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Inledning 

Arbetet med ny- och omgestaltning av Tottieska gården innebär bland annat att ett antal 

dörrar ska kopieras och beslås. De dörrblad som ska nytillverkas är: 

- En ytterdörr, pardörr, med dörrblad av halvfransk modell, placerad i nya 

utrymningsvägen i valvet. 

- En helfransk innerdörr, placerad mellan förmaket till vänster (307) och rummet öster 

om salen (306). 

- En tapetdörr (vars stomme är en halvfransk dörr) mellan rummet öster om salen (306) 

samt rummet härinnanför (305). 

- En halvfransk innerdörr, placerad mellan rummet härinnanför (305) och 

utrymningstrappan (304). 

Dörrarna kopieras efter original från Tottieska malmgården på Södermalm i Stockholm som på 

1930-talet flyttades med till Skansen. Originaldörrarna är beslagna. Förundersökningen börjar 

med en dokumentation av befintlig beslagning, fortsätter med en antikvarisk motivering samt 

en lista och beskrivning av vilka beslag som kommer att användas. 

 

Plan med rumsnamn och rumsnummer, bottenvåningen. 
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Plan med rumsnamn och rumsnummer, övervåningen, Tottieska gården. 

Dokumentation av originalbeslag 

Beslagning ytterdörr 

Gångjärn 

Pardörr där bladen hängts på två hakar fästa i karmen inomhus. Två vertikala 

plattgångjärn med enkel avslutning har spikats fast i dörrbladet. Samtliga 

gångjärnsdelar i smitt järn. 
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Kammarlås 

Kraftfullt kammarlås med genomgående vred, ovalt och tämligen platt. Genomgående 

nyckelhål. På utsidan sitter en låsbricka av smitt järn, rektangulär 58x194x2 mm, med 

fasad kant. Låsbrickan är fäst med 6 st smidda spikar, i hörnen samt på mitten av 

längden.  

   

 

Beslagning innerdörr, helfransk och halvfransk 

De helfranska respektive halvfranska dörrarna är beslagna på samma sätt; gångjärn av 

fransk modell, kammarlås med genomgående vred med ovalt platt handtag på båda 

sidor samt ett genomgående nyckelhål med kläpp. Mellan vred och dörrblad sitter en 

dekorativt utformad skyddsring i mässingsplåt. Nyckelskylten är likaså i mässingsplåt 

samt dekorativt utformad. 

   



Antikvarisk förundersökning  den 8 juli 2014 
 

Stiftelsen Skansen │ Marianne Strandin 4 

 

Gångjärn 

Gångjärn av s.k. fransk modell. Total längd 190 mm, ca 90 mm utan dekorativa 

knoppar. Gångjärnen har nitats. Nitens ”skalle” är ca 27 mm i diameter, baksidan som 

har bankats till för att välla över hålet har en diameter på ca 14 mm. 

   

 

Kammarlås 

Kammarlås ca 80x150 mm stora, fästa med icke genomgående spårskruv i varje hörn. 

Kammarlås med separat, genomgående, på båda sidorna sittande platt och ovalt vred 

av järn. Nyckelhålet är likaså genomgående, på kammarlåsets sida där nyckeln inte går 

in sitter ett hänge, med lite olika utformning.  

Mellan vredet och dörrbladet sitter en dekorativt formad skyddsring av mässingsplåt. 

Dekorativt utformad nyckelskylt av mässingsplåt, ca 2 mm tjock, fasad på kanterna. 

Skyddsring samt nyckelskylt är spikade med tunna mässingsspikar med rundad skalle. 
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Beslagning tapetdörr 

Tapetdörren är placerad mellan salen (308) och skänken (309). Gångjärnen är av en 

kulmodell, mycket eleganta och diskreta. Dörren saknar kammarlås och nyckelskylt. 

Endast ett nyckelhål och de diskreta gångjärnen avslöjar dörren. 

      

 

Antikvariska motiveringar och beslut 

De beslag som sitter på dörrarna på Tottieska gården är placerade med stor omsorg 

och tanke. Det finns inga arkivuppgifter om beslagen. I artiklar i tex Fataburen som 

beskriver arbetet med återuppförandet på Skansen, och de arkivhandlingar som finns 

visar på en enorm omsorg och noggrannhet i arbetet. Både vid nedplockningen och vid 

uppförandet. Man var oerhört noga med att ta tillvara originaldelar i byggnaden och ta 

med dem till Skansen. Det finns ingen anledning att tro något annat än att de beslag 

som finns i Tottieska gården idag är original från huset. Det finns också en väldig 

samstämmighet i utseendet, vilket också tyder på att beslagen är hitflyttade från 

Tottieska malmgården. 

