I nuläget produceras 
sitsar i verkstaden för stolar som tillverkas på Skansens 
snickerifabrik. Stoppningen på sitsen är en så kallad 
kullerstoppning som är en av de enklare teknikerna 
inom hantverket.  Stolstypen är i detta fall från en 
senare tidsperiod än den som tapetserarverkstaden 
representerat. 

Verkstaden är placerad i guldsmedshuset i Skansens 
stadskvarter. Inredningen består i huvudsak av två 
arbetsbord där arbetet och förevisningen sker. Utöver 

det finns ett antal möbler utplacerade i rummet som 
används i pedagogiskt syfte. Bland annat finns ett 
exemplar av den stol som produceras i verkstaden. I ett 
av hörnen står en redningsmaskin för uppredning av 
tagel. Några hyllor finns också för förvaring. För övrigt 
finns det i verkstaden material, verktyg, tygprover och 
bilder som visar på de olika områdena inom 
hantverket.

Under mina arbetspass i verkstaden har jag upplevt att 
det material vi har tillgång till inte alltid kan ge svar på 
de frågor som ställs av besökare. Upplägget i verksta-
den begränsar i nuläget ingångar till bredare förståelse 
för hantverket. Det fysiska materialet är ett viktigt 
redskap för att påbörja och bygga upp historier om 
hantverket. Sammanhangen som diskuteras blir dock 
ofta lösryckta och det kan vara svårt att förklara hur 
de olika stegen i hantverket ser ut och helheten och 
kontexten går på det sättet förlorad.

En annan aspekt som också ofta får stå tillbaka är 
varför hantverket ser ut som det gör och hur det 
hänger ihop med samhällsutvecklingen i stort. 

bild 1. Stolstypen som det idag produceras sitsar för på Skansen.

bild 2. Interiör från Skansens tapetserarverkstad.
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Under min tid på Skansen har det diskuterats inom 
hantverksskrået hur ändringar i tapetserarverkstaden 
skulle kunna se ut för att förändra situationen. Jag har 
med mitt examensarbete valt att arbeta fram ett förslag 
på material till Skansens tapetserarverkstad som skulle 
kunna fördjupa kunskapsspridningen och levande-
göra miljön genom användbara redskap, både fysiska 
och teoretiska. Produkten kommer inte i första hand 
innebära en fysisk produkt i form av en möbel utan 
främst bestå i berättelser kopplade till den produkt 
som presenteras. Det är själva historieberättandet som 
ska komma att stå i fokus och möbeln kommer med 
sina tekniker och material bara att vara ett redskap och 

ett hjälpmedel att hänga upp sina berättelser på. 
Mycket av tapetserarteknikerna och materialen har 
utvecklats jämsides med samhället och omvärlden i 
stort och det går därför att göra många kopplingar. 
Valet på den här uppgiften har utvecklats från att det 
från början var tänkt att göra en produkt för att visa 
tekniker på. Det skulle ha kännts som ett uppdrag 
endast angelägen för oss som arbetar där. Men av föga 
intresse för den stora allmänheten.

Frågan har till exempel lyfts fram under ett skråmöte. 
Där framgick svårigheterna med att arbeta på samma 
föremål parallellt då alla har olika handlag. En större 
variation på arbetet efterfrågades och förslag på en 
nåldyna eller liknande mindre arbeten att påbörja och 
färdigställa på egen hand kom på tal. Möjligheten att 
göra egna projekt som stämmer överens med tids- 
perioden är också ett alternativ. Det finns alltså 
möjlighet att visa områden som för den utövande 
känns meningsfulla och bekväma och där man känner 
sig engagerad. Med detta skulle också en större 
variation på hantverket kunna visas upp. Mitt förslag 
skulle i så fall vara ytterligare ett komplement där 
meningen inte skulle vara att färdigställa en möbel 
utan snarare komplettera de olika pågående enskilda 
projekten med en mer teoretisk infallsvinkel som inte 

är så beroende av den enskilde hantverkarens handlag. 
I en förlängning kan berättelserna översättas till de 
möbler och tekniker som engagerar både den som ska 
förmedla och ta emot kunskapen. 

Ingången med historieberättandet i fokus öppnade 
upp för ett mer intressant arbete och ett passande 
format för Skansen och dess tapetserarverkstad där 
förmedlingen av kunskap står i fokus. En utgångs- 
punkt i arbetet är att förhålla sig till Skansens rikt- 
linjer. Produkten ska vara praktisk i form av 
ergonomi, storlek och användning. Produkten ska 
också passa in i den tidsperiod från vilken verkstaden 
har sitt ursprung, det vill säga 1800-talets andra hälft. 
En av de viktigare delarna är att få besökarna att känna 
sig delaktiga genom att addera ett moment av aktivitet 
för besökarna i kunskapsförmedlingen. En annan 
viktig aspekt som ligger till grund för mitt val är 
kursen Möbelhistoriska arketyper. Under kursen hade 
vi ett seminarium på Skansen där vi pratade mycket 
om att gestalta en kulturhistorisk miljö. Vilka val som 
görs och hur valen argumenteras. Detta kommer också 
bli ett ställningstagande för min egen del.

Ett arbetspass på Skansens tapetserarverkstad går 
främst ut på att prata och informera besökarna om bild 3. Rekvisita från Skansens tapetserarverkstad.
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hantverket. Ofta blir pratstunden inte så lång och 
många gånger får man förklara de mest grund- 
läggande sakerna. En av de stora utmaningarna är att 
historieberättande måste bli begripligt även om man 
bara ska beskriva ett moment eller ett material. Tanken 
är inte att gå igenom hela historien utan snarare kunna 
beskriva och prata runt det moment och det material 
man använder vid just det enstaka tillfället och få in 
hantverket i en större kontext.

2.2 Skansen
1891 grundade Artur Hazelius Skansen som är 
världens äldsta friluftsmuseum. Artur Hazelius var 
språkforskare, lärare och folkbildare. Han insåg att det 
gamla bondesamhället höll på att försvinna. Detta i 
en tid då det byggdes fabriker och sågverk, jordbruket 
mekaniserades allt mer och järnvägar anlades genom 
hela landet. Sverige höll på att urbaniseras. Syftet med 
Skansen var att visa hur människor bott och verkat i 
olika delar av Sverige under äldre tid. Hazelius hade 
visionen att visa historien ur ett brett perspektiv som 
omfattade hela landet. Byggnader från hela Sverige 
flyttades till Skansen och inreddes. Hazelius ville att 
Skansen skulle vara ett levande museum där olika 
situationer från vardagen och arbetslivet skulle 

iscensättas. Husdjur blev också en stor och viktig del 
av museet då de varit en central del i bondesamhället, 
också vilda nordiska djur fick sin plats på Skansen. 
Under åren som gått har cirka 150 kulturhistoriska 
byggnader flyttats till Skansen från olika delar av 
Sverige. Främst är det hus från 1700- och 1800-talen, 
men tidsmässigt kan man röra sig från 1400-talets slut 
till tiden omkring 1930. Efter Hazelius död har hans 
tankar och idéer levt vidare på Skansen.1

Numera är Skansen en organisation som innefattar en 
mängd olika verksamheter och med ett 30-tal olika 
yrkeskategorier. Skansen är främst ett museum men 
också en nöjespark med Stockholms enda djurpark.2 
Skansen är en stiftelse med staten, Stockholm stad och 
Nordiska muséet som grundare.

Skansen som stiftelse erhåller bidrag från kultur- 
departementet. Staten tog över som huvudman för 
Skansen 1994. Verksamheten regleras av fastställda 
stadgar, Skansens mål och vision fastställs i sin tur 
av Skansens styrelse som har det yttersta ansvaret för 
stiftelsen.3

2.2.1 Skansens vision och uppdrag
På Skansens hemsida kan man ta del av museets vision 
och uppdrag som fastställts av styrelsen. Det aktuella 
dokumentet fastställdes 2008. Formuleringen under 
rubriken vision är kortfattad: Friluftsmuseet Skansen 
ska vara i världsklass, lustfyllt och tillgängligt för alla. 
Under rubriken Uppdrag följer en rad punkter som 
berättar om hur visionen ska uppnås.  Folkbildning 
är fortfarande det som står i centrum på samma sätt 
som det gjorde från Skansens begynnelse. Även om 
museets fokus ligger på Sveriges historia är uppdraget 
att sätta denna i relation till samtiden och framtiden 
lika viktig. Bevarande och vård är också viktiga delar i 
uppdraget. Detta gäller inte bara de fysiska miljöerna 
och föremålen utan även kunskap om hantverk, seder, 
natur och traditioner, det vill säga det immateriella 
kulturarvet. Det betonas också att detta ska gestaltas 
och redovisas utifrån dokumenterad kunskap och så 
trovärdigt som möjligt. I uppdraget framgår det tydligt 
att gästen är en viktig och avgörande del av verksam-
heten. Museet ska vara tillgängligt för alla, politiskt 
och religiöst obunden samt en arena för mångfald av 
kulturyttringar. Förutsättningar ska finnas för alla på 
Skansen oavsett ålder och bakgrund.4

1. http://skansen.se/sv/artikel/skansens-historia  (Hämtat 2013-07-19)
2.  http://www.skansen.se/sv/artikel/organisation (Hämtat 2013-07-23)
3.  http://www.skansen.se/sv/artikel/skansens-vision-och-uppdrag 
     (Hämtat 2013-07-23)

4.  http://www.skansen.se/sites/default/files/skansen/Vision_och_up    
     pdrag_0.pdf. (Hämtat 2013-05-08)
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2.2.2 Kulturhistoriska avdelningen och 
Tapetserarverkstaden på Skansen.
Skansens verksamhet är indelat i nio olika avdelningar. 
Tapetserarverkstaden tillhör den kultur- 
historiska avdelningen liksom övriga hus och gårdar 
med tillhörande miljöer. Kulturhistoriska 
avdelningen har även ansvar för klädkammaren och 

Skansens hantverk  och slöjd. Avdelningen bedriver 
även utbildning inom det kulturhistoriska området.5

Tapetserarverkstaden på Skansen är placerad i 
guldsmedshuset. Utrymmet har troligtvis aldrig inhyst 
någon tapetserarverkstad. Så vitt man vet har huset 
heller aldrig fungerat som guldsmedsverkstad men 
däremot har huset inhyst andra hantverkare när det 
fortfarande låg på sin ursprungliga plats på Bengt 
Ekehjelmsgatan i Stockholm.6

Skansens stadskvarter visar en medelstor svensk 
stad på 1800-talet med verkstäder och bostäder intill 
varandra. De flesta byggnaderna i stadskvarteren 
kommer liksom guldsmedshuset från Södermalm i 
Stockholm7. 

