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Sammanfattning

Inom konservering och restaurering av möbler ligger uppgiften ofta i att få bort olika sorters 

ytskador, såsom fläckar och missfärgningar, så kallade ringar, som är vanligt förekommande 

på bords- och avställningsytor. Mitt arbete utgör ett slags kunskapssammanställning som 

samlar tryckta källor, intervjuer och egna praktiska experiment. Arbetet är tänkt att utgöra 

informationskälla vid hantering av ytbehandlingar och metoder för borttagning av fläckar, 

med fokus på ringmärken, i de transparenta ytbehandlingar som var vanligt förekommande i 

Sverige mellan 1900- och 1960-talen. 

Sammanställningen riktas till studenter och verksamma inom möbelkonservering och 

-restaurering samt till intresserade privatpersoner.

Förhoppningen är att det i förlängningen kan bidra till en mer varsam behandling av skadade 

ytor, för att undvika att en del av möblers historik, patina och helhetsintryck går förlorade, 

samt även bidra till en generös hållning i fråga om yrkeshemligheter.

Abstract

In the field of conservation and restoration of furniture a common task is to remove different 

types of surface damages, such as stains and discolorations, so called ring marks, which are 

commonly found on tables and countertops. My work is a compilation of knowledge and 

techniques based on literature, interviews and my own practical experiments. The work is 

meant to provide information on management of surface treatments and methods for removal 

of stains, with focus on  ring marks on the transparent finishes that were common in Sweden 

between 1900 and the 1960s. 

This work is intended for students and those active in furniture conservation and restoration, 

as well as interested non-professionals.

My hope is that it may eventually contribute to a more gentle treatment of damaged surfaces, 

to avoid that some of the furniture's history, patina and overall impression is lost, and also 

contribute to a generous stance on trade secrets. 

2



Förord

Inom konservering och restaurering av möbler ligger uppgiften ofta i att få bort olika sorters 

skador såsom fläckar och missfärgningar, så kallade ringar, som är vanligt förekommande på 

bords- och avställningsytor. Under min studietid är vi flera som efterfrågat en 

sammanställning av de olika tillvägagångssätten. Då denna sammanställning saknas väcktes 

tanken hos mig att göra en kunskapssammanställning som samlar tryckta källor, intervjuer 

och egna praktiska experiment och som kan utgöra informationskälla i arbetet med 

ytbehandlingar.

Under utbildningen har jag reflekterat kring kunskapsproduktion och mitt 

examensarbete är en förlängning av de tankar som väckts och förstärkts under mina resor och 

möten med kollegor här i Sverige, i Danmark, Holland, Italien och USA. Jag har mött en 

tradition som hemlighåller specifik kunskap inom hantverk. För att överleva i sitt skrå krävdes 

kanske att hemlighålla recept eller de tillvägagångssätt som blev särskilt framgångsrika. Ett 

tankesätt som, trots skråsamhällets upplösning, i dagsläget till viss del lever kvar inom 

hantverksyrken. För att överleva på arbetsmarknaden skyddas kunskaper och information 

hemlighålls, kunskaper som riskerar att försvinna och dö ut om de inte lärs ut och får leva 

vidare antingen som handlingsburen kunskap eller/och som nedskriven, beskriven kunskap 

som inte bara sitter i utövarens händer. Jag vill hitta andra vägar till framgång inom yrket, där 

en av vägarna är kunskapsspridning.  Jag har i mitt arbete med examensarbetet enbart mött en 

stor generositet när det gäller yrkeshemligheter och bland dem som jag har haft kontakt med 

vill jag särskilt framhålla Yvonne Shashoua, Mats Eriksson, Morgan Denlert, Dan Broström 

och Klas Göransson, tack till er och övriga kollegor som har bidragit med kunskaper och 

erfarenheter till mitt arbete. Jag vill rikta ett stort tack till Stiftelsen Siv och Carl Malmstens 

Minne för att ni trodde på mitt examensarbete. Tack till vänner och bekanta som har haft 

förtroende för mig och lånat ut möbler för experimentella ändamål. 

Jag vill framförallt tacka min handledare Charlotta Ekholm för alla ovärdeliga 

synpunkter och uppmuntran, samt Johan Knutsson för värdefull granskning och hjälp med 

språklig finess. Sist men inte minst vill jag tacka Hedvig Marano och Marie Carlsson för att ni 

har stöttat mig inte bara genom examensarbetet utan under hela utbildningen, tack!
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1 INLEDNING

I det inledande kapitlet redogör jag för mål, syfte, frågeställning, metod och källor 

samt för mina urval och avgränsningar.

Först vill jag förklara närmare varför jag som möbelkonservator väljer att 

lägga fokus på metoder för borttagning av fläckar, ett slags slitage, slitage som på 

antika möbler ofta räknas till patinan, någonting som berättar om möbelns historia 

och som utgör ett värde i sig. 

Varje objekt måste bedömas enskilt och eventuella åtgärder måste utformas efter 

den specifika möbeln. Åtgärderna beror på många faktorer, en betydande faktor är 

om möbeln är ett museiföremål eller ett bruksföremål.

I allmänhet är vi i dag generellt sätt mindre förlåtande mot slitage på moderna 

möbler än på antika. De möbler jag har valt att fokusera på är möbler från 1900-

talet. 

Att ta bort ett märke röjer spår av tidens tand. Men ett märke kan i värsta 

fall röja en hel möbel, om alternativet är att möbeln kasseras.

Frågan är vad det vi väljer att ta bort i dag skulle kunna ha för värde i framtiden. 

Det är en fråga som är viktig att ställa och svår att svara på.  

Vad är ett ringmärke? Förenklat är det det märke som uppstår när fukt 

tränger ner i en ytbehandling som då krackelerar mikroskopiskt och framträder 

som en oftast ljusare yta.

Den fukt som trängt ner i ytbehandlingen är en mer eller mindre aktiv 

nedbrytningsprocess och åtgärder för att stoppa fortsatt nedbrytning av en möbel 

ligger i linje med en möbelkonservators uppdrag. 
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1.1 Mål

En av de vanligaste frågorna en privatpraktiserande möbelkonservator får är ”hur 

får jag bort ringmärket från min möbel?”. Jag vill med mitt examensarbete göra ett 

underlag till en kunskapssammanställning med metoder för borttagning av fläckar, 

med fokus på så kallade ringmärken, i transparenta ytbehandlingar som var vanligt 

förekommande i Sverige mellan 1900- och 1960-talen. 

Sammanställningen riktas till studenter och verksamma inom möbelkonservering 

och -restaurering samt för intresserade privatpersoner.

1.2 Syfte

Syftet är att i förlängningen bidra till en mer varsam behandling av skadade ytor, 

att undvika att en del av möblers historik, patina och helhetsintryck går förlorad 

och bidra till en generös hållning i fråga om yrkeshemligheter.

1.3 Frågeställning

Är det möjligt att med mindre ingrepp än ett totalt avlägsnande av ytbehandlingen 

få bort ringmärken från vanligt förekommande ytbehandlingar i Sverige under 

perioden mellan 1900- och 1960-talen, och om svaret är ja, hur kan detta i så fall 

ske?

1.4 Metod och källor

Kunskapssammanställning i detta arbete avser en sammanställning av resultat från 

egen och andras praktiska forskning och insikter i arbete med vanligt 

förekommande ytbehandlingar i Sverige mellan 1900- och 1960-talen. 

Jag har sökt information i tryckta källor som spänt över ett brett fält, från 

husmodersböcker och tidskrifter för lackindustrin, till facklitteratur riktad till 

främst möbelsnickare. De tryckta källorna har jag kompletterat och jämfört med 

information som jag fått i samtal och mejlkonversationer med konservatorer, 
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kemister, museipersonal och möbelproducenter samt de resultat jag kommit fram 

till i de egna ytbehandlingstester och undersökningar jag genomfört på möbler 

med olika 1900-talsytbehandlingar. 

När resultatet från de olika källorna sammanfaller har jag valt, främst 

med tanke på studenter inom möbelkonservering och –restaurering, att citera hela 

stycken ur förstahandskällorna. Detta för att tillgängliggöra och sprida den 

information jag hittat under min forskning för att på så sätt underlätta för läsaren 

att själv ta del av originaltexter, som i en del fall har varit tidskrävande att få fram. 

Flertalet av de tryckta källor jag tagit del av är daterade före 1970 vilket innebär 

att senare forskning avfärdat eller kompletterat de tidigare resultaten. I dessa fall 

kompletteras detta i texten och citaten kommenteras med den uppdaterade 

informationen.  

1.5 Urval och avgränsningar

Med ytbehandlingar vanligt förekommande i Sverige mellan 1900- och 1960-talen 

avser jag de transparenta ytbehandlingar som rent kvantitativt förekommer oftast i 

de material jag tagit del av och presenterar. Exempel på dessa är schellack, linolja, 

vaxer, cellulosalacker och diverse plastlacker, fokus kommer att ligga på 

cellulosalacker och plastlacker. 

Undersökningen innehåller ytbehandlingar som togs i användning före 

1970. Information kring användandet och konservering av möbler med dessa 

ytbehandlingar sträcker sig i och med senare rön och mina egna testresultat fram 

till idag. Att presentera ett kunskapsunderlag som beskriver olika metoder för 

borttagning av skador och fläckar i allmänhet på möblers ytbehandling är ett allt 

för omfattande arbete i detta givna forum. Därför har jag valt att avgränsa genom 

att fokusera på en vanligt förekommande skada, så kallade ringar som orsakas av 

till exempel fukt och alkohol. 

