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FÖRORD

Ett tapetmönster kan vara allt ifrån enkelt och abstrakt 
till en brokig berättelse. Jag tycker om att se mönstrets 
rapport (den figur som upprepas) som en förenklad 
förklaringsmodell för något som är mycket mer kompli
cerat. Som ett redskap för formgivaren att med upp
repningens hjälp gestalta en essens av det som förundrar 
hen därute i världen. Det kan kanske tyckas konstnärligt 
fåfängt att ens försöka beskriva ett böljande hav eller en 
blommande trädgård inom mönsterrapportens platta 
fyrkant, ändå är många tapetformgivare där och gör det. 
I århundraden har de skapat ikoner för det mångfacette
rade, i ett bildspråk som betraktaren kan göra sina egna 
associationer ifrån.

Många tapetmönster hyllar regelbundenheten. Andra 
gör sitt bästa för att lösa upp den och lura oss att tro att 
här finns inget system, bara ett organiskt flöde. Somliga 
formgivare strävar mot oregelbundenhet i sitt skapande, 
och försöker med olika metoder, som Kristina Wängberg
Eriksson skriver i Pepis Flora, slinka ur den geometriska 
tvångströjan (WängbergEriksson 1998).

Vad det än är som formgivaren vill gestalta måste det 
rymmas inom mönsterrapportens begränsade ram, för 
tapetmakaren rör det sig om en ruta på ungefär en 
fjärdedels kvadratmeter. Tapethantverket är bundet till 
regler, bestående av trycktekniska förutsättningar och 
kulturella konventioner.

Men tekniska förutsättningar kan tänjas på, och 
kulturella konventioner ifrågasätts och förändras över 
tid. Denna studie handlar om några metoder som 
används och har använts för att uppnå större mönster
variation i en tapetserad yta. »Oregelbundna tapet
mönster« låter kanske mer dramatiskt än det är. Ofta är 

oregelbundenheten som beskrivs i denna studie bara 
som en viskning i mönstret, som betraktaren omedvetet 
upplever men inte ser. Men det går att få till tydliga 
effekter också, det är ett spännande område som kan 
utvecklas mer. Jag hoppas studien kan bidra till att 
främja det.

VARMT TACK TILL
Hantverkslaboratoriet som trodde på min idé och 

gjorde detta arbete möjligt.
Alla informanter som tålmodigt delat med sig av sin tid 

och kunskap.
Tina Westerlund och Helena Kåks för handledning och 

stöd längs vägen.
Marie, Sten och Björn för stöd och kloka råd.
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Formgivare och kulturmålare

Tapet på Nääs slott, Floda.
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BAKGRUND OCH  
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

I tapetmönster som är blocktryckta eller tryckta med en 
gammal tryckvals finns ett liv och en variation även i ett 
till synes mycket enkelt mönster. Små förskjutningar 
och skavanker, som är en följd av tryckteknik, materialets 
förutsättningar och handens närvaro, har skapat 
mönsterytor med en subtil variation som är mjuk för 
ögat – det finns en oregelbundenhet i det regelbundna 
systemet. Jag är intresserad av de olika metoder som 
finns för att skapa mönster som har den där oregel
bundenheten även om tapeten trycks med modernare 
teknik, och om det går att utveckla de metoderna 
ytterligare.

Den maskintryckta tapetens lagar till trots, har jag 
sedan jag lärde mig rita mönster utforskat olika sätt att 
skapa variation i mönsterbilden genom att experimentera 
med flera passningsalternativ, men jag har saknat 
vedertagna begrepp som beskriver det jag gör och har 
inte känt till hur andra formgivare och tapetmakare 
arbetar med liknande metoder.

Syftet med denna studie har varit att fördjupa kun
skapen om de alternativa metoder som används för att 
rapportera tapetmönster. Det har jag gjort genom att 
dokumentera yrkesverksamma mönsterformgivares 
kunskap om, och mina egna erfarenheter av, sådana 
metoder. Jag har sedan beskrivit resultatet av under
sökningen på ett sådant sätt att andra som på något  
sätt arbetar med tapeter eller utbildar sig inom mitt 
hantverk ska kunna ta del av det. Jag vill berätta om 
tapetmönster utifrån hur de är konstruerade, och att det 
finns fler sätt att konstruera dem på än genom de 
traditionella metoderna. Med det vill jag inte bara verka 

för en fördjupad kunskap i ämnet utan också bidra till 
en diskussion om hur hantverket och tapeterna kan 
utvecklas.

Huvudfokus ligger på en nutida metod, i studien 
kallad »tunnel«, som används för mönsterpassning av 
tapeter sidledes; rapporten utformas så att tapet
vådernas mönster kan länka i varandra på fler ställen än 
vid traditionell rapportering. Genom att tillämpa 
metoden vid återskapande av historiska mönster som 
tryckts med äldre tekniker kan mycket av förlagans 
oregelbundenheter bevaras. Vid nyskapande av tapet
mönster bidrar denna metod till att maximal variation 
uppnås även i ett litet mönster. I båda fallen kan 
tapeten monteras med tät passning, vilket minskar 
pappersåtgång, sparar resurser, och är enklare och mer 
ekonomiskt för brukaren. Praktiserandet av tunneln är 
en hantverkskunskap det sällan talas om, och metoden 
är i många fall namnlös i de sammanhang där den 
används. Att dokumentera och beskriva metoden kan 
bidra till att skapa ett gemensamt begrepp att kommu
nicera om, och främja att fler kan använda den och 
utveckla den ytterligare.

Målet med studien var också att få en bild av hur länge 
tunnelmetoden och liknande metoder praktiserats inom 
svensk mönsterformgivning och tapetmakeri, och att 
förstå när och varför användandet av den uppstått. Detta 
ville jag undersöka dels genom några formgivare som 
tidigare arbetat med alternativa former av mönsterpass
ning, dels genom att titta närmare på miljonprogrammets 
byggtapeter och deras föregångare; ytmönster som var 
formgivna för att monteras löpande utan passning.Skisser till förklarings-

modeller för olika 
mönstertyper. Mirjam 
Korn 2020.
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De frågeställningar jag utgått från i undersökningen är: 
• Vilka använder tunnelmetoden och i vilket syfte, vad 

kallar de den, hur har de lärt de sig den?
• Hur länge har nämnda metod använts? 
• Finns det exempel på liknande metoder som används/

har använts tidigare?
• Kan jag finna mönster där tunnelmetoden eller en 

annan metod utnyttjas för att ge tydligare effekter?
• Hur kan tunnelmetoden utvecklas vidare?

Den sista frågeställningen är en del av det praktiska 
utforskande av tunnelmetoden som jag påbörjade i ett 
tidigare projekt; Mönster och diversitet, med stöd av 
Kulturbryggan, 2015. Det har jag arbetat vidare på och 
redovisar i del 2, Vandrande tunnel och tydlig tunnel.

Sökande efter information har skett genom litteratur
studier, letande i digitala arkiv, undersökning av äldre 
tapeter, samt intervjuer och samtal. Det mesta har skett 
digitalt och per telefon på grund av rådande pandemi.

Undersökningen av det nutida praktiserandet av 
tunnelmetoden har gjorts genom intervjuer med några 
svenska formgivare och tapetmakare. De intervjuade är 
Sissa Sundling, Head of design, och Ingela Wingborg, 
Senior designer, Boråstapeter, Jenny Hahne Gadd, 
frilansande designer, AnnCharlott och Henrik 
Strandberg, byggnadsantikvarie och tapetmakare på 
Lim & Handtryck, Sara Lundström och Mats Qwar
fordt, tapetmakare på Handtryckta Tapeter. 

I sökandet efter svenska formgivare som tidigare 
arbetat med alternativa former av mönsterpassning 
valde jag att fokusera på Carl Johan De Geer och Josef 
Frank. Carl Johan De Geer, i egenskap av konstnär och 
mönsterformgivare, är intervjuad via mail. Förutom den 
litteratur som finns att tillgå om Josef Franks arbeten, 
fick jag hjälp av Thommy Bindefeld, marknadschef och 
kreativt ansvarig på Svenskt Tenn, med att söka efter 
tecken på om Frank använt sig av tunnelmetoden. Han 
har också bistått mig med bilder på Franks verk. 

I undersökningen av äldre ytmönster från miljon
programmet och tidigare var digitala arkiv till hjälp, och 
Albin Norgren och Markus Karlsson på Tapetorama i 
Malmö som hjälpte mig granska tapeter ur sitt arkiv.

För att förstå aspekter av äldre tryckmetoders 
inverkan på mönsterpassningen besökte jag Nääs slott  

i Floda. Gunilla Hallset, antikvarie, hjälpte mig där.
Som en följd av letandet efter historiska spår fann jag 

också exempel på helt andra aspekter av mönsterpass
ning. I del 3, Spår av pragmatisk mönsterpassning, har 
jag samlat några historiska exempel på det. De står i 
kontrast till studiens övriga innehåll, och sambandet är 
kanske inte helt tydligt, men är samtidigt för betydelse
fullt för att utelämnas. Det är en mycket begränsad 
undersökning, som inte ingick i den ursprungliga 
projektplanen. Bildmaterialet i denna del är till största 
delen insamlat av konstnären, slöjdaren och kultur
målaren Helena Bratt och konsthistorikern Svante 
Helmbaek Tirén.

Lista över samtliga personer som hjälpt mig med 
information finns i källförteckningen. Kontexten för 
denna studie är Sverige om inget annat nämns.

NÅGRA BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
Ordet tapet kan betyda väggbeklädnader av både textil 
och pappersmaterial. Med tapet menar jag i denna 
studie endast papperstapeter på rulle, även sådana med 
inblandning av syntetiskt material, dvs nonwoventapeter.

Med äldre tryckvals menar jag en vals tillverkad med 
tekniker som medfört en lägre precision i mönstret än 
en nutida vals framställd med modern teknik. Lite 
slarvigt kan man säga valsar som är tillverkade före 
andra halvan av 1900talet. De kan vara tillverkade av 
trä, med eller utan handstuckna mässingsdetaljer. De 
kan också vara av gjutjärn, etsad koppar, med mera.

Med historiskt mönster menar jag tapeter som är 
tryckta med tekniker där handens närvaro i något eller 
några tillverkningsled påverkat slutresultatet, som äldre 
tryckvalsar, screen eller blocktryck, samt i vissa fall 
schablontryckt eller målat mönster direkt på vägg.

Uttrycket mönsterpass/mönsterpassning/passning syftar  
i studien om inget annat nämns på sidledes passning 
mellan tapetvåder vid montering av dessa.

Med alternativa metoder för mönsterpassning eller 
avancerad mönsterpassning menar jag annan passning än 
de gängse metoderna rak och förskjuten, eller hel och 
halvförsatt. 

Pragmatisk mönsterpassning av historisk tapet i köksskrubb på Nääs slott, Floda. Se del 3.
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Exempel på en 1900-talstapet 
vars montering hade gått 
smidigare om tunnelmetoden 
tillämpats.

Om de grundläggande förutsättningarna för formgivning av tapet-
mönster. Beskrivning av tunnelmetoden och hur den praktiseras av 
olika tapetmakare och formgivare idag, samt om nutida och historiska 
lösningar på fri mönsterpassning av ytmönstrade tapeter.

REGELBUNDEN  
OREGELBUNDENHET
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Ovan: Rosenmaskinen, hängtork och upprullningsmaskin. Nedan: tryckvalsar av olika ålder och material. Hos Lim&Handtryck, Mölndal.

