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Sammenfatning 
 
Denne rapport er et studie i ældre spritpoliturer. Spritpoliturer påføres med polerelap og 
kan sammenlignes med den teknik som vi populært i dag kender som metoden for 
fransk polering eller håndpolering. 
 
Rapporten fordyber sig i emnet omkring spritpoliturer og ender op omkring et praktisk 
eksperiment om udvalgte politurer. Ældre snedkerkunst kendetegnes ved, at det kan 
studeres ned til mindste detalje. Overfladebehandlingerne var så absolut ingen 
undtagelse og især ikke politurbehandlingerne, hvor de ofte eksotiske harpikser af 
forskellige art blev blandet med største omhu og forståelse for detaljer for at opnå 
præcis den finish, der skulle tjene formålet bedst. Blandinger af harpiks og sprit 
dannede forskellige politurer til fernis for stole, instrumenter, toiletmøbler, paneler etc.  
 
Således skal rapporten fungere som en historisk gennemgang af et udvalg af 
spritpoliturer fra første halvdel af 1800- tallet. Forud for rapportens praktiske 
eksperiment hvor der poleres med udvalgte spritpoliturer følges der op på de 
håndværksteknikker og den viden, der har ligget til grund for poleringen.    
 
 
 
 



Abstract 
 
This degree project is a study on traditional ethanol-based polishes. Ethanol-based 
polishes are applied with a pad and can be compared with the method today known as 
French Polishing or Hand Polishing.  
 
The report enter deeply into the subject and ends up with applied experiments with 
some selected polishes. The art of cabinetmaking can be studied down to minute detail. 
Polishes were no exception, especially not ethanol-based polishes, where most often 
exotic resins of different origin were mixed with great care and understanding in order 
to attain the most appropriate finish for every single piece. By mixing resins and ethanol 
different polishes were obtained for chairs, instruments, dressing furniture, panels etc. 
 
The report is meant to serve as historic review of some selected polishes from the first 
half of the 19th century. Before the practical polishing experiments is included 
information on handicraft techniques and background knowledge necessary for the 
actual polishing procedure.  
   
 
 
 
 



Forord 
 
Emnet til eksamensprojektet er faldet på ”Fransk polering” med dertil hørende 
underrubrik: ”spritlakpolering med harpiks og olie”.  
 
I møbelkonserveringsarbejdet stræbes der som oftest efter de mest originale og rene 
håndværksteknikker, der således modsvarer møblets historie. Efter bedste overbevisning 
vælges limtyper, finer, materialer samt samlinger ud fra etiske årsager i et 
konserveringsprojekt. Overfladebehandlingen, i det omfang der er tale om en 
politurbehandling, henføres som oftest blot til en shellakbehandling. Efter endt læsning 
af Nationalmuseets Transparent overfladebehandling på danske møbler mellem 1550 og 
1828 fik jeg lyst til at grave dybere i de originale spritlakker, for på denne måde at 
komme tættere på idealet om at konservere møblet tro mod originalbehandlingen.  
 
Ønsket med dette eksamensprojekt er derfor at opnå større forståelse og viden i 
forbindelse med de originale spritlakker.  
 
Jeg vil gerne tilskrive en stor tak til Nationalmuseets Bevaringsafdeling. Sidst men ikke 
mindst ønsker jeg at rette en stor tak til min kære Naja for al hjælp og tålmodighed.        
 
 
 

Kim Hou Petersen, oktober 2007     
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1 Indledning 
Overfladebehandlingerne er et historisk fingeraftryk der beretter mindst lige så meget 
som snedkerarbejdet, konstruktionerne, samlingerne, beslagene og polstringen. 
Desværre sker det sjældent at en original overfladefladebehandling overlever uberørt. 
Overfladebehandlingerne er ofte blevet ”frisket op”, og holdt ved lige jævnligt. Det var 
for eksempel ganske normalt at snedkerne kom forbi og udførte oppoleringer for private 
kunder i første halvdel af 1800-tallet. Tvivlsomt er det dog at det er samme polering og 
fremgangsmåde der er anvendt ved oppolering. Der er angiveligt tale om en 
spritlakpolering frem for en shellackpolering. Fransk polering er blevet et udtryk for en 
polering med shellak opløst i stærk ethanol, gerne 99, 5 %, porefyldt med pimpsten 
efterfulgt af en polering hjulpet af sted med vaseline- eller paraffinolie anvendt som 
smøremiddel for til sidst at afslutte med en afklaring med sprit. Har dette også været 
måden at polere på i 1700- og 1800-tallet?  
 
I konserveringsøjemed er det væsentligt at vide, hvilke omstændigheder møblernes 
overfladebehandlinger blev til under og mere indgående studere håndværksteknikkerne. 
Det essentielle er til eksempel anvendelsen af harpikser og brugen af tørrende og ikke 
tørrende olier. For at reparere en poleret overflade eller sågar udføre en ny polering er 
det mest hensigtsmæssigt at kende til historien og vælge samme metode som anvendt 
fra begyndelsen. Det er som oftest det konservatorer i restaurerings – og 
konserveringsøjemed stræber efter.      
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1.1 Formål 

Denne rapport er på sin vis en beskrivelse af shellakpolering fra a til z. Fra den spæde 
start, hvor spritpolitur bliver til den decideret shellakpolering, der påføres med 
polerelap, til den shellakpolering som måske er mest kendetegnende for ”den franske 
håndpolering” der anvendes på værkstederne i dag. Denne rapport skal således fungere 
både som et historisk perspektiv af shellakpoleringen, samt en praktisk del, hvor 
forskellige metoder fra en tidsperiode startende fra slutningen af 1700 tallet til efter 
industrialiseringen afprøves spredt. Det er således ikke en rapport der har til formål at 
guide læseren til en perfekt håndpolering, der henføres i stedet til det kildemateriale 
som har været anvendt til rapporten for nærmere fordybelse. De praktiske forsøg i 
rapporten er mere foretaget som en historisk fordybning og bliver sammenlignet ud fra 
sammensætning, metode og resultat. 
   