I det inledande skedet av undersökningarna hade jag för avsikt att 

inkludera tester på egenhändigt ytbehandlade träytor. Detta för att kunna vara helt 

säker på vilken typ av ytbehandling och typ av fläck det rörde sig om, för att få ett 

säkrare och mer vetenskapligt förankrat resultat, som komplement till 

undersökningar på faktiska möbler från 1900-1960-talen. Jag valde senare att 
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exkludera den delen av undersökningen i mitt arbete då ytbehandlingar utan ålder 

ger ett helt annat resultat än de åldrade ytbehandlingar man faktiskt möter i yrket 

som möbelkonservator. De experiment jag valt att göra själv kunde ha varit flera, 

men jag anser ändå att de har varit tillräckligt många för att kunna ge en indikation 

på svaret på min frågeställning.
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2 YTBEHANDLINGARS 1900-TALSHISTORIK

I följande kapitel redogör jag för de vanligast förekommande transparenta 

ytbehandlingarna i Sverige under perioden 1900-1960. Fokus ligger dels på 

cellulosalackerna, som till viss del är ett slags föregångare till plastlackerna, och 

dels på de tidiga plastlackerna.

Inledningsvis redogör jag för den information jag fått genom intervjuer och 

sökningar i olika arkiv och i kontakt med museer.

2.1 Arkiv och museer 

I de fall jag kontaktat möbelhistoriska arkiv och museer för att få reda på vilka 

ytbehandlingar som använts under 1900-talet har jag som regel fått till svar att 

detta inte antecknats och därför inte kan lämnas ut. I de fall det finns anteckningar 

står endast ospecifika noteringar såsom ”bonad” eller ”lack”, som i exempelvis 

NK-liggaren1 

         Figur 1. Foto ur den digitala NK-liggaren. Källa: http://nk-liggaren.nordiskamuseet.se)

1  http://www.nordiskamuseet.se/samlingar/om-samlingarna/arkivhandlingar-och-dokument/nk-liggaren  Hämtat 2014-05-15.
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Maria Sundström, konservator på Stockholms Stadsmuseum beskriver det så här: 

Det är svårt att veta vilken lack som användes av 

tillverkningsverkstäderna, jag vet ju själv hur det går till. När jag 

jobbade på verkstad använde vi cellulosalack och plastlack. När det 

kom en ny lack med mindre lösningsmedel, använde vi den om den 

fungerade bra. Aldrig att man noterade någonstans vad man använt. 

Det man kan se på är hur mycket fabrikerna tillverkade och sålde av 

olika sorter.2

Jag kontaktade fabrikanter och större möbeltillverkare såsom Beckers och IKEA 

för att få uppgifter, men ingen av dem jag kontaktade kunde ge mig specifik 

information om vilka ytbehandlingar som använts under 1900-talet. 

I en e-mejlkonversation med IKEA får jag följande svar på min fråga kring vilka 

ytbehandlingar som användes fram till och med 1960-talet på IKEA:

Jag har fått svar från våra sortimentsansvariga som undersökt detta 

och de kan dessvärre ej få fram någon information så långt bakåt i 

tiden på vad som användes. 3

 

Yvonne Shashoua på Nationalmuseum i Köpenhamn, Danmark har arbetat med 

ytbehandlingar på moderna möbler och är författare till boken Conservation of 

Plastics. Jag kontaktade henne för att få hjälp med information om vilka typer av 

ytbehandlingar som har använts i Danmark under samma period, kanske skulle 

den informationen kunna ge ledtrådar till vad som användes i Sverige. Shashoua 

svarar:

I have read a little on manufacturing processes for furniture from that 

time and the type of wood and make controlled the process. G-Plan 

for example, used solid teak with oil to finish it whereas other 

manufacturers used a laminate and not solid wood. A laminate is a 

thin strip of wood with urea-formaldehyde coating on it. The 

approachto removing stains, if this is even possible, depend on the 

materials. 4

2  E-mejlkonversation med Maria Sundström, Stockholms Stadsmuseum, mars 2014.

3 E-mejlkonversation med Malin Johansson Kytöharju, IKEA, april 2014.

4 E-mejlkonversation med Yvonne Shashoua, Nationalmuseum Köpenhamn, maj 2014.
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Även Mats Eriksson på Bodafors Möbelarkiv kontaktades i frågan och svarar:

Under min verksamma tid, sedan mitten av 1960-talet, gick över från 

cellulosalack till plastlack som sedan var i stort sett allenarådande 

ytbehandling på möbler under många år.

I varudeklarationen för Bodaforsmöbler (från 1960) kunde det om 

ytbehandling av ett matbord med teakfanerad skiva stå: "Bordet är 

behandlat med plastlack. Ytan är hållbar mot vatten, kolsyrade drycker 

och alkohol samt har mycket god motståndskraft mot värme och 

nötning. Plastlack kan rengöras med trasa fuktad i vatten plus 

eventuellt ett svagt tvättmedel."

Ytbehandlingen kunde varieras beroende på underlag, material och 

önskat utseende, ibland plastlack på slipad oljegrund som på 

Malmstens matbord Ulfsparre i ek, björk eller mahogny.

Polyesterlack provades, men kom aldrig till användning i någon 

omfattning. Sedan 20 - 25 år tillbaka, har vi ju successivt fått en helt 

annan syn på ytbehandling, ur funktionell, estetisk och miljömässig 

synvinkel. Nya eller nygamla ytbehandlingsmetoder som har sin 

speciella problematik när det gäller skötsel och underhåll.5

I en telefonintervju med Jörgen Lund, kemist på Alcro-Beckers AB, som ligger 

under Tikkurila koncernen, berättar Lund om hur schellacken började frångås och 

om cellulosalackernas intåg. De större industrier och verkstäder började efter 

1930-talet övergå till sprutmaskiner och bindemedelssystemet ändrades, nu 

behövde lackerna bli mer snabbtorkande. Industrier och verkstäder gick från 

1-komponentslacker till 2-komponentslacker.

Lund menar att jag i mitt arbete kan utgå från att ytbehandlingar under den senare 

delen av 1950-talet och genom hela 1960-talet till 95% består av syrahärdande 

lacker, innehållande bland annat aminohartser och alkyder. Polyuretanlacker har 

enligt Lund en stark tredimensionell yta som ingenting kan lösa upp.6 

5 E-mejlkonversation med Mats Eriksson, Bodafors Möbelarkiv, mars 2014.

6 Telefonintervju med Jörgen Lund, Alcro-Beckers AB, maj 2014.
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2.2 Schellack 

På Sveriges Telehistoriska samlarförenings arkiv finns ett dokument som beskriver 

schellacken och dess sammansättning, utseende och användning. 

Figur 2. Schellack. Privat foto.

Ordet Schellack kommer av det nederländska ordet schellak, av schel 

'skal', 'fjäll' och lak 'lack'. Det är en alkohollöslig harts från 

avsöndring från vedartade ärtväxter, t.ex. euforbia- och fikus- arter 

genom inverkan av den indiska lacksköldlusen Kerria Lacca. Vid 

framställning skrapas hartsen av, smälts, renas och eventuellt bleks 

samt säljs som ljust gulaktiga flingor. Flingorna kan ha olika renhet 

och även bestå av andra hartser beroende på insekter och 

framställningsmetod./.../Möbelpolityr baserad på shellack användes 

huvudsakligen under tidsperioden 1750-1920 då den ersattes med 

olika cellulosalacker. /.../Den oftast rekommenderade blandningen för 

beredningen är 30 volymprocent flingor och 70 procent alkohol. 

Alkoholen skall ha så låg vattenhalt som möjligt. 7

7

 Sveriges Telehistoriska SamlarFörenings. Ytbehandling_av_tra_med_Shellack. (HTML)  

http://www.stsf.org/arkiv/ToT/Ytbehandling_av_tra_med_Shellack.pdf. Hämtat 2014-05-15.
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I tidskriften Färg och Fernissa från 1948 berättas att schellackytan är känslig för 

vatten, fukt och framförallt alkohol, vilket löser upp schellack. Vidare står att läsa:

I en gammal teknisk bok som publicerades i Oxford år 1688, beskrives 

hur man vid ytbehandling av trä applicerade icke mindre än 20 skikt 

schellack och polerade varje skikt med trippel och vatten. Schellack 

fanns emellertid redan tidigare i England, vilket framgår av Ostindiska 

Kompaniets första brevbok år 1607. 8

2.3    Vaxer

Det finns fyra olika grupper av vax; animaliskt, vegetabiliskt, syntetiskt och 

mineraliskt. Ytbehandling med vax kan göras antingen direkt på träytan eller 

ovanpå t.ex. en oljebonad yta.

Karin Sandin beskriver i sitt examensarbete, Möbelvax – en jämförande 

studie av olika vaxrecept, de vanligaste vaxerna och nämner bland de animaliska 

vaxerna bivax, som utvinns ur bikupor hos honungsbin, och ullvax som utvinns ur 

otvättad ull och tillsätts med lösningsmedel. Bland de vegetabiliska vaxerna tas 

exempel upp som carnaubawax, som utvinns ur en särskilt palm, Candelillavax, 

som framställs från en buske med grenar med vaxaktigt skikt och Japanvax, som 

utvinns från bär. De mineraliska vaxerna är bland andra Cerasine, som används 

som substitut till bivax och blandas till av svavelsyra och benkol. Torvvax, som 

namnet avslöjar framställs av torv samt organiska lösningsmedel. Paraffinvax 

nämns som ett av de mest kända mineraliska vaxerna och framställs vid 

destillering av petroleum. 