TRYCKTEKNIK  
OCH RAPPORTER

Handtryckta tapeter görs i regel med screentryck eller 
blocktryck. Båda är urgamla trycktekniker, men 
screentryck på textil och tapet infördes i Sverige först 
på 1930talet. De används idag av konstnärer till små
skalig tapettillverkning, och av tapetmakare som 
rekonstruerar historiska tapetmönster. Blocktryck (och 
i viss mån screentryck) erbjuder större flexibilitet i ett 
mönsters uppbyggnad än rotationstryck, förutsatt att 
verktygen går att vrida och vända i förhållande till 
varandra under tryckprocessen.

Maskintryckt tapet tillverkas oftast med rotationstryck, 
som har använts på rullpapper sedan mitten av 1800talet 
och är grunden till att tapeten som inrednings material 
blev tillgänglig för gemene man. Det finns som limtryck, 
flexotryck, rotationsscreen och djuptryck – med den 
gemensamma nämnaren att mönstret överförs på 
pappret från en cylinderformad tryckvals. Ett nutida 
alternativ är digitaltryck. Där finns inga rapport
begränsningar överhuvudtaget.

De metoder jag beskriver i denna studie kommer alla 
att hålla sig innanför ramarna för vad som är möjligt att 
uppnå med rotationstryck. Denna tryckteknik ger (än 
så länge) en billigare slutprodukt än alternativen. Och 
även om nonwovenmaterial tyvärr tagit över en stor del 
av produktionen finns möjligheten att använda miljö
vänliga material, som papper. Rotationstrycket bjuder 
jämfört med digitalt tryck också på ett mycket större 
spektra av trycktekniker. Det ger variationsmöjligheter 
i taktilitet och färgupplevelse relaterat till hur trycket 
appliceras på ytan, val av pigment, papperstyp med mera.

Tryckblock av trä. Hos Lim & Handtryck, Mölndal.

Rotationstryck. Högtryck med limfärg i Rosenmaskinen från 1800-talet 
hos Lim & Handtryck, Mölndal. Färgen överförs på tryckvalsen av filten 
som löper från färgtråget längst ner i bilden. Trycket överförs på tapeten i 
samma rotationsrörelse. 
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Tunnel
EXEMPEL 1
Ett småmönster för tapet kan vara uppbyggt av en enda 
liten figur som upprepas över ytan. I datorn är det 
rationellt att kopiera samma figur och fördela den 
regelbundet över tryckrapportens yta. Det resulterar i 
ett statiskt upprepat mönster med passning i varje figur  
(A). Önskas ett mönster med lite mer varierade figurer 
måste rapporten göras större. Då blir å andra sidan 
mönsterpassningen högre (B).

EXEMPEL 2
I ett småmönster som är tryckt med en gammal 
tryckvals är figurerna som regel inte helt identiska. Om 
det ska rekonstrueras med sitt ursprungliga uttryck i 
behåll, är bevarandet av den tidigare tryckteknikens 
spår en viktig aspekt. Att då låta varje figur behålla sin 
särart inom en maximalt stor rapport när en ny tryck
vals ska tillverkas är ett sätt att nå målet. Det leder 
dock till att tapeten får en hög mönsterpassning – ska 
tapeten passa så bra som möjligt vid montering måste 
rätt figur paras ihop med sin like och då blir rapporten 
upp till halvmetern hög, fast figurerna i mönstret 
kanske bara är några cm höga (B). 

I båda fallen är alltså priset man får betala för ett 
mindre statiskt mönster en hög mönsterpassning, med 
onödigt stor pappersåtgång som följd, och kunder som 
tycker monteringen är krånglig.

Lösningen på problemet är en tunnel.

Från vänster: ytmönster, småmönster, mellanstort och stort mönster.

(A) Tryckrapport av liten förenklad figur/rapport, ger en tät 
passning och statisk upprepning. 

(B) Tryckrapport av likartade men unika figurer ger en stor 
rapport och hög passning.

Ett mönster för tryck är ett system av upprepningar; 
rapporter. Rapportens storlek bestäms av med vilken 
teknik och på vilket material mönstret ska produceras. 
Vid rotationstryck av tapet binds rapportens motiv ihop 
vertikalt i den riktning tryckvalsen roterar och skapar 
den oändliga mönsterbilden av en figur som loopar, länkar 
i sig själv. Sidledes måste mönstret också hänga ihop, 
mönsterpassas, och det vanliga är att tapetens rapport
skarvar länkar i varandra horisontellt eller diagonalt.

Den maximala rapporten för tapet kan kallas för 
tryckrapport. Dess höjd motsvarar tryckvalsens 
omkrets och dess bredd är tapetens bredd, och det är 
denna yttre rapportgräns som mönsterformgivaren 
måste förhålla sig till. Standardstorleken numera är  
53 x 53 cm, äldre svensk bredd är 47 cm, vid limtryck kan 
rapporten vara upp till 64 cm hög. Tryckrapporten kan  
i sin tur vara uppbyggd av flera mindre rapporter. Dessa 
rapporter är mönstrets byggstenar – den upprepade 
figur som mönstret är uppbyggt av. De kan vara alltifrån 
pyttesmå till att utgöra hela tryckrapportens storlek, 
beroende på vilken typ av mönster det är – ytmönster, 
småmönster eller stora mönster.

Rak och förskjuten mönsterpassning av tapet. Kan också kallas helförsatt 
respektive halvförsatt passning.
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Nutida praktisering av tunnelmetoden
När ett historiskt mönster rekonstrueras eller ett nytt 
ska formges används en tunnel i syfte att göra monte
ringen av den färdiga tapeten enklare, utan att behöva 
kompromissa med mönstrets kvaliteter. Det historiska 
mönstret kan då behålla många av sina små differenser 
och därmed också den hantverksmässiga känslan. Ett 
nyskapat mönster kan i sin tur ges en rikare variation 
när en stor rapport används. Metoden används oftast 
till småmönster eller ytmönster, men även till större 
mönster, som till exempel en tryckrapport uppbyggd av 
fyra likartade figurer.

Tunneln används av flera tapetmakare och mönster
formgivare. De jag intervjuat har alla lärt sig metoden 
på egen hand eller av en kollega. Något gemensamt och 
vedertaget namn på metoden utanför den egna arbets
platsen/sfären finns inte riktigt, kanske för att det är en 
relativt ung metod som arbetats fram parallellt utifrån 
var och ens behov. En del tapetmakare använder flera 
olika namn beroende på situation och mönstertyp, 
andra använder inget namn alls.

Så vad ska vi kalla metoden? Begrepp som blixtlås, 
söm, kugghjul är tänkbara namn som beskriver dess 
funktion, men varför introducera ett nytt namn när 
andra redan existerar. På Boråstapeter används namnen 
gata och tunnel. Gata är ett begrepp som också kan syfta 
på ett oönskat synligt stråk när man arbetar med 
tapetmönster.

Tunnel beskriver rätt bra vad metoden gör; den är en 
passage. Tunneln går som ett tillåtande ingenmansland  
i rapportskarvarna och möjliggör tätare möten mellan 
mönstrets figurer än området utanför gör. Eftersom 
tunnel är ett begrepp som inte har dubbel betydelse 
såsom gata, och ordet redan används en del så föreslår 
jag tunnel, som är det namn jag använder i denna 
rapport.

Jag har delat upp metoden i trefyra grupper, beroen
de på användningsområde.

Fri passningstunnel när den används till ytmönster. 
Tunnel till alla andra traditionella typer av mönster – 

småmönster, mellanstora och stora mönster. (Till vissa 
av dessa används även begreppet dubbel passning.)

Vandrande tunnel och tydlig tunnel för de mönster som 
är en utveckling av metoden. Dessa beskrivs i del 2.

Exempel på en rekonstruerad småmönstrad tapet som saknar 
tunnel. Passningen är fyra figurer hög och passar varje 26,5 cm. 
Rapportskarven/tapetkanten vid pilen. Tapet från Mölndals 
stadsmuseum, tryckt av Lim & Handtryck.

Två intilliggande rapporter av (B), med tunnel. Tunnelområdet är markerat med mörkare färg i figurerna. Rapporten har 
kvar sin fulla höjd men får av tunneln lika tät passning som (A), genom att mönstret inom tunnelområdet anpassas så att 
alla figurer passar med varandra. Tunnelns bredd varieras med hänsyn till tapetsort (överlappande montering eller kant i 
kant) och tryckmetod. Ju smalare tunnel desto mindre risk är det att den syns. Området behöver inte ha en rak kant, det 
ska vara osynligt så tunneln smälter in i mönstret.

Nu kan B:s tapetvåder 
mönsterpassas tätt, alla 
figurer i rapportskarven 
passar med varandra.
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Gammal tryckvals av trä med tryckytor av mässing och filt. När valsarna 
var nya hade ullen inte alltid hunnit packa sig ordentligt, då kunde 
luckor uppstå i färgfälten vid trycket, så kallade blottor, som i fallet med 
fragmentet av Kornblomst, (nedan och t.h) en dansk tapet som Lim & 
Handtryck rekonstruerat. Normalt brukar Ann-Charlott Strandberg 
inte återskapa dessa luckor när hon rekonstruerar mönstret, eftersom 
de ju inte varit tänkta att vara där ursprungligen. Men i detta fall ville 
kunden ha kvar uttrycket som glappet i filtytorna åstadkommit, så det 
finns bevarat i det nya mönstret. Hon har gjort en tunnel i rapport-
skarven för smidigare montering av tapeten. Notera att ytterkanten på 
stjärnorna i tunneln inte är helt identisk, tunneln behöver inte inkludera 
hela stjärnans bredd för att fungera. 

Tunnelmetoden vid rekonstruktion av 
historiska mönster
LIM & HANDTRYCK
AnnCharlott och Henrik Strandberg trycker historiska 
mönster med gamla och nya tryckvalsar i sin limtrycks
maskin från 1800talet, Rosenmaskinen. Tapetverkstaden 
ligger i Mölndals Kvarnby och 2016 tryckte jag min 
tapet Refugium hos dem. Jag intervjuade AnnCharlott 
i verkstaden och per telefon vintern 2021.

Om behovet finns gör AnnCharlott Strandberg så 
gott som alltid, om inte kunden vill något annat, en 
 tunnelanpassning vid rekonstruktion av gamla mönster. 
Hon har lärt sig metoden på egen hand och har inte 
använt något namn på den.

Hur länge har du använt tunnel, hur uppstod idén?
AnnCharlott berättar att hon, något år efter att hon 

började arbeta som tapetmakare, såg att en del mönster 
de tryckte hade en hög mönsterpassning även om 
figurerna var små. Hon tänkte att det är opraktiskt för 
kunden, med risk att kapa våderna fel och bli missnöjd 
med monteringen. Då började hon anpassa mönstret  
i rapportskarven, när valsar skulle nytillverkas. 

Varför gör du en tunnel? 
– För att inte bygga in fel i mönstret, men inte heller 

försköna det. För helhetsintrycket, och användarvänlig
heten.

Hur gör du?
– Varje mönster bär med sig en ny gåta, det finns 

ingen standardlösning för hur en tunnel ska göras, säger 
AnnCharlott. Detaljerna som stör syns olika mycket 
beroende på i vilken skala hon studerar mönstret.

