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SAMMANFATTNING 
Föreliggande uppsats avhandlar arbetet med stoppning och klädsel av en gammal stomme och de 

problem och utmaningar det möter. Tanken var att finna metoder för att underlätta arbetet som kan 

användas och utvecklas även i andra och framtida tapetseringsuppdrag. Under arbetets gång gjordes 

tester med mallar för att underlätta ställningstaganden kring uppbyggnad och klädsel. Därefter 

tillverkades en enkel modell för att på ett mer konkret sätt utvärdera och bestämma hur arbetet 

skulle utföras. Studien visar att den valda arbetsmetoden är meningsfull och användbar. 

ABSTRACT 
This essay deals with the work of upholstering of an old body and the problems and challenges it 

faces. The idea was to find methods to facilitate the work that can be used and developed in other 

and future upholstery-assignments. During the work, tests were done with templates to facilitate 

positions regarding construction and clothing. Then a simple model was made to evaluate and 

determine how to perform the task. The study shows that the working method is meaningful and 

useful. 

NYCKELORD 
Schäslong, 1800-tal, tapetserarstil, armlän, kantbotten, chatos 
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

När jag påbörjade min utbildning till möbeltapetserare hade jag svårt att förstå hur man 

överhuvudtaget kan bygga upp en stoppning på ett träskelett. Den kunskapen kändes avlägsen. Inför 

min kandidatexamen i möbeltapetsering och gesällprov stod jag plötsligt med en trä-ren stomme 

och skulle visa mitt hantverkskunnande. Objektet är en schäslong vilkens stomme och uppbyggnad 

av resårhus, grundstoppning, överstoppning och klädselarbete uppfyller kraven för ett gesällprov. 

Schäslongen var i ett fallfärdigt skick när jag såg den första gången och modellen verkar vara 

ovanlig. Troligtvis har schäslongen de senaste årtiondena förvarats i ett uthus med läckande tak och 

inget av stoppningsmaterialet går att bevara. Även delar av stommens trädetaljer såsom ben och 

armstöd behövde lagas eller bytas. Ett gesällprov utförs på en ren stomme och inget av tidigare 

stoppningsmaterial används. En helt ny möbel ska byggas upp. Därför kändes det bra att denna 

schäslong var bortom räddning avseende resårer, stoppning och klädsel och jag behövde inte beakta 

bevarande av gammal stoppning. 

Däremot var det intressant att åldersbestämma denna ovanliga schäslong och att dokumentera 

stoppningsmaterial och klädselutförandet. Vid ett gesällprov inom möbeltapetsering krävs att 

traditionella metoder och material används samt att klädselarbetet utförs tillfredsställande. Den 

ovanliga modellen är intressant i sig och gav mig som tapetserare några problem att lösa. 

�3



1.2 PROBLEMFORMULERING 

Vid renovering av en gammal möbel och uppbyggnad av ny stoppning är det vanligt att det arbetet 

utförs såsom det var gjort tidigare. Det är stommen och spiklister som styr vilken form, djup och 

höjd stoppningen skall ha. Däremot är det inte alltid som stommen är genomtänkt ur en tapetserares 

perspektiv. Om det är möjligt kan justeringar av stommen göras så att stoppningsarbetet fungerar på 

ett bättre sätt. Det finns många funderingar och obesvarade frågor man som tapetserare står inför 

med en möbel i ett skick som de flesta slänger på tippen. Denna schäslong har säkert varit vacker 

och bekväm en gång i tiden, men det var svårt att se och förstå hur den tidigare varit tapetserad. 

Tidigare klädsel och en åldersbestämning kan ge några svar så att ett ställningstagande kan göras. 

Ett övervägande som bör göras är om möbeln skall få ett tidsmässigt korrekt utförande eller om 

klädseln kan ha ett samtida modernt uttryck.  

Idag lär vi oss att klädsel ska spännas mycket hårt så att tyget inte blir säckigt när det brukas. Det 

kan vara svårt att spänna ett långt stycke och är det dessutom svängt upp efter rygg är svårt få ett 

tillfredställande resultat. Denna schäslong var tidigare tapetserad i ett stycke och önskvärt var att 

den skulle få samma form som tidigare där sits och rygg flyter ihop. Men för att få till ett fullgott 

tapetseringsarbete var frågan hur det skulle lösas. 

Schäslongens armlän gav många funderingar. Modellen verkade vara mycket ovanlig armlänen kan 

ha tillkommit senare. Armlänen ger tapetseraren flera problem att lösa. Fungerar det att kantbotten 

ligger på utsidan av armlän såsom den gjorde tidigare, och om kantbotten i stället ska löpa innanför 

armlänen, hur ska då tyget kunna spännas? 

