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Sammanfattning/Abstract 

 

 

Uppsatsen beskriver nytillverkning av ett 17/1800-tals hörnskåp i gustaviansk 

stil. Den beskriver tillverkningsprocessen, problem som uppstått på vägen och 

hur de löstes. Det ursprungliga utseendet har bevarats så långt som möjligt. 

Konstruktionen har anpassats efter träets rörelser, bland annat genom spår för 

bakstycket istället för sammanfogning med naror och gradspår för 

hyllbärarlister istället för spik. En dold låda i skåpets nedre del har byggts för 

att ta till vara ett oanvänt utrymme.  

 

Nyckelord/Keywords 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Som examensarbete valdes att göra en kopia av ett äldre hörnskåp med vissa 

förändringar. Orginalskåpet är i gustaviansk stil och byggdes antagligen i 

slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet (L. Sjöberg 2018). Skåpet är 

klasslöst och kan likaväl ha stått hos en bonde som på en herrgård (L. Sjöberg 

2018).  

Orginalskåpet är byggt av furu och utsidan är målad i olika grå kulörer. 

Hyllorna i skåpet är förmodligen en efterkonstruktion med en slät 

maskinhyvlad yta. Högst upp inne i skåpet sitter det rester av två trälister för 

krokar (se bild 1), med stor sannolikhet har skåpet använts som klädskåp. 

Ursprunget till skåpet är okänt, men skulle kunna vara från Småland. Då det 

antagligen köptes där av den nuvarande ägaren. 

Varför valet föll på detta skåp, var på grund av fascination för ett vackert 

hantverk med fina proportioner. Skåpet upplevs enkelt och stilfullt trots flera 

och kraftiga profiler. Den vackra krönlisten lyfter hela skåpet. 

 

 
Bild 1. List för krokar inne i skåpet. Foto Jenny Sundberg 
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1.2 Problemformulering 

Valet av ämne grundar sig i lyfta fram ett gammalt skåp till beskådan där det 

estetiska ligger i enkelheten utan att på något sätt bli fyrkantigt eller tråkigt.  

Att passa in skåpet i dagens hem ser jag inte som ett problem.  Skåpet är 

asymmetriskt vilket kan störa helhetsintrycket då vi idag är vana vid 

symmetri. Idag skulle vi behöva se mer på gamla möblers propotioner och det 

gedigna arbete som ligger bakom dem när vi konstruerar nya. 

 

Asymmetri 

1. Skåpet är asymmetriskt med olika lösningar på olika sidor.   

Bör sidorna kopieras från originalet eller göras mera symmetrisk? Vad finns 

det för för och nackdelar med detta?  

 

Krönlist 

2. Den vackra krönlisten som en gång hyvlats för hand kan bli svår att göra 

med tanke på det stora hålkärlet.  

Hur gör man en sådan list med dagens hjälpmedel på ett säkert och 

materialbesparande sätt? 

 

Låda 

3. Ett av lärandemålen i kursen är att göra en låda i sin möbel, något som inte 

finns i orginalskåpet.  

Så var skulle denna få plats? 

Nedersta delen av skåpet finns ett tomt utrymme där en låda skulle kunna 

passa in. Problemet är att det kanske förstör skåpet ursprungliga utseende.   

Hur löses detta på bästa sätt? 

 

Sockellist 

4. Längst ned på skåpet syns spår av en sockel i form av en tydlig skarv med 

annan kulör. 

Hur kan denna sockel ha sett ut, finns det liknade skåp att kopiera på denna 

punkt? 
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1.3 Syfte 

Syftet är att tillverka en kopia av ett 17/1800-tals skåp som ska klara av de krav 

vi idag ställer på en möbel, både estetiskt och funktionsmässigt utan att 

förstöra helhetsintrycket. 

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer i första hand baseras på den praktiska tillverkningen av 

skåpet, problem som uppstår på vägen samt hur jag löser dem. En låda 

kommer att anpassas efter skåpets utseende.   

 

1.5 Metod 

 

För att få svar på frågorna i denna undersökning valde jag att använda flera 

olika metoder. 

 

Litteraturstudier gjordes på biblioteket. Litteratur som studerades var olika 

böcker om svenska möbler under 1700 och 1800-talet. 

 

Uppmätningar och dokumentation av den befintliga möbeln gjordes. 