Lim & Handtryck gör rekonstruktioner av mönster 
från en historisk tapetförlaga som ibland bara är ett 
fragment, eller när en gammal originaltryckvals har 
tjänat ut av ålder och slitage. I båda fallen beställs en ny 
vals graverad med modern teknik.

De gamla limtrycksvalsarna bär spår av tiden de 
tillverkats i. Många är svarvade av trä med de upphöjda 
mässingsdetaljerna, som bildar mönstret, ditsatta för 

hand. Större ytor kan vara fyllda med hårt packad ullfilt 
innanför mässingskanterna. Hur skickligt de än är 
tillverkade en gång i tiden ger de inte samma precision 
vid tryck som en nutida lasergraverad vals. AnnCharlott 
vill gärna att en del av de egenskaper detta medfört 
finns kvar i det rekonstruerade mönstret.

Tapeter trycks alltid med lite utfall i kanten, över
gravyr. Denna anpassas till hur tapeten ska monteras; 
överlappande eller kant mot kant. Övergravyren är ofta 
snålt tilltagen på gamla valsar. När en ny vals ska 
tillverkas ökar AnnCharlott övergravyren, så det finns 
lite mer att ta av när kunden kantskär. Lim & Hand
trycks tapeter kantskärs vanligen vid monteringen.
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T.v Blå Kornblomst, från 1943, rekonstruktion 2021. Ovan rekonstruktion med tunnel av tapet från 
Kv Springbrunnen, Halvorstorp från ca 1860. Båda Lim & Handtryck.



2524

Två stänkmönstrade tapeter finns i Lim & Hand
trycks sortiment. De är ett bra exempel på hur ett 
ursprungligen handmålat slumpartat mönster kan 
anpassas till tryckrapportens avgränsade variations
möjligheter. Dessa ytmönster trycks med originalvalsar 
från sent 1800tal och den färdiga tapeten monteras 
utan mönsterpassning.

Här tillämpas en annan teknik än tunneln för att få 
tapeten att passa fritt. Tre mönsterfärger och valsar till 
används till varje tapet. Vid flerfärgstryck är det 
vanligen mycket arbete med att justera så att de olika 
trycken passar i varandra, men till dessa tapeter 
synkroniserar de inte valsarna när de trycker utan låter 
slumpen styra. Henrik berättar att en kund som satt 
upp stänktapeten hemma hos sig sagt på telefon: »Nu 
har jag suttit här och tittat på den jättelänge men jag 
kan inte hitta rapporten!«

– Det kändes bra att höra, säger Henrik.
2021 tryckte Lim & Handtryck en specialtapet, som 

skulle likna granit. Då använde de alla stänkmönster
valsar de hade, och tryckte många osynkroniserade 
lager. Tapeten målades sedan med kvaderstensmönster 
av kunden efter monteringen.

En marmormönstrad tapet finns i sortimentet, med 
tre mönsterfärger varav två brukar tryckas osynkroni
serat. Tapeten kan monteras på flera sätt, AnnCharlott 
har modifierat så den kan monteras rakt och med två 
olika försättningar, och även vändas uppochned. 2020 
trycktes den åt kund med bottenfärg + två osynkronise
rade valsar/mönster. Tapeten monterades med rak 
passning och det översta lagret marmorerades sedan på 
plats av en dekorationsmålare.

Ovan granittapeten. 
Ovan t.h Henrik provlägger passning av marmortapeten.
Foto Ann-Charlott Strandberg.
T h stänktapeterna. Samtliga tapeter Lim & Handtryck.



2726

HANDTRYCKTA TAPETER
Sara Lundström och Mats Qwarfordt trycker rekon
struktioner av historiska tapeter med screen och 
blocktrycksteknik i sin verkstad på Långholmen i 
Stockholm. Jag intervjuade dem via mail i december 
2020.

Händer det att ni använder tunnelmetoden när ni rekon-
struerar gamla mönster?

– De tillfällen när vi använder tunnlar är vid rekon
struktion av mönster som ursprungligen blocktryckts 
eller schablontryckts med en liten rapport. Detta för att 
rationalisera utan att det blir för statiskt, och göra det 
möjligt att trycka större rapport med screen.

Vad kallar ni metoden i dagligt tal, är det tunnel som gäller 
eller säger ni något annat?

– Vi har hittills inte kallat den för något.

Tycker ni det är bra att kunskap om metoden sprids?
– All kunskap är bra!

Sara har utvecklat metoden själv, när behovet uppstått. 
Hon ger mig två exempel på hur hon använt en tunnel:

1. Vid tapetmönster med flera upprepningar brukar 
jag göra små inbördes förskjutningar mellan de olika 
kulörerna för att få en variation, men låter de former 
som delas vid vådens kant ha samma konstruktion för 

Öjebyn med kruka. Trycket i gult och grönt är den gamla versionen ritad med en stor rapport utan tunnlar.
Trycket i blått och rött är versionen när Sara ritat om ytterkanterna och gjort tunnlar. (Den gul-gröna 
versionen är två våder av olika tryckningar så det röda skiljer sig i kulör) 
Foto Handtryckta Tapeter

Motstående sida: Öjebyn med kruka före tunneltillämpningen.
Foto Handtryckta Tapeter
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att tapeten skall passa i sidled oavsett. Det har jag själv 
kommit på är det bästa sättet.

2. Öjebyn med kruka.
Vi har ett mönster som grundaren Birgit tog upp för 
länge sedan, från början var det schablonerat på en vägg 
i Piteå. Det är ett populärt mönster som vi fått upprepade 
beställningar på, men ofta har kunder återkommit för 
att det varit för dålig passning i sidled, detta p g a att 
det till synes enkelt upprepade mönstret egentligen har 
en stor tryckrapport som upprepas på riktigt först vid 
var tredje krumelur. För att bespara kunderna den här 
frustrationen ritade jag om en liten form och såg till att 
den skulle passa perfekt oavsett, och att det övriga 

vingliga och icke statiskt upprepade kunde vara kvar 
som det var. Det syns inte någon större skillnad på håll, 
men det är stor skillnad för användarvänligheten.

Har ni kanske stött på tapeter med annan avancerad 
 mönsterpassning/rapportering genom åren?

– Vi kan inte minnas att vi stött på något historiskt 
mönster där det använts med flit vid kompositionen, 
inte heller något mönster med alternativ mönster
passning.

Hela grejen med perfekt mönsterpassning upplever  
vi som något relativt sentida, typ sent 1900tal. Innan 
dess verkar folk ha haft en ganska avslappnad inställ
ning till det.

Tunnelmetoden vid formgivning av nya 
mönster och nytolkning av historiska
JENNY HAHNE GADD
Jenny Hahne Gadd arbetar som frilansande formgivare 
och har gjort tapetmönster för Boråstapeter, Sandberg 
och Lexington. Hon tecknar och målar ofta mönstren 
för hand så långt det går. Jag intervjuade henne i 
hemmet vintern 2020 och via mail i februari 2021.

Jenny kallar metoden för tunnel, men är osäker på vad 
de säger mönsterformgivare emellan. På utbildningen 
på Textilhögskolan i Borås lärdes inte metoden ut,

– Det är något man lär sig på arbetsplatsen. I skolan 
lär man sig hel och halvförsatt mönsterpassning.

Vad har du för namn på metoden? Vilket av tunnel eller gata 
(eller något annat) skulle du föredra om vi nu ska hitta ett 
vedertaget namn?

– Jag använder själv tunnel som begrepp för att 
beskriva fenomenet. Gata upplever jag främst används 
för att beskriva en dålig rapport. Det kan säkert finnas 
många olika sätt att benämna det, men det viktiga 
tycker jag är att välja ett vedertaget namn som inte kan 
blandas ihop med något annat fenomen inom vårt skrå.

Vad tycker du metoden är användbar till?
– Det är ett bra sätt att kunna utnyttja variationen  

i en stor rapport som hela tryckhöjden kan ge. Men 
samtidigt lyckas undvika för mycket spill för den som 
ska tapetsera. Det är ju både ekonomiskt och hållbart 
för slutkonsumenten.

Av vem, och var lärde du dig metoden?
– Osäker på när exakt. Antingen under min praktik 

på Sandberg Wallpaper 2014 eller på Boråstapeter 2015. 
Troligt är att det var av Sissa Sundling, men kan också 
ha varit av någon av mina andra kollegor.

I vilken utsträckning använder du metoden, och när och hur?
– Främst använder jag metoden för småmönstrade till 

medelsmå mönster. Mönster som har en till synes 
mindre rapport än vad som egentligen är fallet. Det är 
ofta ett mindre objekt som rapporteras upp flera gånger, 

Öjebyn med kruka efter tunneltillämpningen.
Foto Handtryckta Tapeter

men där man vill ha en mer levande känsla i mönstret 
och därför kanske målar upp samma objekt likadant 
fast fler gånger så att det blir små variationer i ett 
annars väldigt upprepande mönster. Då vill man ändå 
ha en mindre rapport just i skärlinjen. Det kan handla 
om så lite som en cm på vardera sida om skärlinjen som 
måste vara exakt samma.

Man kan också använda tekniken om man har ett 
repetitivt mönster i förgrunden och sedan ett annat 
mönster i bakgrunden, t ex repetitivt utplacerade 
blommor i förgrunden och en fristående bladslinga i 
bakgrunden. Dessa två mönster kan ju ha olika rapport
storlekar (så länge båda rapporter är jämnt delbara med 
storleken på tryckrapporten), men då kan man ändå 
hitta en mindre rapport genom att justera så att de har 
samma passning i skärlinjen.

Vad för andra metoder har du stött på som har en friare/
obefintlig mönsterpassning?

– Din Magnolia för Boråstapeter har ju en skoj 
mönsterpassning som går att variera. (Mina första 
erfarenheter av avancerad rapportering, del 2). Jag har 
för mig att Josef Frank har en del mönster med vridbar 
rapport.

Tycker du det är bra att kunskap om metoden sprids?
Javisst! Allt som kan skapa bättre rapporter är bra. 

Dock är ju metoden främst användbar där man behöver 
mönsterpassa.
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Ovan: Herman, formgiven av Jenny Hahne Gadd för Lexington Wallpaper, Boråstapeter. Rap-
porthöjd 53 cm, passning i varje figur. Rapportskarven/tunneln är markerad med pilar. Bild från 
Boråstapeter, pilar adderade av förf.
T. v: Ester, kollektion Falsterbo III, Boråstapeter. Mönster från Boråstapeters arkiv med ny rapport 
av Jenny Hahne Gadd. Rapporthöjd 53 cm, passning i varje figur, d v s varje 13,25 cm. Rap-
portskarven/tunneln markerad med pilar. Bild från Boråstapeter, pilar adderade av förf.
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BORÅSTAPETER 
Boråstapeter trycker med olika sorters rotationstryck, 
och även digitaltryck. Jag intervjuade Sissa Sundling 
och Ingela Wingborg via digital länk och telefon, 
vintern 202021.

På Boråstapeter används tunnelmetoden ofta, och i 
alla sorters mönster, men främst i ytmönster, småmönster 
och tolkningar av historiska mönster.

– Det är mycket arbete med detta, då det underlättar 
för kunden med fri sättning på ytor och sparar på tapet 
med mindre rapport, men blir finare på väggen med 
variation, säger Sissa Sundling.

Tycker du det är bra att kunskap om metoden sprids?
– Det är bra, och viktigt.

Av vem, och var, lärde du dig den?
Sissa har lärt sig metoden själv, genom trial and error. 