Det er en del af rapporten her at relatere til den i dag anvendte shellakpolering og i det 
øjemed at se om det er muligt at få noget af den originale viden og håndværksteknik om 
spritpolitur tilbage på værkstederne i dag. 
 
Formålet med rapporten er ligeledes også at afprøve de ældre spritpoliturer og 
sammenligne disse med deres formål i den pågældende tid, samt sidestille dem med 
nutidens shellakpolering.     
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1.2 Problemformulering 

 
Shellakpoleringen i dag er et resultat af den viden, der lå bag spritlakpoleringerne i 
slutningen af 1700-tallet og op ad 1800-tallet. En håndværksteknik der indebar 
grundering med olie, samt polering med spritlakker, tilsat forskellige harpikser for at 
tjene som overfladebehandling til enten instrumenter, paneler, stole, toiletmøbler, 
udendørsbrug mm. Behovet for spritlakpolering synes midlertidig at dale og nyere 
lakker og transparente overfladebehandlinger er kommet til. Som følge deraf den 
almene viden til brugen af harpiks i spritlakker forsvundet og shellakken har overtaget. 
Til forskel for de originale spritlakpoleringer udføres shellakpoleringen som oftest 
porefyldt med pimpsten og poleret med en ikke tørrende olie, som eksempelvis 
paraffinolie, vaselinolie eller teknisk olie. Shellakpoleringen i dag er en yderst smuk 
men også skrøbelig overflade. De originale publikationer indeholder forskellige 
spritlakker , men alle lavet med blandinger  harpiks og eventuelt shellak. Forskellene på 
disse er interessante, især grund til at forskellige spritlakker blev anvendt i modsætning 
til nutidens ensidige brug af shellak. 
 
Den praktiske del af rapporten henviser til ældre kildehenvisninger, samt analyser og 
laboratorietest  fra transparente overflader fra det 16. århundrede frem til det 19. 
århundrede. Alle henvisninger og analyser er en stræben efter at opnå en teoretisk og 
praktisk afrapportering og dokumentering så tæt på den originale virkelighed som 
muligt. Spørgsmålet er blot om det i denne søgen efter den originale shellakpolering er 
muligt at finde frem til den helt samme overfladebehandling og derefter udføre den i 
praksis? 
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1.3 Afgrænsning 

 
Publikationer der berører samme emne omhandler transparente overfladebehandlinger 
og indeholder dermed information vedrørende voks, olier mm., samt teknikker for 
bejdsning og blegning af træ. Ydermere indeholder ovennævnte publikationer 
laboratorietests og analyser, der fremviser indholdsstoffer fra overfladebehandlinger 
taget fra forskellige møbler. Rapporten kommer derved til at omhandle shellakpolering, 
hvorfor yderligere fordybning i andre transparente overfladbehandlinger og analyser 
kan ske efter kildehenvisningerne.   
 
Rapporten vil være så tro mod de tidsperioder der henvises til i forbindelse med 
materialevalg og fremgangsmåde som mulig, men i de fleste tilfælde vælger jeg at 
anvende moderne slibematerialer frem for ældre som henvist til i kilderne. Dette gør jeg 
delvist for nemheds skyld, men også for at fastholde fokus på shellakpoleringen. Det 
kunne let blive en opgave i sig selv at fordybe sig i ældre slibemetoder og dertil 
anvendte materialer.  
 
I det omfang det har været muligt at finde metoder for shellakpolering er disse anført i 
forbindelse med de respektive recepter. Rapporten vil som udgangspunkt være en 
historisk gennemgang af materialer anvendt i shellakpoleringen gennem tiden, samt 
metoder for porefyldning, forebyggende arbejde og eventuelt efterbehandling. Da 
rapporten således ikke vil være et studie i selve poleringsteknikken, vil der tages 
udgangspunkt i den veldokumenterede teknik publiceret i første halvdel af 1900 tallet. 
Dette giver rapporten et ensartet sammenligningsgrundlag.    
 
 
 



 5

1.4 Fremgangsmåde 

 
Til at forme projektet har jeg taget udgangspunkt i to publicerede rapporter udarbejdet 
af henholdsvis Bevaringsafdelings møbelsektion fra Nationalmuseet Transparent 
overfladebehandling på danske møbler mellem 1550 og 1828, samt Transparent 
ytbehandling på möbler skrevet af Richard Francén. Begge dokumenterer i vid 
udstrækning gennem analyser, laboratorieundersøgelser samt kildeanvisninger, brugen 
af forskellige transparente overfladebehandlinger på møbler. 
  
