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Sammanfattning 

 

Denna uppsats handlar om formgivningsprocessen av en möbel med 

historiska förebilder. Den behandlar historiken kring Georg Haupt och den 

Gustavianska stilepoken och dess efterfölje. Syftet med rapporten är lyfta fram 

de svårigheter som kan uppstå när du formger en möbel från en viss stilepok. 

Med hjälp av bilder påvisas detaljer som valts att ta med och vart ifrån dessa 

har sitt ursprung. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Jag har under de två åren jag studerat på Träakademien i Kramfors blivit 

intresserad av de möbler som tillverkades under 1700-talet och början av 1800-

talet, och då framförallt rokoko och gustavianska möbler. Det är framförallt 

den stilistiska enkelheten och skönheten som vi i Sverige lyckades att uppnå 

som enligt mig gjorde oss unika i världen. Den person som jag har kommit att 

beundra mest är möbelsnickaren och hovleverantören Georg Haupt. Hans 

otroliga arbetsprestation under hans relativt korta liv har gjort att det finns 

gott om möbler som har producerats i hans verkstad. 

 

Under våren 2019 skulle vi tillverka vår examensmöbel. Då har jag valt att 

tillverka ett gustavianskt schackbord med inspiration ifrån Georg Haupt och 

den tid han verkade inom.  

 

1.2 Problemformulering 

Jag tycker att det är intressant att se hur det är att designa en möbel med 

inspiration från en viss stilepok och från stilledande personer från denna epok 

men även med moderna idéer. Detta eftersom jag kommer inte kopierar någon 

möbel utan designar en egen möbel utifrån inspiration men som ska kunna 

passa in i denna epok. En försvårande omständighet är den 9 veckors 

tidsperiod som arbetet ska utföras under. Detta medför vissa begränsningar i 

storlek och fördjupningar i detaljarbete.  
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1.3 Syfte 

Syftet med denna rapport är att visa hur min möbel designades och hur 

inspiration från en viss tidsepok och dess ledande formgivare kan blandas 

med ett annorlunda formspråk. Vilka svårigheter som man möts av i 

designprocessen och hur designen kan förändras under arbetets gång. Jag vill 

även lyfta fram Georg Haupt och hur hans formgivning kan inspirera idag. 

 

Vilka svårigheter finns när man formger en möbel med historiska drag? 

Blev det slutliga resultatet det uttryck jag ville ha? 

 

1.4 Avgränsningar 

Rapporten kommer att behandla min designprocess och hur vissa detaljer kom 

till i tillverkningen. Den kommer även att kort behandla historiken kring 

Georg Haupt och hans verk. Rapporten kommer inte att behandla hela 

tillverkningsprocessen eftersom stora delar av denna process inte är relevant i 

detta sammanhang.  

 

1.5 Metod 

Den undersökande delen i rapporten bygger på olika delar vilka jag kommer 

gå igenom var för sig. 

 

De litteraturstudier jag har använt mig utav berör främst Georg Haupt och den 

stilepok han verkade inom. Detta kommer att beskrivas kortfattat eftersom en 

större studie skulle blir för omfattande och inte vara till gagn för huvudsyftet.  

 

Uppmätningar av befintliga 1700-tals möbler har gjorts under antikmässan 

2019 i Älvsjö och i Lars Sjöbergs möbelförråd på Träakademien. Även 

auktionsbolaget Bukowskis dokumentering av Georg Haupts möbler har 

använts. Denna dokumentering består av de bilder som tagits i  samband med 

de auktioner som hållits av dennes möbler. 

 

Jag har använt mig utav programmet Autocad för uppritning av möbeln samt 

byggt prototyper under designprocessen.  

1.6 Befintlig kunskap 

Historiken kring Georg Haupt och den Gustavianska stilepoken finns väl 

beskriven i ett flertal böcker. Jag valde att använda mig utav Jane Fredlunds 

bok Stilguiden från 2006. Hon beskriver övergripande alla olika stilepoker 

under Sveriges historia. Erik Andréns bok Möbelstilarna från 1987 beskriver bra 

historien kring övergången från rokoko till den strama Louise seize stilen. 