Hon tittade mycket på Josef Franks metoder (se 
Rapportutforskande textilformgivare, del 2).

– Man lär sig hela tiden, säger hon.
Ingela lärde sig när hon började arbeta med bygg/

proffstapeter på Boråstapeter i mitten av 1990talet. 
Metoden användes ständigt där redan då, – som en 
självklar estetisk grej. Vi pratade inte så mycket om 
tunneln, den var liksom alltid med, säger Ingela.

Vad kallar ni metoden när ni kommunicerar med varandra?
Sissa berättar att de resonerat om detta och kom fram 

till att gata är det uttryck de använder mest sinsemellan, 
men även tunnel eller fri passningstunnel. Rapportskarven, 
skärlinjen och fri sättning är också uttryck som används 
beroende på situationen.

Valstillverkarna lägger sista handen på tryckrapporten 
i sina datorprogram. Till dem kommuniceras tunneln 
med att ange rapportens höjd och hur tät passningen 
ska vara.

Ingela skriver: »Jag pratade med vår tyska valstillverkare 
och han förstod genast vad jag menade, men han hade 
inte heller något namn, a smaller repeat (tex. 13,25) in 
trimline beställer man av den som bearbetar mönstret 
till vals«. (Trimline = skärlinjen i rapportskarven när 
tapeten kantskärs på fabrik.)

Jaipur Linen är formgiven av Sissa. Rapporthöjden är 
53 cm och tapeten passar var tredje cm, dvs i varje figur. 
Det var mycket arbete med detta mönster, valsen fick 
göras om en gång. Ibland blir det så, när störande 
detaljer som inte synts innan visar sig vid provtapetse
ringen efter första provtrycket. Det kan t ex bero på att 
en viss differens uppstår vid själva färgpåläggningen, 
eller att tapeten provtryckts i en annan färgskala.

– Det måste vara tillräckligt likt för att passa i 
tunneln, men inte helt likt heller för då syns den, säger 
Sissa. 

Detalj av två våder av Jaipur Linen, 
rapportskarven i mitten. Tapeten 
ingår i kollektionen Oriental Dreams, 
Boråstapeter.
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Boråstapeter har ett stort utbud av tapeter med 
ytmönster, inte minst som byggtapeter, eller proffstapeter, 
som är det namn som används mest nuförtiden. Tape
terna med ytmönster har ingen mönsterpassning alls. 
Det kallas för fri sättning, och innebär att tapeten kan 
monteras löpande. Dessa tapeter monteras ofta av 
yrkesmålare, och även om formgivaren eftersträvat en 
variation över hela tryckrapporten när hen skapat 
mönstret så måste arbetet med monteringen gå smidigt.

– Vi tycker det är fint med variation men en krånglig/
hög mönsterpassning fungerar inte för dem som jobbar 
på ackord, säger Ingela. – Det är också bra med hållbar
hetsperspektivet, att det blir så lite spill som möjligt.

En tapet med variation inom hela tryckrapporten 
passar däremot inte när den delas på mitten, som man 
gör ibland för att skarva och ta tillvara på spillbitar.

– Det är ett kvalitetsbegrepp att undvika statisk 
upprepning i dessa mönster, säger Ingela, idealet är att 
tapeternas rapport inte ska synas. För att göra tapets
karvarnas möten så osynliga som möjligt jobbar 
formgivarna med avvägning i diffushet så att det inte 
passar någonstans, antingen genom att hålla låg 
kontrast eller genom att mönstret är så rörigt att 
betraktaren inte uppfattar bristen på passning.

Painter’s Wall och Raku är exempel på ytmönster 
från Boråstapeter. De har en rapporthöjd på 53 cm och 
sätts med fri passning. Det ligger mycket arbete bakom 
dessa till synes enkla mönster, vars skapandeprocess 
innebär många varv med provtapetserande och gransk
ning.

Hur gör ni?
– Det är bara ögat! Man får testa och se, och se 

helheten, säger Sissa.
De målar och ritar för hand, tar in i datorn, justerar, 

gör provutskrifter, justerar igen och igen, för att uppnå 
en mönsterpassning som fungerar helt sömlöst.

Med varje mönster tillförs ny kunskap, och Sissa 
betonar vikten av att jobba utanför datorn, vars rappor
teringsprogram är väldigt begränsade. Många fel 
upptäcks inte om man inte gör provutskrifter eller kan 
provtapetsera. Det sistnämnda är väldigt viktigt, och 
något de hela tiden lär sig genom.

Ovan detalj av två våder av Raku, ur kollektionen Eastern Simplicity, 
Boråstapeter. Rapportskarven i mitten. Till vänster: Detalj av Painter ś 
Wall, ur kollektionen Chalk, Boråstapeter. Rapportskarven i mitten.
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Tapeter med fritt passande ytmönster  
(i ett historiskt perspektiv)
Tapeter med fri passning kan vara enfärgade eller 
mönstrade, och monteras löpande. Det sparar arbetstid 
och resurser.

Mönstren är i regel ytmönster som inte har en synlig 
rapport. Rent tekniskt finns ju rapporten där; själva 
tryckrapporten som är synonym med valsens ytstorlek. 
Olika metoder har använts för att göra rapporten så 
osynlig som möjligt. Att trycka med flera osynkronise
rade valsar vars tryckrapporter hamnar slumpmässigt  
i förhållande till varandra är ett sätt, Lim och Hand
trycks stänktapeter från 1800talet är exempel på det. 
Om valsarna har olika omkrets blir variationen ännu 
större, och en prägling av ytan som inte är synkronise
rad med mönstret kan hjälpa till att förvilla än mer. 
Tekniken kan bland annat ses på mönster från 
193040talen, som var abstrakta imitationer av putsade 
ytor, marmorering, väv med mera, en del av dem 
kallades i folkmun för grötmönster. Många av dem hade 
fri mönsterpassning.

Själva mönstret i sig kan också vara utformat så att 
rapporten döljs. Så var många av byggtapeterna, som 
kom på 1950talet, konstruerade. De hade sin storhets
tid när miljonprogrammet genomfördes. De diskreta 
ytmönstren har fått ta mycket kritik för sin gråhet och 
brist på karaktär, men det var också det som gjorde  
dem så geniala – de gick att montera löpande utan 
mönsterpassning direkt på betong och andra ytor, så att 
bostäderna snabbt fick inflyttningsklara väggar med ett 
formspråk som inte störde någon. Dessa tapeter har 
ofta väldigt täta mönster av linjer och små streck. Som 
barn boende i ett nybyggt radhus 1966 tyckte jag att 
dessa tapeter som fyllde hemmet var irriterande trista. 
Nu fascineras jag av samma mönster och deras kon
struktion, och den hantverksskicklighet som finns  
i dem.

Nutida byggtapeter har samma syfte, de är optimerade 
för nybyggnation och underhåll av hyreslägenheter. De 
har fri eller rak passning, och ett bredare mönsterutbud 
än de tidigare versionerna – det finns mer än ytmönster 
att välja på nu.

Går användande av tunnel att spåra i äldre ytmönster? 
Jag har tittat efter tydliga exempel på miljonprograms
tapeter och 1940talsmönster men inte funnit någon. 
De 1940talsmönster jag studerat har antingen ett fritt 
passande mönster skapat av en kombination av mönster
tryck och prägling där valsarna haft olika omkrets/
rapporthöjd. Andra har en mönsterpassning i det 
tryckta mönstret, men ändå en prägling som är osyn
kroniserad med trycket för att den tryckts med annan 
rapporthöjd/valsomkrets. Tapeter av typen på motstående 
sida har ingen uttalad tunnel, bara ett pragmatiskt 
passande mönster.

Ytmönstrade tapeter från Tapetoramas vintagelager. Överst W-6268, 
från Kåbergs tapetfabrik, 1960-talet. Under W-5424, okänd tillverkare, 
1950-talet.
Foto Tapetorama, AB, Malmö

W-4724, tapet från Tapetoramas arkiv. Okänd tillverkare, 1940-talet. Präglingens rapporthöjd är 42 cm, det översta mönstrets rapporthöjd är 36 cm. Fri 
mönsterpassning.

W-4727, tapet från Tapetoramas arkiv. Okänd tillverkare, 1940-talet. 
Präglingens rapporthöjd är 47cm, det översta mönstrets rapporthöjd är 
44cm. Fri mönsterpassning.
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En mönsterbrytare: Carl Johan De 
Geer med mönstret »Änglar«
Foto Carl Johan De Geer

Om nyskapande rapportering av mönster, 
och utveckling av tunneln som metod.

ATT BRYTA (UPP)  
MÖNSTER
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stockar och att det näst intill går att slinka ur den geome
triska tvångströjan« (WängbergEriksson 1998, sid 58).

Under mellankrigsåren skedde av ekonomiska skäl en 
successiv övergång från att trycka textilen med block
tryck till screentryck. Även om screentryck, särskilt 
med en mindre rapport/tryckram, erbjuder fler möjlig
heter till variation i tryckprocessen än rotationstryck 
gör, så innebar övergången från block till screen en 
begränsning i flexibilitet, som gjorde att Frank dispone
rade om rapporteringen i en del mönster. »Mer än man 
först anar avspeglas de nya tekniska förutsättningarna  
i Josef Franks mönsterkonst«, skriver Kristina Wängberg
Eriksson (1998, sid 75).

Anledningen till att jag valde att undersöka Frank i 
studien var att jag trodde att han, om någon, kunde ha 
skissat på tapetmönster med någon form av tunnel eller 
annan avancerad mönsterpassning, eftersom en rota
tionstryckt tapet var ytterligare ett format att anpassa 
sig till för en formgivare som gärna ville tänja på 
gränserna i sin strävan att skapa brokiga mönster. Men 
det visade sig att Frank inte använt någon sådan metod, 
inte ens i någon skiss. Jag tvivlar på att metoden var i 
bruk på hans tid. Hans tapeter är heller inte konverterade 
textilmönster. Frank ansåg att ett mönster ska anpassas 
till ytan det ska vara på, och hans tapetmönster strävar 
uppåt.

Däremot visade sig Estrid Ericsons mönster Elefant 
ha en tunnel, när det säljs i tapetform. Mönstret, som är 
ett av Svenskt Tenns mest ikoniska, har tryckts på textil 
sedan sent 1930tal. Tunneln infogades 2013 när mönstret 
skulle anpassas till tapettryck. Troligen var det valstill
verkaren som gjorde anpassningen från den textila 
förlagan. Tapeterna trycks åt Svenskt Tenn av Ulrice
hamns Tapetfabrik.

RAPPORTUTFORSKANDE 
TEXTILFORMGIVARE

För att öka chansen att finna tidigare exempel på 
avancerad rapportering och spåra tunneln, har under
sökningsfältet vidgats till att omfatta även det tryckta 
textila mönsterhantverket i Sverige under 1900talet. 
En tygvåd kan vara tre gånger så bred som en tapet, och 
har inte samma krav på sig att mönsterpassas i sidled. 
Textila mönster har i större utsträckning än tapeter 
tryckts småskaligt, och därmed lämnat större utrymme 
för experimenterande. Textilkonstnärerna har också 
varit flitigare med att göra uppror mot konventioner. 
Kanske är handlingsutrymmet för det större eftersom 
textil har så många användningsområden, och som 
inredningsmaterial inte behöver ha samma definitiva 
funktion som en uppklistrad tapet.