2.2.3 Utvecklingsarbete
Under informationssökningen till det här arbetet 
stötte jag på en text i Fataburen som tar upp de olika 
hantverkens situation på Skansen.8 Trots att texten 
är skriven för nu mer än 40 år sedan är den i det här 
sammanhanget fortfarande aktuell. Museimannen och 
silversmeden Bengtson skriver i sin text om hur 
Hazelius viktigaste drag och inslag i Skansen var 
”folklivet i levande drag”. Man koncentrerade sig mest 
på spektakulära händelser kopplade till årets växlingar. 

Hans visioner inbegrep inte direkt den grå vardagen. 
Han anade och insåg dock möjligheten att addera 
”dessa levande skatter” till de redan samlade. Och han 
hade rätt. År 1908 demonstrerades ”den utdöda 
konsten att spinna garn på handslända”. Härmed 
börjar den del av verksamheten som kom att innefatta 
skilda slöjder och hantverk. 

Skansens stadskvarter leder sina anor tillbaka till 1932. 
Med bokhantverkshuset lades grund för en medveten 
museal demonstration. Det ena huset fogades till det 
andra längs gatan och inreddes till verkstäder. I texten 
betonas den respekt och intresse som förevisningen 
av hantverket för med sig. Föremålen i hantverkarens 
händer berättar på ett annat sätt än vad det skulle 
göra i monter på ett museum.  På ett museum som 
Skansen har man alltså möjlighet att på detta sätt låta 
tingen tala,  att ”levandegöra” arbetsprocessen inom 
olika yrken. I texten ges exemplet med ciselören. 
Vid demonstrationen utgör hantverkarna ett viktigt 
folkbildande arbete. Samtidigt skapas en välvilja till 
det egna yrket. I texten nämns hantverk och gamla 
metoder som då, 1972 fortfarande fanns kvar men 
också yrken som var på att försvinna och redan gjort 
det. Detta rörde främst de yrken där maskiner helt kan 
ta över produktion och där utbildning inte finns. 

bild 4.  Museipedagogens arbete på Skansens tapetserarverkstad.

5.  http://www.skansen.se/sv/artikel/kontakta-skansens-avdelningar. 
     (Hämtat 2013-07-23)

6.  Informationen är hämtad från det historiska underlag som finns i 
     Skansens tapetserarverkstad.
7.   http://www.skansen.se/sv/kategori/stadskvarterens-hus 
     (Hämtat 2013-08-04)

8.   Bengt Bengtsson.(1972) Fataburen, Skansens stadskvarter som levande 
miljö Nordiska museet och Skansens årsbok. s.113-118
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Texten genomsyras av en ängslan för hur olika 
hantverk är dömda till undergång och en önskan om 
att dokumentera de ännu levande hantverken. Mycket 
har hänt sedan texten skrevs och flera hantverkare och 
hantverk har gått ur tiden.

Sedan några år tillbaka bedrivs ett pilotprojekt på 
Skansen för att säkerställa kunskapsöverförande till 
framtiden. I problembeskrivningen tas samma 
aspekter upp som i Bengtssons text, som hög 
medelålder hos utövare, bristande kunskaper hos de 
yngre och hantverk som redan försvunnit ur Skansens 
agenda. Det handlar om kunskapsöverförande och 
utbildningsinsatser. Ett av målen för arbetet är att få en 
översyn av den historiska korrektheten, nytt kunskaps-
material för att stödja berättelsen om yrkets villkor och 
förändring över tid med all vad det innebär. En annan 
viktig del i projektet är att erbjuda levande verkstäder 
för besökarna samt addera mervärden som till exem-
pel möjligheter att ”prova på” samt att sätta in material 
i en kontext för mer autenticitet. 

Utvecklingsarbetet har resulterat i en strategi för 
att säkra de immateriella värdena (handlingsburen 
kunskap). I huvudsak innebär denna att kunskap om 
vad som tillverkas i en specifik miljö och tid säkras 

och att man utifrån denna kunskap utvecklar
 berättelser som stödjer arbetet och förmedlingen.
Tapetserarverkstaden ingick i detta projekt där en 
verksamhetsbeskrivning och ett kunskapsunderlag 
togs fram. Ett antal föremål och material tillfördes 
även till verkstaden för att öka delaktigheten för 
gästen.9  Min uppgift har varit att fördjupa detta 
kunskapsunderlag utifrån min egen hantverks- 
kompetens och  att utveckla berättelser utifrån min 
erfarenhet av det pedagogiska arbetet i verkstaden.

Omsättningen av medlemmar har varit stor i 
tapetserarverkstaden vilket också tas upp i problem-
beskrivningen i projektet. Detta visar på hur viktig 
uppdateringen är och hur ömtåligt arbetet är. Den oro 
som Bengtsson tar upp i sin text för många hantverk 
anser jag inte finns på samma sätt mot tapetsering 
som de hantverk där maskiner kan ersätta hantverket. 
Hantverksteknikerna som visas i verkstaden används 
fortfarande inom yrket och ingår i utbildningen på ett 
antal tapetserarutbildningar i Sverige, inte minst på 
Carl Malmsten Furniture Studies.

Det är enligt mig inte i första hand själva hantverket 
som är hotat då det finns och fortfarande utbildas 
skickliga hantverkare i yrket. Det skulle därför vara 

möjligt att addera ytterligare värden till tapetser-
arverkstaden för att bredda kunskapsförmedlingen. 
Hantverket ska fortfarande vara det centrala samtidigt 
som man sätter det i relation till omvärlden och tiden. 

2.2.4 Pedagogiken
Rollen som museipedagog handlar om att arbeta mot 
Skansens mål och efter uppdragsbeskrivningen. Att 
förmedla historisk korrekthet, en allsidig och levande 
bild samt att motverka schablonbilder ingår i de 
uppgifter en pedagog på Skansen har. I verkstädena 
kan föremål vara ett pedagogiskt hjälpmedel som 
underlättar förmedlingen av kunskap. Att levandegöra 
en miljö eller ett hantverk är centralt när historien 
förmedlas på Skansen.10

bild 5. Skansens tapetserarverkstad.   

9.  Utvecklingsarbete i Skansens verkstäder 2006-2011 10.  Handledning för museipedagoger som arbetar i Stadens verkstäder,    
       Bagarstugan, Konsum, Järnhandel och kolonistugor. (2011)
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Som museipedagog på Skansen får man ta del av 
ett kunskapsunderlag som rör den verksamhet man 
befinner sig i. Bland annat ingår där ett dokument från 
Sveriges friluftsmuseer (FRI) som är en samarbets- 
organisation för svenska friluftsmuseer där 
gemensamma intressen avhandlas. Det rör alla 
museum inom FRI och är därför inte ett specifikt 
dokument för Skansen. Dokumentet är i stort en 
sammanfattning om pedagogik och hur den ska eller 
kan användas på museerna. Museerna är av olika 
karaktär och den pedagogiska verksamheten kan skilja 
sig åt. Gemensamt är förutsättningar för pedagogisk 
verksamhet i rekonstruerade miljöer, baserade på 
kulturarv och levande samlingar. 

Det är speciellt friluftsmuseernas specifika 
förutsättningar för lärande som tas upp. Det rör sig 
då främst om kulturhistoriska miljöer i full skala där 
föremål är placerade i en kontext som är en av de 
unika utgångspunkterna. Detta gör det möjligt att se 
sammanhang med omgivningarna och tiden ur vilken 
miljön är hämtad. Museerna har på grund av detta 
unika möjligheter att tydliggöra begrepp och 
kulturhistoriska sammanhang. Andra aspekter som 
också spelar in är att förmedlingen av kunskap kan 
anpassas efter årstider och att erbjuda flera 

pedagogiska aktiviteter där besökarna själva är 
delaktiga. Det finns förutsättningar att arbeta tematiskt 
och ämnesövergripande och problematisera kring 
värdegrundfrågor, att sätta in information i ett 
sammanhang.

Utformningen på den pedagogiska verksamheten 
måste vara dynamisk och medveten. Det är viktigt att 
både förhålla sig till ett föränderligt samhälle och att 
ha en god kunskap om vad eller vilka det berättas om 
och hur det görs.11

Som jag tolkar det framgår det tydligt i FRI:s text hur 
viktigt det är att sätta föremålen och det man 
förmedlar i en kontext och ett större sammanhang. Att 
utgå endast från en möbel och ett hantverk för att se 
hur långt ett sammanhang kan sträcka sig till att inte 
enbart handla om föremålet som sådant.