Hur kan en arbetsmetodik se ut som underlättar arbetet, och som i sin tur kan användas i framtida 

och andra tapetseringsuppdrag? 

1.3 SYFTE OCH MÅL 

Jag har för avsikt att i denna studie beskriva och förklara ställningstaganden och arbetsmetoder som 

underlättar uppbyggnad av ny stoppning på en gammal stomme. Dessutom ville jag undersöka olika 

metoder att klä en bred kantbotten på en möbel. Dokumentationen är tänkt att vara till hjälp för 

andra yrkesverksamma möbeltapetserare och studenter. 

Den experimentella studien av kantbottens klädsel genererade i en fysisk modell där olika förslag 

kunde undersökas. Denna typ av modell skulle kunna användas i utbildning av tapetserare samt som 

exempel för kunder i en tapetserarverkstad. Jag hoppas att studien ska visa att denna arbetsmetodik 

är användbar.
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1.4 AVGRÄNSNING 

Den experimentella studien utfördes under den begränsade tidsramen för gesällprov och 

kandidatexamen. Studien utgick från ett unikt fall av möbel men är tänkt att vara applicerbar på 

andra möbler. En mindre undersökning av möbelns historia och dess material redovisas  men fokus 

ligger på uppbyggnad av ny stoppning och klädsel.  

1.5 METOD 

Genom litteraturstudier inhämtades fakta för att kunna åldersbestämma möbeln och hämta kunskap 

inom området i ett historiskt perspektiv, samt utreddes vad som finns beskrivet gällande 

klädselarbete av liknande möbel. Även internet och uppsatser användes för att söka information. 

Intervjuer med tre tapetserare utfördes. Experimentella studier av klädsel gjordes parallellt med 

själva gesällarbetet av möbeln. De experimentella testerna utfördes på en förenklad uppbyggd 

modell av schäslongen. Detta dokumenterades med foton. Det praktiska tapetserararbetets 

tillvägagångssätt och de utmaningar som mötte beskrivs i uppsatsen. 

  

1.6 BEFINTLIG KUNSKAP/TEORI 

Denna schäslong har ett mycket ovanligt utförande och är verkligen en schäslong i ordets 

ursprungliga betydelse. Schäslong kommer från franskans chaise longue som betyder lång stol. 

Namnet syftade ursprungligen på en förlängd länsstol av Bergère-typ . Småningom kom begreppet 1

schäslong att brukas till vilsoffor i allmänhet. Gemensamt för schäslonger var en huvudgavel och att 

sittställningen blev halvsittande. Schäslonger fanns enligt Svenskt möbellexikon i sängkammaren, 

herrummet samt damrummet. De har även använts som reservsäng på hotellrum.  

Senare blev den så kallade dyschatellen  extrasäng. Den kallades även dyscha och har varken 2

ryggstöd eller armlän som schäslongen utan påminner mer om en resårmadrass som även används 

som en soffa dagtid. Det förekom även en annan benämning på vilsoffa under rokokotiden, en s.k. 

duchesse brisè. Den kunde vara tredelad och bestå av två djupa mot varandra stående Bergèrer med 

 Bergérefåtöljen som är av franskt 1700-talsursprung. Denna karakteriseras dock av att utrymmet mellan armlänen och 1

sitsen är tapetserat, medan förevarande gesällmöbel i mitt slutliga utförande är öppen under armlänen.

 Efter greve Duchatel kring 1800-talets andra hälft. Han sålde en liggmöbel till en dansk friherre som uppkallade 2

möbeln efter grevens efternamn.
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taburett emellan. Dessa kunde också användas var för sig. Med schäslongen besläktad må också 

nämnas kanapén, vilken utmärker sig med ett assymetriskt ryggstöd, samt ottomanen . Kärt barn 3

har många namn. 

Litteratursökning och sökning på internet visar att det knappt finns någon schäslong bevarad som 

ser ut som förevarande gesällarbete. Jag har redan nämnt flera varianter av vilstolar/vilsängar. 

Möbeltypen finns avbildade ända från faraonernas tid i Egypten, genom hela vår historia och till 

nutidens populära avskalade dagbädd. 

Inspiration och förslag på hur klädselarbete kan utföras beskrivs bäst i engelsk litteratur författade 

av David James samt Caroline Thomerson. Det traditionella resårknytningen och stoppningsarbetet 

beskrivs utförligt i litteratur utgiven av Sveriges Tapetserarmästareförening.  

Den största kunskapen gällande tapetsering är inte nedtecknad utan finns hos de yrkesverksamma 

tapetserarna själva och det kan vara mycket värdefullt att fråga dem. 