Josef Frank 
Josef Frank (18851967) samarbetade med Svenskt Tenns 
grundare Estrid Ericson från 1930talet och framåt, och 
formgav över hundra till synes odödliga mönster. Många 
generationer formgivare har lärt sig och inspirerats av 
att studera hans tekniker. Han var banbrytande i sitt 
användande av rapporteringsmetoder, och kombinerade 
gärna flera system samtidigt i sina textilmönster. De 
tidiga mönstren trycktes ursprungligen med blocktryck. 
Ett tryckblock kan vridas och förskjutas i förhållande till 
sig självt eller andra tryckblock, och att använda 
tekniken på textil ger betydligt större utrymme för 
avancerad rapportering än vad rotationstryck gör.

Kristina WängbergEriksson skriver om Frank 
relaterad till sin föregångare William Morris:

»Här gick Frank ett steg längre genom att införa 
förskjutning och rotation av tryckstockarna. Han visade 
att man med den urgamla blocktryckstekniken mycket väl 
kan framställa stora mönster med bara några få tryck

Exempel på ett mönster 
som av Josef Frank stuvats 
om för att bättre passa 
screentrycket. Överst: 
Tulipan, blocktryckt på linne 
av G.P & J Baker för Svenskt 
Tenn, 1930-talet. Josef 
Frank 1925-30.
© Svenskt Tenn. 
Under: Mille Fleur, rapport 
för screentryck. Den 
roterade rapporteringen är 
ersatt med en rak upprep-
ning. Josef Frank 1940.
© Svenskt Tenn
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Ovan: Aristidia, formgavs 
ursprungligen för blocktryck 
med två tryckblock som 
roteras och kastas om. Den 
nutida metervarans rapport är 
något beskuren i ytterkanten. 
Josef Frank 1925-30.
© Svenskt Tenn
T v.:Squabble, formgivet av 
Josef Frank för screentryck 
1943-45. Aldrig tryckt.
© Svenskt Tenn

Elefant, som tapet. Tapeten passar i varannan figur medan rapporten är åtta figurer hög. Estrid Ericsson 1930-talet.
© Svenskt Tenn
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Carl Johan De Geer
Carl Johan De Geer (f. 1938) tryckte sina mönster på 
textil i det egna företaget Fontessa på 1960talet, och 
ingick på 1970talet i det normbrytande textila design
kollektivet 10gruppen. En del av gruppens mönster 
trycktes som tapeter av Duro. 

I inledningen till den mailintervju som presenteras 
här skrev De Geer: »Tycker detta är givande; under alla 
år har ingen frågat om rapportteknikens detaljer och 
det intresserade mig mycket när jag var ung.« Det 
speglar min egen upplevelse – att det talas väldigt sällan 
om hur mönster är konstruerade, när de beskrivs i olika 
sammanhang.

Följande text och bilder är De Geers, med mina frågor i 
kursiv text:

1. ÄNGLAR
Detta är ett sånt mönster där jag lekte med schablonen. 
Man kunde lägga flera under varann i samma riktning 
eller som här vända på den när man tryckte. Inga exakta 
skarvar utan det kunde överlappa lite eller ha avstånd. 
Har aldrig sålts. De enda existerande längderna ingår  
i Gult rum som ägs av Norrköpings konstmuseum.

De stora änglarna fanns bara hemma i min egen 
familj. Industriellt kan inte schabloner vridas och 
vändas på det sättet. Och det var inget lättsmält 
mönster, eller säljbart. 

Gult rum, Norrköpings Konstmuseum. På väggen Änglar, som bordsduk Rendezvous, över soffan Ananas.
© och foto Carl Johan De Geer

2–4. RENDEZVOUS
Ett tryck med en helt liten schablon som kan vridas och 
tryckas igen. Du ser mötet i mitten. Idén kom från 
kakelgolv och dito väggar som finns runt Medelhavet. 
Där en platta vrids runt och bildar ett större mönster.

Mönstret heter Rendezvous och med en yta tryckt 
med den lilla schablonen kunde jag göra en större bit 
som blev förebild för en större schablon som kunde 
trycka metervara. Allt gjort med skalpell och skärfilm, 
en teknik som ger en fin svepande linje och en väldigt 
bestämd kontur. Tryckte själv detta mönster i min firma 
Fontessa på 1960talet, sen blev det mitt första mönster 
i 10Gruppen 1970.

Har du gjort eller velat göra tapeter?
– 10gruppen samarbetade på 70talet med en 

tapetfabrik, Duro i Gävle. En del 10gruppsmönster, 
som Duro tyckte var relevanta, trycktes som tapeter.  
I mitt fall var det Rendezvous som producerades, i lite 
förminskad skala jämfört med tyget. Färgerna var rosa 
på vitt, blått på vitt och kanske någon mer som jag 
glömt. Såg långt senare, av en slump, en bok om att 
renovera 1700talshus där man hade tapetserat ett rum 
med Rendezvous i blått och vitt. Gav en klar känsla av 
gammal tid, färgen ger associationer till porslin med blå 
dekor. Har aldrig tyckt om rum som är tapetserade med 
småskaliga mönster, ställen där jag själv bott har jag 
alltid målat väggarna vita. Och hängt upp stormönstrade 
tyger.

Ovan t h: Rendezvous som tapet, producerad av Duro Sweden AB på 
1970-talet.  Bild från Digitalt Museum, ingår Nordiska museets föremåls-
samling, IDnr: NM.0329238. 
Foto Ulf Berger/Nordiska museet. CC BY-NC-ND.
Nedan och t h: Rendezvous, roterbar rapport.
© och foto Carl Johan De Geer
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5–6. FÅGLAR
Här är ett mönster från min 60talsfirma Fontessa, 
mitten av 60talet. Har med hjälp av utprintade bitar på 
papper försökt rekonstruera fågelmönstrets rapport, 
som byggde på vridningar och förskjutningar.

7. STORA FISKAR
De stora fiskarna är tryckta av KFinteriör, i deras 
kollektion avsedd för arkitekter och offentlig miljö. 
Bilden är från min fotobok Med kameran som tröst  
del 1, där jag smög in mina tyger här och där som om det 
var helt normalt med stora mönster. Vilket det ju inte var.

Fåglar.
© och foto Carl Johan De Geer

Stora fiskar. 
© och foto Carl Johan De Geer  
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8. FONTESSA MASKIN
Med denna hemsnickrade anordning kunde jag trycka 
ensam i mitten av 60talet. En motor drog fram tyget, 
till en fuktig rulle. En rapport i taget. Sen rullade jag ut 
det och hängde det på tork. Kunde inte göra passning 
med flera färger. Det blev en mönsterfärg och en 
bottenfärg. Den senare tryckte jag sist för att få mer 
bindemedel som höll kvar färgen. Använde pigmentfärg 
löst i varnolen. Fruktansvärd lukt.

9. ROTERBAR AFFISCH
Detta är en 70x100affisch som går att sätta ihop på 
många olika sätt. Det finns ingen mönsterpassning. 
Tänkte mig detta i hem. Men...
Det ligger så mycket inbakat i ditt Men... Har en känsla av att 
vi är många som meckat med sånt där. Men det blir så sällan 
nåt av det. Jag har funderat mycket över varför. Vad tror du?

– Rolig dialog vi har. Har tidigare inte stött på nån 
som är intresserad på detaljnivå, som du. Idén att små 
rum kunde ha stora mönster föll inte väl ut, helt enkelt. 
Många sa, när jag var 30, att jag var före min tid. 52 år 
senare har ingenting förändrats.

10. FISKAR
Den här är rolig tycker jag, här har du verkligen vänt och 
vridit på rapporterna! Kan du berätta nåt om den? Jag har 
laddat ner den från Designarkivet i Nybros digitala arkiv.

blev aktuellt därför att industrin var i kris och det var 
billigare.

Det som däremot var brukligt i 10gruppen var att 
göra kollektioner kring ett tema, t ex Svenska baletten  
i Paris på 1920talet. Dessa teman passade mig ibland 
illa och jag deltog då inte i kollektionerna. Men ibland 
stämde det för mig, t ex teman som »Hav« (Flygfiskar) 
eller »Mat« (Aptit, med de hungriga krokodilerna). Det 
allra första temat, när gruppen var ny 1970, var mönster 
som blivit refuserade av textilindustrin. Då var Rendez
vous mitt bidrag.

Vad jag inte ville vara med om var detta: att sitta 
gemensamt i en och samma lokal och göra kollektion 
tillsammans. Gjorde jag aldrig, till de andras besvikelse.

Har du stött på andra formgivare som använt rapporterna 
experimentellt?

– Har inte diskuterat rapportteknik, annat än med 
elever när jag varit gästlärare på Konstfack, Beckmans 
och HDK i Göteborg. Har då upplevt att eleverna varit 
måttligt intresserade av mina knep, och hellre fortsatt 
att rada upp sina motiv på ett enkelt men ointressant sätt.

– Jag har ångrat att jag på 1980talet skänkt både 
tyger och skisser till Kalmar konstmuseum, som bad 
mig om saker. Det blev senare Designarkivet i Nybro. 
Dessa fiskar har jag ingenting kvar av. Men det trycktes 
aldrig på tyg och är egentligen ingen rapport. Har bara 
gjort en yta ca 20 x 10 cm och vridit och vänt på den. 
Inspirerad av antika kakelplattor (ofta golv) som vrids 
och vänds för att ge ett större mönster. Kul att se.

Är det ett foto som arkivet fått eller är det själva pappers-
bitarna? Tycker det är ett väldigt spännande mönster, så 
många möjligheter. Har ju meckat en del själv med liknande 
rapporter, också kär i de där gamla golven. Men aldrig tänkt 
på att göra den vridbara ytan rektangulär, jobbade alltid med 
fyrkanter.

– De där fiskarna... minns inte vad arkivet fått. Har 
ingenting själv, men jag tyckte nog att det motivet var 
uttömt för min del. Den rektangulära formen, ca 1 x 2 
decimeter, vriden runt sig själv, gäller även för Rendez
vous, fast det inte syns lika tydligt.

Var ni fler som inspirerade varandra, tex inom 10-gruppen, 
fanns det en dialog om hantverksmetoderna?

–Det fanns ingen dialog alls om hantverksmetoderna 
inom 10gruppen. Allt skulle tryckas av Borås Wäfveri, 
enbart i screen, det var först på 1990talet som rulltryck 

Fontessa maskin. 
© och foto Carl Johan De Geer

Roterbar Affisch.
© och foto Carl Johan De Geer

Utlagda rapporter till mönster med fiskar.
© Carl Johan De Geer. Foto Designarkivet
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Mina första erfarenheter av avancerad 
rapportering 
Till stora mönster där den maximala rapporten (tryck
rapporten) utnyttjas fullt ut finns många beprövade 
knep att ta till för att smyga sig utanför dess gränser, 
förvilla ögat och få blicken att vandra så att upprep
ningarna inte upplevs som statiska. Det kan vara själva 
kompositionen av figurer som gör jobbet, men ofta är 
det kombinerat med rapporteringens system.