11.   Policy för pedagogisk verksamhet vid friluftsmuseer i Sverige. (2010-   
         12 -19)
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3 HISTORISK BAKGRUND
3.1 Historia och samhället
För att förstå de val som görs och vad som ska 
ligga till grund för historieberättandet måste man veta 
bakgrunden och fakta om den aktuella tiden. I det 
här avsnittet presenteras en översiktlig beskrivning av 
den aktuella tiden. Det är en viktig del som inte går att 
bortse från när historier ska formuleras och knyta an 
till sin samtid. Den information som presenteras i 
detta avsnitt är också av sådant slag att den är 
relevant för uppgiften och de historier som berättas för 
besökare på Skansen. 

Möbel-och stilhistoria är inte på något sätt avskilt 
från den övriga historien och samhället. I de kurser i 
stilhistoria som avverkats under utbildningen har det 
framhållits hur tingens olika historier framskrider som 
parallella linjer genom tiden.  Det är sällan en till- 
fällighet eller slump att saker utvecklas och ser ut som 
de gör. Ofta hänger saker samman och är beroende 
av sin omgivning och de förutsättningar som finns. 
Det samma gäller för stoppmöbler och tapetserarens 
yrkesutövande. De historier som ska bindas samman 
med den praktiska produkten måste förankras i den 
aktuella tidsperioden, i detta fall den senare delen av 
1800-talet till omkring sekelskiftet mot 1900-talet.

3.1.1 Kort om perioden
1800-talet framstår som förändringarnas århundrade 
på många områden, både ekonomiskt, politiskt och 
socialt. Industrialismen som den kanske mest 
omvälvande faktorn tog ordentlig fart i både Europa 
och Nordamerika. Nya transportmedel, främst järn-
vägen blev en av de största förändringarna. En stor 
betydelse för möbelsidan var 1800-talets alla 
utställningar. Under seklet arrangeras flera världs- 
utställningar som visade på modern industri, teknik 
och hantverk. Världen kom på många sätt närmare 
inpå och influenser och tendenser kunde lättare 
spridas. Världsutställningarna fick stort intresse och 
inflytande och fick stor betydelse för vidare 
utveckling av teknik och industriprodukter.12 Med 
industrialismens genombrott fick framförallt borgarna 
ett ökat välstånd. Den tekniska utvecklingen gjorde 
masstillverkning möjlig, nya material och produkter 
lanserades och blev mer tillgängliga. Även de mer 
lokala utställningarna främjade utvecklingen av konst 
och möbelindustrin.13

Inom litteraturen på området lyfts ofta ett fåtal miljöer 
fram. Både miljöer och enskilda föremål 
återkommer i flera av de böcker som avhandlar den 
aktuella tiden. Ofta är det miljöer som av någon 

anledning fortfarande finns bevarade eller är 
väldokumenterade.  Ofta representerar de här 
miljöerna en högborgerlig standard. När historien 
skrivs generaliseras mycket och de mest välbevarade 
och väldokumenterade miljöerna får ligga till grund 
för fakta och historieskrivningen av naturliga skäl.

En av dem som gör oss uppmärksam på detta är Märta 
Holkers som påpekar att det fanns väsentliga 
skillnader mellan högborgerliga och mer alldagliga 
miljöer inom borgerskapet14.  Det var till och med 
så att i 1890-talets Stockholm hade även de bättre 
arbetarhemmen kunnat börja möblera sina hem med 
föremål efter borgerliga förebilder. Dessa hem hade 
långt ifrån det textila överflöd som fanns i de 
borgerliga hemmen.15

Beskrivningen av 1800-talet i de här sammanhangen 
visar på ett ökat välstånd för många. Borgarna som 
näringsidkare var främst koncentrerade till städerna.16 
Men man ska också komma ihåg att Sverige på många 
håll var ett mycket fattigt land. På 1830-talet och 
framåt skedde en utvandring till följd av svår 
fattigdom ute i landet.

12. Märta Holkers, 2007, De svenska antikviteternas historia, Albert 
Bonniers förlag, s.191
13. ibid s.241
14. ibid s.242

15. Elisabet Stavenow-Hidemark. 1984. Fataburen, Nordiska museet och 
skansens årsbok, Hemmet som konstverk
-Heminredning i teori och praktik på 1870- och 80-talen. s.129-148
16. Utställning, Möblerade rum. Nordiska museet.
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bild 6 Salongsinteriör från 1870-tal.

3.1.2 Stilarna och synen på stil
Det som kom att dominera det sena 1800-talet inom 
inredning var de många nystilarna. I boken Svenska 
möbler under femhundra år (2008) har Bengt Nyström 
och Elisabet Stavenow-Hidemark skrivit om tids- 
perioden. Under 1800-talet uppstod denna stil- 
riktning som har fått många namn, ofta mindre 
anslående namn som stilkarusell, stilförvirring och 
eklekticism. Författarna till texten och de mest 
kunniga inom området väljer att ge texten rubriken 
“Historism” vilket de också väljer att kalla stil- 
riktningen. Redan sedan sekelskiftet 1900 har detta 
varit en stilriktning som det setts ner på. Den har 
ansetts vara osjälvständig. Från 1830-talet tillåts 
dessutom en stilpluralism där flera stilar förekommer 
samtidigt, ofta i en och samma miljö. Nyström och 
Stavenow-Hidemark resonerar om att det kan handla 
om ett sätt att förhålla sig till historien samtidigt som 
världen var på väg in i en ny tid.17

Historismen med alla dess nystilar var redan från 
början en stilriktning som fick mycket kritik, mest för 
den dåliga smaken. Hantverket stod dock högt, och 
däribland tapetserarhantverket som fick stor betydelse. 
Men författarna påpekar återkommande i texten att 
stilarna var självständiga tolkningar och att det inte 
handlade om slaviskt kopierande. 

17. Bengt nyström & Elisabet Stavenow-Hidemark. 2008. Svenska möbler 
under femhundra år. Natur och kultur. s.182
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bild 7.   Till vänster rokoko, till höger nyrokoko. Bilderna visar 
likheter men också de många olikheter mellan stilarna.

Historismen handlar bland annat om flykt i tid, rum 
och till andra ställen i världen.18 Det går att utifrån de 
texter skrivna inom området och av kunniga personer 
förstå att kunskapen om historien var stor. De stilar 
som uppkom hade inte kunnat bli till utan en 
medvetenhet och stor kunskap om tidigare stilar. 

I den här rapporten har jag valt att inte gå djupare in 
på de olika nystilarna i någon kronologisk ordning. 
De stilar som föregår eller blir efterföljare till perioden 
kommer jag inte heller behandla. Det finns ändå vissa 
element och enskilda stilar som har större betydelse 
för tapetserarens roll och utövande. Ett  exempel är 
nyrokokon som blev en ren inredningsstil på 
1800-talet. Nyrokokon är en av seklets mest använda 
och självständigaste bidrag till stilhistorien. Stilen har 
i sig inte mycket med originalet at göra, det vill säga 
1700-talets rokoko. Det som känns igen är de yttre 
attributen, de mjuka formerna och intresse för natur 
som återfinns i den skurna dekoren. Andra hälften av 
1840-talet är nyrokokon en rådande modestil.19

En annan stilriktning som blev mest märkbar under 
1800-talets senare del är tapetserarstilen. Tapetserarstil 
kallas de möbeltyper och inredningar som 
tapetseraren hade ”ensamrätt” över. Namnet är ett 

kategorisera och dela in historien i olika stil- 
kategorier men också om att tala om god stil.21 Denna 
medvetenhet om stil framgår av många teoretiker på 
området. Det kunde handla om hur och varför man 
skulle inreda på ett visst sätt. En av de som förespråkar 
borgerskapets goda smak var Jacob von Falke, en tysk 
konstkritiker. I hans resonemang nämns uttrycket 
horror vacui , som antyder att tomrummet måste 
fyllas.22 I slutet på 1800-talet växer andra rörelser 
fram, som propagerar för själva hantverket och ett mer 
socialt engagemang. The Arts and Crafts movement är 
exempel på detta där Carl och Karin Larssons hem är 
det i Sverige mest kända exemplet som blir tongivande 
för den nya rörelsen.23

En svensk motsvarighet var slöjdföreningen vars 
agenda rörde sig mer åt ändamålsenlig formgivning 
av nyttoföremål. De vände sig mot de textilrika och 
mörka inredningarna. De borgerliga hemmen hade 
däremot fört med sig ett ”nytt sätt att leva”. Det som 
saknades var enligt den här rörelsen den vackra 
formen.24 I slutet av seklet förekom således stilar sida 
vid sida samtidigt som ett nytt formspråk växte fram, 
jugend. Den dominerande smaken kom dock fort-
farande att vara stilmöblerna en tid framöver.25  En 
växande nationalism ledde därtill att intellektuella 

försök att karaktärisera det som faller utanför stil- 
historiens ramar då tapetserarstilen inte hade en 
självklar förebild. Flera nya former kom till utan någon 
direkt anknytning till historien. Det var tapetserarens 
tekniker och material som bidrog till den här stil- 
riktningen. Högborgerliga miljöer kunde visa upp sin 
status genom tapetserarens många arbeten.20

Ett av nyckelorden i 1800-talets debatt var stil. Det 
fanns en medvetenhet om stil i allmänhet. Det 
handlade framförallt om en vilja och ett behov av att 

18. ibid s.184
19. ibid s.189

20. ibid s.195
21. ibid s.185
22. Stavenow-Hidemark 1984,  s.129-148

23. Holkers 2007, s.191
24. Bengt Nyström. 1970. Form, Sekelskifte, brytningstid. 6-7  Årgång 66 
nr 525
25. Holkers 2007, s.241
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sökte inspiration i allmogen. Holkers resonerar att 
detta kan vara en motreaktion på det nya. Med 1891 
års öppnande av Skansen räddades flera allmoge- 
miljöer för eftervärlden.26