1.7 BEGREPPSFÖRKLARING 

Avsydd kant:      

Stoppningsmaterialet (kroll i detta fall) formas och packas till en hård kant m.h.a handsydda stygn 

av grov linnetråd. Detta ger stoppningen form och en kant att spänna klädsel mot. 

Bergère: 

Fåtöljtyp som har mjukt stoppad rygg och armstöd. Ofta synligt trä runt armstöd och rygg. 

Ursprung från 1700-talets Frankrike. 

Domestik:     

Tunnare väv av bomull eller lin, används bl.a. till att hålla överstoppning på plats. 

Enträning:  

Gles tuskaftsväv, används till att forma och hålla grundstoppning på plats. 

Keder:     

Lina med kärna av t.ex. bomull, nylon eller foam som sys med tyg runt om. 

 Ottomanen saknar såväl rygg- som armstöd. Den har sina rötter i det Ottomanska riket och tjänar säkert som förlaga 3

till senare tids dyschor och de nu så populära så kallade dagbäddarna.
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Kroll, krollsplint:      

Stoppningsmaterial från den afrikanska dvärgpalmen.  

Plombering:   

Utfyllnad av t.ex. vadd eller tagel med domestik sydd utanpå. 

Polyeter:      

En lekman benämner det skumgummi. 

Rimpa: 

En beklädd extra del längst ner efter möbelns sarg. Består ofta av en pappskiva, tunn fiberfill och 

tyg. 

Schatos: 

En tunn skiva av trä, ofta försedd med tappar och beklädd med tyg. Sitter vanligen på en möbels 

armstöd framtill nedanför armstödssnäckan. Dess funktion är att täcka tidigare spikning. 

Snäcka:   

Rundad form som byggs upp av trästomme och vulst. Armstödssnäcka är ett vanligt begrepp på 

fåtöljer och soffor. 

Spika förvänt: 

Man viker upp tyget, spikar längs en ”sömsmån” på avigsida (ev. m.h.a spiklist) viker tillbaka tyget, 

och klammer blir då osynliga. 

Ten:   

Grov metalltråd (ofta 3,5-5 mm i diameter) som bl.a. löper runt resårhuset för att stabilisera 

Tenlikor: Dekorativ möbelspik 

Vulst: 

Utåtsvälld list som bygger möbelns form. Sitter ofta som avslut på armstöd och rygg för att spänna 

klädsel mot. Kan bestå av traditionell stoppning eller vara fabricerade av papper, plast eller foam. 
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2. PRAKTISKT GENOMFÖRANDE 

2.1 DOKUMENTATION OCH ÅLDERSBESTÄMNING 

Schäslongens stoppning var i fallfärdigt skick och vattenskadat på vissa ställen. Hur möbeln 

tidigare varit tapetserad och vilka material som använts dokumenterades. Större delen av klädsel 

och stoppningsmaterial slängdes eftersom det var i mycket dåligt och mögelangripet skick. 

Schäslongen har varit omklädd på ett icke fackmässigt sätt, möjligtvis på 1940-talet, med ett 

blommigt tyg i lila och vitt och en snodd i grönt.  

!  
Bild 1. Schäslongens utseende och skick vid arbetets början. Blommig klädsel. 

Det som först tolkades som originaltyget var ett randigt tyg med färger i brunt, grönt, gult och med 

ett tunt möbelband i brunt. Färgerna var blekta men på avigsidan på några ställen kunde kraftigare 

färger ses.  
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Kantbotten var sydd med små veck i ryggsvängen för att ränderna skulle löpa raka efter sidan. 

Längst ned efter sargen hade ränderna lagts diagonalt med veck och stoppning under.  

Det verkade som att tenlikor hade dekorerat det hela.  

!  

Bild 2. Schäslongens utseende och skick vid arbetets början. Randig klädsel. 

Överstoppningen bestod av vadd och djurhår. Själv kunde jag konstatera att djur-håret inte var 

hästtagel vilket är brukligt numera. Grundstoppningen verkade bestå av krollsplint som formats 

med avsydd kant vilken tappat såväl form som funktion. Vidare var resårerna i sits och rygg av den 

äldsta sorten som förekommit, d.v.s. öppna utan knut. Det var brukligt att möbeltapetseraren 

tillverkade resårerna själva . Resårerna var knutna med så kallad tysk snörning och fastsatta på smal 4

sadelgjord av äldre typ. Alla resårer var likadana både i rygg och sits och sannolikt mycket mjukare 

än dagens industritillverkade resårer.  