Experimenterande med rapportsystem kan börja med 
förskjutningar och rotationer, så var det för mig. Under 
min formgivarutbildning på HDK lärde jag mig 
rapporteringens grundregler under en praktik på 
Sandbergs tapeter. Året efter befann jag mig där en 
variationshungrig mönsterformgivare ofta hamnar –  
i ett vridande och vändande på sina byggstenar, rappor
terna. I ett mönster som är uppbyggt av tvåfyra 
roterade rapporter sker spännande möten och upprep
ningar. Det är en bra metod för att skapa rörelse, 
oemotståndlig i sina intrikata effekter och en rolig 
utmaning att arbeta med. Det är tacksamt för att bygga 
myllrande mönsterytor av till exempel växtlighet. Det 

kan också skapas av figurer som ger en tydlig och 
spektakulär effekt. Och en roterbar rapport som 
upprepas slumpmässigt ger ett mönster som kan 
varieras i oändlighet – inte med rotationstryck, men 
med andra tekniker som tex blocktryck och kakelplattor.

Från ett mönster byggt av fyra roterade rapporter är 
steget inte långt till en tapet med den enklaste formen av 
tunnel, en dubbel passning. Ett av mina mönsterexperi
ment från HDK resulterade i mönstret Magnolia som 
köptes av Boråstapeter 2006. Det var när jag skulle 
begränsa de många variationsmöjligheterna i den roter
bara rapporten till att passa tapetformatet som jag 
upptäckte möjligheten med den dubbla passningen. 
Mönstret byggdes av fyra roterade rapporter varav en är 
speglad, och en tydlig förändring i mönstret skapas om de 
två passningsalternativen utnyttjas. Min ambition var 
också att våder skulle kunna monteras uppochned. Allt 
detta är genomförbart, men tunneln fungerar inte helt 
perfekt  jag kände vid den tiden inte till att den måste 
vara några mm bred för att klara differensen där trim line/
skärlinjen hamnar när tapeten kantskärs. Jag hade ritat 
mönstret så att tryckrapporten bara passade kantikant.

Magnolia, Boråstapeter. Två våder lagda intill 
varandra med rak respektive förskjuten passning.
© Mirjam Korn/Boråstapeter

Tre, min första roterbara mönsterrapport, ritad 
2004 med en blinkning åt medeltida enkaus-
tiska golvplattor.
© Mirjam Korn 2004
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Tapeter med tydlig tunneleffekt
Jag har sökt efter svenska tapeter med en mönsterpass
ning som använder tunnelmetoden eller någon annan 
avancerad mönsterpassning så att en tydlig effekt i 
mönstret skapas beroende på hur tapeten monteras. De 
har varit svårare att hitta än jag hade trott, men området 
är också väldigt stort i förhållande till projekttiden. Det 
finns säkert mer, särskilt om sökfältet vidgas. Jag tror 
också att mycket av det som ritas inom detta område 
aldrig kommer i produktion av olika skäl, utan stannar 
på ritbordet eller som examensarbeten.

Jag frågade Svante Helmbaek Tirén, konsthistoriker 
specialiserad på ornamentik, om han hade stött på 
några tapeter med ovanlig mönsterpassning genom 
historien. Det hade han inte och trodde inte att jag 
skulle hitta något, »särskilt inte i Sverige, där vi varit lite 
fegare«. Kanske kunde jag hitta något om jag sökte i 
digtala arkiv, på brittiskt 1960tal, popkonst och 
liknande. »Du kanske ska vända på frågeställningen; 
varför finns det inte?«

Jag fann en brittisk tapet, Hybrid, av formgivarna 
Sofie Eliasson och Matt Ducket, från 2005 (Hanaor, 
Cigalle (Ed.) 2006, sid 7475). Den består av tre olika 
mönster med silhuetter av djur, som kan monteras var 
för sig eller kombineras med varandra. Med en tunnel 
som verktyg bildas olika versioner av samma djur eller 
hybriddjur, beroende på hur tapeten/tapeterna monteras.

Formgivaren Lisa Bengtsson har formgett två tapeter 
som kan monteras både rakt och förskjutet; Coco Tiger 
och Tillsammans. En förändring i detaljerna sker 
beroende på hur monteringen görs.

En tapet med tydlig tunneleffekt som Hybrid förut
sätter en aktiv eller pragmatisk montör. Studio Lisa 
Bengtsson har en mer praktisk ingång på sina – kunden 
kan välja monteringsmetod utifrån vad som passar bäst 
relaterat till takhöjd och pappersåtgång.

Boråstapeter/Engblad & Co producerade på 2010talet 
en kollektion av den spanska formgivaren Jaime Hayón. 
I den fanns möjlighet att montera några av tapeterna på 
flera sätt. Acromaki var endast 27 cm bred och en genial 
grafisk mönsterlek kunde uppnås genom att förskjuta 
passningen och/eller vända våder uppochned. En annan 
av tapeterna, Tiles, var utformad som fyrkantiga bitar 

som kunde kombineras och roteras valfritt i förhållande 
till varandra vid monteringen.

Men många som tapetserar är rädda för att »göra fel« 
och vill inte ha några alternativa valmöjligheter.

– Det blir för komplext, konsumenterna vet inte hur 
de ska ta emot det, valmöjligheten blir för stor, säger 
Sissa Sundling när vi diskuterar Hayón, Magnolia och 
liknande tapeter.

Och det är kanske så, att de flesta som köper en tapet 
är inte intresserade av några konstnärliga mönsterpass
ningsexperiment. De vill ha ett tryggt och jämnt 
upprepande mönster, det är liksom det som definierar 
ett mönster? I en kontext där normen är perfektionism, 
och ängslan för att inte »göra rätt« är stor, är en person 
som tycker mönsterpassning är svårt knappast intresserad 
av flera förvirrande alternativ att välja på. Då blir den av 
formgivaren erbjudna friheten kontraproduktiv, den blir 
en belastning istället, eftersom det blir ännu svårare för 
kunden att montera tapeten »rätt«.

Ändå är det precis samma sak som händer på väggen 
när t ex en ytmönstrad byggtapet från Boråstapeter 
monteras (se intervjun med Boråstapeter, del 1). Det är 
bara inte lika tydligt, där gör tunneln sitt jobb i tysthet.

Nu ska det, ändå, handla om konstruktion av mönster 
med mindre diskreta tunneleffekter.

Ovan: Tiles, Jaime Hayón, Boråstapeter
Under: Coco Tiger, Studio Lisa Bengtsson
Till höger: Acromaki, Jaime Hayón, Boråstapeter
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Vandrande tunnel och Tydlig tunnel 
»Just nu undersöker jag hur viktig repetitionen är för 
ett mönster. Vår hjärna läser ett mönster även om 
det inte innehåller identiska upprepningar. Jag 
tycker mönster som nästan upprepas är väldigt 
spännande. Det som jag tycker definierar ett 
mönster är alltså att det upprepas och att saker och 
ting återkommer. Så länge några delar i ett mönster 
uppfattas som att de liknar varandra och återkom
mer tycker jag det kan passera som mönster.«1 
 Tonje Kristensen Johnstone, 
  doktor i textildesign, 
 specialiserad på mönster.

I projektet Mönster och diversitet, som jag arbetade 
med 2016, utforskade jag olika sätt att få större varia
tion i tapetmönster genom att använda en tunnel. 
Istället för att smyga in tunneln, så att brukaren knappt 
märker att den finns där, så använde jag den med avsikten 
att skapa en mer eller mindre tydlig variation i mönstret. 
Främst prövade jag olika versioner av det som jag valt 
att kalla för en vandrande tunnel. Om den används till 
mönster som har en linjär bild  horisontell eller 
diagonal  kan rapporten se ut att spänna över flera 
tapetvåders bredd.

Svårigheterna med denna metod påminner om de som 
uppstår vid skapandet av ytmönster med fri passning – 
om rapporten är för tydlig hoppar den liksom runt över 
den monterade ytan, den måste lösas upp, genom att till 
exempel använda figurer som är snarlika varandra. 
Passningen kan göras tät, och i mötet mellan rapport
skarvarna kan mer eller mindre tydliga förändringar  
i mönstret bildas. Jag tycker, hittills, att den fungerar 
bäst till mönster som inte har en tydlig symmetri. Då 
kan metoden ge, också i likhet med ett ytmönster, en 
metervara med ett mönster utan uppenbar rapport.

Metoden kan tas ett steg längre och användas för att 
skapa en tydlig och spektakulär effekt, som i Acromaki, 
Hybrid och Magnolia. Jag kallar den tydlig tunnel, även 
om det inte är själva tunneln som är tydlig utan 
resultatet av den. Denna verkar i motsats till den 
vandrande fungera bäst med figurer som är tydligt 
urskiljbara, så att betraktaren lätt hittar rapportens 

I träds närvaro, tapetmönster med fri mönsterpassning, del av utställningen Epifytiska sällskapet med medlemmar 
ur Not Quite, på Botaniska Trädgården i Göteborg. Skuggorna i bilden är inte en del av mönstret.
©Mirjam Korn 2017. Foto Malin Robertsson Harén 

» Naturen är uppbyggd kring ett bestämt men samtidigt 
 oregelbundet system. Jag vill gärna tänka att det talar till ett 
urförhållande till form: det upprepade, tydliga men samtidigt 
varierade och operfekta.«

 

delar även om de dansar runt på olika sätt över ytan.
Ögat/hjärnan vill ju gärna hitta upprepningar. I ett 

ytmönster eller ett med vandrande tunnel verkar det 
räcka med att det är nästan likt, på det sätt som former 
upprepas i naturen. I ett mönster med tydlig tunnel 
behövs mer tydlighet, annars tror jag gränsen passeras 
för vad som betraktas som harmoniskt, för vad som 
definierar att det är ett mönster. Men detta är antagan
den baserade på hur långt jag har undersökt fältet 
hittills, och inget jag vill hävda som absolut sant! Det 
finns mycket kvar att utforska här och jag hoppas att 
fler vill göra det.

Jag saknar vedertagna begrepp för att kommunicera 
till kunden/montören att det finns möjlighet att 
mönsterpassa en tapet på mer än ett sätt. Det är inte så 
konstigt, eftersom konventionen säger att tapeter 
antingen monteras på ett sätt, eller så har de fri pass
ning. Studio Lisa Bengtsson skriver helt enkelt på sin 
hemsida att tapeten Coco Tiger kan monteras »64 cm 
rakt eller 32 cm halvförsatt«2. 

Jag prövar med multipassning som begrepp i den 
följande beskrivningen av tydlig tunnel.

1. Intervju med Tonje Kristensen Johnstone, http://textilmuseet.
blogspot.com/2016/05/vadkannetecknarettmonster.html.

2. https://www.studiolisabengtsson.se/product/tapetcocotigergraBjörn Svantessson (Malm 2020, sid 61).

http://textilmuseet
https://www.studiolisabengtsson.se/product/tapet-coco-tiger-gra
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Vandrande tunnel
Ett mönster med vandrande tunnel måste inte vara av 
horisontellt linjär struktur, även om min förklarings
modell är det. Denna tunnel är dock tacksam till det 
eftersom rapporten då kan upplevas som bredare än 
den egentligen är. Det kan vara en fördel på stora ytor, 
till exempel i offentlig miljö.

Exempel på tryckrapport med vandrande tunnel. Alla rader 
passar med varandra och skapar en oändlig linje vid montering. 
Tapeten kan monteras löpande, eller hursomhelst. Om mönstrets 
utformning och tryckteknik tillåter kan den också vändas 
uppochned. Detta exempel har inte figurer som går ända ut 
i kanten men det är givetvis möjligt att göra också.

Tapetmönstret monterat med rak passning. Raderna i mönstret är markerade 
i olika färger för att visa vad som sker i mönsterbilden.