Sandin nämner att det finns en stor mängd både halv- och helsyntetiska 

vaxer, men går inte närmre in på dem utan beskriver kort att de ”antingen är 

förädlade naturvaxer eller kemiskt framställda klorerande kolväten”. 9

8 Färg och fernissa. (1948). Stockholm: Färg & ferniss fabriks AB Arvid Lindgren & co, nr 9. Sida 148.

9 Sandin, Karin, Möbelvax – en jämförande studie av olika vaxrecept. Examensarbete i möbelkonservering, 

Carl Malmsten Furniture studies, Linköpings universitet, 2013 (HTML).  http://liu.diva- 

portal.org/smash/get/diva2:661927/FULLTEXT01.pdf. Sida 3. Hämtat 2014-05-19.
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2.4 Cellulosalacker

På 1920- och 30-talen började cellulosalacken slå igenom inom svensk 

möbeltillverkning och blev under några decennier den dominerande 

ytbehandlingsmetoden. Liksom schellack är cellulosalacken inte heller särskilt 

motståndskraftig mot vatten, fukt och alkoholer.10  Urban Nilsson och Anna 

Sterner beskriver i en Antikvarisk förundersökning upptakten till 

cellulosalackerna. 

Rivalin: Rivalin var en så kallad Japan-lack och lanserades av Beckers 

år 1914, som ”den förnämsta av lacker”. Recepten hölls hemliga och 

man avslöjade aldrig för konkurrenter vad lackerna innehöll. 

Troligtvis innehöll den en träoljeblandning med någon naturharts. 

Rivalin torkade dammfri på 12 timmar och efter cirka 4 dygn var den 

”benhård”. Den benämndes som en emaljfärg, vilket då mer innebar 

att lacken gav en hård och tålig yta, vad vi idag menar med emalj. 

Rivalin lagerfördes i 36 olika nyanser, och var en färdigstrykningsfärg 

för invändigt bruk som användes vid målning av bl.a. snickerier. 

Varunamnet förekommer så sent som på 1960-talet, men omnämns då 

som en vanlig oljebaserad lackfärg. Färgen kunde målas i ganska 

tjocka lager, utan att bilda rynkor och gav en fyllig och bestående 

högblank yta. Den fick med tiden en efterföljare som var baserad på 

alkydbindemedel, vilken fick namnet Rivalux. Fördelen med den nya 

produkten var främst torktiden som var kortare, cirka 6-8 timmar. 

Lösningsmedel till Rivalux var lacknafta. Den gav liksom Rivalin, en 

högblank och tvättbar yta.11

Figur 3. Annons för Japanlack Rivalin i tidskriften Idun, dec. 1922. 

Källa:

http://www.ub.gu.se/fasta/laban/erez/kvinnohistoriska/tidskrifter/idun/1922/pdf/1922_52.pdf

10 Ågren, Per-Uno (red.) (1972). Tre träslöjder: laggning, svepteknik, korgflätning : samt om urholkning, torkning av trä, 
träslöjdens verktyg slipning och bryning, ytbehandling. Ny omarb. och utvidgad uppl. Umeå. Sida 38.
11 Nilsson, Urban och Sterner, Anna. Del av fastigheten Lövholmen 12, Beckers F.D Industrianläggning, Stockholm. 
Antikvarisk förundersökning. Stockholm 2006-12-13. Sida 28. 

14

http://www.ub.gu.se/fasta/laban/erez/kvinnohistoriska/tidskrifter/idun/1922/pdf/1922_52.pdf


I tidskriften Färg och Fernissa, årgång 1948, berättas att AB Arvid Lindgren & Co 

var de första i Sverige som bearbetade konsthartserna och de första att sälja 

syntetiska lacker.12 I ett senare nummer beskriver Gunnar Björklund, dåvarande 

fabrikschef på Arvid Lindgren & Co, att den första alkydhartsen rent teoretiskt 

framställdes av den svenske kemisten Berzelius för 100 år sedan (alltså under 

1800-talets mitt. Egen anm.). Björklund beskriver de utmärkande egenskaperna 

för alkydhartserna som överlägsna de äldre oljehaltiga lackernas, på grund av dess 

stora elasticitet i filmen, torkningsförmågan, utomhusbeständigheten samt 

ljusheten. En annan grupp syntetiska hartser nämns, karbamidhartserna. Björklund 

menar att reaktionen mellan beståndsdelarna urea och formalin har studerats sedan 

1884 men att det var först omkring 1920 som ureahartserna började få 

kommersiellt värde. Kombinationen av de bägge hartserna, alkyd-ureaharts 

beskrivs ha blivit ”den moderna lackindustrins A och U” då det går att få fram en 

variation av lacker med mycket goda egenskaper.13  

Under 1920-talet presenterades de första Cellulosalackerna. 

Beckolac, Beckers första cellulosalack. Ferbo blev senare det stora 

lackmärket för bolaget. År 1927 var Beckolacken ute på marknaden 

och var då den enda cellulosalacken för användning på träunderlag. 

Den var, i jämförelse med tidigare ytbehandlingssystem tåligare och 

mer motståndskraftig mot allehanda nedbrytning och förslitning. Till 

en början var det en transparent lack, men det utvecklades ganska 

snart pigmenterade varianter./…/ Beckolac: Beckolac presenterades 

av Beckers på Skånska Mässan i Malmö 1926. Lackens upphovsman 

var en M. Marthin, som i egenskap av verkmästare vid Svenska 

Möbelfabriken i Katrineholm, hade intresserat sig för att förbättra 

lacker för träindustrin. Lacken han utvecklade var baserad på 

cellulosa. Efter två års arbete och experimenterande fick han patent på 

sin lack 1924. Beckers köpte patentet och anställde även Marthin vid 

fabriken på Lövholmen. 14

De syntetiska hartserna, och främst alkydhartserna, fick en stor 

betydelse för lack- och målningsindustrin från 1940-talet. 

Utvecklingen av dessa kom ur behovet av billiga ersättningsmaterial 

till naturhartserna. De syntetiska hartserna gav en mångsidig produkt 

12 Färg och fernissa. (1948). Stockholm: Färg & ferniss fabriks AB Arvid Lindgren & co. nr 8. Sida 117. 
13 Färg och fernissa. Nr. 9 1948. Sida 122, 124 och 126.
14 Nilsson, Urban och Sterner, Anna. Sida 29.
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med ett otal kombinationer. Alkydhartsen fick den största betydelsen, 

och som namnet indikerar, var det en blandning av en alkohol, främst 

glycerin, och en förestrad syra, och då i första hand ftalsyreanhydrid. 

Tillsammans med fettsyror från ricinolja, och andra torkande oljor 

som linolja och träolja, skapades färger och lacker med helt nya 

egenskaper. Kombinationerna var som sagt otaliga. 15

         

                               Figur 4. Beckolac.

                               Källa: www.stockholmskallan.se/PostFiles/SMF/SDBeckers.pdf

I Ytbehandling för möbelsnickare från 1954 står under kapitlet om konsthartser att 

det för syntetiska lacker och cellulosalacker används ett speciellt lackharts, 

nämligen alkydharts. För bland annat plastlacker används karbamidharts, 

melamin, polyvinylacetat, akrylharts, polystyrol, nitrocellulosa, silikon för till 

exempel polish, isocyanat, polyuretan och fenolharts.16 

Svensson menar att alkyderna och karbamiderna är speciellt intressanta 

just för tillverkning av klarlacker och förklarar närmre hur de olika hartserna kan 

varieras på en mängd olika sätt och anpassas för varje ändamål och att ”nästan 

obegränsade kvaliteter av alkydhartser kan framställas”. Svensson förordar 

cellulosalack med alkydharts på grund av dess goda egenskaper vid uppolering 

och i fråga om hållbarhet som ytbehandling17 och menar vidare att efter 

alkydhartserna har karbamidhartserna den största betydelsen för lackändamål och 

15 Ibid. Sida 37.
16 Svensson, Tore (1954). Ytbehandling för möbelsnickare. Stockholm. Sida 22.
17 Ibid. Sida 26.
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beskriver hur de ger ljusa hårda filmer med god ljusäkthet och menar också att 

hårdheten hos karbamidhartserna är särskilt framträdande. Karbamidhartserna har 

gett oss plastlackerna och Svensson förklarar att plastlackerna skiljer sig från 

cellulosalackerna bl.a. i det avseendet att de tillsätts med en härdare.18 

Plastlackerna beskrivs ha mycket god slitstyrka och därför användbara 

som ytbehandling på t.ex. cafébord, bänkar och inredningar i allmänna lokaler där 

stora krav ställs på hållbarhet och oömma ytor. Svensson poängterar också 

fördelen i att dessa lacker inte är lika brännbara som cellulosalackerna. Den enda 

egentliga nackdel med plastlacker som kan utläsas ur Svenssons text är kvalitén i 

högglanspoleringen, som han menar kräver mycket mer arbete för att uppnå i 

jämförelse med cellulosalackerna.  

                Figur 5. Sprutlackering av möbler under 1930-talet. Källa: Digitalt museum.

Då nitrocellulosa och syntetiska hartser kom att slå ut naturhartserna 

från 1920-talet, förblev dock många av tillverkningsprocesserna 

likartade. Cellulosabaserade lacker fick en avgörande betydelse för 

den industriella tillverkningen av allehanda föremål, från bilar till 

möbler, under 1920-talet och framöver. Den främsta förtjänsten var, i 

jämförelse med de tidigare oljelackerna, den korta torktiden. Råvaran 

och bindemedlet i nitrolacken var den nitrerade cellulosan.  19

18 Ibid. Sida 27.
19 Nilsson, Urban och Sterner, Anna. Sida 36.
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Cellulosalackerna är komplicerade till sin sammansättning och kan utgöras av 

blandningar av ett 20-tal ämnen. 20 Huvudbeståndsdelarna i en cellulosalack är: 

nitrocellulosa, hartser, mjukgöringsmedel, lösnings- och spädningsmedel.