!  
Bild 3. Ursprunglig resårknytning 

 Eklund-Nyström S. (1996) Hantverk i Sverige4
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Det verkar som att schäslongen hade en variant av så kallad utfylld kant och att avsyningarna av 

kanterna var enklare utförda än vad vi lär oss idag. Armstöden var inklädda så att kantbotten löpte 

på utsidan av stolparna. Därför borde inte den stoppade resårkanten ha varit fjädrande. Men 

gissningsvis fjädrade kanten när det stod så höga och mjuka resårer på sargen. På armstödsbrickan 

var stoppningen lagd direkt på träplattan, det vill säga inga vulster höll stoppningen på plats. Delar 

av domestiken fanns kvar, i mitten på den fanns en stämpel som kunde tydas till ”Bergs Aktiebolag 

Norrköping”.  

!  
Bild 4. Del av ursprunglig domestik. Stämplad ”Bergs Aktiebolag Norrköping” 

Norrköping var Sveriges yllestad under 1800-talet och övergick med tidens stigande efterfrågan på 

bomull till en stor industriort med flera spinnerier och väverier. Norrköpings Bomullsspinneribolag 

köpte tomter till spinnerier vid Strömmen år 1847. Bolaget ombildades och blev Bergs AB år 1855 

då behovet av ett väveri skulle tillgodoses. En rationell produktion av bomullsvaror skedde i fem 

större byggnader under 1860-talet med 300-400 arbetare. Företaget fanns kvar till 1908.   5

Schäslongen kan därmed dateras till tidsspannet 1855-1908. Någon härledning till möbelsnickeri 

och tapetserarverkstad går inte att göra. Ett vanligt förfarande under tidsepoken var att kunden 

 norrkopingprojekt.wordpress. (Hämtad januari 2017)5
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pekade ut en önskad modell som möbelverkstaden sedan tillverkade. Tapetseraren jobbade ofta i 

anslutning till snickeriet. 

Vid samtal med tapetserarmästare Helena Ahlqvist-Graf och uppvisande av sparat 

stoppningsmaterial framgick det att överstoppningen sannolikt består av kohår, möjligen något 

uppblandad med tagel eller annat djurhår. Detta går inte att säkert fastställa utan riktig analys.  6

Jag hade förväntat mig ett helt annat uttryck och klädsel än den randiga klädseln som uppdagades. 

Modellen och stilen stämmer bra överens med 1800-talets senare hälft då tapetserarstilen var vanlig 

på schäslonger. Vid en närmare undersökning och borttagande av alla rostiga spikar hittades ett 

mycket litet fragment av ett annat tyg. Det tyget går i rött och har en liten lugg. Tyget verkar vara 

schagg.  

!  
Bild 5. Fragment av ursprunglig klädsel. 

Schagg är en slags varpsammet av ull och var vanlig som möbelklädsel under 1700-talets första 

hälft. Under 1800-talets senare hälft blev schagg populärt igen, då gärna vävd i orientaliska 

 Intervju: Tapetserarmästare Helena Ahlqvist-Graf . 20176
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mönster. Schäslonger, paneldivaner, herrumsmöbler och järnvägsvagnar kläddes i schagg. Färgerna 

var oftast dova i rött, brunt, mörkblått, gulbrunt och blågrönt.  7

Detta lilla tygfragment som uppdagades stämmer bättre med möbelns utseende och dateringen av 

domestiken. Då kan man fråga sig när schäslongen blev omklädd i det randiga tyget? Jag tolkar det 

historiskt till 1900-talets första årtionden och den nya hemslöjdsrörelsen samt makarna Karin och 

Carl Larssons inredningsideal. 

2.2 LAGNINGAR OCH ANPASSNINGAR AV TRÄSTOMMEN 

Skärningar på schäslongens ben var skadade och på ett ben saknades träsnideriet helt. Armlänen var 

trasiga och hopmonterade med skruv. Det medförde att de var ostadiga. Emma Snickare fick 

uppdraget att åtgärda detta. Armlänen verkade inte helt anpassade till schäslongens stoppning och 

klädsel hade spikats på trä som borde varit synligt. Själva armstödsbrickan satt för nära stommen 

för att kunna ge plats åt ryggens stoppning. Eftersom det var nödvändigt att tillverka nya armlän 

förlängdes trädelen som inte ska vara stoppad fram till armstödsbrickan (som ska vara stoppad). 

Detta var ett övervägande då jag i grunden inte vill förändra det ursprungliga utseendet. Eftersom 

just denna detalj inte verkade vara helt genomtänkt ur en tapetserares verklighet så valde jag dock 

att anpassa den detaljen något utan att det påverkar helhetsintrycket negativt. Inget tydde på att 

armlänen tillkommit senare än själva stommen. De lagade armlänen limmades fast i stommen.  