Tapetvåder monterade med löpande passning. Raderna i tryckrapporten 
är markerade i olika färger för att visa vad som sker i mönsterbilden. En 
vandring av rapporten kan uppstå, beroende på hur tät passningen är och 
hur detta relaterar till takhöjden.

Tapetvåder monterade med löpande passning.
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Ett test med en mer symmetrisk rapport för att jämföra. 
Mjukheten i den linjära upplevelsen minskar, linjerna blir 
markantare och ögat har fullt upp med att hitta de symmetriska 
upprepningarna.

Den asymmetriska tryckrapporten från föregående sida. Det symmetriska jämförelsetestet

Ovan: Metodundersökning av vandrande tunnel från projektet Mönster 
och diversitet, som jag genomförde med stöd av Kulturbryggan 2016. 
Rapportskarven vid pilarna.

Följande uppslag: Finse fjäll, mönster för tapet från samma projekt. 2016. 
Mönstret har en vandrande tunnel, alla fjäll passar med varandra i rapport-
skarven. Illustrerar dilemmat med att en eller flera figurer i mönstret drar 
blicken till sig, och löper risk att skapa obalans eller en tydlig vandring i 
bilden beroende på hur tapeten monterats. Hade jag tagit bort fjällen som 
avviker från mängden hade mönstret blivit mer homogent och lugnt, men 
också karaktärslösare. Mönstret är uppbyggt av ojämna parallella linjer, 
som ger ett förlåtande möte i rapportskarven och större handlingsutrymme 
vid montering av tapeten.
Tryckrapport på 53x53 cm.
© Mirjam Korn
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Skimmer, mönster med vandrande 
tunnel. Del av skissuppdrag för 
Västfastigheter. Rapporten är 
kvadratisk. © Mirjam Korn 2021
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Tydlig tunnel
Med denna metod skapas tydligt olika figurer beroende 
på hur tapeten monteras. Det kan utnyttjas till att 
bygga stora rapporter över flera våders bredd, eller helt 
enkelt till att få två (eller fler) olika mönsterbilder ur en 
och samma tapet. 

Förklaringsmodell för rapport med tydlig tunnel.

Monterad med rak passning. Monterad med förskjuten passning. Monterad med multipassning.
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Broderi
Här är ett exempel på en rapport med tydlig tunnel. 
Tunneln är i detta fallet en smal passage utan figurer,  
så i princip kan tapeten monteras fritt. Tre passnings
alternativ är dock givna, och de kan kombineras på 
olika sätt. I och med att alla figurer inte är placerade 
symmetriskt inom rapporten så ges många möjligheter 
till varierade monteringar av tapeten beroende hur 
våderna kombineras över väggytan. Se exempel på 
följande sidor.

Jag ritade mönstret inom studien för att fortsätta 
fördjupa min egen kunskap om vad som är möjligt att 
uppnå, och samtidigt få fram ett exempel som visualise
rar möjligheterna med den tydliga tunneln. Konkret 
innebär den att en mängd olika tapetmönster kan 
erhållas ur en och samma tapet.

En tapet med dessa egenskaper är inte direkt vanlig 
på marknaden och saknar på många sätt kulturell 
förankring och etablerade begrepp för kommunikation 
till kund. En tanke som tog form under arbetet var, 
relaterat till resonemanget i avsnittet Tapeter med 
tydlig tunneleffekt (sid 52),  om att kunder idag i regel 
inte är så intresserade av att göra egna kreativa lösningar 
vid montering av tapeter, är att en sån här tapet skulle 
kunna säljas tillsammans med en manual för olika 
monteringar, en sorts mönsterbok.

Broderi, tryckrapport, 53x53 cm. © Mirjam Korn 2021
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Broderi, sex våder monterade 
med rak passning.

Broderi, sex våder monterade 
med förskjuten passning, 
variant 2.

Broderi, sex våder monterade 
med förskjuten passning, 
variant 1.

Broderi, sex våder monterade 
med rak passning, varannan 
våd vänd uppochned.

Broderi, sex våder monterade 
med förskjuten passning, 
variant 2, varannan våd vänd 
uppochned.

Broderi, sex våder monterade 
med förskjuten passning, 
variant 1, varannan våd vänd 
uppochned.
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Broderi, olika versioner av montage med multipassning. I montaget nedan spänner den upplevda mönstervariationen över 6 våder.
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Reflektioner kring historiska lösningar på 
montering av tapeter

SPÅR AV PRAGMATISK 
MÖNSTERPASSNING

Praktisk mönsterpassning i skåpnisch 
på Sällbergsgården, Lövnäs.
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Under studien fann jag en aspekt på mönsterpassning 
som jag tidigare inte reflekterat över. Det som Sara och 
Mats svarade i intervjun (se sid 26); »hela grejen med 
perfekt mönsterpassning upplever vi som något relativt 
sentida  typ sent 1900tal  innan dess verkar folk ha 
haft en ganska avslappnad inställning till det« ställde 
liksom hela min frågeställning på ända. Var min 
nördiga besatthet av mönsterpassning en följd av att 
formge mönster i en tid med mer perfektionistiska 
normer än för 100 år sedan? Var det därför sökandet av 
tidigare praktisering av tunnlar var så ofruktsamt, det 

fanns inget behov av dem eftersom man inte varit lika 
petig med mönsterpassningen?

En efterlysning på Instagram efter bilder på mindre 
precis mönsterpassning öppnade ett helt fält av frimodi
ga och pragmatiska lösningar från förr. Jag blev glad när 
jag fann detta, det var något befriande över det jag fick 
se. Samtidigt satte det mina frågor, och det jag arbetat 
med, i ett annat perspektiv.

Att generalisera vill jag akta mig för, det brukar mest 
vara av ondo. Det finns antagligen lika många versioner 
av mönsterpassade tapeter genom historien som det 

Bredvid och t.v: Tapeter i 
Västerby hembygdsby, Rengsjö. 
Frimodiga lösningar på mönster-
passning! Jag tycker det är så 
fint, hur de har fått det att passa 
ihop, på ett helt annat sätt.
Foto Helena Bratt

ETT SIDOSPÅR SOM BLEV 
EN KLANGBOTTEN
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Till höger: Klinten, Torekov.
Foto Svante Helmbaek Tirén
Nedan: och nedan till vänster: Gård i Jämtland.
Foto Svante Helmbaek Tirén

finns montörer. Och säkert upplevdes det lika knepigt 
att lyckas med monteringen på 1800talet som nu.

Anledningen till en del av de monteringar av tapet 
som syns på bilderna här, är nog snarare kreativa 
resultat av ekonomiska och praktiska aspekter på det 
material som fanns att tillgå, än romantiserande 
exempel på konstnärlig frejdighet. Och bilderna visar  
i många fall extrema detaljer i ett rum eller hus där 
övriga ytor är mer konventionellt mönsterpassade. 
Men, oavsett vilket antagande som är det rätta, är de 
trots allt exempel på en mer pragmatisk syn på mönster
passningen.

Och några aspekter går inte att bortse från, som har 
påverkat förutsättningarna för mönsterpassning; 
tryckvalsarna, trycket och inte minst den numera i 
dator finjusterade tryckrapporten är precisare nu. Över
gravyren är generösare, väggarna är oftast slätare. 
Inomhusbelysningen är bättre, vi är inte lika beroende 
av tillgång på dagsljus när en tapet ska monteras. Det 
finns större tillgång till glasögon av god kvalitet, och 
starroperationen är uppfunnen.

Tapet på Nääs slott. Exempel på en tapet med snålt tilltagen övergravyr, se intervjun med Lim & Handtryck, del 1.
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Från Hälsingegården Viks i Rengsjö.
Foto Helena Bratt

Jag resonerar om perfektionism och tolerans för 
asymmetri med Björn Svantesson, slöjdare och bygg
nadsvårdande trähantverkare. Han säger:

»Jag tänker att vi i långa tider haft en idébild om 
perfektion och symmetri, om fullständig exakthet 
som ideal. Som idé är den gammal, men innan 
industrialismen var detta svårare att uppnå, det 
krävde resurser och en hantverksskicklighet som få 
hade råd med, och förekom bara i finare miljöer. 
När det perfekta är sällsynt blir toleransen för det 
som är i ens omvärld längre ifrån idealbilden – normen 
skapas då kring en mindre perfekt version, den man 
ser i sin närhet, som definierar när det skapade är 
tillräckligt okej och prydligt för att betraktas som 
färdigt. Idag är normen mycket närmare idealbilden, 
den är lättare att uppnå, och även om det inte är helt 
vinkelrätt och slätt nu heller så ser det ut som att 
det är det, eftersom vi tar för givet att det är så.«

Relaterat till detta har jag svårt att tänka mig att de 
betraktade mönsterpassningen på annat sätt än att 
tapetkanten passade figurmotfigur när det tapetserades 
med en småmönstrad limtryckt tapet på 1800talet (och 
kanske även på 1970talet), även om tryckrapporten, vid 
en kritisk granskning, sträckte sig över flera figurer på 
höjden (se exemplet från Mölndals stadsmuseum, sid 
19). Kanske tar många för givet att det ska monteras så  
i vår tid också, när de ska montera ett rekonstruerat 
1800tals mönster som saknar tunnelanpassning. Var 
toleransen för det misspass som då uppstår högre förr? 
Väcker det större irritation hos montören om mönstret 
visar sig passa illa nu? Är det isåfall där behovet av 
tunneln kommer in, som en nutida eftergift för en 
strängare perfektionsnorm?

Jag ringer Björn Andersson, kulturmålare som har 
tapetserat i femtio år, och monterat tapeter som är 
betydligt äldre än så.

Var det svårare att få till bra passning förr tror du, utefter  
de förutsättningar som fanns då?

Han svarar att det inte går att generalisera så, olika 
mönster var och är olika svåra att få rätt. Dagens 
tapeter stämmer inte heller alltid korrekt, det viktigaste 
är att få bra passning i ögonhöjd när man tapetserar, 

det är det man ser i första hand. De gamla limfärgstape
terna var svårare att montera än nutidens eftersom de 
krympte olika mycket beroende på underlaget. Pappers
kvaliteten har också skiftat mycket genom historien.

Han påpekar att det också handlade om samhälls
klass och yrkesskicklighet – den som tapetserade kunde 
ju vara allt ifrån en fattig amatör till en mer eller mindre 
perfektionistisk yrkesmålare.

– Men de var ena jäkla snajdare på att få till det 
utifrån de förutsättningar de hade! En del arbeten är 
verkligen top notch, som på Renshammars gård i 
Hälsingland, säger Björn.

Gård i Älvsbacka, Nyeds socken, Värmland.
Foto Svante Helmbaek Tirén



8180

AnnCharlott Strandberg på Lim & Handtryck säger 
att det är många fler faktorer än själva tryckvalsens 
exakthet som påverkar hur slutresultatet blir vid 
tapetsering. Vissa är trycktekniska, som hur färgen 
läggs på och vilken omkrets valsen har, andra har med 
papperskvaliteten att göra, t ex papprets sidskevhet, en 
pappersegenskap som innebär att ena sidan av pappret 
kan vara något längre än den andra, det gäller även 
nonwoven. Och sedan kan mycket hända vid själva 
monteringen relaterat till de rumsliga förutsättningarna 
och den mänskliga faktorn, t ex hur länge de olika 
våderna har svällt i förhållande till varandra, och hur 
jämn väggen är. Det finns många parametrar, och som 
med så mycket annat, ingen absolut sanning.

