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Folkligt och borgerligt
Färg och form i provinsiell möbelkonst

»Folklig« är ett adjektiv laddat med olika värderingar och med 
många betydelser. Vad står det för när det i litteraturen an
vänds i beskrivningen av landsbygdens möbelkonst i det för
industriella bondesamhället? Ar det då avvikelsen från den av 
skråsnickeriet bildade normen som gör en möbel folklig? Eller 
är det påvisandet att möbeln är tillverkad av en på landsbygden 
utbildad och verksam snickare som är avgörande?

I min avhandling Folkliga möbler - tradition och egenart valde 
jag att arbeta efter förutsättningen att den möbel är folklig som 
tillverkningstekniskt och stilistiskt avviker från normen för en 
skråtillverkad borgerlig möbel och att denna avvikelse ska vara 
tydlig och möjlig att beskriva. Det innebär i praktiken att mö
beln oftast tillverkats på landet av någon utan skråutbildning.

Men det finns också många undantag som komplicerar bil
den. Många av städernas yrkesmän kan även ha arbetat för en 
kundkrets bland allmogen. Och bland landsbygdens hantver
kare fanns de som fått sin utbildning inom ett skrå men av olika 
skäl därefter ändå kommit att arbeta på landet. Därför händer
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det att man bland möblerna som tillverkats av skråsnickare 
kan finna de för de folkliga möblerna typiska egenskaperna: en 
egenartad och överdådig dekor där de ålderdomligt traditionel
la inslagen ibland är mycket tydliga. Och bland de möbler som 
tillverkats av landsbygdens hantverkare kan förekomma sådana 
där de moderiktiga stildragen är av ett slag som mer förknippas 
med den borgerliga möbelkonsten.

Johannes Dunderhake var skråsnickare i Visby vid 1700-talets 
mitt. Vi vet att han gick i lära hos den äldre Visbymästaren Chris
tian Fedder och att han dog 1760 vid 64 års ålder. Det är i stort 
sett all information som skrå- och kyrkoarkiven ger ifrån sig. I 
gengäld har de bevarade arbetena av hans hand, bl.a. i kyrkorna, 
mycket att berätta om mannens yrkesskicklighet och estetiska 
värderingar. Förutom den av honom signerade altaruppsatsen 
i Alskogs kyrka, den arkivaliskt dokumenterbara predikstolen i 
Burs och den stilistiskt attribuerbara i Boge - samtliga på Got
land - finns ett skåp i Nordiska museets samlingar som utan 
tvivel tillverkats av honom.

Dunderhake behärskar till fullo de för skråsnickeriet utmärkan
de snickeriteknikerna. Flans arbeten ger prov på komplicerad ge- 
ringssågning, dörrar med äkta spegelkonstruktioner och samman- 
fogningar med sinkor. I kontrast till detta står den träskärning 
där stiliseringen går långt utanför vad som normalt hörde hemma 
i den skråutbildades repertoar. Och under den grågröna färgen 
kan man skönja den ursprungliga blå färgsättningen med grant 
målade blomstermotiv i dörrspeglarna. Det tycks som om just 
det egenartade i snickarens formspråk varit något som tilltalat 
kundkretsen. Även om befolkningen på ön vänt sig till stadens 
hantverkare har man fortsatt att favorisera det granna och ståtliga 
istället för det gängse borgerliga möbelmodet som vid 1700-ta- 
lets mitt förespråkade rena släta ytor med bonade fanerytor.
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Skåp av nordtysk barock
modell med skuren dekor 
av Johannes Dunderhake, 
förvärvat till Nordiska 
museet av byggmästaren 
i Stockholm L. A. Boman 
1885. Här har Dunderhake 
kunnat ta vägledning i 
formspråket hos de nord
tyska motsvarigheterna 
- skåp av en typ som med 
all sannolikhet importerats 
till Gotland vid sekelskiftet 
1700 och under seklets 
förra hälft. Tofsarna längst 
ned på pilasterfälten är 
tagna därifrån. Men det 
hängande gi rland mönstret 
där ovanför är helt och 
hållet hans eget. Ibland har 
abstraktionen gått så långt 
att det hade varit svårt att 
identifiera inslagen som 
något föreställande om 
det inte varit för att de 
återfinns, fast mer natu
ralistiska, på predikstolen 
i Visby domkyrka, ett 
nordtyskt arbete som varit 
förebilden för många kyrko- 
snickare påön. Denna 
och föregående sida. Foto 
Peter Segemark, Nordiska 
museet.
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Hatis Wikström, målaren från Rättvik, den dalasocken som 
sett fler målare än någon annan socken födas och växa upp, sök
te sin utbildning i Stockholm, hos stadens målarmästare eller 
måhända rent av vid Konstakademien, så som en obestyrkt men 
fullt rimlig uppgift gör gällande.