Nitrocellulosa framställs ur cellulosa som finns, i mer eller mindre mängd, i alla 

växter och träd. Ren cellulosa finns i naturen i form av bomull. Till en början 

framställdes nitrocellulosa av bomull tills man lyckades nå samma resultat med 

träcellulosa. Första tillverkningen i Sverige började 1931 av AB Bofors. 21

Nitrocellulosalacker kom först i kommersiell användning 1855 i England.22  

Sådana material som fernissor och syntetiska lacker torkar från botten och uppåt, 

under det att cellulosalacker torkar från ytan och neråt. Torkning från botten har 

mindre tendens att medföra sprickbildning i lackskiktet.23

De tidiga cellulosalackerna hade dåligt fyllande egenskaper på grund 

av att nitrocellulosans viskositet var hög och att man inte hade 

lämpliga hartser att kombinera den med. Det enda harts som användes 

i större mängder var damar. 1949 finns nitrocellulosa i låga 

viskositeter och dessutom syntetiska hartser, som lätt kan kombineras 

med huvudbindemedlet. Bland hartserna är maleinhartser och 

ureahartser de mest använda. De är även ljusare och mer 

ljusbeständiga än de tidigare hartserna.24

          Figur 6. Reklambild av SYNT-EM. Källa: Färg och Fernissa, nr 10, 1948, sid 184.

20 Svensson. Sida 29. 
21 Ibid. Sida 30.
22 Färg och fernissa, nr 8, 1949. Sid 140.

23 Färg och fernissa, nr 8, 1949. Sid 185. 
24  Färg och fernissa, nr 13, 1949. Sid 123.
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2.5 Oljor

Under 1940-talet började Carl Malmsten att återinföra oljor på svenska möbler.25 

De vanligast förekommande är linolja och paraffinolja. Linoljan är vegetabilisk, 

från linfröet, torkande oxiderande medan paraffinoljan är en icketorkande olja som 

framställs som restprodukt från mineraler 26  Linoljan framställs ur linets oljerika 

frön, antingen kallt eller varmt, därav benämningen varmpressad och kallpressad 

linolja. 27 Linoljan tränger in i träets porer och tillsammans med luftens syre 

hårdnar det och bildar ett ämne som heter linoxyn, men någon egentlig 

ytskiktsfilm bildas inte över träet. Linoljan är giftfri och inga lösningsmedel eller 

tungmetaller är tillsatta.28 

Linolja kan självantändas, lägg därför alltid trasor och andra produkter med 

linoljerester i ett tätslutande brandsäkert kärl, gärna genomsköljt i vatten. 

      

25 Ågren, Sida 38.

26 Mattsson, Anders & Nilsson, Staffan (1999). Trä och metall: material, verktyg, metoder. Stockholm: Natur och kultur/LT. 

Sida 82.

27 Örebro länsmuseum. Linolja. (HTML)  

http://www.orebrolansmuseum.se/download/18.778e24d112a169fd1c180001103/1377189176646/Linoljefärg.pdf. 

Hämtat 2014-05-13.

28 Kulturhantverkarna. Linolja. (HTML) http://www.kulturhantverkarna.se/res/Produktblad/2-Produktblad-Linolja-

Impregnering.pdf. Hämtat 2014-06-13.
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       2.6 Plastlacker

Plastlacker visade sig ha en avsevärt större tålighet mot både fukt, vatten och 

alkoholer än de tidigare nämnda ytbehandlingarna, dessutom var torktiderna korta. 

Plastlackerna fick stor genomslagskraft och trängde i princip undan alla andra 

ytbehandlingsmetoder.29

I Svensk Målaretidning från 1948 beskrivs plastic, som plast benämndes, och dess 

historia.

Plastic-industrien är gammal i Sverige. Bakeliten slog igenom på 

1920-talet och i samma veva lanserade Perstorps ättiksfabrik ett 

konstharts under namn av isolit. /.../ Konstharts ger den idealiska 

bordsytan på restaurangerna. Varken vatten, sprit, varmt eller kallt, ja, 

inte en gång en brinnande cigarett kan göra åverkan på den glasblanka 

ytan.30

Nilsson och Sterner skriver följande om de nya lackerna:

Industrin övergår från mitten av 1950-talet alltmer till syntetiska 

lacker som är baserade på alkydhartser istället för de tidigare 

cellulosalackerna. Alkydlackerna kunde sprutas i tjockare lager, och 

de gav en blank yta utan den tidskrävande efterpoleringen som 

cellulosalackerna krävde. Detta medförde avsevärda tidsvinster i 

lackeringsprocessen/.../. I Sverige fanns det under 1950-talet cirka 75 

företag som producerade lacker och färger, för att 1970 vara nere i 

45.31

29 Ågren. Sida 39. 
30 Svensk målaretidning. (1948). Osby: Svensk målaretidning. Nr 4. Sida 77.
31 Nilsson, Urban och Sterner, Anna. Sida 16.
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I Tre Träslöjder från 1972, skriver Per-Uno Ågren om ytbehandlingar och 

beskriver hur Carl Malmsten under 1940-talet började återinföra de 

oljebehandlade ytorna och hur metoden under början av 1950-talet hade fått stor 

spridning. 

Lackindustrin svarade med att lansera sina många olika typer av plast- och 

härdlacker som nu hade helt andra egenskaper än cellulosalacken. En del hade 

egenskaper som gjorde att träet för en tid kunde se obehandlat ut, den matta 

plastlacken hade egenskapen att inte väta träet, till skillnad från cellulosa, polityr 

eller olja som bibehåller ett vått uttryck i viss mån även efter torkningen. 

Lackerna tålde dessutom vatten och sprit i en helt annan utsträckning än 

cellulosalacken. Kaduvinplastlacken släppte för en tid inte heller igenom dags- 

och solljuset, vilket annars gör att träet färgas eller mörknar. 

En plastlack lägger sig helt enkelt som en hinna utanpå träet och går inte in i 

porerna. Lackskiktet förhindrar att träet smutsas ner, men på föremål som utsätts 

för stark nötning av hud eller textilier, så nöts lackhinnan så småningom ner på de 

mest utsatta ställen och smutsen tränger då ner i träets porer, som ligger 

oskyddade, och ger fula fläckar. Detta fördjupas vid längre utsatthet av t.ex. 

handsvett, fukt som vatten, sprit etcetera. Ågren menar att en del plastlacker inte 

heller tål fett, utan släpper igenom det genom lackskiktet och ger fula fläckar.

Ågren beskriver skadade plastlackade ytor som problematiska att laga, att man i 

regel måste slipa av hela lackytan ända ner till träytan för att därefter lacka om 

från början.32

I boken Snickeri 1: Materiallära för snickare, från 1961, skriver Simon Axelsson 

om plastlacker under rubriken Några lacktyper: 

Plastlack är en härdbar lack av ny typ. Den är uppbyggd av 

konsthartser och genom tillsats av härdare får den en slitstyrka, som 

beräknas vara fyra gånger större än hos vanlig cellulosalack. Den kan 

slipas och bearbetas som annan cellulosalack. Den kan däremot icke 

suddpoleras utan endast maskinpoleras. Plastlacken motstår ljus, 

vätskor, värme och vatten och dess yta är vida mer oöm än 

cellulosalackens. Den har god vidhäftningsförmåga och kan användas 

dels som grund för vanlig cellulosalack, dels för hel behandling. /…/ 

32 Ibid. Sida 39.
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Polyesterlack är en helt ny lack för ytbehandling (skrivet 1961, egen 

anm.). Som andra lacker har den både sina för- och nackdelar. 

Fördelen är att det mesta, som läggs på en yta, stannar kvar, beroende 

på att denna lack saknar lösningsmedel. I den samma ingår även 

styren (styrol), som dock i viss mån kan betraktas som ett 

lösningsmedel och som har förmåga att avdunsta. Denna avdunstning 

upphör dock, då härdningsreaktionen inträder och styrenet deltager då 

i den filmbildande reaktionen. 33

I boken Ytbehandling, handbok för möbel- och inredningsindustrin beskriver 

Frans Karlström de för 1960-talet relativt nya plastlackerna:

Den nyaste uppfinningen på ytbehandlingsområdet är utan tvekan den 

s.k. plastlacken. Liksom cellulosalack förekommer den under flera 

olika namn, som ofta ha anknytning till de olika lackfabrikanternas 

namn på sina cellulosaprodukter./.../På senare tid ha dessa förbättrats 

åtskilligt och torde nu ligga på toppen av vad som kan 

åstadkommas./.../Plastlack binder träet avsevärt mycket bättre än 

vanliga cellulosalacker och hindrar I viss mån förekomsten av 

blåsbildning./.../Plastlackens egenskaper gör, att den har likheter med 

både cellulosa- och syntetisk lack. I fråga om anbringande, 

hanterbarhet och dammtorkning m.m. liknar den cellulosalacken, men 

ifråga om fyllighet står den närmare den syntetiska lacken, men är 

dem båda vida överlägsen i kvalitet. Den har sålunda mycket större 

beständighet mot kemisk påverkan av t.ex. utspädda syror och 

alkalier, stor beständighet mot vatten och är fullt beständig mot alla 

slag av lösningsmedel. 34

33 Axelson, Simon (1961). Snickeri. 1, Materiallära för snickare. Lund: Gleerups. Sida 265-267.

34 Karlström, Frans Teodor (1968). Ytbehandling: handbok i ytbehandling för möbel- och inredningsindustrien. Insjön: C. 
Ohlson. Sida 43.
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I Plast Morgondagens kulturobjekt finns en tabell över exempel på produkter 

tillverkade av de vanligaste plasterna och vilket år de började användas, samt 

exempel på vanliga produkter. För möbler och lacker nämns härdplasterna epoxi, 

EP som kom 1947, termoplasten Akrylnitrilbutadienstyrenplast, ABS som kom 

1948 samt Polyuretan, PUR som är av plasttypen elast/elastomer och kom cirka 

1950.35  

I samma bok under rubriken Identifiering och analys beskrivs att plast är 

en komplex produkt och hur de flertal olika tillsatserna komplicerar analysarbetet. 

Det finns många olika tester som kan ge vägledning till vilken plast det rör sig om, 

men testerna kan ge felaktiga svar om plasten innehåller många olika tillsatser. 