Da rapportens substans bygger på gamle håndværksteknikker anvendt første gang i 
slutningen af 1700-tallet, hentes al information i ældre publicerede værker, fra 
slutningen af 1700-tallet og 1800-tallet, samt senere udgivede forskningsartikler og 
rapporter.   Denne specialiserede informationssøgen foretages på Nationalmuseet 
Bevaringsafdelings bibliotek, samt Københavns Konservatorskoles bibliotek. Enkelte er 
bevaringsværdige i samlingen og katalogiseres derved under begrænset udlån som 
eksempelvis ”Vollständige Anleitung zur Lackirkunst” ved Thon, Chr. F. G. (fig.1). 
 

Figur 1. Fra Nationalmuseets 
Bevaringsafdelings bibliotek. ”Vollständige 
Anleitung zur Lackirkunst.” 
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1.5 Forbehold / Fejlmargin  

 
At opnå det selv samme resultat må anses at være en stor udfordring. Som 
udgangspunkt er harpiksen som naturlig vare mere eller mindre samme produkt på trods 
af 200-300 års tidsforskel. Dette på trods af at disse er så tilpas længe om at forme sig. 
Dog er Gettens inde på de forskelle, der må være i forbindelse med naturligt udsondrede 
harpikser og fremdyrkede harpikser. Den naturligt udsondrede gummi arabicum er 
mørkere og mindre værd i handelen end den fremdyrkede fra plantager.1 Det er derfor 
heller ikke længere sikkert at harpikserne i handelen kategoriseres efter samme 
kvalitetsinddeling som tidligere og der bør derfor stilles spørgsmålstegn ved kvaliteten. 
Samme gør sig gældende for udvindelsen af drageblod, der i dag ikke udgør samme 
kvalitet eller produkt som originalt anført i recepterne. Handelsbetegnelsen forbliver 
den samme skønt det originale drageblod var udvundet som harpiks af rotting 
palmetræet Calamus draco; mens drageblod i dag udvindes fra en lidt dårligere kvalitet 
Dracaena cinnabari eller Daemonorops.2 (jf. afsnit: Harpiks) 
 
 
Tidligere kilder beskriver, at harpiksens kvalitet har været afgørende for fernissen; på 
samme måde har alkoholens kvalitet ligeledes haft en essentiel rolle for den færdige 
fernis’ kvalitet. (jf. afsnit: Historiske metoder og recepter). Til mange recepter beskrives 
blot tilsætningen af Spiritus vini, mens enkelte beskriver en Spiritus vini, Weingeist, 
Vinsprit eller alkohol på 96 %. Den ældre vinsprit blev fremstillet af omdestilleret 
brændevin, som et forsøg på at få en så ren og stærk alkohol som muligt. Der er i 
enkelte, dog sjældnere, tilfælde recepter på spritferniser med brug af vinsprit på helt ned 
til 88 %. Den alkohol der som oftest anvendes på værksteder i dag og som konsekvent 
er anvendt til samtlige recepter til denne rapport er den industrielle ”absolutte alkohol” 
på 99,5 %. Sammenlignet med de originale forhold er denne alkohol for ren og 
indeholder for lidt vand. Det er på den anden side ikke muligt at vide med sikkerhed, 
hvor ren alkoholen har været, dog har man været bevidst om vigtigheden for kvaliteten 
og stræbet efter en så høj alkoholprocent som muligt. Derfor synes anvendelsen af 
ethanol 99,5 % på niveau med at blande moderne størlim efter de rene forhold vi kan 
producere i dag.           
  
 

                                                
1 Gettens 1966 s. 28 
2 Mussey 1989 s. xxii 
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2 Overfladebehandling 
 
Overfladebehandlingen er den sidste krone på værket, inden møblet sendes af sted på sit 
livs rejse. For en møbelsnedker er der som oftest meget stolthed og tilfredsstillelse i at 
lægge den sidste kærlige hånd på værket. Her kommer alt det hårde slid til sin ret i 
udtrykket. Det samme gælder ved restaurering og konservering af møbler. Intet er så 
skønt som det endelige arbejde med at genopfriske og/ eller regenerere en 
overfladebehandling. 
 
Shellakpoleringen har været noget nær det ypperste indenfor overfladebehandling man 
kunne udføre. Den kræver som de fleste overfladebehandlinger specielle forhold for at 
lykkedes. Det må derimod være pga. den enorme dybde, vældige skønhed og lakkens 
høje glans, at overfladebehandlingen til trods for den sensible overflade og 
omstændelige arbejdsproces stadig er at finde indenfor snævre snedkerkredse og 
instrumentmagere i dag. Af samme årsag har shellakpoleringen forsøgt moderniseres 
gennem tiden, for at opnå en billigere og hurtigere shellakpolering.  
 
For at opnå det perfekte jævne ensartede arbejde, starter poleringen ligesom alt andet 
møbelsnedkeri helt tilbage ved savværket efterfulgt af tørring, lagring, opskæring og 
pudsning af træet. Pudsningen er en arbejdsproces, hvor der ikke må sløses og sprænges 
over. Selve finpudsningen af det færdige arbejde kan derfor opdeles i nedenstående 
beskrevne led, der er samlet fra Snedkerbogen, Snedkerarbejde i praksis og 
Polerebogen.   
 