3.1.3 Tapetseraryrket 
Tapetseraryrket har relativt långt fram i historien bitvis 
varit fördelat mellan olika hantverksutövare. 
Tapetsering har historiskt sätt varit ett mer 
lyxbetonat utövande. Det har därför varit svårare att 
datera uppkomst då yrket bara varit känt för ett fåtal 
människor och ofta ett utövat hantverk i 
högreståndsmiljöer. Detta är mina slutledningar 
från inledningen till L.E Nilssons Tapetserare- och 

dekoratöryrkets historia (1946). Boken är ett av de 
kunskapsunderlag för pedagoger som arbetar i 
tapetserarverkstaden på Skansen. I boken behandlas 
främst tapetseraryrket som organisation och hur det 
utvecklas. Det är tapetserarmästarnas historia mer 
än ”arbetarnas” skildring som presenteras. Innehållet 
och informationen bygger på gamla dokument från 
tapetserarmästarföreningar som bildas och 
ombildas från det första tapetserareämbetet i 
Stockholm 1778 till den centralföreningen, bildad 
1921 som fortfarande existerar, idag kallad Sveriges 
tapetserarmästare. Således finns där också en del 
luckor då dokumentationen tidvis varit knapp eller 
på något sätt försvunnit över tid. I boken talas lite om 
själva hantverket och de möbler som tillverkades. I 
boken presenteras ändå en lista över ackords- 
bestämmelser som antagligen talar om de möbler som 
flitigt tillverkades och stoppades. Dessa 
ackordsbestämmelser (1894) gäller även den aktuella 
tidsperioden som behandlas här och blir på så sätt 
intressant för processen. I historieberättandet kan till 
exempel kostnader, tidsaspekter och tänkbara kunder 
bli intressant. Texten i  dess helhet blir mer ett 
organisationsdokument som behandlar tapetserarens 
historia. Trots sina luckor berättar texten om vad som 
hände inom hantverksföreningarna under 1800-talet 

bild 8.   Tapetserarstil. 
Här är det stoppningen 
och textilierna som är det 
centrala.

26. ibid. s.241
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och en bit efter sekelskiftet. Den berättar även om en 
ny tid med fackföreningar och om hur en tidig 
möbelindustri börjar göra sig gällande. Frågor 
gällande timlön och ackord blev ett av de stora 
problemen att lösa, därav uppkomsten av ackords-
bestämmelserna. Läsaren kan mellan raderna läsa att 
det för en tapetserare fanns fler vägar att gå vid den 
här tiden än under skråväsendets tid där ett mästare- 
lärlingssystem var det som gällde. Även idag 
tillhandahåller tapetserar- föreningen en 
rekommenderad timlista.

3.1.4 Tapetserarens roll under slutet av 
1800-talet
Oavsett om det överlag varit svårt att kartlägga och 
härleda tapetserarens arbetsuppgifter och enskilda 
arbetens härkomst på grund av bland annat 
avsaknad av stämplar så klarnar bilden av tapetseraren 
en aning under 1800-talet. I den litteratur som ligger 
till grund för den här rapporten har tapetserarens 
arbete lyfts fram betydligt. Det blir mer tydligt än 
någonsin hur viktig tapetserarens arbete var för 
uttrycket och utformningen av möbler och inredning. 

År 1846 upplöstes skråväsendet, det hårt reglerade 
system som organiserat städernas hantverkare i olika bild 9.   Ackordsbestäm-

melser från 1894.
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hantverksinriktningar. Detta öppnade upp för ett friare 
yrkesutövande.27  Vid möbelfabrikerna 
kompletterades snickerierna under det sena 1800-talet 
med nya tapetserarverkstäder28. Tillverkningen skedde 
som tempoarbete vid fabrikerna och även större 
möbelbutiker och andra verkstäder hade sina egna 
tapetserarverkstäder eller knöt tapetserare till sig, i 
flera fall ända in på 1960-talet29. Ett exempel på ett 
sådant samarbete är mellan en verkstad som drevs av 
Heinrich Dumrath (1794-1866). Han samarbetade 
med tapetserarna Malmström & Wessberg, som 
sannolikt stoppade, klädde och sålde Dumraths 
möbler. Resårstoppningen som tillhörde en av de nya 
teknikerna krävde avsevärd yrkeskunskap. 
Tapetseraryrket tog snabbt till sig de nya områdena 
och fick stort utrymme i möbeltillverkningen.30 Här 
blev det på så sätt nödvändigt för fabriker att anlita 
tapetserare. Och inte som tidigare då tapetsering var 
mindre komplicerad och de i vissa fall hade utfört 
arbetet inom den egna verksamheten. 

Framförallt var åren 1875-1895 tapetserarnas 
guldålder. Först och främst handlade det om sitt-
möbler i salongerna. Det handlar om möbler med 
rokokons böljande former, överhöljda med textilier, 
fransar, snörmakerier och nästan inget synligt trä alls.  

Detta var den så kallade tapetserarstilen.31  Även om 
det pratas om fabriker och tempoarbete är yrket fram 
till 1920-tal ett rent hantverk32.

I boken Handledning i möbelstoppning och gardinde-
koration (1943) skriver författaren L.E. Nilsson att på 
den här tiden fick tapetseraren i regel arbetsuppgiften 
direkt av kunden.  Han poängterar även det stora 
omfånget av arbetsuppgifter utöver möbel- 

tillverkning.33  Jag tolkar det som att det i dessa fall 
handlar om renodlade tapetserarverkstäder där även 
de arbeten kunde utföras som låg utanför möbel- 
tillverkningen. Detta är i så fall även det en 
antydan om den ökade friheten för yrkesutövaren. 
Tapetseraryrkets utveckling hänger på så sätt i hög 
grad ihop med de olika stilperioderna och dess 
uttryck.

bild 10. Tapetserarverkstad från sekelskiftet.

27. ibid s.191
28. Nyström & Stavenow-Hidemark 2008, s.198
29. Bengt Nyström & Sigrid Eklund Nyström. 1989. Hantverk i Sverige. LTs 
förlag. s.315

30. Nyström & Stavenow-Hidemark 2008, s.198
31. Jane Fredlund. 2006. Stilguiden-möbler och inredning 1700-2000. 
Prisma. s.181
32. Nyström & Eklund Nyström 1989, s.315

33. L.E. Nilsson. 1943. Handledning i möbelstoppning och gardindekoration. 
Vepe förlag. s.21
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I min praktiska uppgift ska jag inte ägna mig åt att 
iscensätta en verkstad. Vid ett sådant scenario hade det 
behövts en djupdykning inom det här området. Det 
som blir intressant är det redan befintliga samarbetet 
mellan tapetserarverkstaden och snickeriverkstaden 
på Skansen som kan spegla de samarbeten som skedde 
under den här tiden. I ett historieberättande kan man 
säga att sådana samarbeten var vanligt förekommande. 

3.2 Tapetsering från sekelskiftet 
Med en kort historisk bakgrund kommer jag i det här 
avsnittet gå igenom de delar som kanske blir mest 
relevanta för den praktiska uppgiften, nämligen 
aspekter på själva hantverket. Här presenteras främst 
det som kom att bli karaktäristiskt för tiden och som 
kan ses som nyheter. 

3.2.1 Resårer och resårstoppning. 
Resårstoppning var den nya stora nyheten inom 
sittmöbelsidan och kom främst att prägla nyrokokons 
sittmöbler. Resårer var ingen nyhet i sig. Det hade till 
exempel använts i vagnsäten för att motverka stötar 
vid de dåliga vägarna.34 I Frankrike och England 
förekom enstaka möbler med resårer redan under  
1700-talets andra hälft35.   Peter Thornton, en forskare 

från England, har funnit belägg för patent på resårer i 
Tyskland 1823 och i England 182536.

Generellt kan man säga att resårstoppning kom på 
modet i England omkring 1840, i Sverige först mot 
slutet på 1840-talet. Redan på 1830-talet förekom 
det emellertid enstaka sittmöbler med resårer även i 
Sverige. Bland annat visades en vilstol med tagel- 
stoppning och resårer på Slöjdutställningen 1834. Men 
det frekventa användandet av resårer kom först ett 
årtionde senare.37

Inom järnhanteringen hade nya framsteg gjort det 
möjligt att i större skala producera järntråd och järn-
band i olika dimensioner. Dessa användes till en rad 
olika områden, så även till föremål och möbel- 
produktion.38 Det blir här tydligt hur järnhanteringen 
och den kommande industriella tillverkningen av 
resårer hänger samman. Från början kunde resårer 
tillverkas med enkla specialredskap. Men med tiden 
blev det vanligare att köpa färdigtillverkade.39

Vid Nordiska museets utställning Möblerade rum 
finns en avdelning där tapetserarens arbete vid den 
aktuella tiden visas upp. Här finns en så kallad kona 
som resårer tillverkades på. Just den här är avsedd för 

mindre resårer men principen skulle fungera lika bra 
för resårer med kraftigare tråd. Skissen visar en hand- 
gjord resår från 1880-talet, ändarna är ihopbundna 
med stålklipps.

34. Elisabet Stavenow-Hidemark. 1993. Nytt tyg på gamla möbler 
stoppning och klädsel förr och nu. ICA Förlaget AB. s.96
35. Nyström & Stavenow-Hidemark 2008, s.199

bild 11 och 12.   En såkallad kona för tillverkning av resår (bild 11) 
och  egentillverkad resår där ändarna är tillverkade av stålklipps 
(bild 12).