Genom att väga samman datering, produkt och design går det ofta att avgöra vilka 

plaster det inte kan vara. Det kan vara värdefullt att se till skadorna på plasten, om 

det finns sprickor, krackeleringar, bubblor, utfällningar, missfärgningar etcetera, 

det kan också ge en fingervisning om vilken typ av plast en har att göra med. 

Färgen kan också hjälpa till i avgörandet. Äldre cellulosanitrat har oftast en 

brunbeige färgton t.ex.36 

Vidare beskrivs löslighetstester för plaster och organiska lösningsmedel 

såsom aceton eller etanol framförallt löser polära polymerer som PVC, polyamid 

eller cellulosaderivat medan bensen, toluen eller kokande xylen löser opolära 

polymerer som PE, PP och framförallt PS. När det gäller museiföremål finns ett 

uppvärmningstest där en kan trycka en upphettad nål eller glasstav mot föremålet, 

och om det blir ett avtryck är det sannolikt en termoplast.37

35 Nord, Anders G. & Tronner, Kate (2008). Plast: morgondagens kulturobjekt : projekt för bevarande av plastföremål : 
terminologi, analys, skador, nedbrytning, förvaring. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Sida 44.
36 Ibid. Sida 49.
37 Ibid. Sida 52.
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3 FLÄCKBORTTAGNINGSMETODER UTIFRÅN 

        LITTERATUR OCH INTERVJUER

För att få en inblick i vilka metoder för fläckborttagning som används, sökte jag i 

befintlig litteratur samt genomförde intervjuer med verksamma inom områdena för 

möbelkonservering och -restaurering. 

3.1 Fläckborttagningsmetoder utifrån litteraturen

I boken Vårda och laga gamla saker38 beskrivs rengörande och lösande medel som 

kan vara av stor nytta att känna till: 

Vatten

Kvaliteten på vattnet kan variera betydligt mellan orter. Regnvatten är kalkfattigt, 

men är numera inte alltid så rent p.g.a. luftföroreningar. Destillerat vatten och 

avjoniserat vatten är helt rent. Destillerat vatten köps helst på apotek. Avjoniserat 

vatten kan fås via en avjoniseringsapparat som kan kopplas till vattenkranen.

Aceton

Aceton löser och förtunnar cellulosalacker. Det löser de flesta naturhartser och 

vissa plaster. Aceton blandar sig med vatten och kan i likhet med alkohol användas 

för att dra vatten ur trä och läder. Aceton är eldfarligt.

Alkohol

Alkohol löser vissa naturhartser. Det används som lösningsmedel för schellack. 

Alkohol är bra att tvätta bort fet smuts med. Det blandar sig med vatten och kan i 

likhet med aceton användas för att dra vatten ur t.ex. trä och läder. Alkohol bör 

inte hålla för hög vattenhalt, utan vara 95-procentig eller starkare, men T-röd, som 

innehåller 83% alkohol, 6% vatten och 11 % lösningsmedel kan i regel också 

användas. Alkohol är eldfarligt.

Ammoniak

Ammoniak löser fett, smuts m.m. Ammoniak har dessutom lösande effekt och kan 

användas för att ta bort vissa typer av färger och betser. Ammoniak kan förändra 

träets färg. Den 25-procentiga ammoniak som finns i handeln är stark och det 

räcker med ett par stänk i en liter vatten för vanlig rengöring. För att tvätta bort 

38 Wachtmeister, Alarik & Wachtmeister, Ingegerd (1981). Vårda och laga gamla saker: material och metoder. Vård & 
renovering av möbler och gamla saker. 1. uppl. Stockholm: LT. Sid. 91.
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bets och färg får man pröva sig fram och börja med en matsked ammoniak till en 

liter vatten.

Färgborttagningsmedel

Färgborttagningsmedel är en blandning av olika lösningsmedel. Genom att 

blandningen gjorts geléartad dunstar inte medlet så snabbt och det kan dessutom 

verka på en avgränsad yta utan att flyta ut. Medlet får färgen eller ytbehandlingen 

att släppa från underlaget och kan då skrapas bort med t.ex. en tunn stålspackel. 

Ytan bör efter behandlingen tvättas ren med t.ex. aceton. I burken bildas ofta 

övertryck och man bör vara mycket försiktig när burken öppnas så att medlet inte 

stänker upp. Färgborttagningsmedel är eldfarligt.

Kaustiksoda

Kaustiksoda löser de flesta färger och lacker utom vissa som är plastbaserade. Det 

verkar frätande och uppluckrande på många organiska föremål, t.ex. hud, hår, ben, 

horn, läder, textil och papper. Trä klarar sig bättre, men om det får ligga för länge i 

blöt tvättas naturliga oljor och vaxer ut och träet luckras delvis upp. Träets färg 

kan också förändras.

Lacknafta och terpentin

Lacknafta, eller mineralterpentin har olika renhet. För att se hur ren den är, prova 

att lägga en droppe på ett vitt papper. När droppen har dunstat ska ingen fet fläck 

eller annan rest finnas kvar. Lacknafta löser oljor, vaxer och vissa naturhartser, 

t.ex. dammarharts. Skillnaden mellan lacknafta och terpentin är att lacknafta är en 

oljeprodukt, medan terpentin framställs ur vissa barrträd. Terpentins 

lösningsförmåga är något större än lacknaftan och det dunstar något snabbare. Ren 

lacknafta lämnar inte några restprodukter efter sig när det dunstat, terpentin 

lämnar efter sig en liten hartsrest. Terpentin är eldfarligt.

Oxalsyra

Oxalsyra är en stark och giftig syra som kan ta bort rostfläckar och vissa sorters 

bläckfläckar m.m. Oxalsyra har också en blekande effekt. Oxalsyra finns i 

pulverform som blandas med vatten.

Sandpapper och slippapper

Karborundumslippapper, som skiljer sig från sandpapper genom att slipkornen är 

skarpare, är bra till de flesta material: trä, metaller, glas, lackade ytor m.m. Med 

finhetsgraderna 80, 150, 320 och 500 klarar man de flesta sliparbeten.
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Stålull

Stålull har både en rengörande och en slipande effekt. Trots att stålull 000 och 

slippapper 500 är mycket fina, kan de ändå repa en blank yta.

För rengöring av och fläckborttagning på oljade ytor rekommenderar 

Kulturhantverkarna följande:

Normal rengöring görs med lätt fuktad trasa. Vid behov använd ett 

PH-neutralt rengöringsmedel (t ex vanligt diskmedel). Till 

grovrengöring använd såpa och kökssvamp, typ ScotchBrite. Skölj 

noga efter och torka ordentligt torrt./.../Fläckar som ej kan tvättas bort, 

samt smärre repor, kan du slipa bort genom att använda ett 

lackslippapper korn 320-400. Applicera kall olja och slipa i den våta 

oljan för att få en lenare yta. Polera torrt med en bomullstrasa. Låt vila 

över natten. 39

I  Conservation of Furniture 40 beskrivs svårigheter med att identifiera 

ytbehandlingar, att det i ett enda lager av ytbehandling kan finnas flera typer av 

substanser, såsom både oljor och vaxer och att det i praktiken är mycket svårt, näst 

intill omöjligt att avgöra utan, och ibland även med, adekvat teknologi.Vidare 

beskrivs löslighet av ytbehandlingar och vikten av att känna till vad som löser vad 

och att detta är viktigt att flera anledningar, dels för att kunna skydda befintliga 

ytbehandlingar, för att avsiktligt kunna ta bort, rengöra eller påföra en ny 

ytbehandling och dels för vikten av kännedom kring hälso- och säkerhetsrisker.  

Under rubriken Watermarks menar författarna på att oavsett anledningen till 

fuktringen, kommer val av behandling att avgöras av hur lång tid som fortlöpt 

sedan möbeln utsattes för fukten. Nyblivna ringar karaktäriseras av att det 

forfarande kan finnas fukt i ytbehandlingen och den fukten kan åtgärdas på flera 

sätt. En liten klick vaxpasta följt av kraftig polering kan vara tillräckligt. 41

En annan behandling som nämns i Conservation of Furniture när det kommer till 

alkohollösliga ytbehandlingar, såsom schellack, är något de kallar ”flashing off” 

39 Kulturhantverkarna. (HTML)  <http://www.kulturhantverkarna.se/res/Produktblad/2-Produktblad-Linolja-  
Impregnering.pdf> Hämtat 2014-06-13.

40 Rivers, Shayne & Umney, Nick (2003). Conservation of furniture. Oxford: Butterworth-Heinemann. Sid 187.

41 Ibid. Sid 611.

26

http://www.kulturhantverkarna.se/res/Produktblad/2-Produktblad-Linolja-Impregnering.pdf
http://www.kulturhantverkarna.se/res/Produktblad/2-Produktblad-Linolja-Impregnering.pdf
http://www.kulturhantverkarna.se/res/Produktblad/2-Produktblad-Linolja-


och benämns som en traditionell metod där ytan stryks med metanollösning och 

sedan tänds på. Jag har valt att inte inkludera den nyss nämnda metoden i mina 

undersökningar på grund av brandriskerna det medför, men har under samtal med 

möbelkonservator Ulf Brunne, som själv provat metoden, förstått att den kan vara 

effektiv.  