Wikström kom att bosätta sig i Osterfärnebo i södra Gästrik-

Skåp daterat 1793, sannolikt utfört av Hans 
Wikström. Enligt uppgift är skåpets måleri yngre 
än vad dateringen anger. Uppgiften grundar sig 
på det faktum att skåpet kommer från samma 
gård, Mats-Pers i Vreta by i Osterfärnebo, från 
vilken en rumsinteriör med dateringen 1827 
kommer. Det finns dock ingen anledning att 
ifrågasätta årtalet 1793 som tidpunkt även för 
måleriets tillkomst. Siffrorna är målade med 
samma färg och samma handlag som t.ex. 
skåpdörrarnas medaljonger och rosetter. Det 
är ett måleri i rokoko och gustavianskt som helt 
överensstämmer med skåpets formspråk i stort.
Dessutom har dörrspeglarna krympt och lämnat 
tunna omålade marginaler längst utåt sidorna 
- något som inte skulle varit fallet om skåpet 
hade fått stå omålat i över trettio år. Det finns 
mycket som talar för att Hans Wikström också 
själv både behärskat möbelsnickeri och bildhug- 
geri efter alla konstens regler. Nordiska museets 
skåp är tillverkningstekniskt avancerat med en 
stor variation av profiler, äkta dörrspeglar och 
lådor med sinkor. Den rundade taklisten liksom 
de dekorativa inslagen ärfinkänsligt skurna. Den 
målade dekoren och disponeringen av denna 
är mycket driven, med dagrar och skuggor och 
marmoreringseffekter. Den är också delvis helt 
up-to-date med sina gustavianska pärlstavs- 
inramade målade medaljonger. Formspråket 
är åtminstone lika moderiktigtförsin tid som 
Dunderhakes var det för sin. Denna och nästa 
sida. Foto Peter Segemark, Nordiska museet.
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land. Han hörde själv hemma i den kundkrets för vilken han ut
förde sina beställningar - mestadels ett storskaligt och ruinstäck- 
ande interiörmåleri. I forskningen och litteraturen har man 
betonat hur han vid sidan av måleriet »hade sin dagliga gärning 
på åkern och i skogen« och kallat honom »en genuin folkkonst- 
när«. Frågan är hur genuin som folkkonstnär han egentligen 
var. Och det är tveksamt i vilken mån han egentligen hade tid 
över för jord- och skogsbruk.

I källorna omnämns han som »målare«. De verk som attribue- 
rats till honom utgör en omfattande vittnesbörd om en gärning 
som måste ha tagit åtskilliga av hans aktiva år i anspråk mer el
ler mindre på heltid. Och det är ett måleri som i allt väsentligt 
bär den skråutbildade målarens kännetecken med en insiktsfull 
behandling av ljus, skugga och volym, illusoriska imitationer av 
marmor och figurmåleri och ornamentala kompositioner efter 
tidens grafiska förlageblad och en väl avvägd disponering av de
koren.

Hans Wikström är inte unik. Bland allmogens hantverkare 
fanns flera som efter utbildning i någon stad återvände hem 
med ett nytt formspråk och nya estetiska värderingar i bagaget. 
Det som gör möbler av dessa bildhuggare, snickare och målare 
folkliga är inte utseendet i sig utan just det faktum att de till
kommit på landsbygden.

Nordiska museet äger flera kompletta interiörer av Wikström 
och därtill ett skåp vars måleri och bildhuggeri på goda grunder 
attribuerats till honom. Precis som Wikströms interiörmåleri 
vittnar detta skåp med dess skurna och målade blomstermotiv 
om en beredvillighet att anamma ett borgerligt ideal - kanske 
typiskt för de bönder vars handel med järn skapade kontakter 
med estetiska ideal andra än böndernas egna.
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