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Modernt då och nu – 1700-tal 
 

Tre utställningar i en, med början den 11 mars, i samarbete med 

Lars Sjöberg, som även kommer att föreläsa klockan 12.30 om 

att möblera och klä väggar med textil. 

Sörby 

Sörby är en liten 1700-talsherrgård från Mosjö socken i Närke. Den har stått 
modell för rekonstruktionen av Sörbyhuset, som visar att 1700-talets 
värderingar fortfarande är aktuella och att den tidens ekologiskt självklara 
byggande har mycket att lära oss idag. 

Med Sörbyutställningen utanför Nationalmuseum sommaren 1994 ville man 
fästa uppmärksamheten på de kvaliteter som finns i 1700-talets traditionella 
svenska byggnadskonst. Sörbyutställningen försökte fylla det behov som finns 
av att visa upp vår bostadstraditions rötter. Vi har fått låna Lars Sjöbergs 

modell av Sörbyhuset. 

Möblera och klä väggarna med textil 

På Sörby fanns inredning från gustaviansk tid med bland annat dekormålad 

linneväv och målade väggfält. Än idag klär man väggar med tyg. Det är 
vackert och ger en ombonad känsla.  

Vi har hängt upp och klätt väggarna med några historiska tyger på för att visa och 

inspirera. 

Lars Sjöberg har under många år samlat textilier som han låtit reproducera. Denna 
samling kallas Authentical Historical Collection. Några av dessa tyger finns till för-
säljning hos oss. 

Möbler och inredning 

Vi visar möbler och inredningar från 1700-talet såsom himmelssäng, stolar, fåtöljer, 
dörrar, fönster, bröstpaneler, väggfält, hörnskåp, slagbord och ljuskronor från Lars 
Sjöbergs samlingar. En del av dessa finns till försäljning hos oss. 

Utställningen öppnar den 11 mars kl 12.00, och kommer att pågå ett par månader. Vi 
bjuder på dricka och tilltugg under öppningsdagen.  

Lars Sjöberg är en av vårt lands mest kunniga ifråga om 1700-talets byggnader, 
möbler och textilier. 

 

Tyget Ökna, originaltyget har 

använts som väggbeklädnad i 

huvudbyggnaden på Ökna Sä-

teri i Floda socken i Söderman-

land. 