Om det vita ringmärket är äldre måste området återfuktas och eller slipas, här 

behövs förmodligen ny ytbehandling påföras och eventuellt innan dess även 

infärgning av den vita ringen. De mörka ringarna nämns som mer problematiska 

då de kräver större ingrepp. Ofta låter man dessa märken vara, det går ofta att se 

mörka ringar på antika möbler och dessa uppfattas, menar författarna, som en del 

av möbelns historik och ett bevis på att möbeln både har använts och har ålder. 42 

Ernst P. AB är ett företag som producerar och säljer material och 

ytbehandlingsprodukter för bland andra möbelkonservatorer. På företagets 

hemsida går att läsa om restaurering av plastlackade ytor. De menar att 

plastlackade möbler bör lagas med samma plastlack som den är tillverkad med och 

att man bör försöka få tag i det från tillverkaren om det är möjligt. I annat fall 

rekommenderas deras spraylack ovanpå en cellulosalack, de tipsar även om att det 

kan vara värt att med hjälp av maskeringstejp avgränsa det område som är skadat, 

om det är en mindre yta på möbeln som är skadat. Ernst P. AB tar upp en nackdel 

med spraylack, att det måste bli perfekt första gången, att risken annars är stor att 

ytan krackelerar om den sprayas en andra gång. Under rubriken Ringar i 

lackerade ytor beskrivs hur ringarna uppstår genom att fukt tränger ner i lacken 

och att den därmed krackelerar mikroskopiskt. De menar att Baolin, ett 

möbelpolish till lackerade möbler, kan hjälpa mot mindre skador som inte trängt 

ner på djupet, medlet beskrivs göra rent och ge den lackade ytan en ny glans.43

 I Care & repair of Furniture menar författarna att de allra flesta moderna 

plastlacker inte går att lösa, men att vissa akryllacker kan påverkas av starka 

lösningsmedel samt av cellulosathinners. De beskriver olika typer av fläckar och 

ytbehandlingar och menar att det är viktigt att först undersöka om skadan ser ut att 

42 Ibid. Sid 612.
43 http://www.ernstp.se/userFiles/myPdfs/lanktillrenoveringavtra.pdf  Hämtad 20 maj 2014.
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ligga i ytbehandlingen eller i själva träytan under. Om det ligger i träytan måste 

behandlingen även nå in under ytbehandlingen, vilket ofta innebär ett större arbete 

då ytbehandling bör arbetas upp på nytt över det skadade området.44

I Furniture repair and refinishing avhandlas både vita och svarta ringar på 

möbelytor. De menar att de svarta ringarna ofta är tecken på att fukten har trängt 

ner genom ytbehandlingen och in i träets porer och att det i sådana fall krävs 

blekning med antingen oxalsyra eller väteperoxid. De ger ett förebyggande tips 

när det gäller schellack; att vaxa över schellacken för att göra ytan mer 

fuktavstötande.45

I Overflatebehandling av tre46 avhandlas borttagning av ringmärken på 

cellulosalack och de berättar att hopdragningsvätska kan användas för att utjämna 

och regenerera, samt slipa ytan med fin stålull eller fint slippapper, vilket i sin tur 

ska medföra att ringmärket försvinner. Ny tunn lack (cirka 5 delar förtunning och 

1 delar lack) kan behöva strykas på om hopdragningsvätskan inte räcker eller om 

den gamla lacken är mycket tunn. De lägger till att om fukten som orsakat fläcken 

har trängt hela vägen ner till träet så måste förmodligen hela den gamla lacken 

lösas upp för att kunna ta hand om den underliggande skadan. 

Fortsättningsvis nämns i Overflatebehandling av tre borttagning av ringmärken på 

syrehärdande lack. I och med att syrehärdande lack inte är löslig på det sätt som 

cellulosalack är, måste reparationen företas på ett annat sätt. En problematik är att 

veta hur väl den nya lacken kommer att fästa på den gamla underliggande. För att 

få det bästa resultatet menar författaren att ytan bör slipas lätt med ett fint 

slippapper för att sedan lägga ett nytt lager lack. Hela ytan bör dessutom 

behandlas med ny lack, annars blir övergången mellan den nya och gamla lacken 

tydlig.47 

44 Jackson, Albert & Day, David (1994). Collins care & repair of furniture. London: HarperCollins. Sid 18.

45 Hingley, Brian D (1998). Furniture repair & refinishing. Upper Saddle River, NJ: Creative Homeowner Press. Sid 77.

46 Vien, Arne & Gram-Johannessen, Thor (1979). Overflatebehandling av tre. Oslo. Sid. 76.

47 Ibid. Sid. 77.
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Under rubriken Identifiering och analys i Plast: Morgondagens kulturobjekt 

beskrivs plast som en komplex produkt och hur de flertal olika tillsatserna 

komplicerar analysarbetet. Det nämns att det finns många olika tester som kan ge 

vägledning till vilken plast det rör sig om , men att testerna kan ge felaktiga svar 

om plasten innehåller flera olika tillsatser. Däremot går det ofta att avgöra vilka 

plaster det inte kan vara, genom att väga ihop ungefärlig datering, vad för slags 

produkt och vilken design det gäller. Det kan också vara värdefullt att granska 

skadorna på plasten, om det finns sprickor, krackeleringar, bubblor, utfällningar, 

missfärgningar etcetera, för det kan också hjälpa till i avgörandet. Äldre 

cellulocanitrat har till exempel oftast en brunbeige färgton. Längre fram beskrivs 

löslighetstester för plaster, och organiska lösningsmedel såsom aceton och etanol 

löser framförallt polära polymerer som PVC, polyamid eller cellulosaderivat, 

medan bensen, toluen eller kokande xylen löser opolära polymerer som PE, PP 

och framförallt PS. När det gäller museiföremål finns ett uppvärmningstest där 

man kan trycka en upphettad nål eller glasstav mot föremålet, om det blir ett 

avtryck är det sannolikt en termoplast.48.

48 Nord, Anders G. & Tronner, Kate. (2008). Plast: morgondagens kulturobjekt : projekt för bevarande av plastföremål : 
terminologi, analys, skador, nedbrytning, förvaring. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.
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3.2 Fläckborttagningsmetoder utifrån intervjuer med 

verksamma möbelkonservatorer och -restauratorer

 Under arbetets gång har jag kontaktat möbelkonservatorer och -restauratorer för 

att få en inblick i vilka metoder som i dag används för borttagning av ringmärken 

på framförallt plastlacker. De olika tillvägagångssätten har varit vitt skilda, men en 

sak har samtliga nämnt, att plastlacker är problematiska att arbeta med och att det i 

många fall endast finns en lösning: att ta bort hela plastlacken. 

Följande rekommendationer har jag fått ta del av: 

Morgan Denlert, trä- och möbelkonservator på Studio Västsvensk Konservering 

har svarat utförligt på hur man kan gå till väga med vita ringar:

Det finns nog inte en uppsjö av lösningar på din frågeställning, 

dessvärre. En polymer (plast) har olika egenskaper beroende på vilken 

typ det är. Några polymerer är termoplastiska, det vill säga påverkas 

eller till och med smälter av värme. Andra kan gå att lösa kemiskt. 

Många moderna möbellacker från 70-80-tal är epoxilacker, det vill 

säga två-komponents-polymerer som i ytterst liten utsträckning 

påverkas av varken det ena eller andra. Vad jag vill säga är att det är 

svårt att vara kategorisk. När det är sagt så...

1. De mjölkiga blinderingar som uppstår av att varmt vatten, grogglas 

eller blomstervaser står på en yta går vanligen att behandla med ren 

etanol och stor portion tålamod. Etanolen tränger ner i de små 

mikrosprickor som uppstått, bryter upp de blockerade vattenmolekyler 

som finns där och får dem att avgå tillsammans med 

etanolmolekylerna. Etanolen bör vara 98%-ig. Plastlacken påverkas 

föga av etanol men den stora mängden som kan behövas kan till viss 

del torka ut materialet. Om det ser torrt ut efter behandling kan man 

prova att tillsätta några droppar glycerol i etanolen. I hopplösa fall kan 

det gå att (efter etanolbehandlingen) suddpolera med plastlack i 

sprayburk. Spraya ner den i ett glas, doppa en polersudd för fransk 

polering i vätskan och polera på fläcken.

2. Ibland är en mekanisk polering en bättre lösning: Börja rubba ytan 

med stålull (grade 00) och jobba dig metodiskt ner till 

finare polerpapper, det finns dukar som har korn 12 000 men lagom att 

stoppa brukar vara 6 000. Dukarna kallas micromesh och kan köpas 

hos Philita AB.

30



3. En cellulosalack (halvplast) kan regenereras med etanol som 

tillsatts 10 % Dimetylsulfoxid. Efter tre snabba strykningar med sudd, 

möjligen bomull, måste ytan få vila i några timmar. Mask och 

handskar måste användas.49

Thor Garn, som arbetar med att restaurera möbler i Göteborg, svarar mig att han 

brukar börja med en varmluftspistol på låg värme som han försiktigt ökar värmen 

på. Om det inte fungerar använder han Liberon Ringremover. Han tillägger också 

att Ringremover inte brukar fungera om kunden har försökt att med andra medel ta 

bort fläcken på egen hand. I tredje hand försöker han att slipa av det yttersta lagret 

av plastlacken i hopp om att fläcken inte har trängt djupare ner än så. Om det inte 

hjälper finns bara alternativet att ta bort lacken helt.50

 

Jan Forsberg, möbelrestaurator, är inte ensam om att återkomma till mig med svar 

om att det inte finns någon välfungerande metod för att råda bot på vita fläckar på 

plastlacker. Forberg skriver att ”trots 22 års erfarenhet, har jag inga råd gällande 

skador du nämner rörande moderna lacker. I min värld går det inte att att göra 

några åtgärder att rädda dessa ytbehandlingar lokalt.” 51

Möbelkonservator Roland Westling svarar att han inte har stött på den sortens 

skador på plastlackade bord, men föreslår Liberon Ringremover och tipsar även 

om att det skulle kunna gå att polera med vax, vilket brukar kunna dölja vita 

krackeleringar. Att polera med schellack menar Westling kan även det vara ett 

alternativ.52  

49 E-mejlkonversation med Morgan Denlert, september 2014.

50 E-mejlkonversation med Thor Garn, september 2014.

51 E-mejlkonversation med Jan Forsberg, september 2014.

52 E-mejlkonversation med Roland Westling, september 2014.
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Möbelrestaurator Dan Broström beskriver utförligt de olika metoder han använder 

sig av och berättar om en teknik som visat sig framgångsrik:

Om lackskiktet är helt utan krackeleringar kan jag våtslipa bort vita 

ringar genom att pensla på lite lim- och penseltvätt från Bostik eller 

Casco! Sen tar jag ett våtslippapper kornstorlek 600 och slipar lätt i 

träets fiberriktning. Ibland får jag ta i lite. Jag har räddat många bord 

från avlackering denna väg. Dock! Våtslipningen ger ju en matt yta 

efter sig, så när jag använder denna metod så lackar jag om ytan med 

sprutlackering. Det kommer jag inte ifrån.53

Klas Göransson från Djursholms Möbelkonservator AB berättar att han brukar 

pröva sig fram, först med svaga preparat, därefter med kraftigare metoder. Han 

beskriver att man kan börja med Centurio möbelpolish på en trasa och om det inte 

hjälper så kan man ta Centurio i finaste stålullen 0000 och arbeta i fiberriktningen.

