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Nyckelord: 

Min studie fokuserar i första hand på spelmarkeraskar med halmintarsia från sekelskiftet 1700-

1800, gjorda av två namngivna tillverkare i Vittskövle men också på halmintarsia som teknik och 

dess historia. Syftet med studien är att belysa denna något bortglömda men framför allt anonyma 

teknik genom att studera två tillverkare som hette Petter Mellgren och Philip Gernandt. Jag 

genomför en föremålsanalys utifrån materiella kulturer av en spelmarkerask gjord av Petter 

Mellgren och kombinerar denna analys med mikrohistoriska arkivstudier och ett undersökande av 

publicerat material. Modellen för objektsanalysen är hämtad från E. McClung Flemings Artifact 
Study – A Proposed Model som publicerades 1974. Det finns väldigt lite skrivet om halmintarsia 

och forskningsläget är ytterst begränsat. Föremålsanalysens upplägg möjliggör dock en mer 

tvärvetenskaplig undersökning och gränsar till en historisk och etnologisk studie där 

forskningsläget är mer omfattande. Studiens resultat visar hur omständigheterna för Mellgren och 

Gernandt såg ut och problematiserar bilden av halmintarsia som allmoge- eller folkkonst. 

Tekniken utfördes under specialiserade former och studien visar på en tillverkning och 

distribution utanför styrande skråsammanslutningar. Undersökningen påvisar en koppling mellan 

de namngivna tillverkarna och den högadliga familjen Barnekow, vilket kan ha varit avgörande 

för produktion och distribution av föremålen. Undersökningen visar också på visuella samband 

mellan tysk och svensk produktion under mitten av 1700-talet men indikerar även likheter mellan 

de undersökta spelmarkeraskarna och franskt mode mot slutet av århundradet där optiska och 

geometriska uttryck var gällande. Studien belyser material och tekniker från tiden men även 

användningen av spelmarkeraskar och vilka dessa var riktade till. 

 

Halmintarsia, halmmosaik, halmfaner, halmapplikation, Petter Mellgren, Philip 
Gernandt, Vittskövle, hantverk, materiella kulturer, mikrohistoria, 1700-tal, 1800-tal 
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INLEDNING 
 
Sedan jag köpte en kvadratisk och relativt platt ask med geometriska mönster av färgad halm i 
en second hand-affär har jag förundrats över tekniken den är gjord i. Den till synes 
motsägelsefulla kombinationen av ett så enkelt material som halm och det tidskrävande 
precisionsarbete som krävs för att, förutom att konstruera själva asken, också färga, skära och 
lägga halm i dessa mönster, väckte min nyfikenhet. När uppsatsämne skulle väljas dök asken 
genast upp som ett alternativ men vad skulle en gammal ask med halmintarsia kunna berätta? 
Nyfikenheten över föremålets historia gjorde att jag letade trådändar att följa bakåt i tiden. 
Asken jag köpte har till exempel en etikett på insidan av locket, tyvärr delvis avskavd, men där 
det går att utläsa: Förfärdigat af Petter --llgren. De två första bokstäverna i efternamnet har 
skrapats bort men genom att söka på nätet hittade jag en liknande ask med hel etikett och hela 
namnet på tillverkaren. Etiketten innehöll dessutom information om ort, vilket också saknades 
på min ask. Samtidigt upptäckte jag, när jag sökte vidare på nätet, att det fanns nästan identiska 
askar som också hade etiketter med en annan tillverkares namn men samma tillverkningsort. 
Två namngivna tillverkare av snarlika askar och med snarlik etikett på samma ort, kan det vara 
en tillfällighet eller finns det samband?  
 
Halmintarsia är en teknik som idag nog är okänd för det stora flertalet men som med sitt 
speciella uttryck och sina särdrag borde få mer uppmärksamhet. Tekniken har funnits i Europa 
sedan 1500-talet men föremålen som finns på museer i Sverige är gjorda mellan 1600-talets 
slut och 1800-talets mitt.1 Asken som jag valt att undersöka gjordes omkring 1800 och är i 
jämförelse med vissa andra objekt i tekniken, inte lika avancerat skuren, den är inte heller 
utmärkande komplicerad i sin konstruktion, beslagen är trasiga och trots att den inte tillhör ett 
av de tidigaste exemplen av tekniken i Sverige så är den i relativt dåligt skick. Varför har jag 
då valt just denna ask med halmintarsia? Det som gör den värd att undersöka närmare är det 
faktum att den är märkt med en tillverkares namn, vilket skiljer den från de absolut flesta andra 
föremål i halmintarsia gjorda i Sverige innan 1900-talet. Det finns många exemplar i muséers 
samlingar, framför allt i de södra delarna av landet men i stort sett alla dessa föremål är helt 
anonyma. Tyvärr saknas oftast också proveniensen eftersom när många av föremålen i museers 
samlingar införskaffades, kring förra sekelskiftet, låg fokus på själva föremålen och inte så 
mycket på berättelser omkring dem. Genom att asken finns i min ägo kan jag dessutom under 
lång tid studera den ingående, vilket är en fördel då jag i uppsatsen valt att undersöka den utifrån 
materiella kulturer. 
 
 

 
1 Inger Gustafsson, ”Skrin i Halmintarsia”, Småländska kulturbilder, Jönköpings läns mus., Jönköping, 1980, 
sid. 70-73. 
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att belysa hantverkstekniken halmintarsia i Sverige under 1700- och 1800-talet genom 
att undersöka askar för spelmarker av två namngivna tillverkare. Genom att noga undersöka en 
ask med en metod för materiella kulturer, försöker jag ta reda på hur praktiker kan ha sett ut 
med material, förberedelser och utförande men också ge en bild av personer och 
hantverkstekniken i relation till samhällsklasser och ekonomiska samhällsomvälvningar i det 
förindustriella Sverige. Genom att undersöka och jämföra flera askar av dessa tillverkare på 
detaljnivå försöker jag visa deras särdrag, vilket också kan användas för att urskilja andra 
tillverkare i eventuell framtida forskning. Jag vill undersöka föremålets funktion och mot vilken 
kundkrets denna typ av ask var riktad. Halmintarsia blev särskilt populär under 1700- och 1800-
talen och jag vill ta reda på vilken status halmen hade då och om den skiljde sig från den statusen 
halm har idag, där den väl anses vara ganska låg. Även om hantverk och hemslöjd har varit en 
växande trend de senare åren så är halm idag mest förknippad med djurhållning, julpynt och 
takbeklädnad.  
 
De två tillverkare jag kommer titta på är, så vitt jag vet, två av ytterst få som med säkerhet är 
knutna till specifika halmintarsiaföremål i Sverige på 1700-talet och 1800-talen, så vilka var 
dessa personer? Vilka incitament fanns för dem att sätta sina namn på föremålen? Hur gjordes 
askarna tekniskt och vilka mönster/motivförlagor kan ha funnits? Speciellt de geometriska 
mönstren på askarnas lock är av intresse. En fråga är också om de namngivna tillverkarna gjorde 
allt arbete, visst arbete eller inget arbete på askarna? Jag vill i uppsatsen också undersöka hur 
tekniken kom till Sverige och vilka som kan ha utfört dessa arbeten. Var föremålen så kallade 
allmogearbeten eller tillverkades de av specialiserade producenter? 
 
 
Material 
 
Jag har bestämt mig för att låta asken vara vägvisare i uppsatsen då det finns ytterst lite skrivet 
om halmintarsia. Asken är på så sätt min huvudsakliga primärkälla som genom sin materialitet 
och sina beståndsdelar leder mig mot dörrar som jag ska försöka öppna. Dörrar till en 
hantverksteknik och dess spridning, till en annan tid och plats i historien och till människor och 
deras livsöden. Nycklar till dessa dörrar blir arkiv, publikationer och andra föremål.  
 
De texter om halmintarsia som varit tillgängliga har många gånger gett fragment av information 
och det har krävts att fläta samman flera källor för att kunna utföra undersökningen. I uppsatsen 
försöker jag ge en bild av hur tekniken kan ha etablerat sig i både Sverige och resten av Europa. 
Denna bakgrund är tänkt att skapa bättre förståelse i analysen av objektet och informationen 
har samlats från publicerade texter. 
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I undersökningen har jag använt mig av historiska dokument i arkiv, som till exempel 
husförhörslängder, födelse- och dopböcker, död- och begravningsböcker, bouppteckningar och 
mantalslängder. Dessa arkiv har varit tillgängliga genom Arkiv Digital, ett företag som 
tillhandahåller digitaliserat historiskt källmaterial i form av fotografier av originalen. Hur 
mycket information som går att finna i kyrkoböckerna beror på hur noga prästen har varit i att 
nedteckna och på hur läslig handstil prästen hade. I husförhörslängder skulle prästen skriva ned 
namnet på alla som bodde i ett hushåll men även när och var de var födda. Födelse- och 
dopböcker redovisar när alla barn föddes och döptes i socknen och här kan man förutom att 
finna namn på barnet, se vilka föräldrarna var (ibland finns bara faderns namn), vem som bar 
på barnet vid dopet och vilka som var vittnen och ibland även moderns ålder vid barnets födsel. 
Dessutom står oftast titlar på alla vuxna där kvinnor tituleras efter börd eller mannens yrke eller 
ställning. Död och begravningsböcker berättar när personer dog och begravdes men ibland även 
orsak till dödsfallet. Är det ett barn som har avlidit står föräldrarnas eller åtminstone faderns 
namn med. I bouppteckningar skulle alla ägodelar i ett hushåll skrivas upp och värderas. Här 
står det också vilka som ärver och vad. Om den döde hade skulder och om försäljning av saker 
skedde i samband med bouppteckningen så står även namnen och titlarna på köparna och hur 
mycket de fick betala. Mantalslängder är i första hand ett register över vilka som ingick i varje 
hushåll och upprättades som underlag för olika beskattningar men kan ibland även innehålla 
kommentarer om personer. 
 
Det har i undersökningen krävts genomgång av en stor mängd sidor handskrift från 1700-tal, 
ibland nästan helt oläslig, för att få tag på mycket kortfattad information. Tyvärr har det också 
saknats dokument som bland annat husförhörslängder från undersökt ort under större delen av 
den tid som avhandlas. Denna undersökning har kunnat göras mycket tack vare digitalisering 
av arkiv och hade varit än mer tidskrävande att genomföra för bara ett tiotal år sedan. Jag har 
även läst i olika historiska handböcker, till exempel om färgning från 1700- och 1800-talen. 
Tidigare forskning om hantverk och samhällsekonomin under 1700-talet har också utnyttjats 
för att skapa ett bredare sammanhang.  
 
Jag har identifierat, studerat och jämfört elva likartade askar gjorda av de två tillverkarna från 
samma ort (den ena var också senare verksam på annan ort), på slutet av 1700-talet och i början 
av 1800-talet. Jag undersökte även fem omärkta askar med halmintarsia för att genom 
jämförelse uppmärksamma skillnader och likheter. De undersökta askarna finns, förutom den i 
min ägo, i Nordiska Museets magasin i Stockholm men även en i Torekällbergets 
friluftsmuseums samlingar i Södertälje.  
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Teori och metod 
 
I uppsatsen har föremål och digitaliserade arkiv varit centrala primärkällor. Med stöd i 
forskningsområdet materiella kulturer undersöker jag föremål och låter det materiella och 
görandet relatera till historien. Genom att ge det materiella plats bredvid det visuella och det 
skrivna kan fler detaljer belysa föremålet och ge ett bredare perspektiv.  
 

Material culture as a study is based upon the obvious fact that the existence of a man-made object is 
concrete evidence of the presence of a human intelligence operating at the time of fabrication. The 
underlying premise is that objects made or modified by man reflect, consciously or unconsciously, 
directly or indirectly, the beliefs of individuals who made, commissioned, purchased, or used them, 
and by extension the beliefs of the larger society to which they belonged.2  
 

Metoden fokuserar snarare på medel än på slutmål och är heller inte avgränsad till något 
specifikt forskningsområde. På så sätt skiljer den sig från många andra undersökningsmetoder 
inom ett traditionellt konstvetenskapligt fält, där även konsthistorien i sig studeras utifrån ett 
objekt.3 Analysen begränsas inte av kulturella tolkningar gjorda i texter under årens lopp och 
de normer som dessa kan bära på. Föremålet i sig framstår istället som ett vittnesmål från ett 
specifikt kulturellt sammanhang och föremålets materialitet kompletterar nedtecknad 
information. I de fall där det helt eller delvis saknas textunderlag kan metoden ändå identifiera 
forskningsunderlag. Ett huvudsyfte med metoden är att formulera värden i det undersökta 
föremålet utan de eventuella hierarkier som ett forskningsfält kan representera. På så sätt passar 
metoden för uppsatsens undersökning av ett perifert objekt som hittills hamnat utanför 
forskningen.  
 
Som metod används E. McClung Flemings undersökningsmodell Artifact Study – A Proposed 
Model med fem kategorier: historia, material, konstruktion, design och funktion. Till dessa 
kategorier ställs frågor om identifiering (saklig beskrivning), värdering (bedömning), kulturell 
analys (artefaktens relation till sin kultur) och tolkning (signifikans idag).4 I en föremålsanalys 
används fler sinnen än bara synen vilket kan generera nya infallsvinklar till den större studien. 
Vikt, storlek i förhållande till kroppen, använda tekniker och så vidare. Att försöka rekonstruera 
objektet, antingen praktiskt eller teoretiskt kan också ge information om tillverkare och 
tillverkningsprocesser men tvingar också undersökaren att titta förbi ytan. Jag har valt 
MacClung Flemmings metod för att den på ett enkelt och lättbegripligt vis sätter in föremålet i 
både en samtida och en historisk kontext. Genom att försöka analysera föremålets relation till 
sin ursprungskultur men samtidigt tolka utifrån ett samtidsperspektiv medvetandegör metoden 

 
2 Jules David Prown, Art as evidence: writings on art and material culture, Yale University Press, New Haven, 
Conn., 2001, sid. 70. 
3 Prown, 2001, sid. 70. 
4 E. McClung Fleming, "Artifact Study: A Proposed Model." Winterthur Portfolio, vol. 9, 1974, sid. 153 – 173. 
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den diskrepans som uppstår mellan två kulturella ramverk, det som finns idag och det som fanns 
när föremålet producerades.  
 
Förutom närstudien av en namngiven ask så mäts även ett antal bestämda parametrar upp på ett 
flertal askar, vars semi-kvantitativa analys också bidrar till att finna särskiljande karaktäristiska 
drag hos två kända tillverkare. På så sätt bildas också en jämförelsegrund för att kunna titta 
vidare på andra askar och urskilja fler tillverkare, även om de kanske aldrig någonsin blir kända 
vid namn.  
 
