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Sammanfattning 

Uppsatsen är en fallstudie av ett försök att nytillverka en sekretär i rokokostil 

efter en förlaga från mitten av 1700-talet. Ansatsen är att så långt det är möjligt 

bevara originalets form samtidigt som funktionen anpassas efter de 

förväntningar som finns på en nytillverkad möbel i dag. Ett antal punkter där 

originalet inte uppfyller dessa förväntningar identifieras och moderniseringar 

föreslås för att åtgärda dessa punkter. Det rör sig framförallt om att byta ut 

massiva limfogar mot kryssfaner och lamellskivor för att minska rörelser i 

samband med temperatur- och fuktväxlingar. Dessutom förnyas lådornas 

konstruktion. 

Abstract 

This paper describes an attempt to construct a rococo-style slant-top desk after 

an 18th century original. The aim is to conserve as much as possible the design 

of the original while accommodating modern expectations on quality 

furniture. Several aspects of the original which do not fulfill these expectations 

are identified and updates to the construction are proposed to remedy these 

shortcomings. Mostly this comes down to replacing massive boards with 

modern highly stable board materials. The construction of the drawers is 

updated. 

Nyckelord 

Rokoko, sekretär, möbelsnickeri, utdragslåda, sammansättningar 

Keywords 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Möbler från 1700-talet lockar med sin form och sitt fina detaljarbete. Det 

visuella uttrycket uppskattas fortfarande, vilket visar sig i periodens 

popularitet på auktioner och i de många stilkopior som tillverkas. Dock ställer 

vi andra funktionsmässiga krav på våra möbler i dag och det är lätt att en 

trogen kopia av originalmöbeln blir mer ett prydnads- än ett bruksföremål. 

1.2 Problemformulering 

Uppsatsen utformas som en fallstudie av en sekretär i rokokostil från 1700-

talets mitt (se Figur 7). Originalet uppvisar utöver ofrånkomligt slitage också 

problem orsakade av fuktväxlingar i form av sprickor och att klaffen endast 

med stor försiktighet kan öppnas och stängas. Lådgången i byrålådorna är 

också otillfredsställande i ett modernt sammanhang. 

1.3 Syfte 

Arbetet utforskar en modernisering av grundkonstruktionen med hjälp av 

moderna material och tekniker med syfte att minska vikten och öka tåligheten 

för fuktväxlingar. Det visar också ett exempel på hur en förbättrad lådgång 

kan uppnås med bibehållen estetik.  

1.4 Avgränsningar 

Ingen ansats görs att undersöka om nya användningsområden eller 

möbleringsideal föranleder en förändrad funktionalitet i möbeln. Inte heller 

möbelns ergonomiska utvecklingsmöjligheter har undersökts. Ingen praktisk 

jämförelse mellan olika lösningar utförs. Då originalmöbeln saknar de små 

lådor som ska finnas i sekretärens skrivdel har endast de större byrålådorna 

undersökts. 

1.5 Metod 

För att ge svar på om de föreslagna förändringarna uppfyller förväntningarna 

nytillverkas en sekretär efter uppmätning av originalet. 

1.6 Befintlig kunskap 

Konstruktionen av den nya möbeln baseras dels på en undersökning av 

förlagan, dels på nu gällande praxis för formstabil möbelkonstruktion och 

utformning av utdragslådor. Dessa tekniker är väl beskrivna i litteraturen. I 

den här uppsatsen refereras till Hantverkets bok och Libers bokserie Träteknik. 

1.7 Begreppsförklaring 

Tolaga - massiv formmall för användning vid skiktlimning
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2 Genomförande 

2.1 Uppmätning av förlagan 

Förlagan placerades på ett 

plant maskinbord och stötta-

des upp under benen så att den 

stod i våg relativt underlaget. 

Slitaget på bensluten bedöm-

des som ringa, varför minsta 

möjliga stöttning användes. 

Möbeln kan ses som tre på 

varandra stående delar. Un-

derst en byråkonstruktion med 

ett ben i vardera hörn. Ovanpå 

denna ligger en fanerad limfog 

som tillsammans med den vid-

hängande klaffen utgör sekre-

tärens skrivyta. Överst på mö-

beln står ett skåp bestående av 

tre sidor och toppskiva av fa-

nerad limfog. Sekretärens utsida täcks av dekorativt ytfaner som döljer dessa 

konstruktionsdelar, men eftersom baksidan är ofanerad framträder de där tyd-

ligt. 

De här tre delarna ger ett antal lättidentifierade referenspunkter vid 

uppmätning. Toppskivans, skrivytans och bottenplattans höjd över underlaget 

mättes på ett antal olika punkter. Dessa mätningar tillsammans med en okulär 

bedömning av formen gav tre fasta referensmått. Vidare mättes möbelns bredd 

och djup vid dessa tre tvärsnitt. Genom att betrakta möbeln från en vinkel om 

precis 45° framifrån konstaterades att den vertikala profilen var precis 

densamma för framsidan och sidorna, eftersom deras skärningslinje ur denna 

vinkel föreföll helt rät. Därmed kunde profilen mallas av med en pappskiva 

fästad mot möbelns plana baksida. 

