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Kulturhistoriska avdelningen      

Antikvariska enheten. 

Johan Schuisky 

 

Boktryckarprojektet: Rapport utförda tapetseringsarbeten på sittmöbler i 

salen. 

 

1.0 Bakgrund 

Inom ramen för Stadenprojektet har Boktryckargården valts ut som det första utvecklingsprojektet. 

Med Boktryckargården avser den bebyggelsemiljö som omfattar Boktryckeriet, huset från 

Bondegatan och Kyrkoherdens lusthus med tillhörande trädgård samt gemensam gård som tillhör 

fastigheten. Detta projekt avser Boktryckeriet. Boktryckeriet med tillhörande bostad är inrymd i en 

byggnad som kommer från kvarteret båtsmannen större vid Södermannagatan på Södermalm i 

Stockholm. Byggnaden uppfördes av hökaren Johan Herman Pilzer efter ritningar från 1725 utförda 

av stadsbyggmästaren Johan Matheus Theulig. Bostadsdelen består av ett stort rum utan eldstad 

”hökareboden” och vidare en bostad om tre rum och kök samt förstuga. 

Huset återuppfördes på Skansen 1932. Flytten och inredningen av huset bekostades av Svenska 

boktryckarföreningen. Huset var det första i Skansens stadskvarter. 

Bostaden rekonstruerades efter bouppteckningar från hökare som bott i huset och efter boktryckare 

till en ” småborgerlig bostad som är typisk från tiden vid 1800-talets början. 

Under tiden 2008- 2012 har kulturhistoriska avdelningen arbetat med att se över inre och yttre miljö 

i i och kring bostaden. Arbetet har omfattat salen, köket, kammaren, handkammaren och de två 

förstugorna.  
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2.0 Inledning 

Inför arbetet med att nyinreda salen hade Skansen förvärvat en grupp sittmöbler från antikhandeln. 

Möbelgruppen består av sex förmaksstolar, en förmakssoffa och ett par taburetter. Stolarna har 

stoppade fasta sitsar, taburetterna har stoppade lösa sitsar och soffan har stoppad fast rygg och sits 

med fasta stoppade gavlar. Vid förvärvet har samtliga möbler en klädsel från 1900-talet. Möblerna är 

tillverkade i björk och furu. Stilistiskt hör möblemanget hemma i den senare delen av empirperioden. 

Föremålen har ingen gemensam proveniens utan har förts samman efter inköp. 

 

3.0 Val av material och teknik. 

Målet med arbetet var att försöka med tillgängliga material rekonstruera ett tapetserararbete, så 

som det skulle ha kunna varit utfört i tiden för 1840-tal. Som vägledning för val av material och teknik 

studerades möbler med äldre bevarad tapetsering. I nordiska museets samling finns en stol som i 

formen påminner mycket om de stolar som förvärvats till Boktryckarbostaden(bild ett ). Stolen med 

inventarienummer 217550D har en grundstoppning av spån i sitsen. Över spånstoppningen ligger en 

tunn väv och över den en blandning av tagel och elancrin.  

Ur Skansens egen möbelsamling har äldre och yngre renoveringar och rekonstruktioner av 

tapetserararbeten studerats och översiktligt dokumenterats. Materialet i samlingen har fungerat som 

referenser för tagel, träspån, bärande och täckande väv samt sadelgjord. Men även för att ge en bra 

bild av hur sitsarna var formade. 

 

Bild ett      

Utifrån identifierat material och teknik hos äldre förlagor beslutades i samråd med tapetserare: att 

bruka sadelgjord av hampa istället för jute, över den en bärande grundväv av linne istället för väv av 

bomull, över den en grundstoppning av träull som täcktes av en entränning av glest vävd linne, över 

oblekt hästtagel och sist över taglet en väv av linne. Träullen ersätter den blandning av grövre 

träspån och halm som hittats i äldre stoppningar från tidigt 1800-tal. Över grundstoppningen fästes 

en entränning av glest vävd linne och genom sitsen gjordes ett genomdrag med grovt linnegarn. 
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I början av arbetet fanns ambitionen att försöka hitta en nyans på väven som efterliknar äldre 

linnevävar. De nytillverkade vävarna blektes genom tvätt för att få en ljusare ton. Det visade sig dock 

i efterhand att tvättade vävar inte fungerade som bärande och täckande vävar eftersom vävens 

hållbarhet, elasticitet, försämrades efter tvätt. Lösningen blev att bruka otvättad väv med oförändrad 

nyans. 