En stor del av forskningen har skett genom arkivstudier. Med en mikrohistorisk metod vill jag 
i kombination med visuella och materiella kulturer sätta föremålet i en kontext och låta historien 
och personerna bakom föremålen ta plats. Då dessa mikrohistoriska källor oftast består av 
fragment görs tolkningar utifrån fakta för att pröva hypoteser om skeenden och intentioner. Den 
arkivstudie som har utförts skulle knappast varit möjlig om många arkiv inte hade digitaliserats. 
Jag har i stor utsträckning använt mig av Arkiv Digital för att söka information i kyrkoböcker 
och mantalslängder men jag har även haft nytta av att annars svåråtkomlig äldre litteratur har 
funnits digitalt publicerad. På så sätt används även metoder inom Digital humaniora i den 
betydelsen att digitala verktyg har varit en förutsättning för undersökningen.5 
 
Det kan vara bra att veta att halmintarsiatekniken i Sverige i olika publikationer även kallas 
eller har kallats för halmmosaik, halmapplikation, halminläggning, halmmarketeri, stråmosaik 
och halmfanér. Vanligast är ändå användandet av begreppet halmintarsia vilket jag också tycker 
stämmer bäst överens med utseendet på föremålen och är det begrepp jag kommer använda mig 
av i uppsatsen. Det är dock anmärkningsvärt att så många namn finns på en teknik som är föga 
känd men kanske är det just på grund av dess anonymitet som alla dessa namn uppstått? 
 
 
Forskningsöversikt  
 
Det har varit svårt att få tag på information om halmintarsia, väldigt lite är skrivet i Sverige och 
forskningen verkar inte vara omfattande internationellt heller vad jag har kunnat utröna. Den 
information som varit tillgänglig har varit korta texter i årsböcker eller tidskrifter. Ett av få 
undantag i Sverige är Stefan Flöögs: ”"Med färgad halm inlagt och med figurer utzirat arbete": 
halmintarsia i 1700-talets Ronneby”, en text som publicerades i Blekingeboken 1995. Här har 
Flöög forskat på en fram till dess oidentifierad tillverkare av halmintarsiaföremål i Blekinge. 
Han söker via arkiv fatt på pusselbitar som läggs ihop till en intressant text om Johan Martin 
Rommert och köpingen Ronneby i mitten av 1700-talet. Flöögs sätt att på ett etnologiskt vis 

 
5 Kenneth Nyberg, ”Digital humaniora: definitioner och debatter”, Historia i en digital värld,  
https://digihist.se/3-forskarvarldens-respons/digital-humaniora-definitioner-och-debatter/ (2019-12-16). 
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koppla ihop föremål och historia har inspirerat mig i min uppsats även om jag också gör en mer 
materialbaserad undersökning. 

Även Inger Gustafssons: ”Skrin i halmintarsia”, som publicerades i Småländska kulturbilder, 
1980 bör nämnas. Den innehåller, trots att den är kortfattad, information om både tekniken och 
dess historia. Hon har även skrivit böcker och artiklar om halmarbete över lag vilket har gett en 
bredare förståelse för materialet. 

Internationellt finns på engelska, Straw marquetry made in Lübeck, Leiden and London by the 
Hering family av Andrew Renton från 1999 och A. F. Morris, ”Straw Marquetry: its Genealogy 
and Systems”, The Connoisseur, 1908. Dessutom fick jag väldigt sent i undersökningen tag på 
La marquetrie de paille av Lison de Caunes och Catherine Baumgartner. Den skickades till slut 
från The Metropolitan Museum of Art i New York och jag har tyvärr inte helt och hållet hunnit 
läsa in mig på den. Boken är en i jämförelse ganska omfattande bok om halmintarsians historia 
i Frankrike, Italien, Tyskland och England med många bilder på objekt från olika tider och 
regioner.  

Jag har också identifierat en brittisk bok, The gleam of straw av Susan Dyer, som inte har gått 
att få tag på eftersom den endast finns som referenslitteratur utomlands. Boken har ingen 
innehållsförteckning så jag vet inte vad den avhandlar och kan därför inte heller bedöma om 
den skulle ha tillfört något väsentligt till uppsatsen. Utöver den så finns även en dansk text, 
”Stråmosaik” i Budstikken från 1956 av P Michelsen. Jag beställde den via SUB som fjärrlån 
men har vid inlämning av uppsatsen tyvärr inte hunnit få den. 
 
Eftersom jag använder Flemings modell från ”Artitact Study – A Proposed Model” som 
metod i uppsatsen kan det också vara av intresse att nämna avhandlingar och böcker inom 
materiella kulturer. Jules Prown avhandlar teori och metod för materiella kulturer i ”Mind in 
matter: an introduction to material culture theory and method” som publicerades 1982 i 
Winterthur Portfolio: A Journal of American Material Culture och som senare också ingick i 
Prowns bok Art as evidence: writings on art and material culture som gavs ut 2001.  I 
Sverige har materiella kulturer bland annat använts i textilvetenskapliga undersökningar vid 
Uppsala Universitet och ett exempel är Pernilla Rasmussens Skräddaren, sömmerskan och 
modet: Arbetsmetoder och arbetsdelning i tillverkningen av kvinnlig dräkt 1770-1830 från 
2010.  

Bristen på tidigare forskning om tekniken har visserligen orsakat svårigheter att samla ihop 
material till uppsatsen men det har samtidigt sporrat mig och gjort resan mer oviss och 
spännande. På så sätt har också möjligheten att styra innehållet varit friare jämfört med om mitt 
ämne varit inom ett mer utforskat område. Svårigheten att komma över textbaserad kunskap 
om tekniken halmintarsia har också fått mig att titta kontextuellt bredare på föremålet och har 
lett mig in på en mer tvärvetenskaplig undersökning. Därför bör även tidigare forskning inom 
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områden som hantverk och samhällsstrukturer under 1700-talet nämnas. Det finns mycket 
skrivet men för att nämna någon som avhandlar hantverk som proto- eller förindustrier finns 
bland annat Gustaf Utterströms Jordbrukets arbetare del 1 och 2 från 1957. En bok som handlar 
om hantverkare inom skråväsendet i Malmö mellan 1750 och 1847 är Lars Edgrens Lärling – 
Gesäll – Mästare från 1987. 
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FÖREMÅLSANALYS 
 
Analysen av föremålet utgår från E. MacClung Flemings Artifact Study – A Proposed Model. I 
modellen används två konceptuella verktyg, ett där föremålets grundläggande egenskaper delas 
in i fem kategorier: historia, material, konstruktion, design och funktion. Det andra verktyget 
är fyra användningar av dessa fem egenskaper. Den första användningen är identifiering och 
motsvarar (a) en saklig beskrivning av föremålet, vilken ska ge noggrann information om de 
fem egenskaperna. Detta inkluderar även externa källor för att få fram information om 
föremålet eller dess tillverkare, användare och distributör. Den andra användningen (b) är en 
utvärdering eller en bedömning av kvalitet hos föremålet i relation till andra liknande objekt. 
Den tredje, (c) är en kulturell analys där föremålet sätts i relation till sin historiska kontext och 
den fjärde (d) är en tolkning om dess signifikans idag utifrån vår tids kanon och preferenser. 6 
 
För att undvika förutfattade antaganden börjar analysen med en saklig beskrivning av 
studieobjektet.  
 
Föremålet är 38,5 mm hög, 182 mm bred och 180 mm djup. Dess yttre form är på höjden 
uppdelad i två lika stora delar som är sammanlänkade genom fyra märlor på baksidan som 
bildar två gångjärn. På underdelens framsida finns rester av två ornamenterade hakar som är 
fästa med nubb på sargen. På framsidan av överdelen sitter två tunna bleck, ca två mm breda 
som formats till öglor och i vilka hakarna tidigare har hakat fast. Form, grundläggande funktion 
och storlek motsvarar en ask eller ett skrin. (Bilaga 1, bild 1) 
 
Alla sidor utom undersidan är klädda i ett material som jag uppfattar som halm med bitar i olika 
riktningar, likt intarsia eller parkettläggning, som bildar geometriska mönster. Materialet är 
färgat i vad som idag förefaller ha varit grönt, ockra och rött och bitarna som bildar ränder har 
olika bredd. Delvis har den röda färgen blekts och halmen i intarsian har gulnat vilket gör att 
den gröna färgen tidigare skulle kunna ha varit blå och ockrafärgen en ljusare gul. Ovansidan 
har ett mer avancerat mönster än sidorna på asken. Alla yttre kanter har en ockrafärgad bård på 
ca två mm i samma intarsiamaterial. Undersidan är bara klädd med papper som limmats mot 
botten.  

 
Öppnar man asken är underdelen indelad i fyra fack, avdelade med två, korslagda lister som är 
18 mm höga och 4 mm breda. I varje fack finns en öppen ask, ca 73x73 mm, klädd med samma 
material som utsidan i ockra, rött och ljusbrunt. I en av askarna ligger en blå-målad pollett. 
Asken är invändigt helt målad i blått. På insidan av locket sitter en pappersetikett som delvis är 
bortnött. Den är 37 mm bred och har av lim- och pappersrester att döma tidigare varit ca 23 mm 
hög. På kvarvarande del av etiketten står det med tryckta bokstäver: Förfärdigat / af / PETTER 

 
6 E. McClung Fleming, "Artifact Study: A Proposed Model." Winterthur Portfolio 9, 1974, sid. 154 - 155. 
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--LLGREN. Det fattas bokstäver i namnet. (Bilaga 7, bild 23) I övre vänstra hörnet står det 
skrivet med penna direkt på insidan av askens lock:  
TD, No 2  / Hv(?): 6x12x18 / Sv: 6x12x18 / Bl: 6x12x18 / R: 5x12x18.  
På samma rad som den sista står siffrorna 10052, antingen över eller under den andra texten, 
troligen över.  
 
 
Historia 
 
För att bilda en uppfattning om föremålets historia, ålder och tillverkare finns det en detalj som 
är särskilt intressant och informativ i föremålet, nämligen etiketten. På den står ett nästan 
fullständigt namn och i och med att namnet föregås av Förfärdigat af, så vet man att det är 
tillverkarens namn och inte en tidigare ägares.  
 
I ett försök att få tag på de saknade bokstäverna i tillverkarens namn och mer information om 
föremålet i allmänhet gjordes en sökning på nätet, först med Petter Hällgren ask och Petter 
Hellgren ask men utan framgång. Däremot gav tredje försöket med Petter Mellgren ask en träff 
och ett liknande objekt från Nordiska Museets samlingar dök upp. Deras beskrivning av 
föremålet var följande: "Ask för spelmarker, halm. Platt, kvadratisk med fällock. Mönster i 
halmmosaik, fack med lösa brickor. I locket etikett: Förfärdigat af Petter Mellgren i 
Widsköfle.”7 Utvändigt, av det lilla som går att se på bilden, liknar askarna varandra, de har 
samma format och det bekräftas att materialet är halm, men det framkommer också i 
informationen att det rör sig om en ask för spelmarker. Invändigt är de väldigt lika, med samma 
färg, samma indelning med lösa askar, här fulla med spelmarker. Framför allt finns en likadan, 
fast hel, etikett som ger det kompletta namnet samt tillverkningsorten. Nordiska Museet 
använder ordet halmmosaik men det visar sig senare att en vanligare och i min mening bättre 
lämpad benämning är halmintarsia, vilket jag som tidigare nämnt också kommer att använda i 
uppsatsen.  
 
 
Petter Mellgren och Philip Gernandt – Nätverket runt slottet 
 
Vid fortsatt letande på nätet upptäcktes nästan identiska askar, också med etiketter men med en 
annan tillverkares namn, Philip Gernandt. Dessa hade samma tillverkningsort men med 
annorlunda stavning, här Widtschöfle. Dessutom fanns askar för spelmarker tillverkade av 
Philip Gernandt även i Åhus. Gernandts askar som dök upp vid sökningar är alla rosa invändigt 
och alla Mellgrens är blå. Etiketterna skiljer sig åt, förutom olika stavning på ortsnamnet, står 
det förfärdigat i Mellgrens ask och förfärdigad i Gernandts, det är också olika typsnitt på 

 
7 https://digitaltmuseum.se/011023814267/ask (2019-09-23).  
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namnen. Ortsnamnet Vittskövle är tryckt i bådas askar, om än olika stavat, medan Åhus är 
handskrivet i Gernandts askar som producerades där.  
 
Efter att ha letat runt efter föremål med halmintarsia i museers bilddatabaser, via litteratur och 
även allmänna sökmotorer har fyra tillverkare identifierats som knutna till specifika objekt. Det 
finns säkert fler tillverkare från 1700- och 1800-tal som signerat föremål i halmintarsia i Sverige 
men den här begränsade undersökningen tyder ändå på att det är ytterst ovanligt. Utöver 
Mellgren och Gernandt finns också ett syskrin i Malmö Museers samling med tryckt etikett i 
botten där det står "Förfärdigad af Mauritz Nilsson i Widtsköfle". Det här föremålet upptäcktes 
sent i undersökningen, delvis på grund av att museet kallar etikett för sedel och att ”Widtsköfle” 
i beskrivningen har stavats ”Widtsköfte” och därför inte kommit med i sökningarna. Mauritz 
Nilsson är av intresse för undersökningen då också han kan vara knuten till Vittskövle slott. 
Tyvärr har det inte funnits tid att utreda hans relation till Mellgren och Gernandt så mycket som 
jag hade önskat. Det finns även ett kabinettskåp med halmintarsia på Nordiska Museet som har 
en handskriven etikett på insidan av möbelns bakstycke, bakom två lådor, med skriften: 
”Valentin Thorngren // Vidtskiofle 14 desember Anno 1748”.  
 
Det är intressant att alla dessa tillverkare med signaturer på föremålen var aktiva just i 
Vittskövle även om man inte kan fastställa att det rör sig om tillverkarens namn på 
kabinettskåpet, dock tyder ändå placeringen av etiketten på det.8. Att orten stavades på tre olika 
sätt kan idag synas märkligt men på 1700-talet fanns i Sverige ännu inte en reformerad norm 
för rättstavning, den kom först 1906. Det fanns dock böcker publicerade redan på 1700-talet 
med förslag på stavningsregler men dessa utgick från olika maximer, till exempel stavning 
utifrån uttal. 1801 kom Carl Gustaf af Leopolds Afhandling om svenska stafsättet med en norm 
för rättstavning som tog upp asymmetrin mellan tal och skrift. 9 
 
Mellgren och Gernandt skiljer ändå ut sig med så pass många föremål i museernas samlingar. 
Varför valde de att signera med etiketter? Kanske fanns en lokal tradition med etiketter på 
föremål men det framstår ändå som att en självmedvetenhet, som påminner om senare tiders 
varumärkesstrategier, gör sig gällande och där även valet att namnge tillverkningsort talar för 
en vidare distribuering. Inte bara etiketterna pekar mot strategier utan även den smala nisch av 
spelmarkersaskar med halmintarsia som framför allt Mellgren verkar ha haft. Gernandt har även 
gjort andra föremål i halmintarsia men majoriteten av föremålen av honom på museerna är trots 
allt askar för spelmarker. Även en förefallande stor produktion med ett konsekvent val av färg 
invändigt är argument som talar för denna hypotes. Hade de identifierat en efterfrågan på typen 
av föremål och teknik? Representerade de en ny proto-industriell tid och hur såg i så fall 
strukturer och nätverk ut? Försäljning och speciellt export av varor var av största intresse för 

 
8 Johan Knutsson, ”Brokiga samlingars bostad”, Fataburen, Stockholm 2007, sid. 130. 
9 Ulf Teleman, ”Veta och vilja. Om ortografer och grammatiker som språkvårdare under svenskt 1600- och 
1700-tal”, Studier i svensk språkhistoria, red. Gunilla Harling-Kranck, Lund, 2002, sid 38–39. 
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staten och resulterade i att man under 1700-talet sköt in stora investeringar i manufakturer och 
hemindustrier för att gynna den inhemska produktionen. Manufakturprivilegier delades ut till 
produktion som var tydligt avskilt från skråhantverkarnas i teknik eller utbud.10 Halmintarsia 
verkar inte i första hand ha utförts av mästare eller gesäller och skulle kunna ha varit ett ämne 
för manufakturprivilegier. Försöken att finna information om Mellgren och Gernandt kom att 
kräva ett detektivarbete med sökningar på nätet, i böcker och genom kyrkoböcker i Arkiv 
Digital. Ett digert arbete som gav följande resultat om dessa två tillverkare och det nätverk som 
kan ha funnits mellan och omkring dem. 
 