 

Intervju med författaren och 1700-tals experten Lars Sjöberg som pågått under 

arbetet. 

 

1.6 Befintlig kunskap 

 

I boken allmoge möbler från hela Sverige skriven av Jane Fredlund (2003) står det 

en del skrivet om olika typer av skåp, men väldigt lite om klädskåp och i 

vilken utsträckning de användes.  

Lika så i boken Svenska möbler under femhundra år av Sigrid Eklund m.fl. (2008). 

Där mest kunskap inhämtades var i intervjun med författaren Lars Sjöberg.  
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2 Undersökning/Genomförande 

2.1 Historik 

Skåpen infördes i välbärgade bönders hem under 1700-talet (J. Fredlund 2003) 

medan i de många enklare hem fortfarande var kistan som stod för stor del av 

förvaringsmöjligheterna (S. Eklund 2008). Under 1600- 1700-talet var hörnskåp 

den vanligaste modellen i Sverige. I Sydsverige var skåpen låga och breda 

medan de i norr var höga och smala. (S. Eklund 2008.)  

2.2 Orginalskåpet konstruktion 

Stomme 

Vinklarna på skåpet ovanifrån är 121, 153, 88 och 94 grader (se bild 2) 

Framifrån syns tydligt skåpets olika vinklar (se bild 3). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 2. Skåpets vinklar ovanifrån. Bild Jenny Sundberg 

 

 
Bild 3.  Förlaga 17/1800-tal. Foto Jenny Sundberg 
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Vänster sida och ena bakstycket är tappade mot bladet, de andra två sidorna 

sitter fast med naror. Botten är ingradad mot vänster framsida men ej mot 

bakstycket där det endast sitter fast med naror. Överstycket och understycket 

ovan och under dörr är fastklämda med spik.  

 

Hyllbärarna sitter även de med spik. Det är svårt att veta exakt hur stommen 

sett ut längst ner eftersom skåpet är maskätet och listen saknas. Hela skåpet är 

handhyvlat, baksidan hyvlad mycket grovt (se bild 2). 

 

Dörr 

Dörren är uppbyggd av en ramkonstruktion med lös träspegel. 

Genomgående tappar med nackning från över och understycken in i 

sidostyckerna. Sidostyckena är något smalare än över- och understycke. 

Dörren överfalsar dörröppningen och är profilerad på utsidan (se bild 4), även 

runt spegeln. Spegeln är fasad på insidan och sitter i ett spår (se bild 4). Dörren 

har av sin tyngd hamnat snett och är svår att öppna och stänga. Den sitter fast 

med gångjärn som är vinklade i bägge delar (Se bild 4). 

 

 
Bild 4. Detaljbilder på dörr. Fasning insida dörr och vinklade gångjärn, profiler utsida 

dörr, sidostycke där bilden är tagen uppifrån. Foto Jenny Sundberg 

 

Låda  

Låda saknas på orginalskåpet.   

 

Lister 

Hålkälslist som krön, mittbandslist i mitten, sockellist som saknas längst ned.  
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2.3 Uppmätning och utformning  

Hela skåpet mättes upp och ritades av i datorprogrammet AUTOCAD (se bild 

5). Profilerna mättes av med profilkam från olika vinklar där de var bäst 

bevarade, något som var nödvändigt eftersom måtten skilde sig på olika 

ställen. Mycket av den gamla färgen var bortskavd vilket gjorde att skåpets 

uppbyggnad syntes relativt tydligt, bland annat var skåpet sammansatt med 

naror. Delarna på skåpet skiljer mycket i tjocklek och anpassades till liknande 

mått. Skåpet är osymmetriskt men rätades ut på ritningen så att vinklarna blev 

90 och 135 grader. På så sätt förändrades utseendet och även de slutgiltiga 

måtten.  

 

För att förtydliga ritningen valdes att förlänga standardmåttet på pappret med 

dubbel längd. 

 

 

  

Bild 5. AUTOCAD-ritning 
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2.4 Tillverkning av skåp 

Stommen gjordes i massiv fura och limmades ihop till limfog. För att få botten 

stadigare gjordes gradtappen dubbelgradad istället för enkelgradad som 

originalet. Bakstycket som innan suttit fast med naror falsades ned i ett spår 

och ställdes direkt mot botten och behöver därmed inte sitta fast på ytterligare 

sätt. Detta för att ge plats åt träets naturliga krympning och svällning vid 

fuktväxlingar. Det högra sidotycket fram limmades stumt och narades därefter 

som originalet. Överstycket och understycket över och under dörren limmades 

med centrumtappar. 