När Emma Snickare lagade benen ombads hon att försöka placera dem längre in eftersom jag ville 

ha några millimeter till att eventuellt spika kantbottens tyg under sargen. Benen gjordes några 

millimeter tunnare genom att göra de grova träbenen något tunnare innan träskärningarna 

monterades på igen. Även några millimeter mellan skärning och sarg lämnades ifall en klädsel 

skulle spikas ner under sarg. Benen är så pass breda att det eljest skulle bli svårt att få en bra 

spänning på klädseltyget. Det är viktigt att tänka igenom vissa detaljer i stommen och försöka 

anpassa dessa för att underlätta tapetseringsarbetet. 

Tidigare var denna schäslong stoppad och klädd i ett stycke vilket innebär att det är mycket svårt att 

få ett tillfredställande resultat. Vid ett samtal med tapetserarmästare Lars Ottosson påpekade han 

vilka problem som uppstår när möbler kläs på detta sätt. Det går inte att få en bra tygspänning på en 

så lång sträcka och risken är att tyget kommer att säcka. Risken accentueras när det finns fjädrande 

 Blomberg, S. & Henschen, I. Svenskt möbellexikon (1962)7
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resårer i sits och rygg.  Därtill avslutas den långa sträckan med vulst vid fot- och huvudända och 8

har öppna armstöd som ska passas in. Därför beslutade jag att dela upp rygg och sittdel genom att 

fästa en spiklist i ryggslutet så att sits och rygg stoppas och kläs för sig. 

Ursprungligen stod handgjorda resårer delvis på sarg och sadelgjord som var spikad ovanpå sarg. 

Sadelgjorden var uttöjd och hängig. Dessa resårer var lika höga överallt, även i rygg. Jag valde att 

ha åtta-ringars Björnresårer på sittdelens mitt. Sadelgjorden spikades under sarg eftersom dagens 

resårer är mycket hårdare och det krävs minst sju ringar för att uppfylla gesällkriteriet. Jag valde 

även att ha en fjädrande kant för att få en så mjuk och bekväm möbel som möjligt. Eftersom 

långsidornas resårer (fyra-ringars) då placerades på sargkanten behövde den breddas något trots att 

den redan var rejäl. Det gjordes med en kraftig list som limmades och skruvades fast efter befintliga 

sargen. 

Trästommen är rejäl men hade en hel del spikskador, speciellt vid huvud- och fotändarnas runda 

snäckformation. Dessa lagades med trälim och trästickor samt även tvåkomponentmassa där det var 

riktigt dåligt. Tvåkomponentmassan skulle dock senare visa sig vara för hård och spröd när det 

spikades med både klammer och nubb på dessa ställen. Det var relativt stora spikskador på ett 

viktigt och utsatt ställe där det inte fanns så många alternativa områden att spika på. 

2.3 FORM OCH GRUNDSTOPPNING 

För att bestämma schäslongens blivande form och slutliga höjd gjordes mallar av kartong. 

!  
Bild 6. Kartongmallar till hjälp för att bestämma form. 

  

 Intervju: Tapetserarmästare Lars Ottosson. 20178
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Mötet mellan sits och rygg kändes mycket oklart. Arbetet med pappmallar gav en bild hur mötet 

kan tänkas. Med tanke på armlänen var det önskvärt att göra ryggstoppningen tunnare och med 

hänsyn till sitsens höjd samt sargens form var det önskvärt att göra stoppningen högre. Detta var 

också bra att pröva fram med pappmallar för att bestämma den form som senare användes i 

resårknytningen och stoppningsarbetet. Även vulsternas form i fot- och huvudända arbetades fram 

med mallar i papp. 

Eftersom skicket på schäslongen var så dåligt gick det inte att provsitta och fundera på hur den nya 

stoppningen och sittvinklar bäst skulle utföras. Genom att lägga polyeter på skivor på trä-ren 

stomme kunde en grov skattning göras avseende mötet mellan rygg och sits. 

!  
Bild 7. Polyeterskivor läggs för att kunna skatta mötet mellan sits och rygg. 

Resårsnörningen på sittdelen och stoppningsarbetet utfördes enligt traditionella metoder och 

fördjupas inte i denna uppsats. Som stoppningsmaterial i grundstoppningen användes krollsplint. 

Kanterna syddes av tre gånger. 

I ryggen snördes tolv ryggresårer individuellt. För att få en stabil anslutning mellan rygg och sits 

bockades en ten vilken fästes i sargen. För att förstärka den så den inte sviktar på mitten bockades 

en likadan ten till mittpartiet.  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!  
Bild 8. Illustration av nykonstruktion för att kunna tapetsera rygg och sits var för sig. 

Grundstoppningen i ryggens nedre del syddes av så gott det gick att komma åt, detta för att få en 

stabil kant att spänna ryggtyget mot samt att ryggen skulle sluta an mot sitsens stoppning. Till 

överstoppning användes tagel. För att få en mjuk sits lades ett relativt tjockt lager tagel i sitsens 

mitt. 