Både Petter Mellgren och Philip Gernandt föddes 1764. Att Philip föddes i Vittskövle är helt 
säkert medan det råder en del oklarheter om Petter verkligen föds där då han inte har gått att 
finna i födelse- och dopböckerna.11 Vittskövle är en kyrkby i östra Skåne och har varit starkt 
bunden till ett huvudgods, Vittskövle slott, som sedan 1200-talet varit knuten till högadliga 
familjer.12 Vid den här tiden ägdes godset av släkten Barnekow och Philip Gernandt växte upp 
vid slottet eftersom hans pappa Conrad Gernandt var först jägmästare och sedan informator på 
godset.13 Hans mamma, Brita Stina Hoborg, var klockaredotter och kom från Huaröd.14 Pappan, 
Conrad, kom 1755 till Vittskövle från Rügen i Pommern, varifrån ätten Barnekow 
ursprungligen också härstammar.15 Philip var nummer tre i barnaskaran av elva och det verkar 
ha funnits en estetisk ådra i familjen Gernandt då Philips broder Christian Laurentius blev 
erkänd konstnär och en annan av hans bröder, Johannes, blev akademiträdgårdsmästare i 
Lund.16 
 
Petter Mellgren växte förmodligen upp under lite enklare förhållanden och det är oklart vilka 
hans föräldrar var men mycket pekar på att han växte upp i en hantverkarfamilj, det vill säga 
borgare. Petter var musikalisk vilket sannolikt var nyckeln till att han släpptes in i nätverket 
kring slottet. När Petter gifte sig med organistdotter Beata Rundberg, 1794, var hans titel 
betjänt.17 Han var då skriven på godset och är således anställd där.18 Det var nämligen vanligt 
att godsherren på Vittskövle slott kombinerade betjänttjänsten med en musicerande tjänst.19 I 

 
10 Irene Sigurdsson, ”Manufakturer i Stockholm år 1740”, Stadsvandringar / Stockholms stadsmuseum, nr 5, 
1982, sid. 10. 
11 Philip Gernandt, födelse- och dopbok, Vittskövle, CI:2, sid. 103, AD. 
12 Mats Olsson, Sten Skansjö, ”Gods i kontinuitet och omvandling”, Gods och bönder från högmedeltid till 
nutid: kontinuitet genom omvandling på Vittskövle och andra skånska gods, Mats Olsson, Sten Skansjö & 
Kerstin Sundberg (red.), Nordic Academic Press, Lund, 2006, sid. 8. 
13 Gernandt, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13032, Svenskt biografiskt lexikon (2019-12-27). 
14 Mailkonversation med privat släktforskare, 2019-11-05. 
15 https://sok.riksarkivet.se/sbl/mobil/Artikel/19074 (2019-11-24). 
16 Carl Sjöström, Skånska Nationen för afdelningarnes tid (1682-1832), http://runeberg.org/skn16-
1832/0641.html, sid. 627. 
17 Petter Mellgren, lysning- och vigselbok, Vittskövle, CI:2, sid. 451, AD. 
18 Petter Mellgren, mantalslängd, Vittskövle, MTL:1, sid. 1794 (bild 246), AD. 
19 Greger Andersson, ”Elit och allmoge sida vid sida”, Gods och bönder från högmedeltid till nutid: kontinuitet 
genom omvandling på Vittskövle och andra skånska gods, Mats Olsson, Sten Skansjö & Kerstin Sundberg (red.), 
Nordic Academic Press, Lund, 2006, sid. 224. 
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Gods och bönder från högmedeltid till nutid berättas det t.ex. om hur Friherre Barnekow fick 
en soldat befriad från armén i 1808 års finska krig för att anställas på godset som betjänt, detta 
för att han var en erkänt skicklig violinist.20 På 1700-talet räknades musiker som ett 
hantverksyrke där skråliknande sammanslutningar med privilegier och intressen bevakades 
men godsen hade fri dispositionsrätt att till sitt gods, dess frälsebönder och torpare anställa egna 
hantverkare och behövde därför inte följa varken skråhierarkier eller sockenstämmobeslut.21 
Detta är intressant av flera skäl, dels stödjer det tanken att Mellgren kan ha anställts till godset 
på grund av sin konstnärlighet men också för att godsen inte bara erbjöd ett nätverk till 
köpstarka kunder utan också eventuellt en möjlighet att passera regler för tillverkning och 
försäljning. Petter Mellgrens kopplingar till godset blev tydligare framöver. 
 
Två år tidigare, 1792, gifte sig Philip Gernandt med Ingrid Stendahl, en klockardotter, precis 
som hans mor, från samma socken.22 I kyrkböckerna finns bara information om att de vigdes 
det året och ingenting om vittnen men vid dopet 1793 av deras första barn, Brita Stina, höll 
Komministerhustrun Schönbeck flickan och dåvarande inspektorn på godset, Borgquist och 
hans hustru var vittnen.23 Två år senare när deras andra barn, Kell Christoffer döptes 1795, 
noterades Greve Mörner, Baron Barnekow och Greve Bonde och deras fruar som vittnen.24 Det 
råder alltså inga tvivel om att Gernandt hade en god relation till godsägaren Barnekow och en 
kontaktyta till högadelns nätverk. Gernandt och hans hustru bor i Vittskövle nr 49 och i 
mantalslängderna från 1797 tituleras han ”Halmarb.Fabriqeur”.25 Året efter står det ”Fabriqueur 
& Halmarbet.”.26 Det som i 1797 års mantalslängd skulle kunna tolkas som halmarbetesfabrikör 
är nog snarare, efter att ha sett längden 1798, två skilda yrken, halmarbetare och fabrikör. 
 
Kanske kände Gernandt och Mellgren till varandra sedan länge, eftersom de var födda samma 
år och att Vittskövle inte var särskilt stort, dock bodde det 980 personer där år 1810.27 Mellgren 
bodde också på godset mellan 1794 och 1796, där Gernandt vuxit upp. Säkert är i alla fall att 
de 1796 kände varandra så pass väl att Gernandt var vittne i kyrkan när Mellgrens, som 
fortfarande titulerades betjänt, och hans hustru Beatas andra barn, Maja Lisa, döptes. Barnet 
bars av inspektorskan Borgquist och hennes man, inspektor Borgquist, var också vittne.28 Detta 
är ett viktigt dokument då det fastställer att det funnits en relation mellan Mellgren och 
Gernandt, vilket också stärker tesen att deras produktion av spelmarkeraskar i halmintarsia 
också kan ha haft kopplingar. 1797 har Petter Mellgren och hans hustru flyttat till Vittskövle 

 
20 Andersson, 2006, sid. 224.  
21 Andersson, 2006, sid. 213. 
22 Philip Gernandt, lysnings- och vigselbok, Vittskövle, CI:2, sid. 451, AD. 
23 Brita Stina Gernandt, födelse- och dopbok, CI:2, sid. 231, AD. 
24 Kell Christoffer Gernandt, födelse- och dopbok, Vittskövle, CI:2, sid. 237, AD. 
25 Philip Gernandt, mantalslängd, Vittskövle, MTL:1, sid. 1797 (bild 261), AD. 
26 Philip Gernandt, mantalslängd, Vittskövle, MTL:1, sid. 1798 (bild 267), AD. 
27 Martin Linde & Lennart Andersson Palm, Sverige 1810. Befolkning, jordbruk, skog, jordägande, Institutionen 
för historiska studier Göteborgs universitet, 2014, sid. 230.  
28 Maja Lisa Mellgren, födelse- och dopbok, Vittskövle, CI:2, sid. 237, AD. 
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nr. 82, vilket går att se i mantalslängden från det året.29 Här dyker något intressant upp och som 
upptäcks av en tillfällighet, fem rader över Mellgren i längden står det ”Halmarbetaren Mauritz 
Nilsson”, också boende i nr. 82. Alltså finns det även en dokumenterad relation mellan Mellgren 
och tillverkaren av syskrinet i Malmö Museers samlingar. I mantalslängden är Mellgrens titel 
också betjänt.30 År 1800 döptes Mellgrens tredje barn Christine Charlotte och nu tituleras han 
istället borgare vilket berättar att han tilldelats burskap och att ett hantverk förmodligen var 
hans huvudsyssla.31 Detta kan gälla tillverkning och försäljning av spelmarkeraskar eller arbete 
som musiker, det framgår inte. På 1812 års mantalslängd, står i sista kolumnen på Mellgrens 
rad, ”Borgman i Ystad” plus något som inte gick att tyda.32 Vad detta innebär har inte varit 
möjligt att klarlägga.  
 
Hur kopplingen mellan Mellgren och Gernandt och deras spelmarkeraskar exakt såg ut är svårt 
att veta men ett eventuellt samarbete skedde i så fall med största sannolikhet senast 1797. Det 
året födde Philip Gernandts hustru Ingrid Stina tvillingar, Johan Henric och Anna Maria men 
hon dog i sviterna efter förlossningen, bara 32 år gammal.33 Philip Gernandt gifte om sig samma 
år med jungfru Albertina Luther i Vittskövle kyrka men flyttade strax därefter, enligt 
obekräftade uppgifter, till adressen Yngsjö nr 9 i Åhus,34 som också ägdes av Baron 
Barnekow.35 Gernandt öppnade senast 1797 en fabrik, troligtvis med tobaksproduktion men det 
finns även uppgifter om att han ska ha varit silhuettfabrikör, vilket jag inte har kunnat bekräfta. 
Vid Ingrid Stinas bouppteckning, 1797, mantalslängden 1797 och även  när han och Albertina 
fick sitt första gemensamma barn, Ingri Christina 1798, titulerades han i alla fall som 
”fabriqueur”. Han fortsatte dock med att tillverka askar för spelmarker med halmintarsia i Åhus 
och använde då samma tryckta etiketter som i Vittskövle men skar bort nedre delen där 
Widtschöfle stod och skrev istället för hand, Åhus. (Bilaga 1, bild 2 och 3) 1814 flyttade Philip 
Gernandt med familj till Kalmar där han startade en snusfabrik och inga fler av honom 
tillverkade spelmarkeraskar finns dokumenterade. 
 
Genom titlar på vittnen närvarande vid Mellgrens barns dop kan man följa hans karriär och en 
kronologi uppenbarar sig om än lite vagt. Som, förmodat, barn i en hantverkarfamilj ärvde han 
en viss frihet genom att tillhöra borgarklassen, bland annat antagligen möjligheten att kunna 
ägna sig åt musik som barn, ett musicerande som ledde honom in i godsets umgänge. Vid senare 
bouppteckningar finns flera instrument listade, både fioler och klaver.36 När hans eget första 
barn Petter döptes, 1794, bars barnet av en fröken Charlotta Barnekow och vittnen var bland 

 
29 Petter Mellgren, mantalslängd, Vittskövle, MTL:1, sid. 1797 (bild 262), AD. 
30 Petter Mellgren, mantalslängd, Vittskövle, MTL:1, sid. 1797 (bild 262), AD. 
31 Johan Henric och Anna Maria Gernandt, födelse- och dopbok, Vittskövle, CI:2, sid. 253, AD. 
32 Petter Mellgren, mantalslängder 1642-1820 Kristianstads län, SE/RA/55203/55203.11/40(1812:1).  
33 Ingrid Stina Stendahl, död- och begravningsbok, Vittskövle, CI:2, sid. 381, AD. 
34 Mailkonversation med privat släktforskare, 2019-11-05. 
35 Yngsjö nr.9 Åhus, husförhörslängd, Åhus, AI:1, sid. 83, AD. 
36 Petter Mellgrens bouppteckning, Gärds häradsrätt, FIIa:83, sid. 64, AD. 
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annat godsets trädgårdsmästare Hagman och andra anställda på slottet.37 Charlotta Barnekow 
var grevens syster och att hon bar barnet talar för att Mellgren hade en god relation till 
godsägarna. Vid nästa dop, 1796, fanns som tidigare nämnts Philip Gernandt och inspektor 
Borgquist som vittnen och han hade då uppenbarligen knutit kontakter med adelsmän.  
 
Kanske att affärsidén med spelmarkeraskar i halmintarsia skapades eller influerades runt den 
här tiden? Vare sig den ene redan börjat och den andre hakar på eller om verksamheterna 
uppstod samtidigt genom gemensamma intressen så talar mycket för att det fanns kännedom 
om den andres tillverkning utifrån den kunskap vi nu har. Det finns några saker som talar emot 
att de startade tillverkningen tillsammans: att etiketterna inte är identiska, att skiljeväggarna 
avslutas olika och att hakarna har olika design. (Bilaga 1, bild 4 och 5) Dessutom är både 
Gernandt och Nilsson titulerade halmarbetare 1797 medan Mellgren titulerades betjänt. 
Gernandt och Nilsson skriver förfärdigad på sina etiketter (med reservation för att jag inte sett 
etiketten på Nilssons syskrin på Malmö museer) medan Mellgren skriver förfärdigat. Däremot 
(med samma reservation som tidigare) stavar Mellgren och Nilsson Vittskövle på samma sätt. 
Dessa saker gör att det snarare är troligt att de arbetar var för sig men kan ha påverkats av 
varandra och att alla eller bara Mellgren och Gernandt hade kontakt med godsets nätverk och 
dess köpstarka umgängeskrets. Möjligen fick Mellgren kännedom om Gernandts tillverkning 
och påbörjade en liknande produktion när Gernandt flyttar till Åhus men han kan lika väl ha 
varit först eller helt samtida.  
 
Det som är säkert är att Gernandt började göra sina spelmarkeraskar senast 1798 eftersom det 
finns askar av honom tillverkade i Vittskövle och han flyttar därifrån någon gång under första 
halvan av det året. Mantalslängden från 1798 i Vittskövle och dopet av dottern Ingri Christina 
i Åhus den 24 juli 1798 begränsar till den perioden.38 Det har tyvärr inte gått att finna in- och 
utflyttningslängder från varken Vittskövle eller Åhus under den tidsperioden som ger det exakta 
datumet. Det finns i bouppteckningen 1797 efter första hustrun Ingrid Stina bland listade 
föremål, 23 jettonlådor, ett äldre namn för spelmarkeraskar, och tolv syskrin vilket förmodligen 
syftar på Gernandts halmintarsiaföremål. Antalet talar emot att det skulle ha varit för privat 
bruk utan volymen styrker att Gernandts verksamhet var etablerad vid den tiden. Petter 
Mellgrens hustru dog 1808 och i bouppteckningen efter henne nämns ett dussin spellådor vilket 
på samma sätt som hos Gernandt ger ett årtal för när produktionen har varit aktiv. Tyvärr säger 
det inget om när de startade sina tillverkningar och inte heller något om hur de relaterar till 
varandra. 
 