 

Hyllbärarlister på två av skåpets sidor gradades istället för att spikas på plats, 

något som förekom även på möbler under tidigt 1800-tal (L. Sjöberg 2002). 

 

Överstycket på dörren gjordes något smalare än understycket. Det är ingenting 

som syns men dörren kan upplevas något lättare i synintrycket.  

I dörrens sidostycken frästes ett långt spår för spegeln, därefter frästes 

tapphålen ut som fick fräsas från två olika håll då de var genomgående. 

Tappar med nackning frästes ut på över och i understycket. På utsidan av 

dörren är över och understycket gerades en bit in på sidostyckena högst upp 

på grund av profilen. För att få spåret rakt frästes det på tappmaskin och 

stämdes ut med stämjärn den sista biten, den mötande biten gerades sedan 

med japansåg. Den innersta profilen frästes därefter ut innan limning. På 

spegelns insida frästes en bred fas som passades in i sidornas notspår.  Efter 

limningen frästes falsen och den yttersta profilen. För att öka hållfastheten 

narades tapparna i dörren. Gångjärnet var från början rakt men bändes till i 90 

grader på ena sidan och 45 grader på andra sidan för att fungera till skåpets 

vinklar ( Se bild 6). 

 

 

 
Bild 6. Vinklat gångjärn. Foto Jenny Sundberg 
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På orginalskåpet fanns ett outnyttjat utrymme längst ned som skulle 

passa bra för en låda. Utrymmet var relativt stort, men smalnade av 

inåt. På så vis skulle lådan bli grund om den endast gjordes i 90 grader. 

Lösningen blev att lådans form fick följa skåpets, så hörnen i bakre kant 

vinklades i 45 grader och möttes i 90 grader (se bild 7). I framkant 

användes halvförtäckt och i bakkant sinkades sidorna i 45 grader, längst 

bak limmades mötet ihop och narades. Botten gjordes helt för sig med 

tunna lameller med stående årsringar för så lite rörelse som möjligt. 

Botten delades i två delar och passades sedan in i tre glidlister var av en 

för mittstyrning. Ett spår frästes i lådfronten och botten kunde limmas 

på plats underifrån.    

 
Bild 7. Lådan i ofärdigt skick, fundering kring mötet längst bak. 

(Foto Jenny Sundberg) 

 

 

Lådor i äldre möbler har ofta sidostyrning i l-form  (L. Sjöberg 2002) något som 

skulle bli ostadigt i det här fallet när sidorna blev så pass korta. Av den 

anledningen gjordes lådan med mittstyrning, något som är relativt ovanligt 

även idag men som inte alls existerade på 1800-talet (Lars Sjöberg 2018). Med 

mittstyrning får lådan styrning hela vägen in. Glidlisterna gjordes sedan i ek 

och sitter endast fast i framkant för att kunna bytas ut vid behov och inte låsa 

träets rörelse. Ek valdes för att det är ett hårt och slitstarkt träslag (T. Dahlgren 

2013). 

  

För att inte störa det ursprungliga utseende på skåpet, gjordes lådan så att den 

öppnas med mittbandslisten som handtag. Listen gjordes en millimeter 

tjockare för att öka greppvänligheten. Den gerades noga in och limmades fast 

på lådfronten.  
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På den stora hålkälslisten gjordes först fräsningen för pärlan och sedan 

fräsningen för den lilla s formen, därefter sågades en stor del av hålkälet bort 

med justersåg för att spara på material. (Se bild 8). Sedan återstod flera 

fräsningar för att få till själva hålkälet (Se bild 9). Listen limmades på plats och 

narades som originalet.  

Alla listerna frästes uppifrån för att få så mycket styryta som möjligt när 

så pass mycket material frästes bort. 

 
Bild 8. Sågning innan fräsning för att spara på material 

(foto Jenny Sundberg) 

 

 
Bild 9. Profiler som användes till fräsning av lister. Foto Jenny Sundberg 

 

Sockeln på skåpet fick samma profil och proportioner som krönlisten, men 

gjordes rak i nederkant. För att skåpets vikt ej skulle hamna på listen gjordes 

ordentliga klossar för skåpet att vila på. Klossarna sticker fram två millimeter 

under sockeln men syns endast som en diskret glipa.  
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Bild 10. Sockel utformad och överlimmad med tunn list. Foto Jenny Sundberg. 

