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Sammanfattning
Hur kan man skapa något nytt som påminner om något gammalt på ett
diskret vis? Kan man blanda stilar som är flera hundra år ifrån varandra
och ändå skapa en harmoni?
Denna uppsats handlar om hur gustavianska uttryck kan anpassas för
att användas i moderna möbler för nutida hem. Uppsatsens fokus ligger
i att redogöra för svenska gustavianska byråers karaktäristiska form och
uttryck samt hur jag arbetat för att ta dessa till en modern möbel för
nutida hem. För att detta ska göras på ett tydligt sätt kommer uppsatsen
ge svar på vad som karaktäriserar både gustavianska och nutida byråer
och liknande möbler, både i stiluttryck, form och design.
Tanken är inte att skapa en kopia av en gustaviansk byrå utan att skapa
en möbel för nutida svenska hem som är inspirerad av de gustavianska
byråerna. För att detta ska kunna göras behöver man även en bild av
vad som efterfrågas till våra hem idag.

Nyckelord
Möbelsnickeri, Formgivning, Möbeldesign, Sengustaviansk, Byrå, Faner.
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1. Inledning
1.1

Bakgrund
Under min tid som student inom möbelsnickeri har jag blivit mer och
mer fascinerad av antika möbler och deras uttryck. Framförallt har jag
fastnat för den svenska gustavianska stilen, som utanför Sverige kallas
nyklassicism.

Med

min

examensmöbel

ville

jag

föra

över

sengustavianska uttryck till en modern och harmonisk möbel som inte
påkallar för mycket uppmärksamhet.
Tanken med detta var att möbeln inte skulle sticka ut ur mängden i ett
modernt hem. När man under 1700-talets slut tillverkade dessa
sengustavianska byråer så var avsikten så klart att dessa skulle stå i ett
rum som är helt inrett i sengustaviansk stil; här påkallar byrån inte mer
uppmärksamhet än stolarna eller tavlorna, den blir på sätt och vis en
möbel i mängden i dessa rum. Om vi däremot skulle flytta just en sådan
byrå till ett vanligt svenskt hem idag skulle den troligen dra blickarna
till sig omedelbart när någon kliver in i rummet.
Detta gör att om en möbel som inspireras av en sengustaviansk förlaga
ska passa på in, samma sätt som en gustaviansk byrå gör i ett
gustavianskt rum, så måste möbeln moderniseras.
I denna uppsats kommer jag därför förklara den gustavianska stilens
former och ideal och visa hur jag arbetat med dessa tillsammans med
nutida motsvarigheter för att skapa min examensmöbel.

1.2

Problemformulering
Med utgångspunkt i en sengustaviansk byrå vill jag undersöka vilka
karaktäristiska drag i form och konstruktion som går att föra över till en
modern möbel.
Det finns relativt gott om källor som beskriver den sengustavianska
stilens form och uttryck men när det kommer till konstruktion och
tekniker i tillverkningen finns det betydligt mindre beskrivet. Dessutom
behövs en jämförelse mellan dessa sengustavianska ideal och nutida.
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1.3

Syfte
Syftet med denna uppsats är att redogöra för arbetet med att föra
karaktäristiska drag från den svenska sengustavianska stilen till en
modern möbel för nutida hem. För att detta ska bli begripligt kommer
en tydliggörande beskrivning av både sengustaviansk och modern stil
att göras.
För att lyckas med detta har jag formulerat två frågeställningar som
denna uppsats söker svar på:
1. Vad kännetecknar en svensktillverkad sengustaviansk byrå när
det kommer till form, utsmyckning och stil?
2. Vad kännetecknar en modern byrå när det kommer till form, utsmyckning och stil?