När Mellbergs tredje barn döps, år 1800, bar Pastorskan Schönbeck barnet och Mellgren 
titulerades nu som tidigare nämnts, borgare.39 Att Pastorskan höll barnet kan tyda på att han 

 
37 Petter Mellgren(d.y.), födelse- och dopbok, Vittskövle, CI:2, sid. 233, AD. 
38 Ingri Christina Gernandt, födelse- och dopbok, Åhus, CI:5, sid 51, AD. 
39 Christine Charlotte Mellgren, födelse- och dopbok, Vittskövle, CI:2, sid. 253, AD. 
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även hade skapat kontaktyta mot prästerskapet, kanske genom och för sitt musicerande. 
Mellgren var själv vittne, året efter, när hans hustru bar fram barnet åt ”borgarvän” Berent 
Hallgren och hans fru vid ett dop, vilket ger en vink om att han sågs som en respekterad man i 
samhället.40 Ännu ett år senare, 1802, döptes Mellgrens fjärde barn, Eva, och vittnen var bland 
annat löjtnant Hagerman, som var adlig, snickarmästaren Lundin och jägaren Ekvall.41 Att 
Mellgren arbetade sig upp i hierarkin blev ännu tydligare när paret fick sitt femte barn, Jacob 
år 1806. Då bar friherrinnan Barnekow sonen vid dopet och vittnen var majoren och riddaren 
baron Barnekow, kornetten baron Falkenberg och friherrinnan Brita Stina Thott, född 
Barnekow.42  
 
Samma år fick också Mellgren tjänsten som organist i Vittskövle kyrka, ett bevis på att 
kontakten med godset givit resultat. Vittskövle slott var sedan 1500-talet patronatsinnehavare 
över Vittskövle och Degeberga kyrka, vilket betyder att de förvaltade kyrkornas tionde mot att 
de skötte och underhöll byggnaderna.43 I gengäld hade man också ansvar att avlöna präst och 
klockare, och om en orgel fanns skulle man även välja och bekosta en organist. I Vittskövle 
kyrka fanns ett så kallat positiv, en mindre orgel med rörstämmor.44 Om Barnekow först 
anställde Mellgren som musicerande betjänt, senare bar hans barn vid dop och slutligen valde 
honom till tjänsten som organist så förefaller det för mig inte orimligt att Barnekow också skulle 
kunna ha varit behjälplig med att förse Mellgren med kontakter för försäljning av 
spelmarkeraskar. I kontraktet mellan Mellgren och Barnekow gällande organisttjänsten går att 
läsa: 
 

Borgaren Petter Mellgren får tjänsten som organist mot 16.32 banco från Vittskövle by samt 40 lass 
torv; Dessutom besörjer jag om Orgelens trampande.45 

 
Istället för de 16.32 banco kunde Mellgren välja att få bruka 1 tunnland jord strax utanför byn, 
vid något som hette Grinden, samt även några andra förmåner. Något som kan te sig udda idag 
är att med fastigheten som ingick i organisttjänsten var det också villkorat att änkan till den 
tidigare organisten skulle få bo kvar i den lilla kammaren samt tillsammans med Mellgren nyttja 
köket.46 Även om detta inte var ovanligt i äldre tider så är det ändå ett tecken på att det fanns 
en vilja att ta hand om dem som ingick i nätverket runt slottet, också änkan till förra organisten. 
 
 
 
 

 
40 Johan Fredric Hallgren, födelse- och dopbok, Vittskövle, CI:2, sid. 257, AD. 
41 Eva Mellgren, födelse- och dopbok, Vittskövle, CI:2, sid. 261, AD. 
42 Jacob Mellgren, födelse- och dopbok, Vittskövle, CI:2, sid. 273, AD. 
43 Andersson, 2006, sid. 219. 
44 Andersson, 2006, sid. 220. 
45 Andersson, 2006, sid. 222. 
46 Andersson, 2006, sid. 221. 
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Halmintarsia i Sverige 
 
Spelmarkerasken i analysen är tillverkad i slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet och 
halmintarsia är en teknik som framför allt användes vid produktion i Sverige under dessa 
århundraden men som var känd i landet redan under 1600-talet.47 Som teknik har halmintarsia 
i modern tid mer eller mindre fallit i glömska och inte fått särskilt mycket uppmärksamhet, 
varken på museer eller i forskningen. En anledning kan vara att föremålen förmodligen inte var 
gesäll- eller mästararbeten och nästan aldrig signerade. Detta har gjort att det är svårt att avgöra 
exakt vad som är producerat i Sverige och vad som har importerats från utlandet.48  
 
Oftast har föremålen senare hamnat under kategorin allmoge- eller folkkonst, kanske för att 
materialet var både billigt och lättillgängligt och att det också redan fanns en utbredd kunskap 
om infärgning av garn och så vidare bland allmogen. Det är dock lite missvisande eftersom 
många av föremålen, särskilt under 1700-talet, förmodligen var tillverkade i städer och 
avancerade i sina utföranden,49 (Bilaga 2, bild 6) men framförallt var de också statusföremål, 
vilket jag återkommer till i undersökningsrubriken Funktion. Vanligast var att tekniken klädde 
askar, skrin och dosor men även mindre skåp.50 Troligtvis har halmstråets begränsning i storlek 
varit en bidragande faktor till att det företrädelsevis har varit mindre objekt som har försetts 
med tekniken. I Sverige producerades i stort sett alla halmintarsiaföremål i landets södra delar: 
I Skåne, Blekinge, Småland, Västergötland och Östergötland.51 Förenklat kan man säga att ju 
äldre ett föremål med halmintarsia är desto mer komplicerat och varierat är dess motiv och dess 
utförande är gjord med större hantverksskicklighet medan senare föremål är enklare, mindre 
varierade och sämre utförda.52  
 
Mycket talar för att det var från Tyskland halmintarsia som teknik spreds till Sverige och 
etablerade sig.53 Dels genom svenska soldater eller volontärer i armén från t.ex. svenska 
Pommern, som lärde sig tekniken under fälttåg eller under fångenskap. I Ronneby fanns en 
person vid namn Johan Martin Rommert som gjorde askar med avancerade motiv i 
halmintarsia. (Bilaga 2, bild 6) Han nämns 1746 i en advokatfiskal Johan Bruseens anteckningar 
då han reser genom Blekinge på uppdrag av kommerskollegiet. Bruseen skriver att Rommert, 
som är underofficerare i svenska armén, lärt sig tekniken under sin tid i Sachsen.54 Där framgår 
det inte om Rommert är svensk- eller tyskspråkig men enligt bouppteckningen efter hans död, 

 
47 W.K. , ”Tedosa med applikationsdekor av halm”, Kulturens årsbok, Lund, 1937, sid. 56. 
48 Gustafsson, 1980, sid. 72. 
49 Stefan Flöög, ”"Med färgad halm inlagt och med figurer utzirat arbete": halmintarsia i 1700-talets Ronneby”, 
Blekingeboken, 1995, sid. 76. 
50 W.K. , 1937, sid. 56. 
51 Johan Knutsson, ”Brokiga samlingars bostad”, Fataburen, Nordiska Museets förlag, Stockholm, 2007, sid. 
130. 
52 Flöög, 1995, sid. 70. 
53 Gustafsson, 1980, sid. 72. 
54 S. T. Kjellberg, ”Inlagt arbete med halm”, Kulturens årsbok, Lund, 1942, sid. 30. 
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fanns böcker på tyska i hans hem, bland annat en bok om infärgning och tyska mynt.55 En 
utsaga som stödjer hypotesen att svenska soldater utövade halmarbeten i fångenskap kommer 
från en miniatyrbyrå med halmintarsia, som enligt en maskinskriven papperslapp i en av 
lådorna påstår att föremålet har tillverkats av Magnus Stenbock under hans fångenskap i 
Danmark 1713-1717.56 Denna byrå ropades in av en samlare på auktion och berättelsen har inte 
kunnat styrkas men det är vedertaget att Stenbock var en skicklig konstnär och 
konsthantverkare.57 Han gjorde 1684 dessutom en utrikesresa när han tjänstgjorde som officer 
i den Nederländska armén, fortsatte senare till Frankrike och deltog också i de allierades krig 
mot Frankrike.58 Här finns flera alternativ till hur han skulle kunna ha kommit i kontakt med 
tekniken i Europa. 
 
Förutom genom svenska soldater eller volontärer i fält eller i fångenskap utomlands finns ännu 
en väg hur halmintarsia som hantverk kan ha etablerat sig i Sverige under Stora nordiska kriget 
och det är genom alla utländska krigsfångar som transporterades till Sverige. Dessa var, förutom 
en decimering av fienden, en resurs på flera sätt. De kunde användas som arbetskraft i 
avsaknaden av svenska män men också som bytesvara mot svenska soldater och en garanti för 
att svenska krigsfångar skulle behandlas väl i fiendeland.59 Dessutom kunde de också lite senare 
användas för att kriga på Sveriges sida mot andra fiender.60 En av Karl XII:s huvudmotståndare 
i Stora nordiska kriget var Sachsen och tusentals sachsiska soldater togs som krigsfångar i 
början av 1700-talet och förflyttades till Sverige. Ett övervägande antal av de Sachsiska 
krigsfångarna var, enligt Defensionskommissionens sammanfattning från 1706, placerade i de 
landskap där halmintarsia har producerats, d.v.s. Skåne, Blekinge, Småland, Västergötland och 
Östergötland.61 Denna lista över Sachsiska krigsfångar sammanställdes för att Karl XII ville 
upprätta ett regemente med sachsare i kriget mot Ryssland, däremot skulle officerare friges och 
även de sachsare som beviljats borgerskap i städerna skulle undantas, något som Kungen senare 
ändrade och frigav aldrig några underofficerare.62  
 
Till krigsfångar utgick traktamente på tre öre silvermynt per dag vilket gjorde att de hade en 
basal trygghet.63 Ett tidskrävande slöjdarbete var fullt möjligt och kanske också nödvändigt för 
att förbättra deras livssituation. Höga officerare fick ingen ersättning utan finansierades från 

 
55 Flöög, 1995, sid. 74. 
56 Lillemor Olsson, ”Halmintarsia”, Antik och auktion, nr. 12, 2012, sid 39. 
57 Andreas Marklund, ”Magnus Stenbocks öde”, Populär Historia, 
https://popularhistoria.se/krig/befalhavare/magnus-stenbocks-ode (2019-12-25). 
58 Björn Asker, ”Magnus Stenbock. Guvernör, Militär”, https://sok.riksarkivet.se/sbl/mobil/Artikel/20072 (2019-
12-25). 
59 Gustaf Jonasson, ”Krigsfångar som resurs”, Historiska etyder–En vänbok till Stellan Dahlgren, red. Backlund, 
Florén, Karlsson, Norrman och Ågren, Uppsala, 1997, sid. 107.  
60 Jonasson, 1997, sid. 107 och 114. 
61 Jonasson, 1997, sid. 108 -111. 
62 Jonasson, 1997, sid. 114 och 116. 
63 Jonasson, 1997, sid. 110. 
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sina hemländer, de kunde röra sig fritt och ingå i aristokratins olika nätverk.64 De officerare 
som tilldelades borgerskapet hade förstås också möjlighet att bedriva verksamhet med t.ex. 
halmintarsia. Däremot bör det nog nämnas att bara ett fåtal, utöver höga officerare och de som 
deserterade till Danmark under Stora nordiska kriget, överlevde enrolleringen till svenska 
armén och kunde återvända till Sachsen efter krigets slut.65 Det finns ett skrin i Sörmlands 
museum som enligt deras accessionskatalog ska vara tillverkad av en rysk krigsfånge i 
Strängnäs någon gång mellan 1714 och 1740.66 Det är svårt att utvärdera denna information 
men en hel del ryska (även kosackiska) krigsfångar placerades i Stockholm under Stora 
nordiska kriget och försörjde sig på handarbeten men anställdes även till bland annat byggandet 
av slottet.67 En del soldater hade deserterat och kunde inte återvända till hemlandet eftersom så 
kallad fanflykt ofta bestraffades med döden.68  
 
Sverige övergick i slutet av 1600-talet från tvångsrekrytering av soldater till det så kallade 
indelningsverket. En slags frivilligarmé som byggde på att sammanslagningar av gårdar eller 
roten bidrog med en soldat som de försörjde. Bönderna bekostade på så sätt systemet, som en 
beskattning, mot att de själva kunde utse vilka som skulle bli soldater. För att underlätta 
soldaternas försörjning fanns ett lagstadgat undantag i förhållande till skråväsenden och 
sockenhantverkare och de fick syssla med hantverk och försäljning så länge de inte 
konkurrerade med någon mästare, det vill säga att de inte fick ha verkstad med lärlingar.69 Detta 
kan ha varit ett incitament för att lära sig ett hantverk som halmintarsia för att få en extra 
inkomst. När askar, skrin och dosor med halmintarsia blev mer och mer populära kan man gissa 
att tekniken spred sig även till civila utövare och att soldater fortsatte med tillverkning efter ett 
avsked från det militära. 
 