 
Forarbejdning af møbeltræ 

Bearbejdningen af tømmer til møbeltræ ændrer sig ikke betydeligt under perioden fra 
slutningen af 1700-tallet og frem til årene, hvor de ovenstående snedkerbøger er 
udgivet. Og dog. Båndsaven blev introduceret 1808 i kølvandet på rundsaven og 
afretteren, der kom blot få årtier tidligere.3 Med disse maskiner skulle man mene, at 
starten af 1800-tallet var epokegørende for møbelindustrien, men der skulle gå mange år 
før maskinerne kom inden døre på møbelsnedkerierne. Der var i stedet tale om rent 
håndværk udført med håndværktøj og meget af det forberedende snedkerarbejde bestod 
i at opskære og høvle blindtræ i hånden til de ønskede dimensioner efterfulgt af en lang 
arbejdsproces for at fjerne værktøjsspor opstået under opskæringen. Derfor var det, til 
trods for at opfindelserne stod klare allerede tidligt 1800-tallet, først normalt i Norden 
sidst i det 19. århundrede eller starten af 1900-tallet.    
 
 

Ophøvling 

Den industrielle revolution starter i Storbritannien i slutningen af 1700 tallet og får som 
skrevet store konsekvenser for møbelindustrien pga. den teknologiske udvikling af nye 
maskiner. Men industrialiseringen afstedkommer også mindre innovationer indenfor 
håndværktøj. Håndhøvlene bliver pludseligt tilvirket på store fabrikker og mest  

                                                
3 Edwards 1993 s. 26 
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interessant bliver udviklingen af spånklappen omkring 1770 der medvirker at 
møbelsnedkeren kan høvle arbejdet plant og jævnt uden at få oprifter.4 Pudshøvlen er 
høvlen der afslutter tilskæringsprocessen. Denne høvl har som oftest høvljernet vinklet 
50-60° mod sålen, hvilket gør at den kan høvle særligt tyndt og fint, samt vanskeligt 
arbejde, f.eks. masret finér. Høvlens fine arbejde afstedkommer nye flotte overflader, 
der fortjener overfladebehandlinger af modsvarende kvalitet.         
 
Ziehkling 
Efter pudshøvlen anvendes ziehklingen, der fjerner de få høvlstrøg som er opstået fra 
pudshøvlen. Ziehklingen er et uundværligt værktøj, da, når den er opsat korrekt kan 
anvendes til pudsning af træ, mellemslibning af lak og celluloselak, samt til at fjerne 
lak. Opsætningen af den skærende grat er vidt forskellige alt efter arbejdet, der ønskes 
udført.  
 
Ziehklingen er et skærende værktøj og skal trækkes over emnet, aldrig skubbes fremad. 
Ved at skubbe ziehklingen, bøjes denne og trykker veddet sammen, hvorefter 
pudsningen bliver ujævn og vil rejse sig under bejdsning eller anden fugtpåvirkning. 
Kun i det omfang, hvor der er tale om at fjerne fernis kan der være tale om at bøje og 
skubbe ziehklingen fra sig. Dette letter arbejdet.  
 
Ziehklingen har været et enormt vigtigt stykke værktøj, der har gjort det muligt at opnå 
den fine finish og pæne overflade som eksempelvis en politurbehandling kræver.     
 
 
Pudsning 

Efter ziehklingen foretages en omhyggelig pudsning af træet. Der startes med en 
grovpudsning af træet. Grovpudsningen, såvel som den efterfølgende efterpudsning 
foretages langs fiberretningen for ikke at lave ridser. Selv ved pudsningen vil fibrene 
trykkes, hvorfor det er vigtigt at træet udvandes efter den første grovpudsning.  
Grovpudsningen foregår i dag ved hjælp af indkøbt sandpapir af forskellig art og 
kvalitet. Kvalitetsforskellen beskriver Schäfer allerede i 1861 mellem den indkøbte 
Glaspapper og den på værkstedet eget tilvirkede. Ved at knuse i forvejen søndersprængt 
vinduesglas i en morter til pulver og efterfølgende sigte det to til tre gange gennem filtre 
af forskellige finheder opnås det bedste Glaspapper når det efterfølgende er fastlimet 
papir. Den indkøbte Glaspapper var ofte af ringere kvalitet, da deri indgik sandkorn der 
var farvet for at bedrage køberen.5 Glaspapper kunne være et materiale at anvende helt 
frem til den endelige pudsning af møbeltræet. Den sidste finpudsning inden lakering 
udførtes som oftest med vand og pimpsten og eventuelt efterfulgt af en olieslibning (jf. 
afsnit: Olie som behandling og slibemiddel). 
 
Under selve poleringen kan det være nødvendigt at fjerne urenheder eller at foretage en 
afslibning for at opnå en helt jævn overflade. En metode til dette er ved at benytte 
sliberullen (se fig.2), der er sammensat af stærkt sammenrullet sadelgjord, hvori der er 
drysset pimpstenspulver, holdes sammen af savsnor. Sliberullen lægges i blød i linolie, 
hvorefter den slibes plan på et stykke sandpapir på den ene ende efter at den er godt 
gennemvædet af olie. Den glatslebne ende er nu klar til brug og bliver mere fast 
                                                
4 Dahl 1985 s. 13 
5 Schäfer 1845 s. 3 
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eftersom olien tørrer op. Finpudsning og mellemslibning af en lakeret overflade sker 
derved ved hjælp af sliberullen, olie og tilsat pimpstenspulver.6   
 
 
Udvanding 

Udvandingen får træets fibre til at rejse sig igen. Det grovpudsede arbejde køres over 
med en ren fugtig klud eller pensel og det overskydende vand børstes væk eller tørres 
væk med savsmuld. Herefter skal arbejdet stå til det er gennemtørt, før efterpudsningen 
kan finde sted. Denne foretages med omtrent 150 sandpapir.   
 