Marshall Lagerquists bok om Georg Haupt från 1979 var till stor hjälp för att 

beskriva historien kring Haupt och hans väg till hovsnickare.  
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2 Undersökning/Genomförande 
För att kunna designa och tillverka en möbel med inspiration med historiska 

förlagor så krävdes det att jag inspekterade olika detaljer och tittade på den 

tidsepok den person jag influerats av verkade under. Olika litteratur 

studerades och bilder granskades för att fånga upp olika detaljer och för att 

finna den inspiration som behövdes för att kunna rita upp möbeln. Till min 

möbel finns en s.k. huvudförlaga. Ett ”Tebord” tillverkat av Haupt någon gång 

under hans år som mästare. Bordet har få förlagor och är ovanligt i Sverige vid 

denna tid (Bukowskis, 2014) 

2.1 Historik  

Redan under 1750-talet hade man i Frankrike tröttnat på rokokon och börjat 

snegla på antikens stilideal. Detta berodde mycket på de utgrävningar som gjor-

des i Pompeji och Herculaneum under 1730-40 talet. Möbler och inredning bör-

jades så sakta att stramas åt. Erik Andren (1987, 143) beskriver hur detta fick 

uttryck i formgivningen  

”De buktiga ytorna blev plana, de böjda benen rätades ut, den upplösta konturen stra-

mades till och den osymmetriska rocaillen ersattes av klassiskt lugna bårder och girlan-

der. Allt är harmoniskt och vårdat och välfriserat, och allt är stramt arrangerat i oklan-

derlig symmetri” 

I Frankrike fick den nya stilen namnet Louise seize efter Ludvig XVI medans 

den i Sverige fick namnet ”Gustaviansk stil” ifrån kungen Gustav III som befann 

sig i Frankrike när denne nåddes av sin faders död. Vid hemkomsten till landet 

1771 förde han med sig den nya stilen som han tillämpade på inredningen i 

några rum på Stockholms slott. Den som stod för inredningen var Jean Eric Rhen 

som var en av dåtidens störste arkitekter (Andrén, 1987, 143-148). Efter Gustav 

IIIs resa till Italien 1783-1784 förändrades stilen och blev nu ännu mera strikt, 

den sengustavianska tiden. På finare bord, skåp, byråer och skrivbord tog ma-

hognyn över och intarsian försvann. Istället skulle möblerna vara släta ma-

hognyfanerade möbler med avsmalnande ben och tunna mässingsdetaljer 

(Fredlund, 2006, s90, 97-99). 

Georg Haupt föddes i Stockholm den 10 augusti 1741. Han härstammade ifrån 

en tysk en tysk hantverkarsläkt ifrån Nürnberg. Han inskrev vid tretton års ål-

der som lärgosse hos snickaren Johan Conrad Eckstein. 1763 gavs han ut på sin 

gesällvandring som startade i Amsterdam. Den fortsatte tillsammans med 

Christofer Furloh, en annan gesäll från Sverige, till Paris under 1764 där han vart 

kvar till 1767. Under dessa år fick han en stor inblick i de franska intarsiamakar-

nas arbete och fick se den nya Louise seize stilen växa fram (Lagerquist, 1979, 8-

17). Mellan 1767 och 1769 tillbringade han i London där han fick rykte om sig 

att vara en kompetent och skicklig hantverkare. Olika personer i London måste 

ha lagt fram goda ord för olika svenska betydelsefulla personer som gjort att 

överstemaskalken Nils Bielke utfärdade en kunglig fullmakt som utropar ho-

nom till kunglig hovsnickare i Sverige. Väl på plats i Sverige fick Haupt i upp-

drag av konungen, Adolf Fredrik, att tillverka ett skrivbord. Skrivbordet avsågs 



4 

 

som present till drottningen Lovisa Ulrika och skulle färdigställas till jul 1770. 

Tack vare konungens ingripande lyckades Haupt att få det beställda skrivbordet 

godkänt som mästerstycke, något som inte skett förut eftersom att dåtidens mäs-

terstycke skulle vara ett stort salsskåp vilket från och med nu ändrades. Arbetet 

skulle utföras hos Haupts blivande svärfar Christian Linning under sju månader 

och blev klart i mitten av september 1770. Dock besiktade konungen arbetet och 

framförde vissa ändringar vilket gjorde att färdigställandet dröjde till början av 

november (Lagerquist, 1979, 23-34). Haupt dog 1784 43 år gammal och slapp 

därför att se hur hans intarsiamöbler gick ur modet och den sengustavianska 

stilepoken tog vid.  

Det som gjorde Haupt så känd var framförallt dennes oerhört skickliga förmåga 

att kombinera olika faner till sin intarsia, Haupt själv kallade det för ”inkruste-

ring”. Arbetet måste ha varit oerhört tidskrävande med tanke på mängderna 

med detaljer som pålades på varje möbel.  