Halmintarsia i Europa 
 
Halmintarsia som teknik spreds över i stort sett hela Europa och fick extra starkt fäste i 
Frankrike, Italien, Tyskland och England på 1600-talet men tekniken var känd och långt 
utvecklad redan på slutet av 1500-talet.70 Exakt när och hur halmintarsia introducerades i 
Europa bygger dock framför allt på gissningar.71 En hypotes är att tekniken hittade till Europa 

 
64 Urban Lindstedt (programledare), Olof Blomqvist (doktorand i historia vid Stockholms universitet), Tjugo år 
som krigsfånge i Karl XII:s Sverige, Podcast, Historia.nu, publicerad 2019-01-30 (2019-12-11). 
65 Jonasson, 1997, sid. 117. 
66”SLM 52155 - Ask av trä dekorerad med halmintarsia, stadsmotiv, från Strängnäs”, Sörmlands museum, 
https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/440113 (2019-12-25). 
67 Olof Blomqvist, ”Karl XII:s ryska krigsfångar”, Populär Historia, nr. 6, 2017, 
https://popularhistoria.se/sveriges-historia/1700-talet/karl-xii-s-ryska-krigsfangar, publicerad 2019-11-05 (2019-
12-04). 
68 Urban Lindstedt, ”Tjugo år som krigsfånge i Karl XII:s Sverige”, Historia.nu, publicerad 2019-01-30 (2019-
12-11). 
69 Thomas Magnusson, Det militära proletariatet, http://hdl.handle.net/2077/710, Avhandlingar från historiska 
institutionen i Göteborg, 2005, sid. 200-201. 
70 Gustafsson, 1985, sid. 71. 
71 Lison de Caunes, La Marqueterie de Paille, French-English version, Éditions Vial, 2004, Sid. 9. 
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från Kina och Japan genom handelsutbyte länder emellan.72 Det finns dock en möjlighet att 
denna förklaring bygger på ett språkligt missförstånd eftersom man under 1700-talet generellt 
kallade alla exotiska stilar för indiska eller kinesiska, även om de härstammade från till exempel 
Afrika eller Sydamerika.73  
 
Spridningen inom Europa skedde förmodligen på flera sätt: hantverkare reste över större 
områden i utbildningssyfte och spridning skedde även genom utländska beställningar men 
också genom att hantverkare flydde på grund av religiös förföljelse.74 Halmarbeten inklusive 
halmintarsia utfördes också under 1600-talet i kloster i Frankrike och Italien och kan ha fått 
spridning i Europa genom etablering av olika klosterordnar längs kontinenten.75 Vilka länder 
som stilmässigt influerade andra förändrades över tid beroende på var den politiska makten låg. 
England och lågländerna var tidigt inflytelserika medan Italien och Spanien hade stor påverkan 
under barocken. Under 1700-talet var det Frankrike och framför allt Paris som man blickade 
mot i Europa.76 I Frankrike och Italien blev tekniken under 1600- och 1700-talen högt utvecklad 
och föremål med halmintarsia fanns, av adelsvapen i dekorer att döma, i aristokratins och 
kanske även hovets samlingar.77 Det var också under 1700-talet som halmintarsia blev som 
mest populär i Frankrike och mycket talar för att det inte bara producerades av hantverkare och 
i kloster, utan även i fängelser och fattighus.78 
 
Via franska krigsfångar, under Napoleonkrigen, fick halmintarsia en renässans i England kring 
sekelskiftet 1700 - 1800.79 Vid Norman Cross där många franska krigsfångar hölls skapades 
många halmarbeten, bland annat avancerade föremål i halmintarsia som internerna tilläts sälja 
på marknader på fängelsets olika gårdar.80 Marknader var vissa dagar öppen för handel med 
världen utanför fängelset och då kunde fångarna sälja sina föremål men även köpa saker som 
de behövde. Vissa krigsfångar kunde tjäna en ansenlig summa pengar på denna försäljning men 
den största förtjänsten gjorde ändå de mellanhänder som köpte föremål innanför murarna och 
sålde dem utanför.81 Efter att skatter införts på utländska varor, vilket krigsfångarnas arbeten 
också räknades som, uppstod en smuggelmarknad med både material och föremål.82  
 
I de tyskspråkiga regionerna gjordes föremål med halmintarsia under 1700-talet som var 
konstnärligt och kvalitativt i paritet med det som producerades i Italien och Frankrike. 

 
72 A. F. Morris, Straw Marqetry: its Genealogy and Systems, The Connoisseur, 1908, sid. 39. 
73 Caunes, 2004, sid. 9. 
74 Caunes, 2004, sid. 10. 
75 Caunes, 2004, sid. 13. 
76 Caunes, 2004, sid. 11. 
77 Caunes, 2004, sid. 75. 
78 Caunes, 2004, sid. 28. 
79 Inger Gustafsson, , Konstverk i halm, LTs förlag, Stockholm, 1990, sid. 72. 
80 Thomas James Walker, The depot for prisoners of war at Norman Cross, Huntingdonshire 1796 to 1816, 
Constable & Company LTD, London, 1913, sid. 102. 
81 Walker, 1913, sid. 96-97. 
82 Walker, 1913, sid. 134. 
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Föremålen hade inte någon tydlig släktskap med fransk och italiensk produktion vid samma tid 
utan delade snarare motiv med föremål gjorda av dyrbarare material inom olika hantverk i de 
tysk- och flamländskspråkiga områdena, bland annat silvergravering.83 Typiskt för området var 
att använda förlagor från tryck, att genom glödritning gravera in detaljer och att ha motiv med 
bland annat Puttis, ekorrar och lekfulla berättelser i landskap.84 Det verkar även internationellt 
sett varit ovanligt att föremål i tekniken signerades.85 Ett undantag var den tyska familjen 
Hering, som under generationer tillverkade föremål med halmintarsia i Tyskland, Holland och 
England. Familjen var från början verksam i Lübeck, som under medeltiden varit den viktigaste 
Hansahamnen och som under 1600- och 1700-talen fortfarande var viktig för handel mellan 
Storbritannien, Västeuropas norra kust, Skandinavien och de Baltiska länderna.86  
 
Att tekniken kan ha nått Sverige från nuvarande Tyskland anges bland annat i Inger Gustafssons 
”Skrin i halmintarsia” och i S. T. Kjellbergs text skildrar Bruseens vittnesmål om att en svensk 
underofficerare, det vill säga den senare identifierade Rommert, skulle ha lärt sig tekniken i 
Sachsen men det har inte gått att hitta några dokumenterade belägg för konstnärliga samband 
mellan föremål gjorda i Sverige och i Tyskland. Ett par stilmässiga likheter som har identifierats 
i den här undersökningen är att de föremål som tillskrivits Rommert och de som i Sverige 
arbetade i samma skola som han, ofta hade motiv som Puttis och landskap med allegoriska 
berättelser. (Bilaga 2, bild 6 och 7) Man efterarbetade motiven med glödritning och dessutom 
föreslår Stefan Flöög i sin text i Blekingeboken 1995, att Rommert använde tryck som 
förlagor.87 Med tanke på hur tekniken verkar ha spritt sig på flera olika sätt i resten av Europa 
är det kanske ändå rimligt att gissa att halmintarsia även kom till Sverige från mer än ett område 
men kanske i huvudsak från Tyskland.  
 
 
Material 
 
Asken består av ett flertal material. Stommen, d.v.s. botten, sarger, lock och avskiljningsväggar 
invändigt är i furu. Utvändigt har asken på alla sidor minst ett lager papper limmat med 
animaliskt lim mot träet. På sidor och ovansida av asken finns färgad halm i sin tur limmad mot 
pappret. Att det finns papper under halmen går att avgöra på grund av de bortfall av halm som 
finns på både lock och sidor. Det papper som användes var många gånger tryckpapper från 
böcker eller tidskrifter. På ett av katalogkorten hos Kulturen i Lund har man 1884 skrivit: 

 

 
83 Andrew Renton, ”Straw marquetry made in Lübäck, Leiden and London by the Hering family”, Furniture 
History, Vol. 35, 1999, sid. 70.  
84 Renton, 1999, sid. 70. 
85 Caunes, 2004, sid. 11. 
86 Renton, 1999, sid. 69. 
87 Flöög, 1995, sid 74. 



 
 

24 

[---] Litet skrin af trä klädd på lock och sidor med färgad halm, beläggning i enkla geometriska 
mönster av den vanliga skånska typen på underlag av tryckpapper. [---]88 

 
I den här uppsatsens studie av flertalet spelmarkeraskar som redovisas senare under avsnittet 
Design, kunde man se papper under halmen på de flesta askarna. Av de undersökta askarna 
gick det däremot inte att se några tryckta bokstäver men på en av askarna gjord av Mellgren 
skymtar handskrift på papper där halmen fallit bort. (Bilaga 2, bild 8) Det finns dock exempel 
på spelmarkeraskar med halmintarsia där tryckt text ur böcker syns bakom halmen, bland annat 
en på Sörmlands Museum som är av en okänd tillverkare. Det är intressant att man kan se att 
det är sidor ur olika böcker som använts inom samma ask. (Bilaga 3, bild 9 och 10) 
 
På 1700-talet fanns många olika limsorter baserade på glutin eller kasein, som utvanns ur 
restprodukter från andra processer som bland annat aska från eldning, rester från garveri, 
lösning från färskost, fiskrens från fisket och ben från slakt, vilka alla hade olika egenskaper.89 
I asken kanske man har använt sig av fisklim på grund av att det har bra hållfasthet och närhet 
till fiskeregioner längs Skånes östkust och Blekingekusten men det är bara en spekulation. I en 
italiensk bok om färgning, Nuovo Plico d’ogni sorta di tintura utgiven i Venedig 1704, 
beskriver Gallipido Tallier hur animaliskt lim blandades med vatten och gummi arabicum till 
dess den fick honungslik konsistens för att fästa halmen på bästa sätt mot underlaget.90 Boken 
som även innehöll recept för färgning var antagligen populär eftersom boken kom i nyutgåvor 
bland annat 1780 och 1807. Carl Gustaf von Linné skriver under en vistelse i Norrland om ett 
lim gjord av abborrskinn som samerna använde till sina laminerade pilbågar. Det var enligt 
honom till och med bättre än husblosslim, ett lim av simblåsan på stör, vilket var ett erkänt 
starkt animaliskt lim.91 
 
Märlorna som bildar gångjärn på baksidan av asken är av mässingstråd. De två avbrutna 
hakarna på underdelens framsida är gjutna i tenn och är fästa med smidd järnnubb i sargen. Den 
ena spikens skalle är större än den andres. På framsidan av överdelen sitter två järnbleck, ca två 
mm breda och mindre än en mm tjocka som formats till öglor och i vilka hakarna tidigare har 
hakat fast.  
På insidan finns, i de fyra facken, mindre öppna askar om ca 73x73 mm som är av styvare eller 
flera lager papp. På en av de undersökta askarna för spelmarker av Mellgren på Nordiska 
Museet kan man se att pappen har blommigt tryck. (Bilaga 3, bild 11) På båda sidor av pappen 

 
88 http://carl.kulturen.com/web/object/2151 (2019-12-11). 
89 Bengt Skans, Rapport från Riksantikvarieämbetet. Materialguiden, Riksantikvarieämbetet, Visby, 2013, sid. 
42. 
90 Gallipido Tallier, Nuovo Plico d’ogni sorta di tintura, Venedig (Padua), 1704, sid. 37. 
91 Carl von Linné (Carl Linnaei), ”Anmärkning öfwer Lapska Limet”, Swenska wetenskaps academiens 
handlingar, Vol. I. Stockholm. 1-6. 1739-40.=. [Del 3], Swenska wetenskaps academiens handlingar, för 
månaderna januar. februar. martius. 1740. Vol: I. Tryckte i Stockholm med academiens egen bekostnad. Hos 
Joh. Laur. Horrn, kongl. ant. arch. boktr., Stockholm, 1740, sid. 221-222. 
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finns stavar av halm infärgade i ockra, rött och ljusbrunt limmade. På insidan av locket sitter 
en pappersetikett med tryckta bokstäver och även bokstäver och siffror är textade direkt på 
locket, kanske med tusch. Även en mindre tydlig skrift med siffror som kan vara blyerts och är 
förmodligen gjord senare. Invändigt är hela asken målad med blå slamfärg och ett blått pigment 
som var vanligt förekommande vid den tiden, var indigo.92 I Sverige kunde pigmentet utvinnas 
ur växten Vejde men redan på 1500-talet utkonkurrerades den av importerad indigo från 
Indien.93 I en av askarna ligger en blå-målad spelmark av ben, eventuellt med samma pigment 
som insidan av asken. Alla dessa material i asken krävde förstås bearbetning. Det mest 
iögonfallande och särskiljande med asken är ändå halmintarsian och grundläggande för dess 
uttryck är bland annat infärgningen. 
 
Färgning av halm 
 
Halm som användes till intarsia skulle vara felfri råg, korn eller vete.94 När stråna färgades blev 
resultatet en lyskraftig färg tack vare halmens sidenblanka yta.95 Under en av de undersökta 
askarna på Nordiska Museet finns även färgad halmintarsia på undersidan och där har färgen 
bevarats bättre och man kan se lite av den lyskraft som tidigare funnits. (Bilaga 3, bild 12 och 
13) Hur halm kunde förbereddes och färgas beskrivs i Practiskt hand-lexicon för 
Landthushållare och Konstnärer av Olof Linderholm som gavs ut 1803. Här transkriberad och 
moderniserad eftersom originalet är tryckt med 1700-talets frakturstil. 

 
[---] Bäst därtil är fin vårveteshalm som ej är fullt mogen: Den uppryckes härtil med rötterna vilka 
sedan så väl som nära axen avhuggas: Okrossad bleks den först i solen, men aktas därvid väl för regn 
och rostfläckar, och vändes ofta: blötes sedan och svavlas, solas och sorteras så väl til lika finhet som 
färg. Den antager då lätt genom betning i alun allehanda färgor såsom röd när den kokas i 
bresiljesoppa eller blötes länge i cochenilles-vatten, varunder den förr eller senare kan upptagas, alt 
som färgen åstundas hög eller blek: Gul med gurkmeja och urin eller och blott genom blötning i 
dekokt av berberisrot: grön med spansk gröna uppblött i vinättika, vartil sedan litet brännvin slås, 
eller och blott med vårtsafter, fördelas om den förut doppas i svart färg, och straxt därpå i kallt vatten. 
Blå med indigo i vatten eller urin: lingrå med kall mullbärssaft, eller rött vin eller svag svärta av 
salpeter eller bläck: Purpur med orseille i vatten. Til betning tages 2 lod alun till varje kanna vatten 
och lämnas halmen däri att blötas ett par dagar, för att väl genomdränkas. Sedan halmen efter 
färgningen blivit torr kan den poleras med en glatt tand eller något runt stål eller hårt träd. [---]96 

 
 

 
92 Olof Linderholm, Practiskt hand-lexicon, för landthushållare och konstnärer, andra bandet, tryckt hos H.A. 
Nordström, Stockholm, 1803, sid. 471. 
93 ”Färgväxter”, http://www.bergianska.se/i-tr%C3%A4dg%C3%A5rd-och-v%C3%A4xthus/f%C3%A4rg-och-
fiberv%C3%A4xtlanden/f%C3%A4rgv%C3%A4xter (2019-12-12). 
94 W. K., sid. 56. 
95 Gustafsson, 1985, sid.70. 
96 Linderholm, 1803, sid. 312-313. 
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Halmens status under 1700-1800-talen 
 
Lystern som ges från den glättade ytan på halmen efter polering, är en karaktäristisk egenskap 
för halmintarsia. Utmärkande är även den infärgade halmens fibrer som ger en stor variation av 
färgnyanser och bryter ljuset olika beroende på riktning, vilket ger ett livfullt intryck.97 Att 
tekniken slog igenom på allvar under 1700-talet hänger sannolikt dels ihop med att föremål 
spreds över Europa med krigen där soldater utförde arbete för en extrainkomst och dels ihop 
med att halm över lag var på modet, i synnerhet mot slutet av seklet.98 Allt från halmhattar till 
väv, brodyr och spets av halm på kläder och inredning. I Elisabeth Vigée leBruns porträtt av 
Marie Antoinette från ca 1783, bär den franska drottningen en stråhatt och en muslinklänning, 
ett mode som speglade det pastorala intresset som fanns vid den tiden men ansågs opassande 
på en kunglighet och orsakade rabalder.99 Halmens popularitet beskrivs kanske bäst av en 
insändare vid namn Cecilia Bonnetrox till ”The Man-Milliner” i The European Magazine and 
London Review, februari 1783:  
 

Straw! Straw! Straw!  Everything is ornamented with straw from the cap to the shoe-buckle; and 
Ceres seems to be the favorite idol with not only the female but the male part of the fashionable 
world, for the gentlemen´s waistcoats are ribbed with straw. 100  

 
Ett annat vittnesmål om halmens moderiktighet kommer samma år från en person i Alice Earle 
Morse bok Two Centurries of Costume in America: 
 