                                                
6 Jacobsen 1944 s. 563 
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Porefyldning 

Ved porefylder menes at fylde træets fibre med en masse eller pasta inden 
overfladebehandling og ikke som ved shellakpolering, hvor pimpsten sammen med 
shellak fylder ujævnhederne ud.  
 
Gennem historien har der været flere forskellige eksempler på porefyldning, som oftest 
udviklet til de mere grovporede træsorter. Limvand har anvendtes længe til at ”prime” 
eller forsegle træets porer inden lakering. Dette er dog blot en forsegling og ikke en 
porefyldning. Derimod gik limet igen til en bestemt metode for porefyldning ved at 
påstryge træet med en kridtgrund inden lakering. Således skriver Horn: 
”Kritegrund riwes af krita i watten, ordinairt tjockt, och upblandas med Lim a), hwilket 
bör wara warmt. Härmed öwerstrykes trädet, som skal Laqueras, 5 á 6 gångar, då man 
altid låter kritegrunden wäl torka emellan hwar anstrykning, samt med Skäftgräs 
honom slipar, at alt blir jämt och glänsande som en spegel. Sista anstrykningen, eller 
då man ser at grunden är nog slät och jämn, skäftas äwenledes och til slut afputsas med 
mjukt sämkskinn. Häröwer strykes en gång Fernissan.”7  
 
Således porefyldes træet og overfladebehandlingen står tilbage som en mindre 
tidskrævende og omstændelig proces. I 1938 udkommer polerebogen. Brahzt 
kommenterer ikke porefyldningen med kridt og lim men mener dog at de materialer der 
kan købes eller begå sig som porefyldning ikke er af særlig god kvalitet og 
porefyldningen kan ikke måle sig med den der sker under tilrivning og grundpolering 
med pimpsten. Det rådes derfor til at polere træsorter, som eksempelvis mahogni og 
valnød, der er forholdsvis lette at polere, for at undgå brugen af porefylder, der blot 
giver en grumset, død og kedelig overflade.8  I stedet for at anvende porefylder kan 
træets fibre forsegles eller ”primes” inden polering. Dette foregår ved at grunde træet 
med limvand. Limvandet kan tilberedes af, hvilken som helst animalsk lim.9    

                                                
7 Horrn 1796 s.13 
8 Brahzt 1938 s. 30 
9 Mussey 1989 s. xxix 

Figur 2. Sliberulle (Tilhører John Bøge, Amalienborg) 
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3 Historisk perspektiv 
 
Set med historiske øjne er der en periode før industrialiseringen og en periode efter. 
Navnlig i forbindelse med spritlakpolering. En massiv kasse viden, håndværk og 
tradition synes at være gået i glemmebogen som følge af en industriel udvikling.    
Industrialiseringen skaber nye metoder til at mekanisere værkstederne og derved også 
måden at løse problemer på. Ydermere foranledigede første verdenskrig en stor mangel 
på arbejdskraft, hvilket lagde en økonomisk dæmper på de midler der var til rådighed. 
Det var tid til at tænke i hurtigere og billigere løsninger. Med en møbelfabrikation 
produceret på det ”døde” materiale møbelplade, parallelt med udviklingen af den nyere 
krydsfiner i 1919– plywood – blev det pludselig en mindre udfordring for snedkeren at 
fremstille møbler. Sammenlignet med tidligere, hvor anvendelsen af massivt træ skabte 
store problemer både i forbindelse med revnedannelse i konstruktion og 
overfladebehandling, som følge af rørelser i træet, var plywooden en kærkommen 
innovation. Tiden blev en mere altafgørende faktor og spritlakpoleringen blev 
udkonkurreret af andre hårde og frem for alt produktionsvenlige lakker. Det er måske 
lidt groft at kaste hele skylden på udviklingen af ”plywood”, samt den tunge 
industrialisering, men ønsker man viden omkring spritlakpolering og ikke kun vil nøjes 
med shellakpolering poleret frem vha. vaselinolie eller paraffinolie, så skal man dykke 
ned i arkiverne fra før industrialiseringen. Til gengæld bliver dette også til en lang og 
fornøjelig studietur omhandlende brugen af diverse harpikser, tørrende og ikke tørrende 
olier, samt grundig for- og efterbehandling af arbejdet.          
 