36. Stavenow-Hidemark 1993, s.96
37. Nyström & Stavenow-Hidemark 2008, s.199
38. ibid. s.201
39. Nyström & Eklund Nyström 1989, s.314

I rapporten koncentrerar jag mig på nyheten med 
industritillverkade resårer. Men en förevisning om hur 
man gör en egen resår är ett av många exempel på 
moment inom hantverket som kan visas upp i 
verkstaden. 
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Från början framställdes resårerna av härdad järntråd 
och var inte särskilt mjuka. Men sedan började de 
tillverkas av ståltråd, med förkoppring mot rost. Med 
de förbättringar som skett sedan dess, kan de knappast 
ersättas med något annat material för stoppningar.40

Resårstoppningar hade och har många fördelar. Resår-
stoppningar blev billigare än till exempel dun- 
stoppningar. De var mer bärkraftiga, hållbara och 
materialsparande. Med resårernas hjälp kunde man 
få en stoppning både mjuk och i motsats till tidigare 
stoppningar, även elastisk. Detta då resårerna tvingar 
den nedsuttna stoppningen tillbaka i sitt 
ursprungsläge.41

Allmänt blir möblerna mer bekväma under den här 
tiden tack vare resårerna och det skickliga 
tapetserararbetet. Böljande mjuka former var 
signifikanta för nyrokokon och det var i mycket resår-
stoppningarna som gav nyrokokon dess utseende.42

Resårstoppning kom som sagt att främst sätta sin 
prägel på nyrokokon. Men resårer användes och har 
senare använts i de flesta stilar och typer av möbler. 
Även i möbler som inte är avsedda för resårstoppning.

det ganska lite fokus på just resårstoppningar i 
verkstaden på Skansen, men med tanke på den 
betydelse den haft för tiden är det klart värt att lyfta 
fram de avancerade system som ett resårhus är.

Redan under sengustaviansk tid hade den nu 
vedertagna stoppningstekniken utvecklats, med 
grundstoppning, avsydda kanter, genomdrag och 
överstoppning. Under empiren och första delen av 
1800-talet drevs dessa tekniker ännu längre och 
förfinades med tränsade, hårda kanter.43

Stoppningar har under tapetseringens historia 
kunnat bestå av en mängd olika material. 
Tapetserare har tagit det som funnits till hands.44 Det 
ska inte läggas för mycket av vår tids bedömningar på 
materialen. Även i högborgerliga sammanhang har 
det i sittmöbler använts material av det slag som nu 
anses som enklare material.45  De vanligaste materialen 
som vi använder idag i stoppningar var tillgängliga vid 
sekelskiftet 1900. Till dessa räknar jag spunnet tagel, 
krollsplint och kokosfiber. Det är svårt att hitta 
litteratur om man vill göra en djupdykning på 
området.  I de fall där stoppningsmaterialet tas upp 
handlar det om specifika möblers stoppning, i andra 
fall kan det vara mer generaliserande. I litteraturen 

bild 13. Detaljbild av den avancerade resårsnörningen.

40. Nilsson 1943, s.19
41. ibid. s.18-19
42. Fredlund 2006, s.156-157

3.2.2 Stoppningsmaterial
Resårerna tillsammans med de sedan tidigare 
befintliga stoppningsteknikerna gjorde stoppningarna 
fullständigt utvecklade. När man arbetar i verkstaden 
på Skansen brukar man betona att det fortfarande är 
samma tekniker och material som används vid 
tapetsering i renoveringssammanhang. Inte mycket 
har adderats till den traditionella tapetseringen. Nu är 

43. Stavenow-Hidemark 1993, s.70
44. ibid. s.72
45. ibid. s.74 16



nämns sällan vävarnas material. De benämns 
enträning och grundväv men utan någon uppgift om 
vävens material. I boken Nytt tyg på gamla stolar kan 
man i en ungefärlig kronologisk ordning följa olika 
materials uppkomst och användning. 

Desto längre fram i tiden vi kommer har mer 
material och tekniker adderas till hantverket. Detta är 
inte bara utmärkande för tapetsering. Det blir 
tydligt att det under 1800-talet inhämtas influenser 
och material på mängder av områden och från 
avlägsna platser. När det gäller material är det också 
beredning och tillverkning av dessa som utvecklas. 
Även detta är kopplat till nya tekniker, möjlighet 
till transport och rådande trender med innovativa 
lösningar. I de flesta fall hämtar Sverige inspiration 
från andra länder som Tyskland, Frankrike och 
Storbritannien. Här kan också nämnas kolonierna som 
hade betydelse för inspirationsinhämtning och möte 
med nya material. 

I boken av Stavenow-Hidemark (1993) nämns elancrin 
för första gången från stolar daterade 1840-tal och är 
ett annat namn på kokosfiber46. I tapetserarkretsar har 
det berättats om att kokosfiber bland annat användes 
som emballering vid transporter och att det sedan togs 

till vara för ytterligare användningsområden,  bland 
annat som stoppningsmaterial. Uppgiften kan för 
närvarande inte verifieras men kan ändå väcka tanke- 
gångar om hur spridning av material och uppkomst av 
uppfinningsrikedom kunde införas i utvecklingen av 
hantverk. Kokospalmen växer i tropikerna bland annat 
Indien och Sri Lanka47.

Jutevävar nämns för första gången mellan åren 1845-
187048.  En annan bok utöver Stavenow-Hidemarks 
som ger en närmare beskrivning av de ”nya” 
stoppningsmaterialen och dess härkomst är Hand- 
ledning i möbelstoppning och gardindekoration (1943). 
Författaren anger att råmaterialet till juteprodukter 
framför allt kom från Indien men också från Kina och 

Thailand. De färdiga produkterna juteväv och sadel-
gjord producerades i England och Tyskland. Men på 
1900-talet producerades det även inom landet.49

Ett nytt material vid sekelskiftet var krollsplint, 
upprispade, torkade palmblad. Tidiga exempel på dess 
användning fanns bland de stoppmöbler som visades 
på världsutställningen 1900.50 Krollsplint framställdes 
av en fransman, Pierre Averzeug. Årtalet specificeras 
ej men troligtvis framställdes det första gången vid 
1800-talets slut eftersom det började användas vid 
sekelskiftet. Materialet nådde stor utbredning och blev 
främst en ersättning för det dyra taglet. Själva råvaran 
blev en exportvara från de länder där de växer, främst 
Algeriet.51

46. ibid s.82
47. Nilsson 1943, s.43
48. Stavenow-Hidemark 1993, s.97-99
49. Nilsson 1943, s.42

50. Stavenow-Hidemark 1993, s.115
51. Nilsson 1943, s.54-55

bild 14. Tagel, kokosfiber och krollsplint. 
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Spunnet tagel har använts mer frekvent sedan 
sengustaviansk tid52. Taglet har också använts i 
obehandlad form liksom andra typer av djurhår i 
tidiga stoppningar. 

3.2.3 Textilier, dekoration och yta
Detta stycke är inte ett försök att ge en fullständig 
bild av det textila överflöd som beskrivs i litteraturen. 
Men det kan vara värt att nämna lite om tapetserar- 
stilens tekniker, textila accessoarer och ytstrukturer på 
möbler och inredning. Fokus läggs därför på de stilar 
för vilka tapetseraren hade mest betydelse. 

Av sin samtid uppfattades nyrokokon i vissa fall som 
en imitation av 1700-talets rokoko. Helhets- 
uppfattningen ger dock intrycket av en självständig 
stil. De svällande stoppningarna är en av många 
anledningar till detta. Flera nya stolstyper utvecklades 
under denna tid.53  Fåtöljer blev djupa och hel- 
stoppade. Särskilt emmafåtöljen blev en populär 
möbel54.  Trots svällande stoppningar och allt mer 
mönstrade tyger fanns det en återhållsamhet under 
mitten av 1800-talet i inredningen, jämfört med vad 
som kom att råda vid slutet av seklet55. Borgar- 
klassen klädde sina finaste möbler med sidentyger 
vävda på olika sätt. Ylledamast i en eller två färger var 

det vanligast tyget i vardagsmiljöer.56 Svällande former 
och mjuka former krävde smidigt, starkt och formbart 
tyg. Ylledamast lämpade sig bra för detta.57 Från 1850 
och in på 1880-talet var korsstygnsbroderi populärt, 
mönster fanns för alla tänkbara inredningsdetaljer58.

Fram mot 1870-1880-talet uppkom den mer textiltrika 
perioden. Textilindustrin, borgarklassens rikedom och 
snabba kommunikationer var några bidragande 
orsaker till detta. En flykt från verkligheten och den 
nya moderna världen är en mer abstrakt förklaring, 
en teori som även formulerades redan av samtiden. 
Idealen kom främst från Tyskland.59 Sammansättning 
av olika material i möbelklädslar blev vanligt, ofta 

bild 15.  Emmafåtölj med djuphäftning i ryggen.

55. Stavenow-Hidemark 1993, s.90
56. ibid. s.94
57. Nyström & Stavenow-Hidemark 2008, s.190
58. Stavenow-Hidemark 1993, s.96

bild 16.   Ylledamast i två färger. Ett vanligt tyg i vardagsmiljöer.

59. ibid. s.101

18
52. Stavenow-Hidemark 1993, s.63
53. ibid. s.89
54. Nyström & Stavenow-Hidemark 2008, s.190



kontrastrika för att skapa effekt. Sällan återfanns släta 
material och ytstrukturer.60 Djuphäftning eller släthäft-
ning förekommer mer frekvent men var 
vanligast på påkostade soffor och fåtöljer61. Djup- 
häftad stoppning och då främst i ryggen var nyheter 

som utvecklades i Tyskland62. På svällande möbler 
förekom anmärkningsvärt ofta kraftiga stormönstrade 
tyger som förvrängdes i djuphäftningen. Mönstrade 
gobelängliknade tyger användes till nästan alla typer 
av sittmöbler, ofta med symmetriska mönster som 
täckte hela ytor. Ylleschagg i olika utformningar, 
enfärgat eller med pressat mönster, var sedan tidigare  
populärt och skulle så förbli.63

60. ibid. s.103
61. ibid s.97
62. Holkers 2007, s.246
63. Stavenow-Hidemark 1993, s.105

bild 17.  Gobelängtyg.

bild 18.  Snörmakerier.

bild 19. En variant av Emmafåtölj, utsmyckad med fransar och 
snoddar.