Straw works was vastly fashionable that year in England. In 1783 the manufacture came to 
perfection, and under protection of the Duchess of Rutland ”straw works” became the rage.101 

 
Just ordvalet ”idol” i det förra citatet är intressant, då dess ursprungliga betydelse översatt till 
svenska är avgud. Halm har en central plats inom Kristendomen, Jesus föddes i krubban på en 
bädd av halm och man känner till kristna mässhakar med halm från medeltiden.102 Än idag 
dekorerar vi med halm vid jul, både i figurer och med kärven men julen är inte ursprungligen 
en kristen högtid utan den togs över från hedendomen. Även symboler ärvdes, kärven som 
också används vid tacksägelsegudstjänster kommer från korndockan, en hednisk 
fruktbarhetssymbol. Inom den så kallade äringskulten tillverkade man i Skandinavien figurer 
av den sista halmkärven som tack för årets skörd och som besvärjelse för den nästkommande.103 
På 1700-talet var det inte tomten som delade ut presenter vid jul utan det var julbocken som 

 
97 Gustafsson, 1985, sid. 70. 
98 Helen Persson, ”Straw – The Blond Goddess: The Adaptation of a Folk Tradition to Fashion”, Costume, 
Volume 38, nummer 1, The Costume Society of Great Britain, 2004, sid. 60. 
99 https://www.metmuseum.org/art/collection/search/656930 (2019-12-28). 
100 T.H.E., ”The Man Milliner X”, The European Magazine and London Review, vol. 3, jan.-jun., 1783, sid. 91. 
101 Alice Earle Morse, Two Centuries of Costume in America, Macmillan & Co. Ltd, London, sid. 571. 
102 Inger Gustafsson, Halmslöjd förr och nu, LTs förlag, Stockholm, 1987, sid. 23. 
103 Gustafsson, 1987, sid. 18. 
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blivit den mest kända halmfiguren. Halm var i Frankrike och Normandiet en metafor för ett 
avtal, på franskan säger man: ”rompre la paille” (bryta halmen) när man inte längre har ett 
avtal.104 En folksägen som var populär vid sekelskiftet 1700-1800 var Rumpelstiltskin, som 
handlar om en mjölnardotter som kan spinna guld av halm och som publicerades i bröderna 
Grims sagor 1812. Kanske var halmens popularitet på 1700-talet inte bara ett mode utan det 
kanske även fanns kvar vidskepliga undertoner inneboende i materialet? Kan det ha varit därför 
som halmintarsia var vanligt på till exempel gåvoskrin, privata askar och lådor för spelmarker 
då man hoppades på medförd lycka och tur, en slags talisman?  
 
 
Konstruktion 
 
Över- och underdel i asken är lika stora med fyra sarger på varje del och två ca fyra mm tjocka 
spån bildar botten och lock. Öppnar man asken är underdelen indelad i fyra fack, avdelade med 
två lister som möts i centrum halvt i halvt och är infällda med dubbla geringar in i sargerna. 
(Bilaga 4, bild 14) Ovansidorna på sargerna i underdelen är falsade för stabilare passform mot 
lock och mäter nio mm i bredd, 18 mm till överkant och 16 mm till fals. Sargerna är 
sammanfogade i hörnen genom enkel tappning och botten är limmad och kanske också pluggad 
mot sargerna. (Bilaga 4, bild 15) Bottenspån har fiberriktning på bredden och det finns en stor 
torrspricka på upp emot två mm bred och har även en synlig kvist. I askens överdel är sargernas 
hörn sammanfogade på samma sätt som i underdelen men här finns ingen fals, däremot är 
sargerna avfasade mot underdelen, från nio mm till ca fem mm. Också lockets spån har 
fiberriktning på bredden och det finns ett par mindre torrsprickor. Infästningar av beslag 
genomskär sargen och märlor, nubbar och bleck är krökta på insidan.  
 
Varken Mellgren eller Gernandt var av deras titlar att döma, gesäller eller mästare inom 
finsnickeri. Egentligen är inte titlar som borgare och halmarbetare fel utan snarare det faktum 
att de båda har flera titlar gör att de snarare framstår som flexibla eller kanske till och med 
entreprenörer. De har båda minst dubbla yrken. Därför är det intressant att titta på kvaliteten på 
det tekniska utförandet i askens konstruktion. Sarger, falsar och mellanväggar har konsekventa 
mått vilket pekar på kunskaper i att såga och hyvla. Hörnens tappningar ser strama ut men 
framför allt visar mellanväggarnas infästningar i sargerna på god hantverksskicklighet, här hade 
det varit enklare att fasa in listerna med rät än med gerad avslutning, inga glipor syns. Att 
hantverket håller så pass hög kvalitet väcker förstås frågor om Mellgren har utfört allt arbete på 
asken eller om han köpt tjänsten av någon snickare och i så fall bara har utfört iläggningen av 
halmintarsia och montering av beslag. Det kan man inte med säkerhet svara på, utifrån det 
material som finns till hands men man kan titta på det som talar för och emot. Man kan också 
fråga sig om det är relevant ifall han tillverkat stommen i asken eller ej. Förmodligen skulle 
aldrig frågan ha väckts om en konstnär till exempel gjort sina egna spännramar, vävt sin duk 

 
104 John O'Neill, ”Straw”, The Journal of American Folklore, Vol. 8, Nr. 31 okt. - dec., 1895, sid. 291-298. 
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och så vidare men i den här undersökningen av spelmarkerasken är inte mönstret på 
halmintarsian det enda underlaget för frågeställningar utan även föremålet som helhet och dess 
relation till sin samtid och därför anser jag det som relevant. 
 
Av de oklara uppgifterna som finns om vilka Petters föräldrar var, har jag ändå dragit slutsatsen 
att han vuxit upp i en borgarfamilj. Det finns inga anteckningar i kyrkböckerna att han skulle 
vara född någon annanstans än i Vittskövle, vilket det ofta gör på de som senare flyttat in, 
speciellt i husförhörslängderna. Samtidigt har jag inte kunnat hitta information om hans födsel 
eller dop någonstans men att han är född 1764 bekräftas däremot i kyrkoböckerna. Mellgren 
omgärdas av hantverkare i kyrkoböckerna och att han har förvärvat kunskaper och metoder för 
grundläggande tekniker inom finsnickeri förefaller inte alls orimligt. Det som också talar för 
att Mellgren skulle ha gjort allt arbete är frågan om avansen på en ask verkligen skulle varit 
tillräckligt stor för att betala för två eller tre personers arbete utöver kostnader för material. 
Halmintarsian som Mellgren gör visar också på färdigheter i precision.  
 
Det som talar emot att han utfört snickeriarbetena är att i Petter Mellgrens bouppteckning, 1837, 
inte fanns särskilt många verktyg listade, bara en gammal såg, en hovtång och ett åderdon. Vid 
hustruns bouppteckning 1808 nämns inte heller några andra verktyg. Det förefaller i stort sett 
omöjligt att tillverka askarna utan tillgång till hyvlar, stämjärn och en hyfsad såg, i alla fall i en 
massproduktion. Mellgren har hantverkare i sin umgängeskrets, bland annat en snickare Lundin 
vilket som tidigare nämnts, viket talar för men också emot att han tillverkat askarna från 
grunden. Han kunde teoretiskt både ha lånat verktyg eller köpt/bytt till sig tjänsten. Han har 
utöver sin organisttjänst och halmintarsiatillverkning också en annan extrasyssla från 1805, då 
han utför kopp-ympning på barn utan ersättning på grund av alla de olyckor koppor har åsamkat 
vid den här tiden, vilket också skulle kunna förklara åderdonet, som användes vid åderlåtning. 
Han lär sig även på något sätt att vaccinera mot smittkoppor och 1813 beslutar sockenstämman 
att Mellgren framgent ska få ersättning för det vaccinationsarbete som han då redan utfört sedan 
ett antal år.105   
 
En annan fundering kring vad Mellgren själv utfört gäller tillverkningen av beslagen på asken. 
Förmodligen skaffade han bleck, som han kapade till i rätt längd och formade till märlor, och 
nubb från någon lokal smed men var fick han tag på mässingstråd och tennhakar? Gick det att 
köpa material genom till exempel en gjutare eller smed? Sverige var inte ett samhälle med fri 
konkurrens, utan skråna ansvarade förmodligen för inköp av råvaror själva vid den här tiden, 
vilka sedan fördelades till sina medlemmar. Dock öppnar texten i Grytgjutare i Västerås – 
Fragment av kvarteret Kleopatras historia för att gjutare kan ha haft rätt enligt skråförordningar 
att skaffa råvaror direkt från producenter.106 Rent tekniskt skulle Mellgren säkerligen ha klarat 

 
105 http://www.bygdeband.se/wp-content/uploads/uploaded/115/2667_Degeberga_by.pdf (2019-12-06). 
106 Helmut Bergold, Grytgjutare i Västerås. Fragment av kvarteret Kleopatras historia, Avdelningen för 
arkeologiska undersökningar, UV Bergslagen, sid. 49. 
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att tillverka formar för hakarna och gjutit själv men frågan är om han hade tillgång till tenn? 
Kanske kunde han genom kontakter inom godsets nätverk skaffa material.  
 
Värt att notera är att inga material för tillverkningen av halmintarsia nämns i bouppteckningen, 
varken för färgning eller halmarbetet. Detta väcker frågor om var han tillverkade sina askar 
eller varför dessa delar annars skulle ha undantagits från bouppteckningen. En förklaring skulle 
kunna vara att han kunde använda godsets eller någon annans verkstad, genom lån, hyra eller 
samarbete. Gernandts utrustning är svårbedömd eftersom bouppteckningen efter första frun är 
väldigt svårtydd. Det går att utläsa några tvingar och kanske en klubba och någon kniv i 
verktygsväg. En del ord blir lite mer av gissningar men det verkar som Gernandt hade en spann 
med lim och färgad halm hemma.107 Då är skillnaden mellan Petter Mellgren och Mauritz 
Nilsson mer uppenbar. Vid bouppteckningen efter Nilsson 1831 finns: en hyvelbänk, fem 
hyvlar, fyra huggjärn, fem sågar, en bandkniv, navare, borrar, yxor, städ och skruvstycke och 
ganska mycket mer därtill.108 Här finns dessutom en post som heter ”Snickare Werktyg”, vilket 
det varken finns hos Mellgren eller Gernandt. Nilssons utrustning är vad man förväntar sig av 
en person som livnär sig som finsnickare eller liknande. Detta skulle kunna tala för ett 
samarbete de tre emellan. 
 
 
Design 
 
Halmintarsian på den här asken är lagd i ett geometriskt mönster. I centrum av mönstret på 
askens lock bildas ett kors och omkring det växer mönstret ut mot kanter och hörn genom 
diagonala zig-zag-formationer. (Bilaga 9, 27 och 28) En optisk tredimensionell verkan uppstår 
av att bitar av den färgade halmen i zig-zag har olika riktningar. (Bilaga 4, bild 16) Halmen på 
asken är färgad i vad som idag förefaller vara grönt, ockra och rött och bitarna som bildar ränder 
har olika bredd. Man kan dela upp bitarna i en rapport motsvarande: ockra ca fem mm, grön ca 
en mm, röd ca en mm, grön ca fem mm, röd ca en mm och en grön ca en mm. (Bilaga 9, bild 
26) Sidorna på asken har samma rapport som löper runt om men ränderna är här bara vertikala. 
Alla yttre kanter har en bård på ca två mm av ockrafärgad halm. Undersidan är bara klädd med 
papper som limmats mot bottenspånet. Allt för mycket av hakarna fattas för att göra en 
bedömning av ornamentens motiv men området runt nubbskallarna har raka reliefstreck som 
strålar ut likt en stiliserad sol. På den vänstra haken finns ett fragment av haken kvar och den 
blir bredare utåt med tre reliefstreck som inte är parallella. På en av askarna i Nordiska Museets 
magasin finns lite mer av ena haken kvar och det skulle kunna indikera en stiliserad växt. 
(Bilaga 5, bild 17) 
 

 
107 Ingrid Stina Stendahl, död- och begravningsbok, Vittskövle, CI:2, sid. 381, AD. 
108 Bouppteckning efter Mauritz Nilsson, Gärds häradsrätt, FIIa:78, sid. 111, AD. 
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Man skiljer oftast mellan intarsia och parkettläggning, där de utskurna bitarna i det förra är 
organiska former medan det senare utgör geometriska mönster.109 På så sätt är Mellgrens ask 
snarare en halmparkettläggningsask än en halmintarsiaask men det ordet blir alltför komplicerat 
och inte heller speciellt talande för tekniken. Ordet parkett i parkettläggning kommer från ordet 
”parc” i franskan och betyder inhägnad. Ursprungligen syftade det franska begreppet 
”parqueterie” på golv med sammanfogningar av trä, ofta i geometriska mönster.110 Ordet 
intarsia har vi hämtat från Italien och från deras inläggningar av sten och trä under renässansen 
men ordet kommer ursprungligen från arabiskans tarsi.111 Ett vanligt motiv under renässansen 
var arabesker där namnet också indikerar inspiration från arabvärlden. Detta ställer frågor om 
hur samband mellan spridning av språk och intarsiatekniker kan ha sett ut, kanske är den 
förmodade halmintarsians väg från Asien via moriska kulturer? Detta är inte långsökt eftersom 
Italiens handel med Asien via den så kallade ”sidenvägen” passerade arabländer.  
 
Intarsia på möbler blev efter renässansen åter på modet under Ludvig XIV regenttid i 
Frankrike.112 Under denna period kombinerades ofta parkettläggningar med intarsia och bland 
annat ”Ludvigkuben” var ett använt mönster. Detta består av romber i olika nyanser som genom 
att läggas i en viss ordning bildar ett optiskt geometriskt mönster. (Bilaga 5, bild 18) Mönstret 
på Mellgrens ask skulle kunna tillhöra en tradition kopplad till dessa optiskt geometriska 
variationer, influerade av det franska hovets smak på 1700-talet. Under Karl XI tid som regent 
var Sverige en stormakt som ville in i de kulturella finrummen i Europa. Den svenska kungen 
var trots att han ingick i förbund med Frankrikes fiender, starkt influerat av Ludvig XIV och 
mycket av det franska modet hämtades till Sverige genom Nikodemus Tessin den yngre och 
Frankrike var en kulturell förebild under hela 1700-talet.113 Denna påverkan fortsätter även 
under Napoleontiden på 1800-talet genom Bernadottefamiljens koppling till den franska 
kejsaren Napoleon Bonaparte. 
 