!  
Bild 9. Kanterna syddes av tre gånger. Rygg- och sitsmötet har sytts av. 

�15



!  
Bild 10. Armlänens avsyning. Överstoppning av tagel i rygg, sits och armlän. 

2.4 TILLVERKNING AV MODELL 

En mindre modell av schäslongens sits tillverkades. Detta för att få en uppfattning hur formen 

fungerar att klä samt för att praktiskt kunna pröva olika varianter av klädsel på ett enkelt sätt. Efter 

pappmallen, som tidigare tillverkats av den planerade slutliga formen, sågades två bitar MDF ut. 

Två skivor polyeter med hög bärighet limmades ihop. Därefter limmades ena sidan på MDF-formen 

och polyetern formsågades så att den andra MDF-skivan kunde limmas på motsvarande sida i rätt 

läge. Till sist formsågades polyetern med polyetersågen till rätt form. På MDF-skivans kanter 

spikades en vulst tillverkad av foamplast. Gråvadd lades på polyetern och linnedomestik spikades 

runt modellen. Nu fanns en modell i schäslongens form vid fotänden fast betydligt smalare. 

Modellen fungerade utmärkt till att testa olika varianter av klädsel. Det var ett mycket bra 

hjälpmedel till att förstå hur tyget beter sig runt den runda formen och hur veck kan läggas, med 

mera. 
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!  
Bild 11. Modell av schäslongens avslutning. 

!  
Bild 12. Utprovning av klädsel på modell. 
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!  
Bild 13. Utprovning av klädsel på modell. 

2.5 KLÄDSEL 

Schäslongen verkar tidigare varit klädd i tre olika stilar och hur originalklädseln, som troligtvis var i 

schagg, var utförd går inte att veta när i princip inget fanns kvar.  

Eftersom jag valde att göra kanten fjädrande måste armlänen bli synliga. Det går inte att klä in dem 

som det var gjort tidigare. De synliga armlänen har medfört diverse svårigheter och problem. När 

grundväven spikades var det svårt att komma åt. Det löstes genom att sy fast persiennlina i väv och 

spika den innanför sarg. Vid grundstoppningsarbetet syddes en skoning i enträningen för att den 

skulle räcka till att vika in runt stoppningen. Före själva klädselarbetet plomberades alla hörn vid 

alla armlän för att hålla emot kantbottnarnas klädsel (bild 14).  

!  
Bild 14. Plombering och klädselarbete vid armlän. 
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För att få en spänning av kantbottnar som viker in bakom armlänsstolparna fästes två persiennlinor i 

varje hörn på sömsmånerna. Dessa drogs ner och spikades i sargens insida. Dessutom drogs 

persiennlina längst ner efter kantbottens nedre del som löper på insidan av stolparna. Dessa 

spikades också i sarg. På så sätt blev tyget spänt och fastsatt när det inte gick att komma åt att spika 

där. 

På ett tidigt stadium bestämde jag mig för att markera schäslongens snygga form med dess snurr i 

huvud- och fotända. Då möbeln är tillverkad vid en tidpunkt när tapetserarstilen  var aktuell så var 9

min första tanke att lägga mycket veck efter sidorna och dekorera med band. Ju längre arbetet 

fortskred växte insikten om att vulsterna som avslutar huvud- och fotända resulterar i flera 

utmaningar. Dels var de sönderspikade och sköra, det skulle inte gå bra att spika förvänt runt en 

snurr. Jag använde den tillverkade modellen för att pröva olika lösningar.  

För att knyta an till tapetserarstilen och schäslongens datering valde jag att använda snodd, tofs och 

sammet till dekorationer. Till själva klädseltyget valde jag ett mönstrat tyg  som redan ser lite slitet 

ut och snörmakerierna är handgjorda av ett franskt företag. 

Sidorna på schäslongen är höga och det krävdes att de delades upp i två delar. Dels på grund av 

utseendet men även rent praktiskt med tanke på armstöden och att kantbotten går in bakom dessa. 

För att förstärka schäslongens form valde jag en snodd med sömsmån som då kunde sys fast på 

maskin mellan kantbotten och sits- respektive ryggklädsel. Denna snodd är grov (8mm). I och med 

att klädseltyget är så pass tjockt och lite ruffigt passar en grov snodd bra. Sömsmånerna kastades 

fast i grundstoppningens avsydda kant så att allt sitter stabilt på plats. Snodden placerades så att en 

linje går efter schäslongens sida. Snodden möts i rygg och sits, d.v.s. snodden avslutades i det mötet 

i stället för att följa med hela vägen in mot sarg. 