Möbler avslutades ofta med fransar i olika utförande64.
Till alla typer av tyger användes ylle eller silkefransar, 
tofsar och kordonger. Detta är bara ett axplock från 
de textilier som användes. Till dessa tillkommer de 
textiler från tidigare stilar som bibehåller sin popular-
itet, får ett uppsving eller utvecklas, som till exempel 
broderade och tryckta tyger. Tapetserarstilen förklaras 
kanske mest rättvist med bilder. Stilen är mer ett 
uttryck än en stil, en slags dekoration av redan före-
kommande möbler så som nyrokoko.65 Med 1800-talet 
blev ersättningsmaterial allt vanligare. Exempel på 
detta är pegamoid, tyg överdraget med celluloid- 
preparat.66 Detta var vanligt på den typ av stol som i 
nuläget produceras i verkstaden på Skansen. 

64. ibid. s.106
65. Holkers 2007, s.248
66. Nyström & Eklund Nyström 1989, s.31518 19



4 PRODUKTEN OCH BERÄTTELSERNA
4.1 Förslag för 
tapetserarverkstaden
I det här avsnittet kommer det teoretiska underlaget 
kondenseras ned till bärkraftiga och relevanta 
historier och berättelser. Här presenteras även vilken 
möbel som ska vara utgångspunkt för berättelserna. 
Alla aspekter ska vägas in i form av historiskt underlag 
samt Skansens vision vad gäller informationsspridning 
och pedagogik. Förslaget redovisas i ett skisstadie och 
kommer i en förlängning kunna utvecklas liksom det 
historiska underlaget kommer kunna kompletteras. 

4.1.1 Val av möbel
Valet av möbel och vilka historier som ska berättas 
har sin grund i rapportens historiska undersökning. 
I den efterforskningen har jag tagit stor hänsyn till 
tapetserarens roll och de stilinriktningar som sticker 
ut från mängden och som hade särskilt stort inflytande 
på tapetserarens arbete. I valet av möbel spelar också 
min egen erfarenhet in. Detta speciellt efter som jag 
har arbetat på Skansens tapetserarverkstad och har en 
uppfattning om hur en informationsspridning skulle 
kunna gå till. Min roll som hantverkare har i 
utförandet av skisserna varit till hjälp.

Jag har med dessa utgångspunkter kommit fram till 
att emmafåtöljen skulle vara en lämplig möbel. Den 
är en möbel som representerar tiden väl, inte bara i 
utförande men även i mode och som en tidsmarkör. 
På ett sätt kan det sägas att emmafåtölj är ett samlings- 
namn då fåtöljen kan gestaltas i ett stort antal olika 
utföranden. Även de fåtöljer som i litteraturen kallas 
för halvfåtölj räknas i nuläget som emmafåtölj. Om 
man letar i litteraturen finner man en stor variation på 
emmafåtöljer. Idag kanske fåtöljer får epitetet lite väl 
förhastat, då många modeller numera benämns som 
emmafåtölj. I vissa utföranden kan den verka tämligen 
enkel i sitt uttryck i andra fall kan den vara mycket 
påkostad och utsmyckad. Detta blir tydligt i det bild-
material som presenteras i litteraturen. Den kan stå 
som ett uttryck både för nyrokokon eller tapetserar- 
stilen beroende på vilket utförande den har. Eftersom 
emman i vissa fall kan vara utförd som en mindre 
möbel blir den därmed också lämplig i verkstaden. Det 
är viktigt att kunna hantera möbeln på ett smidigt sätt 
och gärna på egen hand när man arbetar där. 
Eftersom möbeln kan innehålla olika uttryck och 
tekniker lämpar den sig bra för att förklara tapetsering 
över lag på men särskilt för den tidsperiod som ska 
gestaltas. Det har framgått i litteraturen att emmafåtöl-
jen var en populär möbel och därmed moderiktig. För 
att just spegla den aktuella tiden är resårstoppning det 

som blir en av de viktiga aspekterna. Likaså grund-
stoppning med de material som började användas runt 
den tiden som behandlas och som även visas upp i 
nuläget i verkstaden. Den textila delen kan även den 
vara av sådan karaktär att den visar ytstrukturer med 
exempel djuphäftning i ryggen. 

I verkstaden kan ryggen hela tiden stå klädd medan 
man kan arbeta med och visa stoppningen i sitsen 
under de olika momenten. Gärna med snörmakerier 
som ett komplement till ytstrukturen och klädseln. 
Ett av alternativen som jag visar är en lösning för att 
”skala av” de olika momenten. Detta redovisar jag i ett 
skisstadium där konstruktionslösningar lämnas till en 
realisering av arbetet. 

4.1.2 Utformning av historier
När det kommer till själva historieberättandet är det 
viktigt att hålla dessa korta och försöka få med den 
viktigaste informationen. Av erfarenhet vet jag att det 
sällan finns utrymme för långa samtal med besökare. 
Det kan också vara realistiskt att hålla de olika 
historierna och momenten isär och inte försöka 
förklara hela kedjan av moment för den besökande. 
Det ska vara begripligt oavsett vilket moment som 
plockas upp i kedjan till förklaring. 
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Ett av de svåra valen har varit att bestämma hur 
historierna ska berättas. Min tanke är att presentera 
den fakta som jag finner viktig att nå fram med. Jag 
kommer även ge exempel på hur den informationen 
kan presenteras i form av ett muntligt manus. Sedan 
är det upp till var och en av pedagogerna att förvalta 
den informationen. Eftersom vi är många som arbetar 
i verkstaden är det viktigt att alla känner sig bekväma. 
Alla har sitt eget sätt att sprida kunskap och detta ska 
göras på det sätt som känns bäst. Tanken är inte att det 
ska bli för mycket teater eller rollspel vilket kan vara 
en risk med historieberättande. Med erfarenheten av 
ett arbetspass i verkstaden kan en sådan ingång vara 
svår. Tanken är mer att måla upp ett scenario för den 
besökande och här kan man använda den ingång som 
känns bäst.

Mode, tekniker, material är några av de historiska 
aspekterna som ska ligga till grund för möbeln. 
Framförallt handlar det om de specifika områden 
inom hantverket som är utmärkande för tiden. Det 
som blir mest slående är de nära kopplingarna till 
industrialismen som förenklade tillverkning av resårer 
och dess ökade frekvens i möbeltillverkning. 

4.2 Historier utifrån en möbel
I det här stycket kommer jag presentera den 
information som valts ut som underlag för historierna. 
Jag kommer att gå igenom fyra olika utgångspunkter 
att diskutera kring i verkstaden:
•	 Själva möbeln 
•	 Resårhuset 
•	 Stoppningens olika material 
•	 Ytan

Alla delar är bundna till ett visst moment i 
tillverkningen av en emmafåtölj. Under varje del följer 
en sammanfattning av den information som jag under 
mina efterforskningar har funnit viktig att förmedla. 
Därefter följer ett skissartat exempel på manus till hur 
informationen skulle kunna läggas fram.  

4.2.1 Möbeln
För att lätt komma in i en diskussion med den 
besökande kan det vara bra att börja samtalet med 
en lite mer generell förklaring av vad det är som man 
jobbar på. Här kan man berätta om just emmafåtöljen 
som fenomen. Man kan även trycka på att emman var 
en modefåtölj och en relativ nyhet på möbelfronten. 
Emmafåtöljen var särskilt populär i de borgerliga 

hemmen. Detta blir av vikt då tapetserarverkstaden 
är placerad i stadsmiljön där även borgarna hade sin 
hemvist. Här kan man även knyta samman andra delar 
av Skansens miljöer som potentiella kunder. Fokus 
som legat på borgerskapets stil och inredning i det här 
arbetet hänger medvetet ihop med att tapetserar- 
verkstaden ligger i stadsmiljö. Borgarna var även 
viktiga konsumenter på möbelsidan då de inredde sina 
hem efter den rådande stilen. På Skansen finns 
närliggande miljöer av sådant slag att de kan agera 
potentiella kunder. Ett exempel på detta är en av 
Hazeliushemmets inredningar, den från 1800-talets 
mitt. Möbeln skulle mycket väl kunna stå i en sådan 
miljö och här kan man även hänvisa till den miljön för 
att besökaren ska få en uppfattning om vilken miljö 
som möbeln kunde stå i.

Här skulle man också kunna få in prisbilden genom 
att berätta om hur mycket arbetet kostade och jämföra 
med dagens arvode. I prislistan från 1894 (s.9) står det 
angivet att klädsel för en emmafåtölj eller halvfåtölj 
kostade runt 3 kronor.  Det kan eventuellt nämnas hur 
vida det var ett bra betalt arbete eller inte, om det går 
att göra en jämförelse med dagens pengavärde. 
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Förslag på muntligt berättande: 
Här står jag och arbetar på en så kallad emmafåtölj. 
Den var vid den här tiden en mycket populär möbel. 
Den här fåtöljen skulle kunna stå i ett av rummen 
i Hazeliushemmet, det som representerar det sena 
1800-talet. Det är en möbel som var populär i borgar-
hemmen som ofta låg placerade i stadsmiljöer som den 
här. Detta var ett bra arbete vid den här tiden för bara 
klädseln kostade 3,25 kr. Utformningen på den här 
möbeln vittnar om att den ska stå i ett lite finare hem då 
ni ser utsmyckningen och de mer avancerade teknikerna 
i ryggen. Fåtöljen är en salongsmöbel med stoppnings- 
tekniker som gör den till en bekväm möbel för umgänge 
vilket var en viktig del i borgarhemmen.