 

3.1 Olie som behandling og slibemiddel 

 
Ved selve shellakpoleringen, hvor den endelige overflade bliver spejlblank på grund af 
et fuldstændig porefyldt underlag, har der tidligere været anvendt meget pimpsten under 
selve grundpoleringen og 2. gangspoleringen. Men hvor langt tilbage går denne teknik 
egentlig? De tidligste metodehenvisninger indeholder begrænset information om 
shellakpolering med pimpsten. Porefyldningen med pimpsten i moderne tid har været en 
mere forsigtig metode til forsegling af overfladen, hvor arbejdet drysses med pimpsten 
efterhånden som arbejdet går gennem grund- og 2. gangspolering. Enkelte af de hårde 
engelske politurer fra Winklers Handbok fra 1860 indeholder mængder med kridt, der 
således poleres ned i arbejdet, sammen med kopal, shellak og drageblod. Kridten 
anvendes også til at opløse de svært opløselige kopaler (jf. Afsnit: Harpiks). Ydermere 
har der været anvendt kridtgrundering inden lakeringen. (jf. afsnit: 
Overfladebehandling/porefyldning) 
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Michaelsen kommenterer hele anvendelsen af olieslibning (se fig.3) og grundering af 
arbejdet inden den aktuelle shellakpolering starter. Der henføres til en porefyldning 
inden selve poleringen, hvor træet slibes i olie og pimpsten. Helt op til slutningen af 
1800 tallet var det en anvendt teknik at finslibe træ med pimpsten i en tørrende eller 
halvtørrende olie.10 Efter at shellakpolituren opstod på markedet som en 
overfladebehandling i slutningen af 1700 tallet, skulle de klassicistiske møbler stå med 
fineste højglans. Ved at udføre en olieslibning med pimpsten kunne man ikke bare opnå 
en smuk dybde i træet men træets porer ville også gradvist forsegles af olie-
pimpstenblandingen, der arbejdede sig ned i træets porer sammen med slibestøvet.11 
Teknikken ved at olieslibe og porefylde med pimpsten med en tørrende eller 
halvtørrende olie er kendt siden middelalderen. Dette tydeliggøres af Thomas Bracherts 
henvisninger til Roubos forskrifter om anvendelsen af olieslibning efter samme 
fremgangsmåde som beskrevet ovenfor med slibemiddel, pimpsten, trippel og en olie.12 
Der gives et eksempel på en olieslibning af ibenholt slebet i olivenolie og stødt trækul.13 
Denne behandling følges op af en analyse udført af nationalmuseets bevaringsafdeling i 
Brede, hvor en analyse af ”Det Sorte Kabinet” fra Rosenborg Slot dateret til midten af 
1600-tallet viser en original overfladebehandling af ibenholt med en ikke tørrende 
olie.14 Olieslibningen dukker op igen omtrent ved industrialiseringens slutning, hvor 
Jacobsen beskriver hvorvidt man kan olieslibe træet med tynd slibeolie eller 
paraffinolie. Formålet er helt anderledes idet der ikke er tale om at porefylde træet ved 
olieslibningen. Denne del af håndværksteknikken synes derved at være gået tabt og 
forsvundet til fordel for nye og andre metoder. Der bliver således her grunderet med en 

                                                
10 Michaelsen 2003 s. 510 
11 ibid 
12 Brachert 1978 Teil IV s. 267 henv.: Jacques André Roubo: L’Art du Menuisier, Paris 1792-72 
13 Brachert 1978 Teil IV s. 268 
14 Edinger 1999 s. 3 

Figur 3. Olieslibning med pimpsten  
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olieslibning, således træet får en fin bund, dybde i træet og shellakpoleringen bliver 
udført med pimpsten under grund- og 2. gangspoleringen.15   
  
Olieslibning er en omstændelig og tidskrævende proces. Michaelsen samler udførligt 
fordele og ulemper ved hans historiske gennemgang af olieslibningen og afslutter med 
et praktisk forsøg. Olieslibning har været anvendt som teknik for at opnå en fin ensartet, 
jævn porefyldt grund, der ligeledes har tilført en smuk dybde og farve til træet. Som 
slibemiddel har man anvendt både teglstensmel, den fine hvide aske fra brændte hjorte 
gevirer, samt pimpsten. Første grundslibning foregår med fast pimpsten og linoliefernis. 
Selve slibningen med pimpsten begyndes med mindre cirkulære bevægelser for at fylde 
hele arbejdet, herefter afsluttes der med lette strøg langs fiberretningen. Den slibemasse, 
der opstår af pimpstenspulver og træstøv bliver indarbejdet i træets porer og der 
langsomt fyldes op. Den overskydende olie fjernes med en klud. Efter en til to ugers 
tørretid kan behandlingen gentages. Efter behandlingen kan der påstryges politur og 
efterbehandles med linoliefernis og teglstensmel eller geviraske. Efterbehandlingen 
bidrager således til porefyldningen og efterlader arbejdet med en matteret 
glansoverflade. 16 Denne efterbehandling minder om de talrige efterbehandlinger med en 
tørrende olie og trippel. Oliebehandlingen har været anvendt siden middelalderen, hvor 
den har tjent som både et beskyttende lag og som en grundering før en videre 
overfladebehandling. Hertil har man anvendt tørre fede olier, ferniser eller sågar rent 
fedt, som f.eks. talg. Russiske talg var eftertragtet, men også svinefedt blev anvendt til 
polering af træets porer. Således får man i 1833 denne beskrivelse:  
”I stället för bomolja tager man rent swinfett och polerar dermed træet, så bliver det 
alltid wackert och hwitt.”17 
 
Olivenolie dukker op som en olie, der har været meget anvendt til bl.a. efterbehandling 
af lakerede overflader og vedligeholdelse. Ydermere har olivenolie været anvendt til 
grundering på trods af de lange tørretider som denne kræver. Olivenolie har tjent den 
fordel at kunne anvendes til olieslibning af uregelmæssigt trævækst, hvor resultatet 
efterfølgende blev fint, jævnt og glat. I 1804 udkommer ”Handbuchs für Künstler” 
skrevet af Hofsnedker H.F. Stöckel, hvori bl.a. olieslibning er udførligt beskrevet. 
Stöckel fraråder netop at anvende olivenolie til grundering på grund at de lange 
tørretider og anbefaler ren linolie med tilsættelse af blyoxid og zinksulfat som 
sikkativer.18 Korth henviser i ”Der englische Möbelpolierer” i 1814 til brugen af ikke 
tørrende olie såsom nødde- og valmueolie og afslutter med at informere at disse behøver 
ekstra tørretid inden efterbehandling.  
 