1.4

Avgränsningar
Uppsatsen fokuserar på att sammanställa och redogöra för gustavianska
byråer när det kommer till stil- och formideal. Dessa kommer sedan att
jämföras med nutida motsvarigheter. Med bakgrund av detta kommer
uppsatsen visa hur dessa undersökningar resulterade i utformningen av
min examensmöbel.
Arbetet med tillverkningen kommer inte att behandlas i uppsatsen utan
det är exempelvis formen, designen och materialval som tas upp.
När

det

kommer

till

de

nutida

möbelidealen

kommer

vissa

avgränsningar att behöva göras på grund av det otroligt stora utbudet
av möbler som finns idag. För att kunna ge en samlad bild kommer jag
att fokusera på svenska möbler från relativt exklusiva möbeltillverkare.
Detta var det som var relevant för utformningen av min relativt
exklusiva examensmöbel.
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1.5

Metod
För att svara på frågeställningarna har följande metoder används:
Litteraturstudier gjordes för att undersöka den gustavianska stilens ideal
och utveckling.
Sökningar på internet användes för att samla en bild av hur nutida möbler
utformas.

1.6

Befintlig kunskap
Man kan, med de källor jag använt mig av, ganska fort bilda sig en uppfattning
om hur gustavianska möbler utformades, exempelvis ger boken Svenska
möbler under femhundra år av Nyström m.fl. en mycket överskådlig bild av
detta. Dessa källor anser jag även är väldigt pålitliga eftersom jag studerat
flera, av varandra oberoende källor som ger samma bild av den gustavianska
stilen. Men att hitta samma typ av sammanställning av nutida motsvarigheter
är betydligt svårare. Idag är möbelutbudet så otroligt stort att vi har betydligt
fler stilar än en som ses som ett ideal.
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Undersökning/Genomförande
Detta avsnitt inleds med en redogörelse av den gustavianska stilens
ideal när det kommer till form och uttryck. Framför allt om hur byråerna såg ut. Senare kommer en liknande redogörelse över nutida hem och
möbler för att kunna göra en jämförelse mellan dessa två stilar.

2.1

Allmänt om den sengustavianska stilen.
Den sengustavianska stilen är en av tre stilar som dominerade svensk
möbelkonst

under

den

gustavianska

tiden.

Dessa

delas

in

i

höggustaviansk stil 1775-1785, sengustaviansk stil 1785-188 och
postgustaviansk stil 1800-1815 (årtalen är ungefärliga, inga exakta
gränser finns). Den gustavianska stilen har fått sitt namn eftersom den
sammanfaller till stor del med Gustav III:s regeringstid 1. Rummen i
gustaviansk tid var avskalade och stilrena, fattiga på textilier och
möblerna stod uppradade längs väggarna. Oftast ställdes endast bord
och stolar fram när dessa skulle användas2. Även möblerna är stilrenare
i sina former än de under den tidigare rokokon.
Bild 1, från Skogaholms herrgård på
Skansen i Stockholm, rummet är inrett
från bouppteckningar från 1777 och
1815. Bilden är tagen av Mats Lundin,
Nordiska museet3.

1

Eklund Nyström, Sigrid & Nyström, Bengt, Svenska möbler under femhundra år, Natur
& kultur, Stockholm, 2008. s 130-131.
2 Ibid s. 132.
3 http://digitaltmuseum.se/011013836006/interior-salen-skogaholm-skansen
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2.2

Den gustavianska byrån

Byrån var under den gustavianska tiden den mest betydelsefulla
förvaringsmöbeln och det var på byråerna som snickarmästarna lade
mest omsorg för att visa sin skicklighet. Jämfört med rokokons kurviga
byråer stramades nu formerna åt och blev raka med avskurna främre
hörn.
Under den höggustavianska stilen var de svenska byråerna utsmyckade
med imponerande intarsia och dekorer i mässing. Under denna tid kan
man även se tydliga drag från rokokon i benens svängda nedre del. Från
denna period finns fantastiska byråer från några av våra största
möbelkonstnärer som Georg Haupt, Gottlieb Iwersson och Gustaf
Foltiern4.

Samma

mästare

gick

senare

över

till

att

tillverka

sengustavianska möbler.
Bild 3 (till vänster), höggustaviansk byrå
tillverkad av Georg Haupt cirka 17805. Bild
4 (nertill), höggustaviansk byrå av Gustaf
Foltiern6.