4.2.2 Resårhus
Om man efter det inledande samtalet pratat om 
fåtöljens placering och bekvämlighet kan man lättare 
komma in på de olika stoppningsteknikerna. Här finns 
det, som jag tycker, tre viktiga saker att ta upp. Dels 
det rent hantverksmässiga och den viktiga roll 
tapetseraren hade vid möbelframtagning. Den här 
delen av hantverket har hört till och hör fortfarande 
till tapetserarens centrala kompetensområden. Jag 
tycker också det är viktigt att trycka på att en resår-

stoppning inte går att ersätta med något annat för att 
uppnå den bekvämlighet och sviktande känsla man 
får i en sådan fåtölj. Det tredje är just tillgången till 
resårer och hur järnhantering och industrialismen 
hade betydelse för sittmöbler. Tillgången till resårer 
var en förutsättning för stoppningar av detta slag i 
kombination med tapetserarens stora kunskap. Här 
kan det även vara bra att få in lite rekvisita som till 
exempel en kona som nämndes på s.15. På en sådan 
kan man visa hur man tillverkar en resår för hand. Det 
kan även vara bra att ha en modell av en stoppning 
utan resårer för att kunna förmedla den skillnaden det 
är på stoppningar.

Förslag på muntligt berättande: 
Fåtöljen är bekväm mycket tack vare resårstoppningen i 
sitsen. Resårstoppningar är på ett sätt vid den här tiden 
också en nyhet även om det använts tidigare. Bland 
de första exemplen av resårer hittas i vagnsäten för att 
dämpa stötar vid de dåliga vägarna. Eftersom resårerna 
sviktar blir det mycket bekvämt och de blir populära i 
rum för umgänge. Resårerna är en förutsättning för att 
få möbeln så här mjuk och sviktande. Tidigare hade 
man tillverkat resårer själv men i och med 
industrialismens framfart och dess järnhantering blev 
det mer vanligt att använda färdigtillverkade resårer i 

bild 20.   Visningsexemplar av Emmafåtölj som visar resårsnörning.

22

stoppningar på alla möjliga typer av möbler. Som ni ser 
här så binder man samman resårerna i ett komplicerat 
system som gör att det hänger samman i en enda enhet. 
Då som nu krävs det kunskap för att göra en resår- 
stoppning och detta vittnar om tapetserarens viktiga roll 
vid möbeltillverkning.



4.2.3 Stoppningens olika material
I detta skede är det bra att demonstrera de material vi 
använder i grund och överstoppningar. Det som visas 
är krollsplint, kokosfiber och spunnet tagel. 
Materialen som används är alla tillgängliga vid tiden. 
Här är det många besökare som påpekar att dessa 
växter inte finns i Sverige. Det här är en bra ingång till 
att beskriva närheten till andra länder och hur 
transport och import gjorde tillgången till dessa 
material möjlig. Uppkomsten och tillgången till de 
olika materialen är svår att hitta. Här kan det upplysas 
om att det var många faktorer som spelade in, dels de 
utvecklade transportmedlen men också kolon- 
iseringen av andra länder, och utbyte av arbetskraft.

Här kan man också nämna det spunna taglet. Taglet 
har använts i Sverige sedan långt tillbak men inte alltid 
i den spunna form som innebar många fördelar för 
stoppningen. Att här även berätta om vilka material 
som användes tidigare i stoppningar kan var intressant 
att tala om. Den industriella utvecklingen hjälpte inte 
bara till att skapa det spunna taglet. Även andra 
materialen utvecklades genom teknikens framsteg, 
bland annat den upprispade krollsplinten.

Förslag på muntligt berättande: 
Förr i tiden har man använt de stoppningsmaterial som 
fanns tillgängliga i den omliggande miljön. Det kunde 
röra sig om mossa, gräs, tång och olika djurhår. Vid 
sekelskiftet finns alla de material som visas här till-
gängliga i Sverige. Tagel, både i spunnen och ospunnen 
form, har använts vid stoppmöbeltillverkning långt 
innan. Det spunna taglet blir helt vedertaget under 
1800-talet och för med sig egenskaper som lämpar sig 
bra för stoppmöbler. Det spunna taglet fungerar som 
små fjädrar och gör att stoppningen håller formen över 
lång tid. Återigen visar det sig hur innovationer och de 
tekniska landvinningarna gör sig synliga även inom 
tapetseraryrket. De övriga materialen är importerade 
från andra länder och vid den här tiden har vi både 
järnvägar och andra transportmedel som gör det möjligt 
att importera material. Sverige var sällan först med de 
senaste nyheterna. Man ska komma ihåg att både 
råmaterial och modeinfluenser ofta är inhämtade från 
andra länder. 

4.2.4 Ytan
Den stora variationen på textilier och på överflödet 
av utsmyckning kan vara svårt att ge någon rättvisa 
i det här sammanhanget. I det förslag som jag lägger 

bild 21. Visningsexemplar av Emmafåtöljen som visar 
grundstoppning.

fram har möbeln en djuphäftad rygg som står klädd i 
domestik eller klädseltyg hela tiden. På det här 
området skulle det kanske vara bra med bilder som 
komplettering och bilder på tyg eller tygprover för att 
få en någorlunda rättvis uppfattning om det textila 
utbudet. Elisabet Stavenow-Hidemark avslutar varje 
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ett sådant substitut bli aktuellt att hitta. Ett exempel 
på det här skulle kunna vara ylleschagg som passar till 
salongsmöbler. Djuphäftning i ryggen är i varje fall 
en bra teknik att visa upp, som representerar tiden väl 
och visar på ytterligare en teknik som kräver ett 
hantverkskunnande. Ryggen kan eventuellt 
kompletteras med någon typ av snörmakeri. När det 
gäller den textila delen kan det vara bra att återkomma 
till en potentiell köpare då textilierna vid den här tiden 
kunde skilja sig en hel del beroende på vilken köparen 
var. Här är det möjligt att återigen anknyta till delar av 
inredningen i Hazeliushemmet.

Förslag på muntligt berättande: 
Den här möbeln är lite extra påkostad vilket man kan 
se i ryggen med dess djuphäftning och utsmyckning-
ar i form av tofsar. Det här är det senaste modet med 
tekniker hämtade från andra länder som Tyskland och 
Frankrike. Liknande möbler kan betraktas i Hazelius- 
hemmet, där finns bland annat en nyrokokosoffa med 
djuphäftning i ryggen. Men ni kan där även få ta del 
av andra textilier och inredning från tiden. Det var inte 
bara möbler som bidrog till den textila utsmyckningen 
av ett hem. Mattor, draperier och gardiner gjorde 
hemmen ombonade men också dammsamlande och 
mörka.

enskilt kapitel i sin bok från 1993 med ett avsnitt som 
avser hur man ska behandla dåtidens möbler idag. På 
de stolar som tillverkas på Skansen idag har en 
skinnimitation av plast blivit ersättningsmaterial till 
pegamoid som inte längre går att få tag på. Vid ett 
liknande scenario med den praktiska produkten kan 

bild 22.   Visningsexemplar av Emmafåtöljen i klätt tillstånd.

bild 24.   Interiör från Hazeliushemmet.
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4.2.5 Historier att addera med anknytning 
till Skansens omgivningar
En viktig del i hela projektet är Skansen. Den miljö 
man befinner sig i när man arbetar i verkstaden bör 
tas till vara. Det finns mängder av kopplingar att göra 
mellan miljöer och andra verkstäder. Därigenom kan 
man på ett effektivt sätt knyta an till Skansens visioner 
och uppdrag som har varit en av utgångspunkterna för 
mitt arbete. I nuläget finns redan ett samarbete mellan 

snickeriet och tapetserarverkstaden vilket det också 
kunde finnas vid den aktuella tiden, 1800-talets slut. 
Ett fortsatt samarbete även i det här förslaget skulle 
gynna båda miljöerna och historieberättandet. 
Förslagsvis kan snickeriet tillverka stommen.

Miljöer på Skansen kan som jag gav exempel på agera 
tänkbara kunder. Ett sådant exempel är som nämndes 

Hazeliushuset, där en av husets inredningar är från 
tiden. Att hänvisa till andra delar av Skansen gör 
det möjligt för besökare att titta på möbler från den 
aktuella tiden och se i vilka sammanhang man kunde 
hitta den typen av möbler. Det blir då lättare att se 
vilken status möbeln hade. Men det är också viktigt att 
visa på hur det kunde se ut i andra samhällsklasser vid 
samma tid. 

bild 25.   Hela produktionskedjan. Skissen visar ett tänkbart scenario där delar kan plockas bort för att visa olika moment alternativt tre stommar i olika stadier.
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Det rummet i Hazeliushemmet som visar upp den 
mer borgerliga stilen från 1800-talets slut tillhör inte 
den kategori av miljöer som var mest utsmyckad. Som 
det nämndes i det historiska underlaget så fanns det 
väsentliga skillnader mellan olika borgarhem gällande 
det textila överflödet. Den här miljön går ändå att sätta 
i relation till andra samhällsklassers hem. På Skansen 
kan man även besöka Arbetarbostaden som också är 
belägen i stadskvarteret. Miljön visar hur en 
industriarbetarfamilj kunde bo i slutet av 1800-talet. 
Redan här kan man se stora skillnader i inredningen 
och då ska man även komma ihåg att denna arbetar-
bostad hade mycket högre standard än många andra 
hem.

När de gäller den textila delen skulle det gå att göra en 
rad intressanta tillägg. Här skulle det kunna hänvisas 
till ett Stockholmsbaserat företag som tillverkade tyger, 
till exempel KA Almgrens sidenväveri. Precis som 
vid kontakten med en kund idag är det tygvalet som 
blir det viktiga och mest intressanta. Att kunna visa 
olika tygprover, ge exempel om var det är vävt och hur 
mycket det kostar per meter skulle kunna vävas in i de 
muntliga berättelserna.