Problemet med at porefylde og forsegle med en oliegrundering har tydeligvis været et 
enormt projekt for mestrene under 1800 og 1900 tallet eftersom der skulle 
efterbehandles. Det fremgår af tidlige kilder, at der var stor fokus på at få lagt en solid 
bund som den man tidligere kendte til med olie og pimpsten. Problemet blev blot den 
efterfølgende spritfernis eller spritpolitur der hærdede og tørrede langt hurtigere end 
olien. Eksperimenterne og erfaringerne blev rigere og rigere og i kølvandet på dette 
publiceredes der flere bøger med gode råd til, hvad der kunne gøres for dels at opnå den 

                                                
15 Jacobsen 1944 s. 565 
16 Michaelsen 2003 s. 515 
17 Engelske Möbelpoleraren 1833 s. 83 
18 Michaelsen 2003 s. 512 
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pæneste overfladebehandling, men som dertil hører, at undgå at olien ”svedte” igennem 
overfladebehandlingen. Hertil udvikles idéen om at anvende fernis til at porefylde med. 
Linolien som er den hurtigst oxiderende olie gjorde man ekstra tørrende ved at tilsætte 
tørstof. Senere, 1893, blev der taget patent på en recept på en slibeolie, der ligeledes var 
tørrende og tilsat ekstra tørstoffer. Slibeolien var bygget på en oliefernis tilsat 
bernsenlak, terpentinolie og sikkativ. Ydermere var der tilsat alkannarod for at farve 
slibeolien.19  
          
Forsøgene med olieslibning viser, at ved at anvende linoliefernis til olieslibning opnås 
”Beständigkeit des Anfeuerungseffektes”. Ydermere mindskes risikoen for blegning 
gennem UV-strålning ved brugen af linolie i modsætning til andre mineralske 
slibeolier.20  
 

3.2 Anvendelse af olie under poleringen 

 
Selve poleringsteknikken synes løst beskrevet i tidligere tidsskrifter. Det er således uvist 
hvorvidt tilrivning, grundpolering, 2. gangspolering, 3. gangspolering og afklaring er 
begreber der tilhører det tyvende århundrede og derved ikke kan sidestilles med 
spritlakpoleringen i 1800-tallet. Poleringsteknik var som oftest et begreb der 
omhandlede det indledende arbejde med vand og pimpsten til slibning af træet før 
lakering; samt efterbehandling af den lakerede overflade med trippel og olie. Nutidens 
poleringsteknik forventes at være med polerelap og politur. Moore skelner mellem 
Polishing og Friction Varnishing i 1827. Altså den førnævnte polering af træet med 
pimpsten og efterbehandlingen med olie og trippel, samt Friction Varnishing der er et 
udtryk for spritpolitur der påføres med polerelap. Selvom der herved gennem Moores 
publikation kommer benævnelse ved bliver der ikke fulgt op på selve metoden for 
Friction Varnishing. Fransk polering som Moore også vælger at kalde det bliver i stedet 
grundigt beskrevet efter industrialiseringen.  
     
Et åbent spørgsmål er anvendelsen af olie under selve poleringen. I dag anvendes der en 
ikke tørrende olie i form af vaseline- eller paraffinolie. I langt de fleste recepter er 
anvendelsen af olie under poleringen overhovedet ikke omtalt. Dette behøver ikke være 
et udtryk for at man ikke har anvendt olie under poleringen, men efterlader enkelte åbne 
spørgsmål til fagteknikken. Olie anvendes ved poleringen især når der poleres med 
tykkere politurer med et ønske om at porefylde og opbygge laklaget. Dette forekommer 
netop også i de tidligere lag, hvor der eventuelt poleres med pimpsten. Der kan således 
stilles spørgsmål ved selve anvendelsen af olie, idet der angiveligt har været udført en 
oliegrundering med pimpsten foruden og porerne derved har været helt eller delvist 
porefyldt. I så fald har der været behov for en tynd spritpolitur til at samle laklaget og til 
at opbygge en glansfuld og hård overflade.  
 
Enkelte recepter beskriver således anvendelsen af ikke tørrende olier under poleringen, 
som ved beskrivelsen af tilvirkningen af Polerfernis i 1820 med tilsætningen af 
olivenolie i polerelappen:  

                                                
19 Michaelsen 2003 s. 514 
20 Michaelsen 2003 s. 512 
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”… Naar man vil bruge denne Fernis til at polere Træ-Meubler med, betjener man sig 
af et Stykke fiint Lærred, som man danner som en lille Pude. Påå denne hælder man en 
Blanding af 2/3 af den omtalte Poleerfernis og 1/3 fiin Provenceolie og polerer dermed 
Træets Overflade meget hurtigt, sååledes at Bevægelsen stedse skeer i den Retning 
Træets Aarer har. Naar denne Portion af dette Fluidium er opbrugt , vædes Puden paa 
ny hermed, og nu paasættes Fernissen saa ofte, til Træets Overflade er overtrukket med 
et tyndt Lag af den.”21  
 
Anvendelsen af olivenolie minder om polering med vaselinolie, der ligeledes er en ikke 
tørrende olie. 
  
