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til antikke stole
Møbelkonservator Anders Abildgaard er manden,
der kan redde antikke, men tilsyneladende helt nedslidte
møbler. På hans værksted får de fine gamle
møbler en chance til.

I

et kælderlokale på Østerbro i København ligger et værksted,
hvor det gamle snedkerhåndværk er i højsædet. Her har møbelkonservator Anders Abildgaard arbejdet i snart 10 år, og
han deler lokalerne med keramikkonservator Johs Stephensen. De er venner fra konservatorskolen, og det er en faglig inspiration for dem begge, at de ikke arbejder helt alene i det daglige.
Anders Abildgaard blev uddannet møbelsnedker i Den Gamle By
i Aarhus og gik senere på Konservatorskolen i København. Herefter arbejdede han i næsten fem år på Rosenborg Slot som møbelkonservator. Så den faglige baggrund var i top, da han slog sig
ned som selvstændig på Østerbro.
De fleste af Anders Abildgaards kunder er i dag offentlige institutioner såsom kirker, museer og styrelser. Arbejdet er varieret, og
det gælder også typen af de antikke møbler, han arbejder med.
»For i disse tider, hvor priserne på antikviteter og ældre møbler
ligger nærmest i bund, skal der være tale om nogle nærmest enestående antikke møbler, før det kan betale sig at restaurere med
videresalg for øje,« forklarer han og tilføjer: »Jeg kan faktisk også
bedst lide at arbejde med arvestykker, hvor det er affektionsværdien og slitage/patina, som skal bevares, før man overdrager dem
til næste generation.«
Opgaverne kan være omfattende: »Og da jeg ikke mestrer alle
discipliner, nyder jeg godt af et stort netværk,« fortæller Anders
Abildgaard.

ARVEN FRA BEDSTEMOR

Tit ender opgaverne med at blive et samarbejde med en eller flere
andre håndværkere eller konservatorer. Som det skete for nylig, da
en kunde kom med fem elegante, ret spinkle stole, der havde stået
på loftet lidt for længe. Hun havde i sin tid arvet dem fra sin bedstemor, men i tidens løb havde et par af dem knækket et ben – andre
et armlæn. De flettede sæder var revnet, og den tidstypiske staffering var flere steder skallet af. Og til sidst endte stolene på loftet.
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Men så en dag havde hun fra nogle venner hørt en rosende omtale af møbelkonservator Anders Abildgaard og mente, at han
måtte være manden, der kunne redde hendes fine, gamle stole, der
havde så stor en affektionsværdi. Hun kørte ud til ham med en af
stolene.
»For man er jo nødt til at se tingene i virkeligheden for nøjagtig at
se, hvad der er muligt,« siger Anders Abildgaard.

SHERATONS FORLÆG

I en bog om stilarter fandt Anders Abildgaard et billede af en engelsk stol, der i formen mindede meget om kundens stole.
»Det giver altid et lille sus, når man finder et så direkte forlæg,«
siger Anders og viser billedet af den engelske møbelkunstner Thomas Sheratons (1751-1806) stol fra 1790’erne.
»Selv store dele af stafferingerne er identiske. Gamle møbler har
en særlig slitage, som jeg har lært at holde af, og før man går i gang
med en opgave, skal man beslutte sig for niveauet,« siger han.
Anders Abildgaard forklarer, at det for det meste vil være helt
forkert at prøve at få gamle møbler til at se ud som nye. De skal
snarere se velbevarede ud med en vis patina.
»I dette tilfælde var det min faglige vurdering, at der var styrke
nok i træet til, at udbedringerne – trods mange borebilleangreb –
kunne udføres lokalt, og ingen hele dele skulle udskiftes. Stolenes
dekorationer skulle retoucheres og sæderne flettes på ny,« siger
han.
Anders inddrog to dygtige kolleger, der skulle være med til at løse
opgaven. Den ene var farvekonservator, den anden havde speciale i flet. Han gav kunden et samlet tilbud for snedkerarbejde,
flet og staffering. Også tidsplanen blev de enige om, og så var
aftalen på plads. Efter planen skulle hele ’operationen’ ikke vare
mere end 14 dage, og det kom til at holde stik, lige som det tilbud,
han havde givet, ikke blev overskredet.
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Anders Abildgaard med en af de færdige
stole, der har en særlig elegance. De er
meget spinkle og antageligt danske fra
slutningen af 1790. De har alle fået nye
sæder, de tidstypiske dekorationer er blevet retoucheret, og de er sat i stand, så
de kan holde i mange år endnu.
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1. Det udtørrede, knækkede fletsæde skal fjernes, før stolen kan undersøges for brud og revner. Flere steder er malingen skallet af, og stolen er helt glansløs.
2. Stolene er meget skrøbelige i deres konstruktion, og træet er svækket efter angreb af borebiller. En af dem har bl.a. et knækket armlæn, der skal limes. 3.
Borebiller har været på spil, og det spinkle armlæn er knækket for mange år siden. Det har tidligere været forsøgt limet, og det besværliggør arbejdet, at reparationen er udført med en helt forkert lim. Den skal fjernes fuldstændig, før man begynder forfra. 4. »Der er tale om europæisk imiteret lakarbejde,« fortæller
Anne Brøndum Torp, der her er i færd med at fernisere stolens sarg, før der skal flettes. Hun er selvstændig farvekonservator. 5. Anders Abildgaard har opfundet en ganske særlig metode til at styrke træet på udsatte steder, som her i et bagben på en af stolene. Ved et forholdsvis minimalt indgreb indsætter han et
stykke kulfiber – et let materiale med en enorm styrke. Når først det er blevet slebet ned og malet over, er det ikke til se. I efteråret var han i Amsterdam og
holde et indlæg om sin opfindelse på det årlige symposium for konservatorer.
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Teamet bag restaureringen af de fem fine 1700-tals stole: Møbelkonservator Anders Abildgaard, den svenske
møbelrestaurator og møbelfletter Pernilla Blixt, og hans
gamle studiekammerat fra Konservatorskolen, farvekonservator Anne Brøndum Torp.

Når snedkerreparationerne på stolen er udført, er det Annes tur til at gå i gang med at udbedre den gamle staffering. Det er ikke meningen, at stafferingen skal se ud
som ny. Den skal snarere give indtryk af, at der er tale
om en gammel velholdt stol med patina. Paletten på bordet er et af hendes foretrukne arbejdsredskaber.
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1. Svenske Pernilla Blixt er møbelrestaurator med bl.a. møbelflet som speciale. Hun har lært at lave fransk flet i Holland. Det er en særlig fletversion, hvor man
først fletter lige og dernæst diagonalt. De i alt seks lag gør sædet særlig holdbart. 2. »Det tager ca. ti timer at flette et sæde og lidt mere, hvis det driller,«
forklarer Pernilla Blixt med et smil. Hun lærte først at flette i Sverige og var senere i praktik i Holland. I dag har hun sit eget værksted i Gøteborg. 3. Kronen på
værket: Stolene har fået et nyt liv og kan holde i mange år endnu, hvis man da ikke hopper i dem eller vipper på dem. De færdigrestaurerede stole er resultatet af et eksemplarisk samarbejde mellem møbelkonservator Anders Abildgaard, den svenske ekspert i at flette gamle sæder Pernilla Blixt, farvekonservator
Anne Brøndum Torp i det stemningsfulde værksted på Østerbro.
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