Vid tiden för 1840-tal är sitsarnas kant fortfarande raka och fasta. Detta kräver flera avsyningar för 

att få den rätta vinkeln. Med avsydd kant menas att stygn sys genom en stoppad kant för att forma 

den och göra den fastare. Någon gång under årtiondets gång blir sitsens kanter något rundare och 

sitsen får en kullig form. Över sitsen har stoppning fyllts med spunnet oblekt tagel som senare täckts 

med en linneväv. Ovanpå den spikades stolens tygklädsel. För spikning av väv, tyg och sadelgjord ska 

nubb användas förutom på de delar där träet är för poröst för nubb( bild 1). Vid dessa ställen brukas 

klammer. För att stärka upp sargerna, där spikhåll gjort dem porösa, användes en blandning av trälim 

och sågspån.   

 

 Bild ett 

4.0 Möblernas egen historia 

Möblemangets befintliga lager av stoppning undersöktes utförligt när sitsar och rygg slagits ur av 

tapetseraren och det konstaterades att delar av de äldre lagren i grundstoppningen har legat orörda 

under senare moderniseringar. Vid utslagningen avlägsnades lager av modernare material och äldre 

lager skyddats under nya lager. Därmed finns det äldre materialet bevarat under det som byggs upp 

av nytt material.  Under två stolar sparades även den äldre grundväven ovanpå den nya 

kompletterande grundväven för att det skall gå lättare att skilja ut äldre och yngre lager. Stolarnas 

grundstoppning med träull och tagel har fungerat som material val för nya lager i taburetterna och 

soffan.  

I soffans skiljde sig stoppningen i sitsen ifrån de övriga möblerna. Sitsen har under senare tid försetts 

med ett kompletterande resårhus. Resårhuset som är ett sentida tillägg har avlägsnats och sitsens 

grundstoppning utförs med samma teknik och material som i stolarnas sitsar. I rygg och gavlar 

sparades äldre stoppningsmaterial under nya lag 
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5.0             Arbete med att rekonstruera stoppningen i sittmöblerna 

Nedan följer en beskrivning av åtgärder för respektive möbeltyp. För val av nya material se ovan.  

 

5.1 Stol 

Stolarnas sitsar hade vid förvärvet en sits med en äldre grundväv och ovan den en sadelgjord. Över 

sadelgjorden fanns ett lager av träspån blandat med ett torkat växtmaterial. Möjligen kan det vara 

halm från något sädeslag. 

 

Bild ett    Bild två 

Stolarnas sitsar har under senare tid försetts med vadd  över vad som kan vara en äldre entränning 

och äldre tagel (bild ett). Under sitsens syns den bärande väven och sadelgjorden samt över den 

stoppning av träspån och vad som ser ut att vara halm (bild två). 

Två av stolarna hade en skadad grundväv. För att stärka upp konstruktionen täcks den äldre väven 

över med ny väv. På de stolar som hade en intakt äldre väv lades den nya grundväven över den äldre. 

Alla sadelgjordar har bytts ut på samtliga stolar.  

 

Bild tre    Bild fyra 

Stolens sadelgjord och bärande väv med rester av stoppningen efter det att stolens sits har slagits ur 

och ”kakan” har lyfts ur (bild tre). Bild fyra visar undersidan av stolens sits stoppning ”kakan” lös på 
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stolen. Stoppningen hålls samman av enträningen och är sammansatt av träspån och växtmaterial, 

troligen halm. Äldre lager av stoppning sparas under det nya materialet och byggs upp med nytt 

material. Efter tapetseringsarbete kläs stolarna med mönstrat ylletyg i röd nyans(bild fem). 

 

Bild fem. 

 

 

5.2 Taburett 

Paret taburetter i björk hade vid förvärv lösa sitsar klädda med broderat ylletyg (bild ett).  

 

Bild ett    Bild två 

Taburetternas lager av stoppning visar efter utslagning en senare sadelgjord och över den en 

grundväv av grovt linne. Stoppningsmaterialet i sitsen är sammansatt av ett grövre spån som är 

uppblandat med växtmaterial (bild 2) De torkade stråna skulle kunna vara från växten renfana 
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(tanacetum vulgare). Över det grövre stoppningsmaterialet finns ett lager av behandlat tagel. Hela” 

kakan” av stoppningsmaterial hålls samman av en grov väv av bomull eller linne som formats likt ett 

lock. Det textila materialet kan ha behandlats och formats för att hålla stoppningen samman(bild tre). 