 

Bild 1. Byrå av Georg Haupt (Bukowskis, 2017) 

 

 

2.2 Designprocessen 

Grunden till min möbel bygger på ett tebord tillverkat av Georg Haupt ifrån 

1770-80-tal. Detta föremål såldes på Bukowskis 2014 vilka fotograferade möbeln 
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noggrant innan auktionen samt höjd och diameter mättes upp. Det är främst 

dessa bilder som jag har använt mig utav för att kunna skapa mig en bild av hur 

min möbel skulle kunna tänkas se ut. Bordet är också omnämnt i Marshall Lag-

gerquists bok ”Georg Haupt – Ebéniste du Roi” (1979, s212-213). En annan känd 

möbelsnickare från samma tidsperiod, dock något yngre, vad Anders Lunde-

lius. Som de flesta andra möbelsnickarna på den tiden inspirerades han mycket 

utav Haupt detta kan man se tydligt på de möbler han tillverkade bl.a. ett tebord 

med liknande drag som Haupts tebord. Detta bord användes också som en in-

spiration. 

 

Bild 2. Georg Haupts tebord (Bukowskis, 2014) 
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Bild 3. Anders Lundelius tebord (Bukowskis, 2014) 

 
Bild 4. Mitt spelbord (Lundin, 2019) 

 

En av bilderna kopierades in i Autocad och skalades ner till rätt dimension ge-

nom vetskapen av höjden och diametern på bordet, se bild nedan. Genom detta 

kunde mått på lådsarger och benens avsmalning tas ut. Även andra liknande 

bord mättes upp under Antikmässan 2019 för att skapa sig en bredare grund 

gällande dimensioner på ben och bordsskivor.  
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Bild 5. Photoscreen från Autocad (Lundin, 2019) 

 

En enkel prototyp tillverkades för att lättare skapa sig en överblick över hur de 

olika delarna passade ihop. Denna prototyp modifierades ett antal gånger för 

att hitta det uttrycket som jag ville ha. Under antikmässan 2019 gjordes 

uppmätningar på ben och dess avsmalningar på olika gustavianska bord. 

Även gustavianska bord tillhörande Lars Sjöberg mättes upp. Jag undersökte 

kring 7 st olika ben och sammanfattningsvis så är dessa ben mellan 39-45 mm i 

ovankant och smalnas ner till 15-20 mm i benavslutet. Mina ben var först 45 

mm i ovankant och smalnades ner 20 mm. Detta upplevdes för ”grovt” och 

därför krymptes benen ner till 41 mm och 17 mm. Se bilder i bilaga 1. 

 

Mässingsdetaljer skalades bort, tebrickan försvann och ersattes av ett 

schackbräde, den omfattande intarsian försvann och ersattes av måttfulla 

inkrusteringar på benen och en enklare parkettläggning på underskivan och 

lådbottnarna bestående av en s.k. solfjäder dekor. Detta gör att möbeln mer 

placerar sig mellan Haupts epok och den sengustavianska epoken.  
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Bild 5, Prototyp (Lundin, 2019) 

 
Bild 6, Prototyp (Lundin, 2019) 
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Haupts tebord bestod av två stycken utfällbara lådor samt en skjutlåda. De 

utfällbara lådorna, även kallade sprintlådor, var trekantiga inuti och öppnades 

med hjälp av en dold knapp på undersidan av bordet. Dessa byttes ut mot 

lådor med sprint på mitten och runda inne-sarger och med ett låssystem som 

öppnades med en knapp under bordet, se bild nr 7 och 8. Sargerna som 

tillverkades i tre lager med 3 mm furu skiktlimmades i mall. En ingenjör, 

Alexander Lundin, specialtillverkade två lås som öppnades under bordet med 

hjälp av en mässingsknapp. Låset låses automatiskt när lådorna stängs igen.  

 

 
Bild 7. ”Sprintlåda”(Bukowskis, 2014) 

 

 

 
Bild 8. Mina sprintlådor (Lundin, 2019) 

 

Haupt hade valt att ha en mässingdekor runt bordsskivan, bandflätor, och 

mässingslist kring benen. Högst upp på benens utsida fanns en bladrosett i 

förgylld mässing. Jag valde att sätta en list i wengé kring benen och 

bordskivan och en inkrustering i benen för att påvisa schackets betydelse.  
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Bild 9. Detalj från benen (Bukowskis, 2014) 

  
Bild 10, Detalj från mina ben och toppskiva (Lundin, 2019) 

 