4

Eklund Nyström, Sigrid & Nyström, Bengt, Svenska möbler under femhundra år, Natur
& kultur, Stockholm, 2008. S 132-135.
5https://www.bukowskis.com/sv/auctions/574/431-byra-av-georg-haupt-mastare-istockholm-1770-1784-ej-signerad-gustaviansk-omkring-ar-1780?q=haupt
6https://www.bukowskis.com/sv/auctions/580/1469-byra-av-gustaf-foltiern-mastare-istockholm-1771-1804-gustaviansk
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När den sengustavianska byrån sedan tog över idealet något decennium
senare blev den rigorösa intarsian ersatt med slätt faner, ofta i mörk
mahogny. Den karaktäristiska mässingsdekoren ersattes i sin tur av ett
något stillsammare bildhuggeri, bland annat i from av kannelyrer som
ibland kläddes med mässingsbleck. Överlag ger de sengustavianska
byråerna ett lugnare intryck än sina äldre föregångare. Det som
kännetecknar båda stilarna är byrålådorna och de främre hörnen som
med benens placering blir i 45 gradig vinkel från framsida och
kortsidorna7. Här nedan är en bild av en sengustaviansk byrå att
jämföra med de höggustavianska på bilderna på föregående sida.

Bild 5, sengustaviansk byrå av Jonas Hultsten8.

7

Eklund Nyström, Sigrid & Nyström, Bengt, Svenska möbler under femhundra år, Natur
& kultur, Stockholm, 2008. S 137.
8https://www.bukowskis.com/sv/auctions/S190/28-byra-av-jonas-hultsten-mastare-istockholm-1773-1794-sengustaviansk
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2.3

Allmänt om den nutida stilen

Att göra en redogörelse av den nutida stilen på samma sätt som man kan
göra av den gustavianska är på sätt och vis närmast att beskriva som en
omöjlighet. Men i mitt arbete med att formge min möbel krävdes någon
form av sammanställning av dagens hem för att kunna skapa en form
som passar i nutida rum. Därför kommer jag visa ett par exempel på hur
den nutida stilen kan se ut. Dessa exempel är utvalda framför allt för att
visa vad som kan eftersträvas av inredare och designers idag, snarare än
hur ser ut i varje hem.
”Stilrent och avskalat”, så beskriver Daniella Dansson på inredningsoch modesajten metromode.se detta första exempel som redovisas. ”Här
lyser verkligen den skandinaviska väldigt stilrena och avskalade känslan
igenom” fortsätter hon i sin beskrivning. Det som kännetecknar detta rum är
de ljusa och diskreta färgerna i väggar, golv, tak och de flesta möblerna. Detta
blandas med små inslag av färg och form, till exempel via fåtöljerna9.

Bild 6, ett rum från ett hem i Göteborg, beskrivet av Daniella Dansson på metromode.se.

http://nyahemmet.metromode.se/2016/02/16/stilrent-avskalat-med-skandinaviskdesign/
9

7

Det andra exemplet kommer från Annika Rådlund på alltombostad.se.
Hon beskriver inredningstrenden som råder under våren 2016 såhär:
”Trä har kommit tillbaka mer och mer på inredningssidan, och då är det inte
gulnad furu och gulnade furupaneler och golv vi pratar om (ingen bastukänsla
alltså) utan ljust trä mot vita väggar.”10

Bild 7. Exempel på moderna inredningsdetaljer av Annika Rådlund på Allt om bostad.

http://www.alltombostad.se/inred-hemmet-med-naturfarger-och-naturmaterial2633/blog.html
10
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2.4

Den nutida byrån (några exempel)

Dagens motsvarigheter är något helt annat än det såg i tidigare avsnitt
med exempel från 1700-talets slut. Att göra en sammanställning av
dagens gigantiska utbud av möbler skulle fort bli till en hel bok. Därför
har jag valt att redogöra utifrån ett antal exempel som valts ut efter ett
par kriterier:
● Tillverkade och/eller designade i Sverige (precis som mina exempel från den gustavianska tiden).
● Utformade för moderna hem.
● Relativt exklusiva, dvs. inte ta med exempel från stora lågprisvaruhus.
● Samma/liknande funktion som de gustavianska exemplen.
Det första exemplet, här nedan, är en byrå från Miljögården Design i
Lund, denna byrå är tillverkad i ek och är mycket stilren i sin form 11.
Benen är placerade så de ligger lite utanför kortsidorna, detta påminner
om benens placering på de gamla gustavianska byråerna.