Vidare skriver Göransson:

Nästa steg är att hälla en skvätt ren sprit i stålullen. Tvätta försiktigt. 

Gnugga inte mer än vad som behövs. De flesta fläckar brukar 

försvinna med denna metod. Resultatet blir en matt fläck. På matt 

plastlack syns det knappt, men blanka ytor behöver efterarbetas. 

Polera med Centurion eller hopdragnings-vätska eller shellack 

beroende på vilken typ av lack det är. Vita ringar i två-komponent 

härdlacker kan vara mycket svåra. Ibland måste lacken bort och ytan 

lackas om.54

53 E-mejlkonversation med Dan Broström, september 2014. 

54 E-mejlkonversation med Klas Göransson, september 2014. 
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Julia Norman, möbelrestaurator på Stockholms möbelrestaurering nämner Liberon 

Ringremover, men skriver att hon aldrig använt det själv då hon är rädd att lacken 

ska krypa in i träet och skapa en fet fläck som kan vara svår att bli av med utan att 

behöva avlägsna ytbehandlingen helt först. Norman delar med sig av andra tips:

Annars har jag hört att man kan gnugga en valnöt mot ringen. Även 

här handlar det ju om fett som ska fylla sprickorna. Däremot (har jag 

hört) är detta faktiskt ganska effektivt. Annars kan man ju alltid tvätta 

rent hela ytan och sen försöka fylla sprickorna med schellack. Ganska 

så utspädd schellack, stryk på eller dra med en sudd. Detta brukar jag 

göra på benställningar som är lackade med cellulosalack eller 

liknande, där det blivit sprickor och krackeleringen i lacken. 

Schellacken binder ihop lacken igen genom att fylla ut sprickorna. 

Däremot har man ju bara en chans på sig för annars lägger sig ju 

schellacken som ett lager på lacken istället och hindrar nästa lager 

från att tränga ner.55

Möbelrestaurator Jimmy Svensson tipsar om att aceton brukar kunna tränga ner i 

en del plastlacker och att man på så vis kan få bukt med de vita ringarna.56

55 E-mejlkonversation med Julia Norman, september 2014.

56 E-mejlkonversation med Jimmy Svensson, september 2014.
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4 EGNA EXPERIMENT

I följande kapitel kompletterar jag mina intervjuer och litteraturstudier med egna 

experiment. 

Jag vill börja med att lite närmare förklara riskerna med att totalt 

avlägsna en äldre ytbehandling. En åldrad, oxiderad yta har ett helt annat uttryck, 

både i färg, opacitet och struktur än en ny ytbehandling. Att delvis eller helt 

avlägsna en äldre ytbehandling kan bland annat innebära färg- och 

strukturförändringar som påverkar möbelns helhetsintryck. En del av möbelns 

historia går förlorad, något som kan ha en negativ inverkan även på det 

ekonomiska värdet.    

Jag valde ut några av de många olika metoder som rekommenderats av 

möbelkonservatorer och -restauratorer eller som hämtats ur den mest framträdande  

litteraturen inom möbelkonservering. Metodvalen baseras på att de innefattar 

produkter och material som finns lättillgängliga i handeln och som varken kräver 

laboratorium eller annan avancerad utrustning.  

De möbler som använts i testerna är från decennierna runt 1900-talets 

mitt, med vita ringmärken. Att få tag i möbler från rätt tid, med passande 

ytbehandling och just den typ av skada jag eftersökte var en utmaning och 

möblerna i huvudsak inlånade för just detta ändamål, därför varierar också skicken 

på ytbehandlingarna och skadorna. 

Att avlägsna ett ringmärke är att göra ett ingrepp på en möbels 

ytbehandling och i vissa fall även på den underliggande ytan. Jag rekommenderar 

privatpersoner utan erfarenhet eller utbildning att ta hjälp av en fackperson för 

ingrepp som kan innebära att en möbel tar skada. 
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4.1 Vax på oidentifierad ytbehandling

med äldre ringmärke

En fanerad byrå från 1900-talets mitt används i det första testet. Skadan består av 

ett äldre vitt ringmärke på en åldrad oidentifierad ytbehandling. 

Figur 7. Äldre fuktskadat faner på byrå från 1900-talets mitt med oidentifierad 

ytbehandling.

En klick antikvax på linneduk poleras kraftigt in över fuktskadan. Efter en stunds 

intensivt polerande fick ytan vila och ett foto togs efter en timme för att se resultat.  

Figur 8. Färglöst antikvax.
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Figur 9. Resultat test 1.

Ingen nämnbar skillnad framträdde, bortsett från en något högre glans över 

området som behandlats med vax. Möjligen har detta med kombinationen av både 

fläckens och ytbehandlingens ålder att göra. Därför görs ytterligare ett test, på en 

nygjord fläck.

4.2 Vax på oidentifierad ytbehandling med 

nytt ringmärke.

Samma metod som ovan, men nu på ett ringmärke som avsiktligt görs för testet. 

Ett fanerat sideboard från 1900-talets mitt, med oidentifierad ytbehandling 

används för testet. Vaxet poleras återigen över den vita ringen med linnetyg.

Figur 10. Möbelyta innan ringmärke.
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Figur 11. Ringmärke görs med hjälp av kopp med hett vatten.

Figur 12. Ringmärke har uppstått efter 5 minuters åverkan.

Figur 13. Resultat av test 2.

Ringmärket i mitten av bilden är fortfarande synligt i släpljus men har dämpats 

med hjälp av polering med vaxet. Det goda resultatet har möjligen dels att göra 

med att fukten inte hunnit tränga ner genom ytbehandlingen, dels med 

ytbehandlingen, som var i bättre skick än på möbeln för det första testet. 
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4.3 Baolin möbelpolish på oidentifierad ytbehandling 

I följande test används en äldre, sliten köksbänk från 1940-talet som troligtvis 

ytbehandlats även efter 1940-talet och förmodligen även påförts möbelpolish 

under årtiondena. 

Ett svart ringmärke syns tydligt på ytan, som är både torr och kladdig. 

Ljusa fläckar efter fukt finns över att flertal områden på bänkskivan. Ytan som ska 

behandlas rengörs först försiktigt med etanol på linneduk innan Baolin appliceras, 

detta för att lösa upp fett och eventuella möbelpolish som har gjort ytan fet och 

kladdig.

  Figur 14. Yta efter rengöring med etanol.              Figur 15. Yta efter Baolinbehandling.

Skillnaden i resultatet ser för blotta ögat minimalt ut. Ytan känns dock renare och 

mer slät än tidigare, men i fråga om de vita fuktskadorna syns ingen egentlig 

skillnad. En lyster framträder dock i träet och en renare och mer slät känsla för 

handen. I det här fallet har ytbehandlingen skadats till den grad att den delvis 

saknas helt. Här behövs troligtvis de ljusa områdena färgas in och först därpå 

återfuktas och skyddas med ny ytbehandling.  
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4.4 Rubinol hopdragningsvätska på 

cellulosalack 

Ett bord från förra sekelskiftets mitt, med vita ringmärken behandlas med Rubinol 

hopdragningsvätska (fördelningsvätska) för cellulosalacker. Bordets ytbehandling 

hade fina krackeleringar i ytan, ett typiskt utseende för en åldrad cellulosalack. 

Vätskan påfördes en polersudd av trassel med linneduk om. 

Jag började med att tvätta av ytsmuts med väl urvriden vattenfuktad trasa 

och eftertorkade helt torrt. Ytan polerades sedan med hopdragningsvätskan, vilket 

medförde att den vita ringen försvann häpnadsväckande snabbt. I och med att den 

krackelerade ytan slätades ut vid området där den vita ringen tidigare suttit, gav 

bordets ytbehandling nu ett något ojämnt intryck, vilket slutade med att hela ytan 

behövde behandlas med fördelningsvätskan. 

  Figur 16. Vit ring på bord med cellulosalack.

Figur 17. Rubinol hopdragningsvätska. Källa: www.kreatima.se/produkter/farg-och-inredning  
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Figur 18. Yta efter behandling med Rubinol hopdragningsvätska.

I fallet med det här bordet vet jag att ringmärkena var relativt 

nytillkomna, vilket förmodligen bidrog till att märket så enkelt kunde avlägsnas. 

Dessutom var ytbehandlingen i ett relativt gott skick, om än åldrat. I fall där 

cellulosaytbehandlingen är mer skadad eller åldrad kan mer ytbehandling behövas 

tillföras om det finns för lite kvar för hopdragningsvätskan att jobba ihop.

Vid användning av hopdragningsvätska är det viktigt med god ventilation och 

skyddshandskar.