Över ”kakan” finns ett lager med tagel och en täckande linneväv.  

  

Bild tre    Bild fyra 

I taburetternas sitsar sparades äldre lager av stoppningsmaterial. Det äldre materialet byggs upp med 

nytt material. En äldre sadelgjord sparas för att urskiljas från ny sadelgjord. Hela sitsen täcks med en 

täckande väv av oblekt linne. Efter arbetet är taburetten klädd med ett mönstrat ylletyg med röd 

nyans(bild 5). 

 

Bild fem     

 

 

5.3 Soffa 
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Soffans stoppning är vid förvärv sammansatt av äldre och modernare material (bild ett). I sitsen finns 

ett resårhuvud från 1900-talets senare del (bild två). Resårhuvudet togs bort och en ny grundstoppning 

byggdes upp med sadelgjord över den bärande väven och över den en stoppning av träull och 

entränning av linne. Sitsen fylls över entränningen med tagel och över den en väv av linne. I sitsen 

sparas en bit av den äldre sadelgjorden. 

 

Bild ett    Bild två 

I rygg och gavlar finns äldre stoppning bevarad. Den täckande väven under ryggen bestod av en 

bomullsväv som bytts ut mot en grövre linneväv. Över den täckande väven under ryggen fanns lager   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild tre 

av olika växtmaterial, en blandning mellan sjögräs och strå från olika andra landväxande 

grässorter(bild tre). Ryggens stoppning har varit täckt och hållits fast med en grov linneväv som spikats 

fast i ramen. Över den äldre stoppningen spikades en ny väv av linne. Det äldre stoppningsmaterialet 

i ryggen sparas under det kompletterande lagret av stoppning med tagel och träull.  
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Efter urslagning upptäcks att soffans gavlar hade kvar en äldre stoppning. Gavlarnas stoppning är 

uppbyggd med lager av en grov väv som har varit täckt med ett tunt lager nöthår.  Över lager med 

nöthåret finns ett djupare lager med tagel som hållits fast med en linneväv.( bild ett och två). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild ett    Bild två  

  

För rekonstruktionen sparades äldre delar av stoppningen, det äldre materialet byggdes upp med 

nytt tagel. Hela arbetet i sitsen, gavlarna och ryggen täckdes med en väv av oblekt linne (bild 3, 4). Efter 

renoverad tapetsering klädes soffan med ett mönstrat ylletyg i röd nyans( bild 5).  

 

Bild tre    Bild fyra 
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Bild fem 

 

6.0             Sammanfattning 

För nyinredning av salen i boktryckarbostaden förvärvades nio sittmöbler. Alla delar renoverades av 

en tapetserare och fick nytt tyg. Inför omklädning fanns en önskan att utifrån tillgängligt material 

rekonstruera ett tapetserararbete från tiden 1840-talet. Äldre exempel på stoppningsarbeten på 

möbler studerades och utifrån inhämtad kunskap byggdes en modern version av en tidsenlig 

stoppning upp i möblerna till Boktryckarbostaden. I arbetet med tapetseringen brukades andra 

moderna material. Det visade sig svårt att få tag i den typ av träspån som identifierats i äldre 

stoppningar och substitutet fick bli träull. Vidare har inte den nya träullen blandats upp med 

växtmaterial som träspånet i de äldre stoppningarna. För sitsarna har ingen elancrin brukats utan 

endast tagel ovan på grundstoppningen. Materialet i de olika vävarna i sitsarna är uteslutande lin.  

Delar av de äldre sitsarnas stoppning bevarades under nytt material.  Det är intressant att notera att 

det finns en stor variation kring vad för material som har brukats i stoppningen. Valet av material är 

är troligen mycket präglat av var i landet tapetserararbetet utförts. 

 

För de olika lagren över varandra på de olika möblerna fanns följande princip och följd av material. 

1. Sadelgjord av hampa 

2. Bärande väv av linne 

3. Grundstoppning av träull 

4. Entränning av linneväv 

5. Stoppning av oblekt spunnet tagel 

6. Täckande väv av linne. 

7. Klädsel av mönstrat ylletyg. 

8. Kordong av ylle. 
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I alla möblers grundstoppning och stoppning finns alternativa material så som växtmaterial, djurhår 

och vaxad textil. För sitsarnas form har utgångspunkten varit senempirens sitsar där de avsydda 

vassa kanterna har lättat något och sitsen börjar få en något kupade form.  
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