11

http://www.miljogarden.se/inredning-mobler/byraer/edvard-byra-ek/

9

Exempel nummer två kommer från Mavis i Smålandsstenar, designad i
Sverige av Martina Elgemark men tillverkad i Baltikum, även denna
byrå är tillverkad i ek12. Denna byrå har en annan typ av konstruktion
(jämfört med den tidigare) där byråns kropp är byggd som en låda som
sedan placeras på en benställning byggd för sig.

Exempel tre kommer från A2 Designers i Huskvarna, byrån vid namn
Stars är designad av Sara Larsson13. Här har byråns framsida fått en
utsmyckning i form av frästa spår som bildar ett mönster. Detta kan ses
som en parallell till den gustavianska utsmyckningen med intarsia, dock
är denna variant betydligt mer försiktig och ger ett väldigt lugnt uttryck.
Även här står byrån på ben som inte är en direkt del av konstruktionen.

12
13

http://www.mavis.se/sv/produkter/byraer/hollviken-byra/
http://www.a2designers.se/stars.html
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Den sista byrån som redovisas kommer från Norrgavel och är
formgiven av Nirvan Richter14. Även denna byrå är lugn och stilren i sitt
uttryck. Även här är en lådkonstruktion tillverkad som sedan fått lösa
ben monterade i botten.

Jag har studerat många fler exempel av moderna byråer och liknande
möbler, jag väljer att redovisa dessa då de ger en talade helhetsbild.
Utifrån dessa exempel har en bild skapats över hur svenska byråer
utformas idag och vilka former och uttryck som eftersträvas. Den
relativt enkla formen och lugna ytan är talande för nutida byråer.

14

http://norrgavel.se/mobel/massiv-byra/
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2.5

Att formge en ny möbel

Utifrån de generella drag och uttryck som möblerna i föregående avsnitt
visat upp började nu arbetet med att föra över dessa till den nya
möbeln. Nu gällde det att välja ut vad som skulle tas med från
respektive era. Det handlade om att välja både utifrån form och stil men
även att ta saker som miljö och tillverkning i åtanke. Nedan kommer jag
att redovisa för de olika delarna som kännetecknar de båda stilarna och
vilka kännetecken jag ville jobba vidare med. De kännetecken som jag
ville ta med mig till min formgivningsprocess är markerade med grön
text. Byrån som skulle få sin form fick efter detta vissa ramar att förhålla
sig till.
Drag som kännetecknar de gustavianska byråerna:


“Fyrkantig”-kropp med avfasade främre hörn



Raka, nedåt avsmalnande ben som slutar lite utanför
byråns kropp



Intarsia och faner med exotiska träslag



Dekor och bildhuggeri med mässingsinslag



Tre

byrålådor

med

runda

draghandtag

och

nyckelskyltar
Drag som kännetecknar de moderna byråerna:


“Fyrkantig”-kropp



Vanligt med lösa ben eller benställning som inte är del
av konstruktionen



Slät yta utan tydlig dekor eller utsmyckning



Byrålådor med diskreta handtag



Ytbehandlade eller målade för att ge diskreta, lugna
uttryck
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3