Den dörr som skiljer ut sig är dörren mellan förstugan (302) samt förmaket till vänster 

(307). Här sitter ett kammarlås med ovalt och bulligt vred, en modell som är något 

senare (början av 1800-talet) än de ovala platta vred som kammarlåsen i huset i övrigt 

har. Detta hör antagligen samman med att man, i samband med att det Stenbockska 

biblioteket skapades på 1950-talet, också skapade ett rum om Sophia Albertina i det 

som nu kallas förmaket till vänster (307). I detta rum visades tiden strax efter 1800 när 

empirstilen slagit igenom. 

Gångjärn 

Innerdörrarnas gångjärn är av s.k. ”fransk modell” och har dekorativa, svarvade 

knoppar. De är, inkl. knoppar, ca 190 mm långa. Samtliga har nitats med en ganska 

grov nit, diametern på skallen är ca 27 mm ca 14 mm på den utvällade baksidan.  
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På marknaden finns idag ett flertal leverantörer och tillverkare av 1700-talsgångjärn i 

fransk modell. Inga av dem är dock så långa som de beslag som finns på Totties idag. 

De som i storlek och utförande bäst stämmer överens med de gångjärn vi har på 

Totties säljs av Gysinge byggnadsvård. 

Tapetdörrens gångjärn är smidda i ett stycke, som sedan sågats itu och skruvats på 

plats. Den här modellen finns inte i nyproduktion. 

Beslut 

För att inom en rimlig tid och till en rimlig kostnad kunna beslå dörrarna med gångjärn 

beslutas att nytillverkade dörrgångjärn, artikelnr 3031-9-1 från Gysinge används till 

den nytillverkade dörren mellan rum 307 och 306 samt till pardörren i den nyupptagna 

utrymningsvägen i portalen. 

Tapetdörrens gångjärn är mycket eleganta. Med tanke på rummets dignitet som 

tapetdörren placeras i bör de nytillverkade gångjärnen hålla samma klass som de i 

salen. Skänkens gångjärn bör alltså kopieras. Arbetet med kopiering av gångjärnen till 

tapetdörren ska ske i samråd med antikvarie. 

 

Kammarlås 

Samtliga kammarlås har ett separat, genomgående, på båda sidorna sittande platt och 

ovalt vred av järn. Dock är vreden på dörren in till matsalen (206), förmaket (205) samt 

sängkammaren (202) i mässing, ovalt, bulligt och med dekoration. Nyckelhålet är 

likaså genomgående, på den sida som nyckeln inte går in sitter ett hänge, med lite olika 

utformning. Kammarlåsen är ca 80x150 mm stora. Mellan vredet och dörrbladet sitter 

en dekorativt formad skyddsring av mässingsplåt. 

Den här typen av elegantare kammarlås med genomgående vred samt nyckelhål med 

kläpp finns inte i nyproduktion idag. De kammarlås i 1700-talsmodell som idag 

produceras har visserligen separerade vred och nyckelhål, men är inte genomgående. 

Det innebär att vredet är placerat på själva kammarlåsets sida, nyckeln är placerad på 

den motsatta. 

I den kulturhistoriska verkstaden fanns tre kammarlås av 1700-talsmodell, liknande 

dem som finns i nyproduktion, där vred respektive nyckelhål inte är genomgående. 

Två av dem hade mått som stämde väl överens med befintliga, det tredje var 

kvadratiskt och hade även en separat låsfunktion, vilket också var vanligt vid tiden och 

som finns i nyproduktion.  

Beslut 

Att kopiera befintliga kammarlås är både dyrt och tidskrävande. Skillnaden mellan de 

två typerna är endast möjlig att avgöra för den mycket intresserade. I det här fallet kan 

valet också motiveras med att vi gör en gestaltning, vi vet inte vilka beslag som faktiskt 

satt på dörrarna i dessa rum. Vi kan anta att de såg likadana ut som övriga 
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innerdörrars beslagning, men av praktiska skäl väljer vi här att återanvända 

kammarlåsen från Kulturhistoriska verkstaden. De två rektangulära kammarlåsen 

monteras på dörr mellan rum 302 och 307 samt mellan rum 307 och 306. Det 

kvadratiska kammarlåset monteras på tapetdörren mellan rum 306 och 305.  

Till nyckelhålen på tre av dörrarna behövs en nyckelskylt. Befintliga, dekorativt 

utformade nyckelskyltar kopieras. På baksidan märks dessa med ”nytillverkad 2014”. 

Arbetet med kopiering av nyckelskylten ska ske i samråd med antikvarie. 

 