 

En vanlig utformning på sockellist under tidigt 1800-tal var att såga bort 

en stor del av sockeln men spara utvalda delar till fötter som skåpet såg 

ut att vila på, egentligen stod skåpet på klossar (L. Sjöberg 2018).  Detta 

gjordes för att få ventilation under skåpet för att undvika fukt, samtidigt 

som det blev ett dekorativt uttryck på sockeln (L. Sjöberg 2018) (Se bild 

11). 

 
Bild 11. Inspirationsbilder på socklar. Foto bukowski.com och Barneby.se 
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3 Resultat 
Det slutliga resultatet av skåpet är symetrisk med raka linjer och jämntjocka 

sidor. (Se bild 12). Lådan är dold och göms i sockeln. 

Bakstycket som sitter i ett spår, syns endast bakifrån. Funktionen från klädskåp 

till vanligt skåp med hyllor kan störa då den ursprungliga funktionen gått 

förlorad, hyllplanen är lösa och går att ta ut om man så önskar. Listen nedtill 

gjordes enkel i sitt uttryck och som en stabil bas för skåpet att stå på.  

 

 
Bild 12. Original och kopia. Foto Jenny Sundberg 
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Asymmetri 

1. Skåpets vinklar rätades ut och gjordes symetriska. Av praktiska skälv blev 

det enklare att bygga med liksidiga sidor. Av estetiska skäl blir det även mer 

lättplacerat i ett rum när det är liksidigt. Nackdelen blir att det kan upplevas 

något stelare och det ursprungliga utseendet ändras. 

 

Krönlist 

2. Med hjälp av en bordsfräs som fräser ovanifrån gick listen att fräsa på ett 

säkert och stadigt sätt. Listen frästes i etapper med olika frässtål. 

Stor del av hålkärlet kunde sågas bort istället för fräsas bort och överblivet 

material kunde därmed användas till mittbandslisten i ett senare skede. 

 

 

Låda 

3. Lådan syns inte vid första anblicken och har inte förändrat helhetsuttrycket. 

Flera lösningar med hur lådan skulle öppnas diskuterades, bland annat en lös 

list som skulle sitta fast med magneter och ett grepp bakom. Lösningar att 

öppna den underifrån kom också upp. 

Det slutliga valet med en fastlimmad list som handtag var en enkel och 

praktisk lösning. Listen gjordes två millimeter tjockare för att handen ska få 

bättre grepp. 

 

Sockellist 

4.  Listen nedtill gjordes enkel i sitt uttryck och som en stabil bas för skåpet att 

stå på. Liknade skåp var svåra att hitta med listen intakt. 
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4 Diskussion och reflektion 
 

Krönlisten gjordes med många olika frässtål och i många fräsningar, något 

som hade kunnat effektiviserats om ett specialbeställt stål hade beställts. Vid 

tillverkning av flera liknade lister hade det varit värt besväret både tidsmässigt 

och pengamässigt, men vid ett enstaka tillfälle fungerade detta bra. 

 

Lådan skulle från början sinkas även i bakkant men mötet blev svårt att få till 

på ett bra sätt när vinkeln lätt ändrats något utan maskinhjälp (Se bild 7). 

Lösningen med naror fyllde sin funktion med ett bra resultat. 

 

Sockellisten kunde ha fått en bättre utformning. Den hamnade vid sidan av 

och blev inte prioriterad först i sista stund när stressen var ett faktum, något 

som kom att påverka slutresultatet. Mera litteratur kunde ha lästs i ämnet 

innan utformningen ägde rum. Eftersom utformningen inte blev som förväntat 

löstes det med att limma över en tunn list som även den gerades i hörnen, det 

blev en extra fals och sockeln blev fem millimeter tjockare (Se Bild 10). 

Helhetsintrycket blev på så sätt mera bastant och skåpet ser ut som något man 

inte flyttar på i första taget. Innan lyfte listen hela skåpet och det upplevdes 

som en flyttbar och nättare möbel men listen såg klen ut. Vidare Problem blev 

att blicken drogs till det svarta mellanrummet som bildades under.  
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