Resultat
Här kommer jag att presentera mina resultat utifrån de frågeställningar
på vilka uppsatsen bygger. Samt hur resultatet blev i form av den
färdiga möbeln.
Vad kännetecknar en svensktillverkad sengustaviansk byrå när det
kommer till form, utsmyckning och stil?
Mina undersökningar visar att man kan generalisera de detaljer som
kännetecknar de gustavianska idealen. De finns tydliga former och
dekorativa moment som är återkommande under den hela gustavianska
perioden (även om den postgustavianska stilen kan ses som lite annorlunda). De tydligaste karaktärsdragen är enligt mina resultat följande:
•“Fyrkantig”-kropp med avfasade främre hörn
•Raka, nedåt avsmalnande ben som slutar lite utanför byråns kropp
•Intarsia och faner med exotiska träslag
•Dekor och bildhuggeri med mässingsinslag
•Tre byrålådor med runda draghandtag och nyckelskyltar
Vad kännetecknar en modern byrå när det kommer till form, utsmyckning och stil?
Då det finns begränsat med källor om vilka kännetecken en modern
byrå har fick jag här söka svar på andra håll. Mest använde jag mig av
internet och sökte hos de svenska företag som designar och/eller tillverkar byråer och andra möbler med hög kvalitet. Utifrån en stor mängd
möbler (var av en del finns redogjorda för i uppsatsen) kunde jag skapa
mig en bild av vad som efterfrågas idag och i och med det vad som
passar vi våra nutida hem. De kännetecken som undersökningen kom
fram till kan anses som karaktäristiska för moderna byråer är följande:
•“Fyrkantig”-kropp
•Vanligt med lösa ben eller benställning som inte är del av
konstruktionen
•Slät yta utan tydlig dekor eller utsmyckning
•Byrålådor med diskreta handtag
•Ytbehandlade eller målade för att ge diskreta, lugna uttryck
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Den färdiga möbeln.
När formgivningen skulle börja i form av idéskisser så fanns redan
mycket klart i och med undersökningarna jag tidigare gjort. Jag hade
redan gjort klart vilka delar av respektive stil jag ville föra över till min
möbel. Skisserna resulterade i en idémodell i skala 1:10 som syns här
nedan. Eftersom det inte var en kopia jag var ute efter så låste jag inte in
mig med att behålla de tre byrålådorna som är så karaktäristiska för
gustavianska byråer. Tanken med att ta bort byrålådorna och sätta in
luckor istället grundade sig i användningsområdet för den nya möbeln
där luckor passade bättre. Det gjorde att möbeln snarare blev en skänk
än en byrå, men formen och stilen är fortfarande en blandning av
modernt och gustavianskt. Och uttrycket hade troligen blivit snarlikt om
denna möbel fått byrålådor istället för luckor.

Idémodell i skala 1:10. Eget foto 2016-0506.

Den färdiga möbeln. Eget foto
2016-05-14

Den färdiga möbeln visas här ovan, tanken att den skulle ge ett lugnt
och harmoniskt intryck med diskreta inslag av den gustavianska stilen
resulterade i detta.
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4

Diskussion
Att det finns tydliga drag som karaktäriserar en gustaviansk byrå kom
inte som någon överraskning, inte heller att det inte fanns någon tydlig
sammanställning över vad som efterfrågas i moderna byråer. Uppsatsen
ger inte något tydligt svar på hur man ska göra när man blandar två
olika stilar men den ger exempel på hur man kan göra. När det kommer
till att formge möbler finns det inget rätt eller fel, det är skaparens vilja
och fantasi som sätter gränserna. Men att man tar influenser och blir
inspirerad av tidigare skapelser när man börjar formge en ny möbel är
nog svårt att komma ifrån. Kan man anpassa dessa olika influenser på
ett strukturerat sätt tror jag att det är lättare att nå fram till den vision
man har i början.
Att så tydligt blanda två olika stilar var ingenting som jag hade gjort
tidigare och att få så tydliga ramar att utgå ifrån tyckte jag hjälpte mig
uppnå mina tankar och idéer. I och med att jag kom fram till vilka drag
av respektive stil som jag ville arbeta vidare med hade jag fått ganska
mycket av formgiven redan från start.
Huruvida min examensmöbel utstrålar båda dessa uttryck på ett
harmoniskt vis är ändå upp till utomstående betraktare att avgöra.
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