Mallen digitaliserades och passades in mot de tidigare uppmätta 

referenspunkterna. Den nedre delen av möbeln är spegelsymmetrisk, men 

profilen på överdelen skiljer sig något mellan höger och vänster sida 

(framsidan är här helt rät eftersom klaffen ligger emot i stängt läge). Eftersom 

ansatsen inte är att tillverka en exakt kopia ritades den nya möbeln helt 

spegelsymmetrisk med en utjämnad kurva som närmast följer förlagans högra 

sida. Även klaffens ytterform mallades på papp och digitaliserades på 

liknande sätt. 

Figur 1. En skiss av den nytillverkade sekretären 
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Med de nu uppmätta ytterkonturerna som grund mättes och ritades resten av 

konstruktionen på samma sätt. 

2.2 Förlagans konstruktion 

Som nämnts tidigare är förlagan konstruerad som en byrå med 

ovanpåliggande skrivdel. Byrådelens sidor består av stående limfogar av 

ganska stor grovlek som formats till önskad ytterkontur. På insidan av dessa 

har glidlister för de två lådorna limmats. Mellan sidorna går tvärribbor i botten 

och toppen av lådfacket. I den ram som bildas i botten sitter en limfog i 

notspår. På baksidan sitter en längsgående limfog. Lådorna har ingen särskild 

styrning i sidled, och vilar ovanpå glidlisterna. Själva lådorna är byggda med 

innanförliggande lådförstycke. Sidorna är infästa med halvförtäckta sinkor och 

bakstycket med öppna sinkor. Lådbottnen av massivträ är spikat under 

sidorna och bakstycket.  

Överdelen är sammansatt av massiva limfogar som är fanerade på ena eller 

båda sidor. Sidorna och bakstycket är gjorda med längsgående fiberriktning 

och toppen har fibrerna i möbelns breddledd. Bakstycket är sinkat med 

sidorna. I överdelen finns små fack byggda av fem millimeter tjock limfog. 

2.3 Identifierade brister 

2.3.1 Lådstyrning 

Det förekom att man byggde lådstyrning med l-formade lister på 1700-talet 

(Sjöberg, 2002), men på det studerade objektet saknas helt styrning i sidled. Det 

medför en mycket dålig lådgång. 

2.3.2 Lådkonstruktion 

Lådbottnarna är låsta för rörelser i och med 

att de är spikade i lådan, och stora sprickor 

har uppkommit i båda lådorna (se ). Lå-

dorna har kompletterats i efterhand med 

utanpåliggande slitlister i furu. 

2.3.3 Glidlisternas infästning 

Lådornas glidlister är limmade mot 

sidostyckena på sekretären. Det innebär 

att de löper tvärs över sidornas 

fiberriktning. Rörelser i träet har medfört 

stora sprickor i sidorna. 

Figur 2. Förlagans lådkonstruktion i 

genomskärning. Bottnen är spikad 

utanpå sidorna. 
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2.3.4 Känslighet för fuktrörelser 

Förlagan är till stora delar konstruerad av limfogar med faner på ena eller båda 

sidor. Det har lett till sprickor och att skivorna har slagit sig med fanerskador 

som följd. Dessutom går klaffen endast med svårighet att stänga. 

 

Figur 3. Sprickor som följd av rörelser i träet. 

2.4 Modernisering av konstruktionen 

Faner har använts under mycket lång tid, men producerades under 1700-talet 

fortfarande för hand med såg (Edwards, 2008, 45) och var dyrt och 

svårtillgängligt och användes främst till ytfaner. Tekniken med 

kryssfanerskivor var sannolikt känd, men var inte rimlig ur 

kostnadshänseende (Lund, 1947, 83). Möbler utsattes också för mindre 

påfrestningar i form av temperatur- och fuktväxlingar innan centralvärmen 

kom (Jackson och Svedberg, 1947, 219) och limfog fungerade antagligen väl. 

Idag är emellertid kryssfaner både lättillgängligt och förhållandevis billigt. 

Förlagans konstruktion med tre på varandra vilande delar behålls, men de 

ingående delarna moderniseras. 

2.4.1 Byrådel 

Alla limfogar i byrådelen ersätts med kryssfanerskivor. Kryssfaner har en god 

formstabilitet i ytledd, men inte lika god i förhållande till skevning och 

används normalt inte till bärande konstruktioner utan en stabiliserande ram 

(Lund, 1947, 83). Byrådelen görs därför om till en ramkonstruktion där de 

lådstyrande listerna blir bärande element. Förlagans sammansättningar där de 

tvärgående slåarna sinkas in i benen behålls. Därtill tappas de längsgående 

slåarna tillika styrlisterna in i sinkningen vilket också medför extra låsning (se 

Figur 6). 
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Benen förses med falsar för infästning av sidornas och bakstyckets 

kryssfanerskivor, som kan göras väsentligt tunnare än förlagans limfogar. 