Halmintarsia är en teknik som på många sätt påminner om träintarsia men istället för träfanér 
användes halm som var antingen infärgad eller har sin naturliga färg. Stråna skars upp, plattades 
till och polerades med något hårt och glatt, t.ex. stål eller en tand.114 Sedan var det vanligt att 
man limmade upp halmen på papper så man fick hela ark varifrån man sedan kunde skära ut 
mönster, former eller figurer.115 Mönster kunde också skapas och kombineras på pappret i 

 
109 Christophe Huchet de Quénetain, ”THE ORIGIN OF A PARISIAN DYNASTY OF CRAFTSMEN AND 
ARTISTS: FRANÇOIS GARNIER (d. 1760) "MAÎTRE MENUISIER-ÉBÉNISTE": Father of Pierre Garnier 
(1726/27—1806), maître menuisier-ébéniste Grandfather of Etienne-Barthélémy Garnier (1759—1849), peintre 
d'histoire”, Furniture History, Vol. 48, 2012, sid. 105-139. 
110 ”Marquetry”, The Decorator and Furnisher, Vol. 25, Nr. 2., 1894, sid. 50. 
111 Arthur Lee Anderson, ”Leigha: The creation of a three-Dimensial Intarsia Sculpture”, Gems & gemology, 
Volym 34, nr 1, 1998. Sid. 26. 
112 ”Marquetry”, The Decorator and Furnisher, Vol. 25, Nr. 2, 1894, sid. 50. 
113 Carl Hernmarck, ”Swedish Furniture, 1700-1800”, The Burlington Magazine for Connoisseurs, Vol. 83, Nr. 
489, 1943, sid. 306. 
114 Linderholm, 1803, sid. 313. 
115 Gustafsson, 1985, sid. 70. 
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rapporter som sedan skars ut till hela ytor. Ibland limmades också halmen direkt mot underlaget 
som oftast var trä.116 På den monterade halmen kunde man efteråt glödrita in detaljer med en 
varm nål.117  
 
Undersökning av ett flertal spelmarkeraskar  
 
I undersökningen har en jämförelse gjorts mellan ett antal spelmarkeraskar av Mellgren och 
Gernandt men även några omärkta askar har studerats. De flesta av dessa askar har identifierats 
i Nordiska Museets samlingar men en ask finns i Torekällbergets samlingar och en i min ägo. 
Jämförelsen har gjorts på detaljnivå för att se om det går att dra några slutsatser utifrån likheter 
och skillnader. Ett antal parametrar sattes upp för undersökning: Mått, vikt, märkning, invändig 
färg, beslag och dess placering, tjocklek på gods och mönsterrapport på halmintarsian. (Bilaga 
6) Bland de 14 föremål som undersöktes var åtta märkta med etikett, sex av dessa var av 
Gernandt och två var av Mellgren.  
 
Ett resultat från undersökningen är att en av de omärkta askarna med tillförsikt nu kan tillskrivas 
Mellgren. Den överensstämmer generellt och i avgörande detaljer jämfört med de två märkta 
askarna av Mellgren i Nordiska Museets samlingar, asken av Mellgren i Torekällbergets 
samlingar och Mellgrenasken som jag har. Variationerna var, bortsett från mönsterrapporter, 
väldigt små mellan Mellgrens askar. Alla hade blå färg invändigt, dock hade några blekts lite 
mer än andra. På fyra av fem Mellgrenaskar var viktskillnaden som mest sex gram, på tre av 
dem var skillnaden inom två gram. Askarnas höjd på gångjärnssidan var mellan 38 och 39 mm. 
Godstjockleken på sarger var ca nio och en halv mm på samtliga. Beslagens placering skiljde 
lite mellan Mellgrens askar men på alla av dem satt beslagen på höger sida närmre kanten än 
på vänster, vilket också är ett slags ID.  
 
Desto större skillnad var det mellan Gernandts askar där både mått, konstruktion och hakar 
ibland skiljde sig åt. Alla Gernandts askar hade rosa färg invändigt. Gångjärnen på Gernandts 
askar satt också konsekvent placerade, 31 mm från båda kanter på fyra av sex askar och bara 
någon millimeters avvikelse på de andra två.   
 
Mellgrens askar visar på en kontinuitet som talar för att samma person eller personer tillverkat 
allihop. Gernandt askar skiljer sig åt men har ändå delar som överensstämmer, framför allt de 
exakta placeringarna av gångjärnen och färgen. Båda dessa saker är dock förväntade att utföras 
i samband eller efter halminläggningen. Om båda köpte in askar att klä med halm så verkar det 
konstigt om Gernandt skulle ha köpt från flera tillverkare medan Mellgren skulle köpt av en 
och samma när båda verkade i Vittskövle. Det går dock inte att utesluta att så är fallet av flera 
skäl. Det är inte fastställt att de tillverkade sina föremål samtidigt, de kan ha haft olika upplägg 

 
116 W.K., 1937, sid. 56. 
117 W.K., 1937, sid. 56. 
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eller Gernandt kanske hade en mer omfattande produktion som krävde fler underleverantörer 
och så vidare. Det sista skulle kunna motiveras av de bouppteckningar som tidigare redovisats 
där Gernandt verkar ha haft fler föremål med halmintarsia än Mellgren. Det kan förstås även 
vara så att de utförde alla moment själva och att skillnaderna berott på olika personligheter.  
 
Regionala skillnader 
 
Trots att halmintarsiaföremålen i Sverige skapades inom ett begränsat område så verkar det ha 
uppstått viss regional särprägel. Georg J:son Karlin, hembygdsforskare och grundare av 
Kulturen i Lund, har skrivit korta beskrivningar av ackvisitioner till samlingarna vid slutet av 
1800-talet. I hans anteckningar står det om ett skrin, med uppskattad tillverkning till 1700-talets 
mitt från Blekinge: ”Den halminlagda intarsia av en typ som hänvisar speciellt till Blekinge [--
-] Halminläggningen är utförd i olika färger. På baksidan det enkla blixtmönster som är så 
vanligt i skånsk och blekingsk rödlakansvävnad.”118 (Bilaga 5, bild 19) Att imitera textil var 
dock inget svenskt särdrag, i Italien gjordes halmintarsia som liknade Florentinsk sömnad redan 
på 1600-talet.119 Om ett skånskt skrin från omkring 1800 skriver Karlin: ”Litet skrin af trä klädd 
på lock och sidor med färgad halm, beläggning i enkla geometriska mönster av den vanliga 
skånska typen på underlag av tryckpapper.”120  
 
Skillnader mellan olika regionala museers samlingar av halmintarsiaföremål är något också jag 
har noterat i min genomgång av föremål, både via museers bilddatabaser och besök på museer. 
Jag kopplade också dessa för Blekinge typiska blixtmönster till vävnadskonst när jag besökte 
Blekinge museum men även att halmen var finare skuren och mer avancerad i både mönster 
och motiv än de mest representerade i andra samlingar. Karlin skriver också om halmarbeten 
där ” [---] den allmänsvenska typ, ur vilken den Blekingska halmintarsian höjt sig till en 
konst”.121 Bland spelmarkeraskarna finns att antal med monogram eller adelsvapen. Här är ofta 
de geometriska formerna uppbyggda av finskuren halm som ligger i diagonaler mot en rands 
riktning, liknande fiskbensmönster. (Bilaga 7, bild 20) På asken i bilaga 7, bild 20 blir det 
väldigt tydligt hur halmen har limmats mot papper innan den skurits. I Västergötlands museum 
finns ett stort antal skrin på fötter, med välvt eller rakt lock med större halmbitar i mönster där 
långsidorna har vertikala ränder med diagonala ränder emellan. Diagonalerna varierar i riktning 
och skapar ett typ av zig-zag-mönster. Locken har ofta variationer av olika geometriska 
mönster, som pilar, romber och kvadrater med mera. (Bilaga 7, bild 21) Formen på dessa skrin 
förefaller vara en vad Karlin kallar ”allmänsvensk” modell där det varierar om det finns fötter 
eller ej men mönstret med bredare halmbitar har stor representation på Västergötlands museum.  
 

 
118 http://carl.kulturen.com/web/objekt/12881 (2019-11-30). 
119 Lison de Caunes, La Marqueterie de Paille, French-English version, Éditions Vial, 2004, Sid. 32. 
120 http://carl.kulturen.com/web/object/2151, (2019-11-30). 
121 http://carl.kulturen.com/web/object/17289 (2019-11-30). 
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Dock är det svårt att belägga tydliga regionala skillnader, dels det faktum att väldigt lite är 
signerat, vilket gör att föremålen inte binds till producenter verksamma i specifika regioner och 
dels på grund av att det inom en region skulle kunna skilja sig beroende på hur och varifrån 
tekniken kommit dit. Kanske kan det finnas influenser till exempel från både Tyskland, 
Ryssland och England inom samma region? Det har förmodligen också förändrats inom en 
region över tid. 
 
 
Funktion  
 
Formatet på asken är relativt nätt och tack vare att intarsian är av halm är den också lättare än 
en ask med träfanér. Utan innehåll väger asken bara 226 gram vilket var en fördel ifall man 
ville bära den med sig. Asken är tillverkad för att användas vid spel och ofta tillsammans med 
spelkort. Bokstäverna på insidan av locket som beskrevs i början av analysen är med största 
sannolikhet en tidigare förteckning över de spelmarker som funnits i asken vid tiden för 
inskriptionen. Hv(vita): 6x12x18 / Sv(svarta): 6x12x18 / Bl(blå): 6x12x18 / R(röda): 5x12x18. 
(Bilaga 7, bild 22) Varje färg har i så fall haft tre olika format, till exempel runda, kvadratiska 
och rektangulära och med olika antal av varje. 
 
Det fanns en uppsjö av olika kortspel på 1700-talet i Sverige, många var så kallade stickspel. 
Det mest kända av dem, från den tiden var Whist som även är populärt idag.122 En av 
spelmarkeraskarna med halmintarsia som undersöktes på Nordiska Museet har donerats av 
August Strindberg och under de små askarna i, inuti den stora asken, låg ett hopvikt papper med 
handskrivna spelregler för Boston Whist, ett spel för fyra personer som fick sitt namn från 
staden Boston i USA och som antagligen skapades under frihetskriget, 1775-1783.123 (Bilaga 
8, bild 23) Boston Whist är förlagan till spelet Wira som också blir ett av de mest populära 
spelen i Sverige under 1800-talet.124 På 1700-talet kallades den här typen av ask för jettonlåda, 
i en annons i Carlscrona Weckoblad den 8 oktober, 1779, vill en Scholmästare M. Barkman 
lära ut halmintarsiateknik på bland annat jettonlådor mot betalning.125 En spelmarkerask med 
halmintarsia var nog däremot inte något som alla som spelade kort hade råd att införskaffa, utan 
var sannolikt ett statusföremål riktat till samhällets övre skikt. Just Strindberg illustrerar det väl 
i en beskrivning av ett överklasshems inredning i Sverige på 1700-talet i, Svenska folket i helg 
och söcken, i krig och fred, hemma och ute från 1912. Han använde då den äldre benämningen 
jettonlåda: 

 

 
122 Emanuel Eiderbrant, Optimala strategier för whist, D-uppsats, Matematiska institutionen, Linköpings 
tekniska högskola, 2003, sid. 4. 
123 Ed Crews, ”Gambling. Apple-Pie American and Older than the Mayflower”, 
https://www.history.org/Foundation/journal/Autumn08/gamble.cfm (2019-12-27). 
124 http://www.saob.se/artikel/?unik=V_1111-0174.MA4C (2019-12-28). 
125 Flöög, 1995, sid.75. 
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Väggarne hos de mycket rika boiseras och skulpteras i guld och vitt med infattade målningar på 
spänd duk eller speglar. Det gamla gyllenlädret fortfar en tid fram i århundradet men undanträngas 
av siden, damast, kattun, stoff- och * papperstapeter. Taken gipsas och orneras samt målas. Porslinet 
förekommer nu även som ämne för möbler och de finare hemmen göra intryck av dockskåp. Det är 
ett lustigt huller-om-buller, bric-à-brac av små onyttigheter, kinesiska dockor och saxiska 
porslinsherdar och herdinnor, uppstoppade däggdjur och fåglar, snäckor och mineralier; själva 
böckerna bli gladare spelborden och téskrinet, pendylen och eldskärmen, jettonlådan och snusburken 
tränga sig fram och fylla små tomheter i de gamla allvarsamma hemmen.126 

 
Om man tittar på spelmarkeraskar i museernas samlingar så finns det några få med proveniens 
som går tillbaka till 1700-tal. Där kan man se ägare med titlar som t.ex. Överstelöjtnant 
Anders Johan Sjöman (1756-1834),127 Kyrkoherde Mauritz Kahl (1746-1805),128 dessutom 
finns ett antal spelmarkeraskar med adelsvapen på som t.ex. ett med De Geers och Taubes 
vapen under grevlig krona.129 Att halmintarsia var en eftertraktad teknik på mitten av 1700-
talet och förmodligen inbringade en inte ringa summa pengar, visas av kommerskollegiets 
intresse för den pensionerade underofficerens halmintarsiaföremål i Ronneby som man senare 
kopplat till Johan Martin Rommert. Bruseen skriver: 
   

En gammal och avskedad underofficerare förfärdigar med egna händer åtskilligt med färgat halm 
inlagt och med figurer utsirat arbete, som är rätt nätt och vackert, vilket arbete han avsätter så fort 
han det hinner förfärdiga och skall ofta föras till utrikes orter. [---] 
Detta slags arbete kan väl knappast sägas vara någon nödvändighet men i anseende därtill, att det är 
begärligt och kan sändas utrikes överlämnas till beprövande om den vettenskapen förtjänar omsorg 
till fortplantande.130 

 
Genom Sveriges framgångar i 30-åriga kriget på 1600-talet hade landet blivit en stormakt och 
adeln och i viss mån borgerskapet hade skaffat sig dyrare vanor med lyxartiklar. På 1700-talet 
var landets statskassa ansträngd efter många år av krig. Det var viktigt att lyxvarorna som 
konsumerades också tillverkades i landet så att kapital stannande innanför gränserna, 131 kanske 
ännu viktigare att de inte gynnade eventuella fiender i krig. 
 
Att kortspel var en väldigt populär sysselsättning på 1700-talet visar stämpelavgiften som Karl 
XII införde på kortlekar 1717. Alla lekar skulle stämplas, antingen i städerna om den var 
svensktillverkad eller vid tullen om den importerats och en avgift om 16 öre skulle avläggas.132 
Även om Karl XII slog mynt av försäljningen av spelkort och spelandet så hindrade det inte att 

 
126 August Strindberg, Samlade skrifter. D. 8, Svenska folket i helg och söcken, i krig och fred, hemma och ute 
eller ett tusen år av svenska bildningens historia, senare bandet, Bonniers, Stockholm, 1912, sid. 356-357. 
127 http://carl.kulturen.com/web/object/217961 (2019-12-10). 
128 http://carl.kulturen.com/web/object/20631 (2019-12-10). 
129 https://digitaltmuseum.se/011023379494/spelmarksask (2019-12-10). 
130 Kjellberg, 1942, sid. 30. 
131 Sigurdsson, 1982, sid. 10. 
132 Nordisk familjebok / 1800-talsutgåvan. 8. Kaffrer – Krisdala, 1884, http://runeberg.org/nfah/0710.html 
(2019-12-12). 