Det kan vara av stor vikt att först försiktigt rengöra en yta innan en 

behandling påbörjas, i det här fallet hade annars den smuts som låg ovanpå 

blandats med den regenererade ytbehandlingen och hamnat i ytbehandlingen och 

kapslats in när ytan torkat, något som kan bidra till en nedbrytningsprocess av 

ytbehandlingen.  
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4.5 Liberon Ringremover och Centurio på 

         oidentifierad lack

Ett fanerat toalettbord från 1900-talets mitt med oidentifierad, eventuell plastlack 

som åsamkats vita fläckar har använts för att prova ett antal rekommenderade 

tillvägagångssätt.

 Figur 19. Bordsskiva med vita fläckar på oidentifierad ytbehandling. Möjlig plastlack.  

Jag började med att tvätta av ytsmuts med väl urvriden vattenfuktad trasa och 

eftertorkade helt torrt. En tops med etanol ströks sedan på kanten av bordskivan 

för att se om ytbehandlingen reagerade. Ett test som detta bör alltid försöka utföras 

på ett mindre synligt område, som en kant eller baksida av en möbel. Ytan blev 

varken klibbig eller suddig, den såg för ögat oförändrad ut. Däremot blev topsen 

grå av ytsmuts och möjligen även ytbehandling eller möbelpolish. 

 Figur 20. Tops med etanol har strukits mot bordsskivans bakre kant.
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Att vidare applicera etanol på en av fläckarna gjorde fläcken till en början mindre 

synlig, att ytan fuktades påverkade synintrycket av fläcken, den blev mindre 

iögonfallande. När etanolen dunstat kvarstod fläcken och en något suddigare 

ytbehandling. 

 Figur 21. Etanol har strukits över en av de vita fläckarna.

Alltså har ytan påverkats något av etanolen. Detta kan tyda på att det inte är en 

plastlack, eller att en alkohollöslig ytbehandling ligger som toppskikt. 

Jag gick över till Rubinol hopdragningsvätska för cellulosalacker och provade på 

en tredjedel av den större vita fläcken. Resultatet blev snarlikt det för etanolen, en 

något suddig yta lämnades efter behandlingen. Som om den tidigare distinkta 

fläcken nu blivit större men mindre tydlig. Glansen från ytbehandlingen är i 

princip helt borta. 
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Figur 22. Rubinol hopdragningsvätska har använts på en del av den vita fläcken.

På ytterligare en tredjedel av fläcken använde jag mig av Liberon Ringremover. 

Något av det vita dämpades och en blank film lämnades över området där medlet 

applicerats. Ringremover ser ut att i det här fallet lägga sig som ett skikt utanpå 

lacken. Min bedömning är att produkten i det här fallet ger en för hög glans för att 

smälta in i den omgivande ytbehandlingen. En möjlighet kan vara att mattera ner 

det behandlade området och på så vis dämpa den höga glansen och kontrasten. 

Figur 23. Ringremover har använts på den högra delen av det vita området.

På den sista tredjedelen använde jag Centurio och här fann jag resultatet mest 

tydligt, det vita dämpades och ytan polerades upp något, men inte på samma 

tydligt högglansiga vis som i fallet med Ringremover. 
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Figur 24. Centurio har polerat den mittersta delen av den vita fläcken.

Bäst resultat fick det område som först behandlats med etanol och sedan polerades 

med Centurio i fin stålull.

Figur 25. Efter behandling med etanol och Centurio på hela bordsytan. 
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4.6 Etanol och stålull på oidentifierad ytbehandling     

Ett hårt åtgånget nattduksbord med åldrad, torr, oidentifierad ytbehandling 

behandlas för borttagning av vita ringmärken med etanol och stålull.

Figur 26. Nattduksbordet innan behandling.

När etanol på tops först provades på sidan av möbeln reagerade ytan inte synbart 

och ingen direkt klibbighet uppstod. Aceton gjorde heller ingen märkbar skillnad. 

Möjligen för att ytbehandlingen var så tunn och fläckvis borta. 

Jag provade att avlägsna ett av ringmärkena mekaniskt med hjälp av fint 

stålull. Försiktigt putsade jag ytan och torkade bort dammet från stålull och 

ytbehandling. Ringmärket blev genast mindre framträdande. Då jag tillförde etanol 

i stålullen blev det ytterligare något tydligare resultat, så i någon mån reagerade 

ytbehandlingen på etanol när jag kommit förbi det allra översta toppskiktet på 

ytbehandlingen. 
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Figur 27. Nattduksbordet efter behandling med etanol och fin stålull.

De vita ringmärkena är efter behandlingen så gott som borta, medan de mörkare 

ringarna och fläckarna är kvar. Möjligen skulle hela ytbehandlingen behöva 

avlägsnas för att komma åt dem och i fallet med de svarta fläckarna skulle 

blekning behövas, en metod som kräver starka kemikalier, stor försiktighet och 

övning, en behandling som jag starkt rekommenderar att lämna till en 

möbelkonservator eller -restaurator.

Efter behandlingen var ytan mycket matt och fick senare ny ytbehandling.
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5 AVSLUTNING 

I det avslutande kapitlet analyserar, diskuterar och reflekterar jag efter mina 

intervjuer, undersökningar, litteraturstudier och experiment.

5.1 Resultatsammanställning och analys 

Fokus i mitt arbete har legat på cellulosalacker och plastlacker. Att de sistnämnda 

ytorna är svårast att regenerera och få bort ringmärken från, utan att ta bort delar 

av eller hela lacken, görs tydligt i både litteratur och i de intervjuer jag har gjort 

samt även i de tester som har genomförts. 

Att plastlacken är mer motståndskraftig mot vätskor ser i det flesta fall ut 

att vara sant, men när det väl uppstår skador är de mycket svåra, i vissa fall näst 

intill omöjliga att göra ogjorda, särskilt jämfört med exempelvis skador på 

schellack eller cellulosalack. 

Tydligt är att ju äldre de vita ringmärkena är, desto färre alternativ finns 

att tillgå, dessutom ser resultaten mindre framgångsrika ut än de tester som gjorts 

på yngre eller nyblivna skador. När det kommer till vita ringmärken gäller det med 

andra ord att så snart som möjligt åtgärda skadan. 

 

5.2 Avslutande diskussion

Jag har under arbetets gång fått svaret på min fråga, om det finns möjligheter till 

borttagning av vita ringmärken på transparenta ytbehandlingar från 1900-1960-

talen. Jag ser att det finns ett flertal alternativa behandlingar som utesluter total 

borttagning av ytbehandling. 

Genom efterforskningar i litteratur och framförallt med stor hjälp av 

kollegor har jag nu ett underlag till en kunskapssammanställning som presenterar 

de vanligast förekommande transparenta ytbehandlingar i Sverige mellan 1900- 

och 1960-talen och olika metoder för borttagning av fläckar, med fokus på 

ringmärken.
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Min sammanställning har också visat på betydelsen av att dokumentera och sprida 

kunskap på ett generöst sätt till förebyggande av skador och felaktiga eller 

missriktade åtgärder. Ett problem är att mycket av den så kallade handlingsburna 

kunskapen ansetts så självklar i en viss tid att den som själv besuttit den inte själv 

funnit någon anledning att nedteckna den. Ett annat problem kan vara att 

information om hantverk och materialbehandling kan ha ansetts som 

yrkeshemligheter. 

Att hålla information och kunskap för sig själv kan möjligen generera personlig 

ekonomisk vinning och status för den enskilda individen och verksamheten, men 

om syftet är att bevara, utveckla och popularisera hantverksyrken är jag övertygad 

om att vi gemensamt måste våga prova andra vägar. Hantverkens överlevnad är 

beroende av en öppenhet och spridning av vår kunskap. 
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Bilaga 1.  Figurförteckning

Figur 1. Schellack. 

Figur 2.  Annons för Japanlack Rivalin. 

Figur 3. Beckolac. 

Figur 4. Sprutlackering av möbler. 1950-tal.

Figur 5. Reklambild av SYNT-EM.

Figur 6. Foto ur den digitala NK-liggaren.

Figur 7. Äldre fuktskadat faner på byrå från 1900-talets mitt med oidentifierad  

ytbehandling.

Figur 8. Antiqvax Original Wax Polish.

Figur 9. Resultat test 1.

Figur 10. Möbelyta innan ringmärke.

Figur 11. Ringmärke görs med hjälp av kopp med hett vatten.

Figur 12. Ringmärke har uppstått efter 5 minuters åverkan.

Figur 13. Resultat av test 2.

Figur 14. Yta efter rengöring med etanol. 

Figur 15. Yta efter Baolinbehandling.

Figur 16. Vit ring på bord med cellulosalack.

Figur 17. Rubinol hopdragningsvätska.

Figur 18. Yta efter behandling med Rubinol hopdragningsvätska.

Figur 19. Bordsskiva med vita fläckar på oidentifierad ytbehandling. Möjlig 

plastlack. 

Figur 20. Tops med etanol har strukits mot bordsskivans kant.

Figur 21. Etanol har strukits över en av de vita fläckarna.

Figur 22. Rubinol hopdragningsvätska har använts på en del av den vita fläcken.

Figur 23. Ringremover har använts på den högra delen av det vita området.

Figur 24. Centurio har polerat den mittersta delen av den vita fläcken.

Figur 25. Efter behandling med Centurio på hela bordsytan.

Figur 26. Bordet innan påbörjad behandling.

Figur 27. Bordet efter behandling med etanol och stålull.



Bilaga 2.  Materialförteckning

Aceton (Kemetyl AB. Haninge).

Antiqwax Original Wax Polish (Trebroke AB).

Baolin möbelpolish (Ernst P. AB. Göteborg).

Centurio (Ernst P. AB. Göteborg).

Etanol (Kemetyl AB. Haninge).

Renat vatten (APL. Kungens Kurva).

Rubinol hopdragningsvätska (Ernst P. AB. Göteborg).

Ring Remover (Libéron).

Trollull 0000, Premium Quality Steel Wool (Trollullfabrikken).