2.6  SCHATOS 

Den ursprungliga planen att spika snodd och sammet förvänt längs efter träsargen övergavs 

eftersom det inte skulle fungera runt huvud- och fotändarnas snäckformation. Jag tänkte även testa 

att sy sammeten förvänt på en rimpa av kartong men även då skulle snäckan skapa svårigheter. Det 

är tänkbart att man kan smygsy fast delen vid snäckorna. Det fanns dock begränsat med tid till att 

pröva alla idéer före gesällgranskningen. Men modellen finns ju kvar för fler tester när det gäller 

 Tapetserarstilen karakteriserades av ett överflöd av sammet, veck, tofsar och snoddar. 9
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kantbottnar och snäckformationer. Efter enklare tester av idéer på modellen beslutade jag mig för att 

försöka lägga sammet klädd på en nytillverkad schatos (bild 15, 16). 

!  
Bild 15. Schatoser i plywood 

!  
Bild 16. Schatos i plywood. Test av klädsel med sammetstyg. 

Efter olika övervägandes beslutades att göra en schatos i 4 mm plywood som kläs i sammet och 

spikas i schäslongens sarger. Sargens sida mallades ut först i plast sedan i kartong och därefter 

sågades formen ut i tunn plywood. Valet av så pass tunn plywood beror på att jag ville ha den en 
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aning böjbar så den kan följa sargens form. Schäslongens sidor är nämligen kurviga. De är 

dessutom olika i formen så två separata mallar gjordes för schatoserna. 

Först borrades hål i plywooden på lämpliga avstånd för att fästa den i sargen, något fler vid fot- och 

huvudändarna. Där kan det vara svårare att fästa schatosen eftersom mycket tjockt tyg från 

kantbottens veck ligger under. Plywood-schatosen lades efter sargen och i sargen förborrades hål för 

att senare kunna spika in schatosen. 3 mm sadelgjordsspik sattes i plywooden och för att inte riskera 

att spiken kryper ut vid montering sattes en tape ovanpå. Därefter limmades en tunn (5 mm) 

polyeter på plywooden. Polyetern skars strax utanför formen för att få en fin rundning på när den 

kläs, och polyetern veks ner till intet i kanten av klädseltyget.  

Sammeten lades med lugg åt rätt håll och tyngder höll det på plats. På avigsidan mallades var 

schatosen skulle limmas. På schatosens polyeteryta sprutades ett vattenbaserat lim och med 

handräckningshjälp kunde trädelen läggas på sammetstyget försiktigt genom att hålla i spikarna. 

Genom att fästa det känsliga sammetstyget slätt och på rätt ställe med hjälp av lim först så 

underlättar man klädselarbetet av en så lång schatos. Sammeten häftades upp med 4 mm klammer 

grovt först, sedan kunde schatosen kläs genom att smeka sammeten runt formen. Den största 

svårigheten är att klippa upp vid snäckans inre form. Man får limma och klippa ända in och det är 

knepigt att få tyget att räcka till båda sidor. Det kan vara bra att öva på en bit först. Jag hade 

övervägt om sammeten möjligtvis skulle spikas under sarg på nedsidan. Men då hade det blivit 

ännu svårare med snäckans uppklipp. Jag tänkte även spika snodd efter schatosen, men det fanns 

osäkerheter kring infästningen av schatosen, varför jag avstod ytterligare utsmyckningar. 

Ett kritiskt moment var att få schatosen på plats och att hitta igen alla hål. De förborrade hålen hade 

markerats med tuschpenna. Där de förborrade hålen inte gick att hitta och där det kärvade knipsades 

spiken av. Det fanns tillräckligt med spik för att fästa schatosen ändå. Däremot visade det sig att jag 

förborrat för grunt och med en för tunn borr. När hålen borrades om gick allt mycket smidigare. När 

det är så lång schatos bör man vara flera händer som hjälps åt att passa in hålen. Till 3 mm spik 

förborrar man med 2,5 mm borr och borrar lite längre än spiken. Tapetserarlärare Fredrik Hällström 

visade hur man kan driva in spikarna genom att placera en tapetserarnål precis i mitten på 

spikhuvudet och spika försiktigt in spikarna genom att hamra på nålens huvud . Detta för att 10

undvika märken på det känsliga sammetstyget. Man får ta en bit i taget i flera omgångar. Eftersom 

tofsar skulle fästas i snäckans mitt kunde en stor spik slås in där. Spiken fäste både fransen och 

schatosen. Tofsens rosettdekoration syddes fast för hand.  

 Intervju: Tapetserarlärare Fredrik Hällström. 201710
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3. RESULTAT 

Vid arbetet med att slå av stommen kunde tidigare tekniker och stoppningsmaterial studeras och ge 

en uppfattning hur schäslongen en gång sett ut. Tack vare stämpel på domestik tillsammans med 

fragment av originaltyg daterar jag schäslongen till att vara tillverkad under 1800-talets senare hälft. 