 
 

35 

drottning Ulrika Eleonora, bara två år senare och strax efter Karl XII:s död, utfärdades ett 
förbud som löd: "Kongl. Maj:ts Placat Och Förbud, Angående Hwarjehanda otilbörligt Spel 
och Dobbel på Källare och Caffee Hus, så wäl som hemma i husen"133 Överträdelser gav dryga 
böter, för en lokal som tillät dobbel var böter två hundra daler silvermynt och för spelare hundra 
daler silvermynt vardera plus den pott man spelade om. Kunde man inte betala väntade 14 
dagars fängelse. Upprätthållandet av förbudet skulle ske genom ett angivarsystem där angivaren 
skulle erhålla hälften av potten i ersättning. Det verkar som vissa kortspel var tillåtna i hemmen 
men inte alla, ett spel kallat Bazett och andra äventyrliga spel var uttryckligen förbjudna.134 
(Bilaga 8, bild 25) Den hårda bestraffningen fick inte folk att sluta spela kort om pengar men 
skapade snarare en efterfrågan på spelmarker som kunde förtäcka insatsen. Förbudet var kanske 
t.o.m. en anledning till att produktion av spelmarkeraskar kunde vara lukrativt för Mellgren, 
Gernandt och andra tillverkare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
133 Stockholms stadsarkiv, SE/SSA/Biblioteket/125:14:384, Kongl. Tryckeriet, 1719. 
134 Stockholms stadsarkiv, SE/SSA/Biblioteket/125:14:384, Kongl. Tryckeriet, 1719. 
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AVSLUTNING 
 
Halmintarsia är idag en ganska okänd hantverksteknik där infärgad, pressad och skuren halm 
läggs i mönster eller figurer på ett underlag som oftast varit trä, även om papper för det mesta 
funnits som mellanskikt. Tekniken är på många sätt lik träintarsia som är långt mera känd idag 
men halmen har typiska särdrag med en glans och tydliga fibrer som bryter ljuset på ett 
effektfullt sätt. Dessutom har halmens begränsning i storlek gjort att de inlagda bitarna varit 
små vilket är karaktäristiskt och halmintarsia har troligtvis därför också varit vanligast på 
mindre föremål som askar och skrin.  
 
Att halm är och har varit ett billigt och lättillgängligt material har förmodligen bidragit till att 
hantverket i modern tid uppfattats som allmogearbeten. Flera av halmintarsiaföremålen som 
finns på landets museer skänktes eller såldes kring förra sekelskiftet och kanske är det från den 
tiden stämpeln som allmogeföremål tillkommit eftersom det fanns ett stort intresse för allmogen 
då. Uppsatsens undersökning har utgått från en ask för spelmarker gjord av Petter Mellgren 
tillverkad någon gång runt 1800 och det har vid efterforskningar visat sig att föremålen 
troligtvis ofta varit dyra statusobjekt. Förutom Mellgren har också en annan producent, Philip 
Gernandt, identifierats men ingen av dem var bönder, utan borgare och lågadel. Föremålen 
tillverkades förmodligen oftast i städer eller i samhällen med närhet till kapitalstarka kunder. 
Uppsatsen har visat att Mellgren och Gernandt hade kopplingar till familjen Barnekow och 
godset Vittskövle slott.  
 
På grund av att halmintarsia har varit ett mer eller mindre outforskat ämne så öppnade det 
begränsade käll-läget för en mer tvärvetenskaplig undersökning. Genom E. MacClung 
Flemings metod från Artifact Study – A Proposed Model gavs förutsättningar att i en 
föremålsanalys göra fördjupande nedslag i föremålets historia, material, konstruktion, design 
och funktion. En spelmarkerask blev på så vis riktningsmarkör i sökandet efter information. 
Detaljer i föremålet väckte frågor i ett vidare perspektiv som undersöktes och i den mån det 
gick, besvarades eller kanske oftare analyserades och gav hypotetiska svar.  
 
Förutom studier av fysiska föremål har digitala arkiv varit centrala primärkällor i 
undersökningen och kombinationen av dessa har, med stöd av annan forskning, varit stommen 
i analysen. En stor del av arbetet har bestått i att söka information om tillverkarna Mellgren och 
Gernandt och hur deras förutsättningar att producera föremål med halmintarsia såg ut. Tack 
vare kyrkoböcker har konturerna av dem som personer mejslats fram och de har även kopplats 
till varandra. Gernandt finns nämligen nedtecknad som vittne när ett av Mellgrens barn döptes. 
Undersökningen har också satt in dessa tillverkares produktion i en tidsram om än något suddig 
i kanterna. Båda skiljer ut sig från de flesta andra tillverkare under 1700 – 1800-talen eftersom 
de valt att sätta etiketter på sina föremål med både namn och tillverkningsort. Det har 
formulerats en hypotes om hur ett nätverk knutet till Vittskövle slott, kan ha varit viktig för 
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spridning av deras halmintarsiaföremål till en kapitalstark kundkrets. I uppsatsen undersöktes 
incitamenten för valet att märka objekten. Troligtvis fanns både en medvetenhet om strategier 
och självmedvetenhet i förhållande till objektens utförande hos både Mellgren och Gernandt. I 
undersökningen ställdes frågan om de är produkter av en proto-industriell tid men också i vilken 
utsträckning de utfört alla moment i tillverkningen av föremålen. 
 
I det annars så protektionistiska skråsystemet verkar det kring sekelskiftet 1700 – 1800, och 
kanske även tidigare, ha funnits en lucka för att utöva hantverk utan gesällbrev och åtminstone 
delvis kunna livnära sig på tillverkning. Förmodligen möjliggjordes detta till exempel genom 
kontakter med högadel eller genom undantag från skråregler till följd av det militära 
indelningsverket. Genom vittnen vid dop i kyrkoböckerna tillsammans med andra publicerade 
texter har Mellgrens karriär skissats och hur den kan kopplas till ett nätverkande med 
högadelsfamiljen Barnekow på Vittskövle slott. Detta nätverkande kan ha varit grundläggande 
för spridningen av hans föremål i halmintarsia. Gernandt hade genom att vara son till 
Jägmästaren och informatorn på slottet en närmre väg till detta kontaktnät. 
 
I undersökning görs några nedslag i halmintarsians historia i Sverige och i resten av Europa. 
Tekniken har producerats i Europa åtminstone sedan 1500-talet och har varit känt i Sverige 
sedan 1600-talet. Det verkar som halmintarsia nådde sin kulmen i Sverige från mitten av 1700-
talet till mitten av 1800-talet. Det är en sammantagen bedömning utifrån mängden föremål som 
finns representerade på museerna och är tillskrivna den perioden men också genom vittnesmål 
av halmens popularitet från 1700-talets slut. Det är också beskrivet i de Caunes bok La 
Marqueterie de paille att halmintarsia var som mest populär i Frankrike under 1700-talet och 
Sverige var starkt influerat av det franska modet under en stor del av det seklet men även under 
Napoleontiden i början av 1800-talet. Det beskrivs också i uppsatsen hur franska krigsfångar 
utförde halmintarsiahantverk i England under Napoleontiden. I Europa har influenser skett 
länder emellan delvis styrt av var den politiska makten låg vid den tiden. 
 
Ett mål var att kunna ge förklaringar på hur tekniken kommit hit och av vilka men också hur 
olika platser kan ha gjort olika stilistisk påverkan. I uppsatsen har det lagts fram stilmässiga 
samband mellan svensk och tysk produktion kring mitten av 1700-talet vilket mig veterligen 
inte tidigare finns dokumenterat beträffande teknik, motiv och förlagor. Förslag på hur 
halmintarsiaproduktionen kan ha nått Sverige under Stora nordiska kriget har presenterats, dels 
genom svenska soldater eller utländska volontärer som lärt sig tekniken i fält eller under 
fångenskap men dels också möjligheten att krigsfångar från fienden som togs hit kan ha spridit 
hantverket. Krigsfångar verkar ha haft möjlighet att syssla med olika hantverk trots fångenskap 
för att tjäna extra pengar utöver det traktamente de faktiskt erhöll. I undersökningen har det 
även visats på ett eventuellt samband mellan det franska hovets intresse för optiska och 
geometriska mönster, så kallad parkettläggning, under Ludvig XIV och Ludvig XV och de 
optiska och geometriska mönster som finns på de undersökta askarna för spelmarker. 
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I uppsatsen har även ett större antal askar för spelmarker med halmintarsia jämförts, dels 
tillverkade och märkta av Mellgren och Gernandt och dels omärkta askar. På så sätt skapades 
en grund för att formulera vad som var typiskt för de två namngivna producenterna och tack 
vare detta kunde på så sätt även en omärkt ask i Nordiska Museets samlingar tillskrivas Petter 
Mellgren. Denna insamling av fakta kan vara grund för vidare forskning av omärkta askar för 
spelmarker med halmintarsia men även andra föremål med denna teknik för att identifiera fler 
tillverkare även om de inte kommer att kunna namnges. 
 
 
Slutligen, 
tack till: mamma och pappa, Jacob Kimvall, Maria Maxén på Nordiska Museet, Stefan Flöög 
på Blekinge Museum, Stockholm Universitetsbibliotek, Annika Suomio-Ulander på 
Torekällbergets museum, Karin Hindfelt på Kulturen, Jesper Nilsson på Västergötlands 
museum. 
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Bilaga 1 
 
 

           
Bild 1. Spelmarkerask av Mellgren. Tillverkad omkring 1800. Fredrik Brånstads ägo. Foto: Fredrik Brånstad 
 
 
 

                       
Bild 2 och 3. Två spelmarkeraskar av Gernandt. Den första tillverkad i Vittskövle och den andras tillverkad i Åhus. 
Asken från Vittskövle är tillverkad innan 1798 och den från Åhus mellan 1798 och 1814. Askarna NM 58434 och 
NM 67850 finns i Nordiska Museets magasin, Stockholm. Foto: Fredrik Brånstad 
 
 
 

                                            
Bild 4 och 5. Bild 4, hake på spelmarkerask av Mellgren i Vittskövle och bild 5, hake på spelmarkerask av 
Gernandt i Vittskövle. Mellgrens ask är från omring 1800 och Gernandts ask innan 1798. Askarna NM 82595 och 
NM 58434 finns i Nordiska Museets magasin, Stockholm. Foto: Fredrik Brånstad 
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Bilaga 2 
 
 

 
Bild 6. Ask som kan vara tillverkad av Johan Martin Rommert eller i samma skola som honom. Asken Blm 392 
finns på Blekinge museum. Foto: Blekinge Museum 
 
 
 

   
Bild 7. Ask som kan vara tillverkad av Johan Martin Rommert eller i samma skola som honom. Blm 9303 – Ask, 
Blekinge museum. Foto: Blekinge Museum 
 
 
 

 
Bild 8. Spelmarkerask av Mellgren där man ser handskriven text bakom halmen. Tillverkad omkring 1800. Asken 
NM 82595 finns i Nordiska Museets magasin, Stockholm. Foto: Fredrik Brånstad 
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Bilaga 3 
 
 

  
Bild 9 och 10. Spelmarkerask av okänd tillverkare där tryckt text från publikationer syns bakom halmen. Asken 
SLM 10987 finns på Sörmlands museum. Foto: Sörmlands museum 
 
 
 

 
Bild 11. Askar i spelmarkerask tillskriven Mellgren där man skymtar blommigt tryck på papp under halmen. Asken 
NM 60579 finns i Nordiska Museets magasin. Foto: Fredrik Brånstad       
 
 
            

                                                  
Bild 12 och 13. Omärkt spelmarkerask och tillhörande mindre askar där färgen på halmen är ovanligt väl bevarad. 
Asken NM 308910 finns i Nordiska Museets magasin, Stockholm. Foto: Fredrik Brånstad 
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Bilaga 4 
 

 
Bild 14. Illustration över hur avskiljande list inuti min ask av Mellgren är infogad i sarg. Obs! ej skalenlig. 
Illustration: Fredrik Brånstad 
 
 
 

   
Bild 15. Illustration över hur sargerna är sammanfogade med enkel tappning på min ask av Mellgren. Obs! ej 
skalenlig. Illustration: Fredrik Brånstad 
 
 
 

 
Bild 16. Optiskt geometriskt mönster på Spelmarkerask av Mellgren. Tillverkad omkring 1800. Fredrik 
Brånstads ägo. Foto: Fredrik Brånstad 
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Bilaga 5 
 
 

 
Bild 17. Hake på spelmarkerask tillskriven Mellgren. Tillverkad omkring 1800. Asken NM 60579 finns i 
Nordiska Museets magasin, Stockholm. Foto: Fredrik Brånstad 
 
 
 
Bilden har tagits bort av upphovsrättsliga skäl. 
 
Bild 18. ”Ludvigkub”, detalj från figur av André Jacob Roubo. 1700-talets andra hälft. 
 
 
 

 
Bild 19. Detalj av ”hästtäcke” från Skåne med blixtmönster eller ”feberkurvan”. Textilien KM 1096 finns på 
Kulturen i Lund. Foto: Lars Westrup 
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D 178 
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Missade att 
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Petter --llgren 

 

H 38,5 

B 182 

D 180 
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F: 35    31 

    32,5   29 

B: 37     33 

 

9,5 

 

4,5 

Lim, papper 

Papper undersida 

Blå 
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Bilaga 7 
 

 
Bild 20. Omärkt spelmarkerask med små bitar av halm lagda i ”fiskbensmönster” där det är tydligt hur bitarna av 
halm skurits efter att de har limmats mot papper. Asken NM 33993 finns i Nordiska Museets magasin, 
Stockholm. Foto: Fredrik Brånstad 
 
 
            

                         
Bild 21 och 22. Ask eller skrin med bredare bitar av halm och eventuellt för Västergötland typiska mönster på 
sidor och lock. Skrinet VGM 1M16-69962 finns på Västergötlands Museum, av okänd tillverkare. Foto: 
Västergötlands Museum. 
 
 
                            

 
Bild 23. Handskrift på insida av lock i spelmarkerask av Mellgren. Asken tillhör Fredrik Brånstad. Foto: Fredrik 
Brånstad 
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Bilaga 8           
           
 

 
Bild 24. Handskrivna regler för Boston Whist, ligger i omärkt spelmarkerask, inlämnad till Nordiska Museet av 
August Strindberg. Asken NM 27924 finns i Nordiska Museets magasin, Stockholm. Foto: Fredrik Brånstad 
 
 
 

 
Bild 25. Placat och förbud mot spel och dobbel utfärdat av drottning Ulrika Eleonora 1719. Från Stockholms 
stadsarkiv. Foto: Stockholms stadsarkiv 
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Bilaga 9 
 

  
Bild 26. Illustration över mönsterrapport av upplimmad halm på pappersark. Ej skalenlig.  
 

  
Bild 27. Illustration över hur man skär arket för att uppnå ungefär det mönster som finns på min ask av 
Mellgren. Det krävs minst två ark som skärs på samma sätt för att göra mönstret. Man kan förmodligen få ut två 
askar med olika mönster av bitarna. Ej skalenlig. 
 

 
Bild 28. Illustration över färdigt mönster. Trots att jag bara ritade och klippte ut de pilformade remsorna på 
rapporten så var det svårt att få mönstret att gå ihop. På den faktiska asken är inte ”pilarna” jämnbreda vilket kan 
bero på att de anpassades för att få bättre passform. Halmstrånas bredd i rapporten hade inte exakta mått utan 
krävde skicklighet för att få allt att stämma. Man kan se skärmärken i mönstret på vissa av spelmarkeraskarna, 
vilket kan tyda på att bitarna finjusterades på plats. Ej skalenlig. 