Sidorna formlimmas mot en trätolaga i vakumbord för att följa möbelns profil. 

Den här konstruktionen är såpass stadig att bottnen helt kan uteslutas, vilket 

sparar ytterligare vikt. 

Den nytillverkade möbelns massivträdelar utföres i furu, precis som originalet, 

med undantag för lådornas styrlister som utförs i lönn som är betydligt 

hårdare (The Wood Database). Detta för att minimera slitaget på de utsatta 

delarna. 

2.4.2 Lådor och lådstyrning 

Förlagans lådor saknar styrning i sidled. 

Sannolikt beror detta på att de är så pass 

breda i relation till djupet att en traditionell 

sidtyrning skulle nypa fast när man försö-

ker stänga lådan. Detta kan undvikas med 

mittstyrning. För att möjliggöra mittstyr-

ning av lådorna monteras en tvärsgående 

facklist mellan lådorna. Den görs i samma 

dimension som förlagans styrlister, så att 

lådsidorna kan ges samma mått som origi-

nalets. Mittstyrningslistera sinkas in i fram 

och bakkant med samma sinkvinkel som i tvärslåarnas infästning i benen. 

Lådkonstruktioner har utvecklats sedan 1700-talet. Exklusivare möbler har ofta 

styrande lådbotten (Helin och Jeppson, 1978, 109). Det ger fördelen att lådans 

glidlister kan monteras fast i lådan samtidigt som lådbottnens limfog kan ges 

rörelseutrymme i notspår i listerna. Genom att fibrerna monteras på tvären ges 

lådan en stor formstabilitet. Den här konstruktionen lämpar sig också väl för 

mittstyrning, vilket ger en mycket bra lådgång även på breda lådor. 

2.4.3 Skrivyta och klaff 

För att bevara proportionerna hos förlagan görs klaffen och skrivytan i samma 

tjocklekar som där. De konstrueras däremot av lamellskivor, vilket är den 

skivkonstruktion som ger störst formstabilitet och styvhet (Lund, 1947, 83). 

2.4.4 Överdel 

Överdelen konstrueras precis som i förlagan av självbärande skivor. Sidornas 

tjocklek behöver precis som klaffens och skrivytans bevaras för att behålla 

uttrycket hos förlagan. För att ändå hålla nere vikten tillverkas de av tjocka 

skikt av lättviktsfaner som formas mot en tolaga i vakumbord. Bakstycket 

tillverkas i lamellskiva för att ge maximal formstabilitet, men här kan 

dimensionen minskas avsevärt, från 22 millimeter till 12. Även toppskivan 

tillverkas i lamellskiva. 

Figur 4. Halvfransk låda med 

mittstyrning. 
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3 Resultat 
En antik rokokosekretär har använts som förlaga för att tillverka en modern 

skrivmöbel. Genom att dra nytta av den tekniska utvecklingen inom möbel-

snickarkonsten har konstruktionen av den nya möbeln kunnat göras enligt mo-

dern praxis som ger större tålighet mot temperaturväxlingar. Även vikten har 

kunnat minskas genom att minska mängden material som ingår i möbeln. 

Lådorna har försetts med mittstyrning, vilket resulterade i en väsentligt bättre 

lådgång. De nya lådorna kan enkelt öppnas och stängas med en hand. 
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4 Diskussion 
Frågan återstår om förlagans estetiska uttryck har bevarats igenom processen. 

Originalmöbelns ytterkonturer har i större utsträckning formats för hand, där 

jag har använt fräsmallar och tolagor. Kanske innebär det att den nytillverkade 

möbeln får ett något stelare uttryck. Man kan å andra sidan tänka sig att vi på 

2000-talet är mer vana vid att se maskintillverkade föremål och upplever sådana 

ojämnheter som defekter. En exakt replik av hur förlagan såg ut som nytillver-

kad uppfattas sannolikt inte likadant idag som originalet gjordes för 260 år se-

dan. 

Dessutom är ju de konstruktionsdetaljer som jag har moderniserat också en del 

av hur vi uppfattar möbeln. När förlagan var ny hade den inga sprickor och 

klaffen gick sannolikt fint att hantera, så de egenskaperna har jag inte förändrat. 

Däremot har mina materialval förändrat tyngden och de akustiska egenskap-

erna i träet. 

Här finns utrymme för ytterligare studier av hur de här moderniseringarna upp-

fattas. 
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Figur 5. Den nykonstruerade underdelen. 

 

Figur 6. Lådornas glidlister är också bärande konstruktionsdetaljer. De har tappats in 

i sinkan för tvärslån. 



 

   

 

Figur 7. Förlagan med klaffen öppen. 

 