Att över lag anknyta till Stockholmsbaserade företag 
och butiker vid tiden skulle göra att historierna fick 
mer ”liv”. Att addera mer rekvisita till verkstaden tror 
jag även skulle göra den mer levande.

4.2.6 Skissen/produkten
När det gäller produkten eller själva möbeln ska den 
i första hand fungera som ett visningsexemplar. Det 
skulle också vara bra om det gick att arbeta med vissa 
moment på fåtöljen som till exempel ryggen. 
Modellen får inte bli sådan att besökande blir vilse- 
ledda och tror att en möbel går att skala av i vanliga 
fall. Här är det viktigt att både informera och låta 
produkten vara så trovärdig och lik originalutseende 
som möjligt i de olika momenten. Lösningen med 
konstruktionen lämnar jag för en eventuell prototyp-
tillverkning. Det kan komma att bli nödvändigt att 
använda mer moderna material för att lösa det 
konstruktionsmässigt. Detta kan komma i konflikt 
med den pedagogiska insats som är Skansens och mitt 
uppdrag. Därför kan en alternativ lösning med tre 
lika stommar i olika stadier i stoppningsarbetet vara 
bra. Det här skulle också göra att mer rekvisita tillförs 
verkstaden och ett löpandebandliknande skeende kan 
uppvisas då möblerna är i olika stadier. Att få med hela 
kedjan av historier är troligtvis orimligt och att kunna 
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växla mellan de olika momenten och 
berättelsena kommer att bli viktigt då samtalen med 
den besökande brukar bli relativt korta. Detta oavsett 
om valet landar på en modell med avtagbara delar 
eller tre lika stommar i olika stadier.



5 DISKUSSION OCH REFLEKTION
Den här rapporten bör ses mer som ett färdigt 
examensarbete än ett helt utvecklat koncept för 
Skansens tapetserarverkstad. En iscensättning av 
verkstaden skulle trots det kunna inledas utifrån den 
information som presenteras i den här rapporten. Mitt 
resultat med den historiska bakgrunden inräknat kan 
ligga som ett underlag för en tänkbar fortsättning. I en 
förlängning välkomnar jag både Skansen och 
eventuellt andra studenter att ta vid arbetet där jag 
slutat. Att utveckla den fysiska produkt som i nuläget 
ligger på ett väldigt tidigt skissstadium skulle kanske 
kunna komma att bli ytterligare ett kandidatarbete.

Det finns potential till en utveckling av arbetet på 
de flesta områdena. Som jag skrev i den inledande 
delen i rapporten skulle arbetet kunna resultera i en 
manual med mer detaljerade historier och fakta för 
de arbetande på tapetserarverkstaden att använda. 
Den skulle kunna fungera som handledning och stöd. 
Något som visade sig vara svårare än jag hade trott var 
utformningen av de muntliga historierna. De skulle 
behöva prövas i verkstaden under ett antal arbetspass 
för att se hur och om de fungerar. Jag tror också att 
den historiska informationen ska ses över av berörda 
personer inom Skansens kulturhistoriska avdelning 
för kompletteringar och synpunkter. Med erfarenhet 

som museipedagog på Skansens tapetserarverkstad 
har jag utformat informationsöverföringen som sker 
med en besökare på det sätt som jag anser vara ett 
bra alternativ. Att den här informationsöverföringen 
kan ses över av en person som har mer erfarenhet 
inom pedagogik är också att föreslå, exempelvis hur 
de muntliga historierna bör utformas. Detta för att på 
bästa sätt nå ut på ett lämpligt sätt med historierna och 
dess viktiga innehåll. 

Jag tror att ett genomförande av detta projekt skulle 
förmedla en bredare bild av hantverket än vad som 
visas i nuläget.  Överlag anser jag att detta skulle vara 
ett passande upplägg för Skansen. I utbildningen har vi 
pratat om kunskapsspridning och kunskaps- 
produktion.  Hur viktigt det är för oss som 
hantverkare att sprida kunskap av flera olika 
anledningar. Skansen är ett passande forum för detta 
som bevarare av kulturarvet. I nuläget har tapetserar- 
verkstaden som jag ser det mycket att hämta upp och 
utveckla på det här området.
 
En del i utvecklingen av ett faktisk utförande är 
samarbetet och kopplingar till andra delar av Skansen 
som jag tagit upp flera gånger i arbetet. I en 
förlängning hade det varit intressant att inkludera 

andra miljöer på Skansen samt andra verksamma 
företag vid samma tid. Att kunna besöka andra miljöer 
på Skansen där möbler finns representerade som 
tillverkas i tapetserarverkstaden är en enkel metod för 
att sätta in möbler i ett sammanhang och i en kontext. 
Det redan existerande samarbetet mellan tapetserar- 
verkstaden och snickerifabriken visar på att kopplingar 
mellan miljöer gynnar varandra. Det är många gånger 
som vi som arbetar där hänvisar till och nämner 
snickerifabriken i våra samtal med de besökande. Att 
fortsätta det redan existerande samarbetet ser jag som 
givet och att stommen förslagsvis skulle produceras 
där.

En stor källa som jag utnyttjat i liten grad är Nordiska 
museet, för en fortsättning kan museets samlingar bli 
en mycket viktig del. Dokument tillgängliga på 
Nordiska museets bibliotek som till exempel 
produktkataloger och priskuranter kan komma bli 
användbara för projektet för att levandegöra miljön. 
Att kunna hänvisa till företag verksamma under den 
aktuella tiden som till exempel textilleverantörer skulle 
även klargöra en tillverkningskedja i flera led. Att 
visa upp tyger, kataloger och prisuppgifter skulle göra 
verkstaden till ett mer levande företag som det faktiskt 
var vid tiden. Ett exempel på det här skulle till exempel 
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vara att hitta alternativ till dåtidens textiler som jag 
ger exempel på i avsnittet om ”Ytan” under rubriken 
”Historier utifrån en möbel”.

Lösningen med den fysiska produkten är något oviss. 
Jag har dels föreslagit en modell med löstagbara 
delar för att visa upp de olika stoppningslagren i en 
emmafåtölj. En sådan modell har både sina för- och 
nackdelar. En modell av detta slag kan bli förvirrande 
för en obekant på området och kräver sin tydliga 
förklaring. Detta för att jag har svårt att se hur den 
skulle kunna bli helt verklighetstrogen. En 
konstruktion med extra tilltagen sarg, hopsydda lager 
med överstoppning och klädseltyg, lösningar med 
kardborre och löstagbara delar skulle ändra 
utseendet avsevärt till fördel för den praktiska 
funktionen. En sådan modell kan bli förvirrande om 
det inte ges möjlighet till en förklaring. Den ska inte ge 
besökaren intrycket av att det är en faktisk möbel. Den 
stora fördelen är att faktiskt alla momenten kommer 
med. Ofta får man bara med ord beskriva för den 
besökande föregående och kommande moment när 
man exempelvis jobbar men en grundstoppning. Att få 
visa hur resultatet faktiskt skulle bli tror jag skulle ge 
den besökande en större förståelse för hela processen. 
Jag har även nämnt förslaget med tre likadana stom-

mar i tre olika stadier. Fördelen med det här är att de 
blir trogna verkligheten. Alla momenten kommer även 
i det här förslaget med. Det som uteblir är som jag ser 
det den faktiska synliga upplevelsen av hur de olika 
lagren hänger ihop. I förslaget med tre stommar får 
man beskriva detta som för ögat inte blir uppenbart.

Att begränsa sig har varit svårt. Desto längre fram i 
processen jag kommit ju mer information och fakta 
har jag fått ta hänsyn till. Jag har haft svårt att bortse 
från den fortsättningen jag tror att arbetet kan bli. Och 
kanske för mycket fokus lades på dessa delar istället för 
att verkligen utveckla historierna och den 
praktiska produkten till fullo. Det största sidospåret 
har varit tanken på att iscensätta verkstaden. Här 
skulle det handla om att möblera och tillför rekvisita 
till verkstaden för att levandegöra platsen men också 
att göra den mer trovärdig och historiskt korrekt. Det 
här skulle i en förlängning bli ett uppdrag för en per-
son som är verksam och har relevant utbildning inom 
området. Det här uppdraget ligger för nuvarande för 
långt ifrån mitt kunskapsområde för att jag ska kunna 
genomföra det. 

I det här arbetet har inte det främsta fokuset legat på 
det praktiska arbetet. Även om mitt största 
kunskapsområde, det vill säga det praktiska 
hantverket inte spelat den största rollen ser jag det här 
arbetet ändå som en representativ sammanfattning av 
mina tre år på Carl Malmsten Furniture Studies. De 
kurser som främst visat sig viktiga i arbetet är stil- 
historia och kunskapsproduktion. Det har varit 
lärorikt att röra sig i ett område som inte handlar om 
den direkta hantverksdelen. När det kommer till att 
utforma historier som ska fungera pedagogiskt och 
trovärdigt har jag lagt grunden för ett utvecklingsbart 
resultat.

En stor lärdom har varit att man kan läsa in och lära så 
mycket mer i en artefakt än det ögat ser. Med 
efterforskning kan man få mycket information, inte 
bara om möbeln utan om samtiden den kommer ifrån. 
Om det här uppdraget går att realisera tror jag man 
kan öppna upp för besökarna och få dem nyfikna på 
saker som finns runtomkring oss hela tiden. Det ska 
inte antas att information och kunskap når en endast 
genom att titta på något men att väcka nyfikenhet och 
att man kan börja ställa frågor runt ett föremål kan 
leda till svar och en större förståelse för hantverket och 
vårt kulturarv.
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