Den var sannolikt klädd i mörkröd schagg då. Senare har den blivit omklädd två gånger. Dateringen 

och spår av förmodad originalklädsel fick vara vägledande i klädselutförandet som inspirerades av 

tapetserarstilen.  

När arbetet med en helt ren stomme utan träkanter och sidor ska påbörjas är det svårt att få en 

uppfattning om hur det ska se ut med avseende på resårernas höjd och stoppningens form. Därför 

gjordes mallar i papp och en lämplig form bestämdes. Dessa mallar var till stor hjälp under hela 

arbetets framskridande. 

Utifrån dessa mallar tillverkades en enkel modell av schäslongen som också underlättade att visuellt 

se och pröva olika funderingar när det gällde kantbottens klädsel. Denna arbetsmetod förenklade 

arbetet avsevärt, och säkerställde också att jag kunde kontrollera hur slutresultatet skulle bli. 

Insikten att det inte är optimalt att klä en schäslong i ett helt stycke eftersom klädsel troligtvis 

kommer att säcka resulterade i att rygg och sittdel stoppades och kläddes för sig. Samtidigt var det 

viktigt att mötet blev tätt, snyggt, hållbart och framförallt bekvämt. Genom att fästa en spiklist till 

ryggens del kunde stoppning och klädsel dras ner var för sig såsom det vanligtvis är på fåtöljer. 

Eftersom det inte fanns några trälister i sidor och sittställningen i en schäslong är halvliggande 

krävdes något som håller emot belastning i ryggslutet men samtidigt inte känns när man lutar sig 

tillbaka. Genom att bocka två metalltener som sedan fästes i stommen, spiklisten och ryggresårer 

kunde ett mycket gott resultat uppnås. När grundstoppning var avsydd i ryggslut blev mötet med 

sits mycket bra. Även från sidan blev mötet optimalt för att kunna klä så att kantbotten i sits och 

kantbotten i rygg fick ett snyggt möte. Sidan är synlig på schäslongen och inget kan döljas som det 

görs på fåtöljer med vanliga klädda armstöd. 

Problemet att kunna spänna kantbotten inne vid alla armlänsstolpar kunde lösas genom att fästa 

persiennlina i sömsmån och kantbotten. Den drogs ner och spikades innanför sarg. Sedan sträcktes 

tyget fram och kunde spikas precis vid armlänsstolpen. För att få ett bra mothåll gjordes plombering 

som håller emot kantbottens tyg när det svänger in bakom stolpen. 

En enkel modell av skivmaterial och polyeter byggdes för att kunna testa olika varianter på 

kantbottenklädsel. En sådan kan vara till stor nytta när det är en speciell form på kantbotten som 

detta fall. Det gick snabbt att pröva olika idéer och det går inte åt så mycket tyg.  
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4. DISKUSSION 

När stommen slogs av kunde den gamla stoppningen studeras och det var intressant att se att ko-hår 

användes i stället för tagel i överstoppningen. Något som liknar kroll fanns i grundstoppningen och 

det känns tillfredställande att jag kunde använda samma typ av stoppning som tidigare. I princip har 

samma tekniker används då som nu med den största skillnaden att vi idag gör ett mer bearbetat 

arbete med grundstoppningen. Jag sydde av kanten tre gånger för att forma grundstoppningen och 

har troligen en hårdare och hållbarare kant än ursprunget som bara var avsydd en gång. I den gamla 

stoppningen fanns stygn med en knut uppe på grundstoppningens glesa enträning som jag tolkar till 

en form av det vi idag benämner genomdrag. Att våra tekniker idag för att hålla och forma 

grundstoppningen är mer avancerade beror antagligen på erfarenheter som att grundstoppningen 

inte får åka omkring och bli lös. Att det är viktigt att den håller för att möbeln ska se bra ut länge. 

Även om jag försökte vara förutseende inför tapetseringsarbetet när det gäller stommen så var det 

ett misstag att limma fast armlänen när de renoverades. Hade de varit löstagbara så länge som 

möjligt hade jag sparat mycket arbetstid och antagligen hade även avsydda kanter runt armlänen 

blivit mycket bättre gjorda. Dessutom hade jag kanske kommit åt att spänna och spika klädsel 

smidigare än att använda persiennlina som hjälpmedel. 

Metoden med en enkel modell för att kunna pröva olika klädselutföranden kan utvecklas genom att 

man tar fram flera modeller som kan ställas mot varandra och jämföras. Det torde också vara 

meningsfullt att använda sådana modeller i utbildningssammanhang. 

!  
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