Underskivan på Haupts bord, och även på Lundelius, bestod av en 

komplicerad intarsia med en blomma i mitten. Detta skalades av på mitt bord 

för att fånga en mer enkelhet som passade med sargerna. En parkettläggning 

bestående av 24 bitar i körsbär med ”skuggad” kant tillverkades. Detta är en 

gammal teknik och har använts mycket till s.k. solfjäder dekor (Fredlund, 2016, 

s 52, 143). Skivan kantlistades med en tunn wengélist. 
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Bild 11, Haupts underskiva (Bukowskis, 2014) 

 

 
Bild 12, min underskiva (Lundin, 2019) 

 

Runt lådfronterna limmades en kantlist med wengé, lönn och wengé för att 

skapa en fortsättning kring schackmönstret. Detta eftersom jag ville skapa ett 

mer stilrent uttryck som enklare passar in i ett modernt hem 

 

 
Bild 13, sargen och inringningen av lådfronten (Bukowskis, 2014) 

 



12 

 

 
Bild 14, min möbel (Lundin, 2019) 

 

Att bestämma hur fotavsluten skulle se ut var en stor svårt. På Haupts tebord 

sitter det mässingstrissor men eftersom jag bestämt mig för att skala bort 

mässingen på utsidan av bordet valde jag att tappa in en bit wengé på 10 mm 

och sedan en lönn på 60 mm. Detta gav bordet en upplyftande effekt och 

byggde vidare på det svartvita mönstret i kontrast med mahognyn. 

 

 
Bild 15, Bordets beanavslut (Bukwoskis, 2014 
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Bild 16, Mina benavslut (Lundin, 2019) 
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3 Resultat 
Det tog 9 veckor att färdigställa möbeln. Formgivningsprocessen gjorde att 

vissa delar förändrades från de första ritningarna och ibland stagnerade 

arbetet p.g.a. att formgivningen vart svårare än tänkt. Det huvudsakliga syftet 

med denna rapport var att beskriva den formgivningsprocess som möbeln 

genomgick. 

  

Vilka svårigheter kan finnas när man formger en möbel med historiska drag? 

 

De svårigheter som jag stötte på under arbetet med möbelns formgivning var 

måttfullheten i möbelns uttryck. Hur mycket skulle man våga ta från Haupts 

möbel och stil och hur mycket skulle skalas bort? Och hur mycket skulle den 

sengustavianska epoken spela in? Vid arbetet med prototypen borde mer 

noggrant arbete lagts ner för att i ett tidigt stadie kunna bygga upp en bra bild 

över det estetiska uttrycket som olika detaljer kan ge. Svårigheterna med 

smådetaljerna var bitvis stora eftersom dessa bestämde tills stora delar 

möbelns uttryck.  

 

Blev det slutliga resultatet det uttryck jag ville ha? 

 

Det slutliga resultatet placerar enligt mig bordet i en tidsålder mellan den 

gustavianska och den sengustavianska perioden med en mer modern känsla.  



15 

 

4 Diskussion och reflektion 
Bordet tog 9 veckor att bygga och 2 veckor att rita upp. Att pendla mellan det 

gamla och det nya är komplicerat. Designprocessen vart komplicerade 

eftersom det inte var en möbelkopia utan en stilimitation. Balansgången 

mellan det originalet och den mer moderna designen var det som tog längst tid 

eftersom det vart mycket uppehåll och justeringar i ritningen. Att skriva 

rapporten var det absolut värsta och mest tidskrävande.  

 

Att bygga ett runt bord har sina fördelar och nackdelar. De främsta fördelarna 

är att du hela tiden har ett centrum på bordet. Därifrån kan man utgå med 

radien till bordskiva och sarger vilket förenklar mallbyggandet. Nackdelen 

med ett runt bord är att de flesta bitar blir svåra att arbeta med eftersom att 

den runda formen gör det svårt att spänna fast dem. Fanering och kantlistning 

på runda former är också ett svårt moment i jämförelse med raka och platta 

former.  
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Bilaga 1 

 

 
Bild 17, Uppmätning på antikmässan (Jonathan Lundin, 2019) 

 

 
Bild ,18 Uppmätning på antikmässan (Jonathan Lundin, 2019) 
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Bild 19, Uppmätning på antikmässan (Jonathan Lundin, 2019) 

 

 

 
Bild 20, Uppmätning på antikmässan (Jonathan Lundin, 2019) 
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Bilaga 2 

 

 
Bild 21, ritning av schackbordet (Lundin, 2019) 