   En del mönster är också svåra att läsa av, som 
Fågelsjö Gammelgård. När de hade tryckt denna tapet, 
som är en rekonstruktion av originaltapeten på häl
singegården med samma namn, uppstod lite förvirring 
när den skulle rullas. Normalt rullas en tapet så att 
riktningen nedåt kommer först ut ur rullen. 

– Den var svår, hur skulle vi rulla den? Det var otydligt 
vad som var upp och ner, berättar AnnCharlott. Origi
naltapeten är också monterad med våder kombinerade 
båda riktningar på gården. 

Sparsamhet är ett argument som ofta används när 
mindre nogräknad historisk tapetmontering förs på tal. 
Framför allt i enkla miljöer, där det var mörkt och 
rummets ytor fort blev nedsotade av vedeldningen. 
Broström och StavenowHidemark skriver i Tapetboken:

»Från och med 1870talet fanns tapeterna i alla slags 
miljöer, även i städernas arbetarhem och hos 
landsbygdens egendomslösa. Samtidigt öppnades 
också dörren till husets mest utsatta rum, köket, där 
den hårda nedsmutsningen tidigare hade hållit 
tapeterna tillbaka.// Det finns uppgifter om att man 
satte upp nya tapeter vart tredje till fjärde år, i 
finrummet mindre ofta. Från Klövedals socken på 
Tjörn har tjugoen lager tapeter tagits tillvara från 
det enda rummet i en ryggåsstuga.// Den äldsta 
tapeten ser ut att vara från 1870talet, den yngsta 
från omkring 1920 vilket betyder att man måste ha 
tapetserat om ungefär vartannat år även i en så enkel 
miljö.«
 (Broström & Stavenow-Hidemark 2004, sid 195)

Prästkammaren i Fågelsjö gammelgård Bortom Åa, Orsa Finnmark. 
Foto Jakob Dahlström/Länsstyrelsen Gävleborg 

Från Hälsingegården Viks i Rengsjö.
Foto Helena Bratt 

Jag diskuterar med Svante Helmbaek Tirén om detta, 
att det ibland är tapetserat löpande i historiska miljöer, 
utan ambition att mönsterpassa överhuvudtaget. Svante 
skriver:

»Lite som när man slår in med presentpapper, det är 
liksom helhetsverkan som är viktigast. Kanske lite 
av en klassfråga, superdyra/lyxiga tapeter kanske 
man var mer noga med. Men tapetserar man om 
vartannat/tredje år är det ju inte så noga. En hypotes 
är att i miljöer där man tapetserat om ofta med 
billigare tapeter, och dessutom behövt göra det själv, 
löpt större risk för ojämn mönsterpassning jämfört 
med burgna miljöer där man lade stora summor på 
en tapet och kanske anlitade fackman för att sätta 
upp dem.« 
 (Instagramchatt 29 januari 2021)

På Nääs slott, som jag besökte i syfte att få en bild av 
hur svårt det faktiskt var att få till en bra montering 
utifrån de tapeter och förhållanden som fanns på sent 
1800tal i ett hem där ekonomin inte var något problem, 
är det noggrant mönsterpassat i alla rum utom de 
enklare skrubbarna som använts till förvaring, där man 
inte brytt sig så mycket om mönsterpassningen. Se bild 
på sid 11.

Slutligen; »tapeter« var ju från början väggbeklädnader 
av textil och senare papper, med motiv som kunde 
sträcka sig över hela väggytan eller delar av den. När 
papperstapeten på rulle blev tillgänglig hade mönstrade 
tyger redan använts länge i inomhusmiljön. Att de 
tidiga tapeterna samexisterade med bruket av mönstrade 
textilier och ett utbrett bruk av dekorationsmålade 
rumsytor måste väl också ha bidragit till den pragmatiska 
synen på monteringen.



8382

Det har varit lärorikt och tillfredsställande att diskutera 
bruket av tunnelmetoden med de intervjuade tapet
makarna och formgivarna i denna studie, och jag har 
upplevt att det varit en ömsesidig känsla. Det är 
intressant att praktiserandet av samma metod uppstått 
vid ungefär samma tid och ur liknande behov, på olika 
verkstäder utan påverkan från varandra.

Gränserna för de olika namn jag sorterat in tunnel
metoden under är glidande, och i grund och botten är 
det samma metod som används hela tiden, med i princip 
samma frågeställningar och fallgropar som lurar i 
skapandet. Att sortera upp dem hjälpte mig att förstå 
och särskilja användningsområden, egenskaper och 
möjligheter, och har förhoppningsvis varit läsaren till 
hjälp också. Kanske kan de begrepp jag föreslår vara till 
hjälp i framtida kommunikation, inom tapetmakeri och 
undervisning. Men frågan om hur vi som på något sätt 
arbetar med (tapet)mönster ska kommunicera om 
tunnelmetoder sinsemellan kvarstår till viss del, framför 
allt när det handlar om tydliga tunnlar, och hur pass
ningen av sådana tapeter ska kommuniceras till kunder 
och målare. Kanske är multipassning ett bra begrepp? 
Kanske finns det bättre.

Att få grepp om hur länge tunneln har använts har 
varit svårt. Den mest praktiserade formen, den som de 
intervjuade använder, skulle jag nu vilja kalla för den 
smygande tunneln – dess uppgift är att verka utan att 
synas, och att leta efter något som inte är ett allmänt 
vedertaget begrepp har sina problem, inte minst i hur 
frågor ska kommuniceras. Ett antagande utifrån den 
bild jag hunnit få hittills är att metoden uppstått 
successivt med de teknikskiften som skett i framställ
ningen av tapeter under senare delen av 1900talet. 
Kanske utvecklades den i kölvattnet av de tidigare 
ytmönstren och byggtapeternas raffinerade mönster. 
Troligen hänger behovet av, och möjligheten till, den 
smygande tunneln ihop med ökad datorisering och 
precisionstänkande. Jag vill gärna tro att så länge även 

de enklaste mönstren handmålades utan efterbearbet
ning i dator var toleransen för mindre perfekt mönster
passning större, och att den nutida tunneln tjänar som 
en brygga mellan det handritade och det digitala.

Att leta efter exempel på tydliga tunnlar är å ena 
sidan lättare, eftersom de syns, å andra sidan än mer 
ofruktsamt eftersom de i sig själva utmanar synen på 
hur ett upprepat mönster ska se ut. Och den frågan 
ställdes i sin tur på ända vid mötet med de gamla 
tapetseringarna i del 3.

I mönster med en tydlig tunneleffekt är det en 
konstruerad variation som uppnås vid monteringen.  
Vid de historiska tapetseringarna i del 3 har den som 
monterat tapeten frimodigt skapat utifrån det material 
som fanns till hands. Relaterat till det kan den tydliga 
tunneln, och det som kan uppnås med dess potential, 
kännas en smula krystat. Men var tid har sina konven
tioner att förhålla sig till. Kanske hade tapeter med 
tydliga tunnlar haft en mer självklar plats i inredandet 
på 1800talet?

Man kan fråga sig om verkligen är befogat med 
tunnelanpassning när ett historiskt mönster återskapas 
för att sedan monteras i en historisk/museal miljö. Då 
läggs ju ett nutida (mer perfektionistiskt) filter över det 
gamla. Dilemmat är att en återskapad tapet ofta har ett 
större försäljningsområde än den historiska ur
sprungsinteriören.

Tapetfältet är oerhört stort och det finns trådar kvar 
att dra i som jag gärna skulle utforska mer än vad som 
rymts inom denna studie. Vilka (ytterligare) äldre 
metoder har funnits för att skapa fri passning i ytmönster 
utan att använda tunnlar? Uppstod behovet av tunneln 
ur en alltmer perfektionistisk norm? Och kan en utveck
ling av samma metod främja mera oregelbundenhet?

Hur långt kan ett mönsters statiska upprepning lösas 
upp innan det slutar att uppfattas som ett mönster? 
Finns det rum för sådana experiment i vår tid, vilka rum 
är det i så fall, de offentliga?

Fint exempel på hur tapeter och folkligt måleri samsades under första halvan av 1800-talet. 
Tapeterna i festsalen på hälsingegården Bommars i Letsbo är monterade utan att kantskäras, 
och pappersremsorna som döljer skarvarna har schablonmålats. Ekonomiskt och kreativt! 
Foto Maria G Nilsson/Region Gävleborg

NÅGRA SLUTLIGA 
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Sissa Sundling, head of design, Boråstapeter
Ingela Wingborg, senior designer, Boråstapeter
Jenny Hahne Gadd, mönsterdesigner
AnnCharlott Strandberg, byggnadsantikvarie och 

tapetmakare, Lim & Handtryck
Henrik Strandberg tapetmakare, Lim & Handtryck
Sara Lundström, dessinatör, Handtryckta Tapeter
Mats Qwarfordt, tapetmakare, Handtryckta Tapeter
Lisa Bengtsson, grafisk formgivare, Studio Lisa Bengtsson
Carl Johan De Geer, konstnär och författare

Pragmatisk mönsterpassning från Jämtland. 
Foto: Svante Helmbaek Tirén

http://textilmuseet.blogspot.com/2016/05/vad-�kannetecknar-ett-monster.html
http://textilmuseet.blogspot.com/2016/05/vad-�kannetecknar-ett-monster.html
http://textilmuseet.blogspot.com/2016/05/vad-�kannetecknar-ett-monster.html
http://www.tapetorama.se/vintagetapeter
http://www.studiolisabengtsson.se/
http://www.borastapeter.com
http://www.kalmarkonstmuseum.se/
http://www.digitaltmuseum.se
http://www.nationalmuseum.se
http://www.collection.cooperhewitt.org
http://www.tapeten.museum-�kassel.de
http://www.tapeten.museum-�kassel.de
http://www.tapeten.museum-�kassel.de
http://www.museepapierpeint.org
http://www.wallpaperhistorysociety.org.uk
http://www.regiongavleborg.se
http://www.vam.ac.uk/


8786

Gästhantverkare Mirjam Korn
Formgivare och kulturmålare, utforskare av oregel-
bundna mönster.

Med bakgrund som skulptör och kakelugnsmakare 
har jag sedan 2006, efter magisterexamen i design 
på HDK, arbetat som frilansande formgivare med 
mönster, visuell identitet, produktformgivning, 
grafisk form och rumsgestaltning. 2018 sökte jag 
mig tillbaka till hantverk och byggnadsvård igen och 
sedan dess delar jag min arbetstid mellan det och 
formgivningen, och tog min yrkeshögskoleexamen 
som Kulturmålare 2020.

I mitt arbete med mönster strävar jag efter 
att överlista de tekniska förutsättningar som styr 
mönsterformgivning för industriell produktion, och 
har skapat mönster som är konstruerade så att ingen 
montering blir den andra lik. I det spänningsfält 
mellan regelbundenhet och oregelbundenhet som 
en mönsterformgivare måste förhålla sig till, försöker 
jag komma närmare det oregelbundna. Inte i syfte 
att skapa ett oroligt kaos på de rumsliga ytor som 
mönstren ska appliceras på, utan för att locka in den 
mjukt upprepade formvärld som jag ser i naturen.

Som kulturmålare fascineras jag av äldre folkligt 
dekorationsmåleri av det »vilda« slaget, dvs där 
 ambitionen att imitera verkliga material har åsido-
satts till fördel för en mönstrad dekoration av ytan. 
En del av de uppdrag, utställningar och projekt som 
varit en del av mitt undersökande arbete med mönster 
är med i studien.
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