Poleringsteknikken fortsætter i det omfang, hvor der iblandes tørrende olier i 
spritpoliturerne. Således er det i slutningen af 1700-tallet og 1800-tallet ikke helt 
ualmindeligt, at der til de lyse politurer tilkommer et par teskeer af eksempelvis den 
reneste valmueolie og til de mørkere træsorter anvendes eksempelvis linolie. Dette sker 
ligeledes for spritpoliturer, der skal påføres med polerelap. Således beskriver Schäfer 
1845 en særskilt afklaringspolitur til lyse træsorter med tilsat valmueolie. At olien 
forekommer i afklaringspolituren og ikke i den opbyggende politur forinden kan virke 
tankevækkende. Er dette et udtryk for at der ikke har været anvendt olie forinden? I 
1826 udkommer den Engelske Möbelpoleraren for første gang på svensk. I denne 
beskrives det grundige arbejde af træet inden polering (jf. afsnit: Olie som behandling 
og slibemiddel) og selve poleringsteknikken:  
”… Man tager en mångdubbelt sammenlagd yllelapp, doppar denna i polermassan, och 
lägger den i en enkel lapp af gammalt kattun, hwilken man förut gjort fet med några 
droppar torkande linolja, samt tillwrider eller binder den så, att hörnen utgöra ett 
handtag och det liknar en dyna. Med denna politur, som utprässas gennom kattunet, 
gnider man i kretsformig och rak rigtning, och fortsat dermed, till dess ytan är öwerallt 
betäckt med lack. Når fettet på dynan börjar bliwa klibbigt och fastna, påstrykes ny 
olja.”22  
 
Det er til stadighed langtfra de fleste værker der beskriver brugen af olie under 
poleringen. Selve håndværksteknikken kan virke sparsomt beskrevet, dog dukker der i 
1864 en vejledning op på svensk, skrevet af Louis Mathey, hvor selve poleringen er 
ganske nøje beskrevet. Ud over at beskrive poleringen med tilførelse af et par dråber 
linolie til polerelappen for ikke at brænde fast kommenterer han det at anvende for 
meget olie under poleringen, samt hvilken endelige indflydelse olie har på glansen.23 
Mathey’s publikation synes således næsten moderne i hans afstandstagen til det store 
brug af olie. Der poleres med henblik på en så fejlfri overflade som muligt og med den 
mest spejlblanke finish for øje. Dette gøres som bevist ved at anvende så lidt olie som 
muligt og ved at fjerne dette til slut – dog stadig ikke ved afklaring med sprit.  

                                                
21 Håndbog for snedkere, drejere og træarbejde 1820 s. 33 
22 Engelske Möbelpoleraren 1826 s. 81 
23 Mathey 1864 s. 45 
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4 Harpiks 
 
Snedkerne har haft stor viden om de harpikser der var til rådighed på markedet, deres 
egenskaber og anvendelsesområder. Man har på intet tidspunkt været i tvivl om 
harpiksernes vigtighed og væsentlige rolle for en god fernis. Således udtrykkes det i 
1795 vedrørende terpentinens ejendommelige egenskaber at:  
”Fernisserne faar altså deres Skjønhed af Terpentinen, og dens Styrke og 
Standhaftighed af de andre harpixarter.”24 
 
Ved at findele harpiks til mindre stykker for at fremme opløseligheden ved kogning i 
eksempelvis olie, skal man være påpasselig med ikke at støde klumperne til fint pulver 
idet pulveret vil klæbe til siderne i karet under kogning og derved brændes. Ved 
afbrænding taber harpikserne enkelte af deres egenskaber.25  
 
De store tunge harpikser i gruppen er rav og de fossile copaler. Begge er svært 
opløselige. Man har forsøgt at finde metoder til at opløse copalerne i ethanol. De fossile 
er stort set uopløselige og derfor anvendt til oliefernisser, mens Manillacopalens 
egenskaber gang på gang indgår i recepter, hvor dens styrke og holdbarhed bidrager til 
en mere slidstærk fernis. Der er forskellige bud på hvorledes copalen skal opløses. Visse 
bud herpå er kamfer, men i tidligere recepter på spritfernisser anvendes ofte kridt som 
middel til at opløse copalerne under varme i ethanol. I Håndbog for drejere, snedkere 
…. 1820  opgives der et recept på en ægte engelsk politur, der indeholder 1 lod copal. 
Denne opløses med den halve mænge sprit (8 lod) og 3 lod fintrevent kridt i en flaske 
under varme.  1845 udkommer Schäfer med ”Grundig Anwisning att Polera och 
Betsa”, hvor der bl.a. publiceres et flertal af recepter på fernis. Interessant bliver det, da 
han til de franske politurer og den lyse politur afslutningsvis supplerer med en 
polersprit. Sammensætningen af politurerne afslører snedkerens forståelse for 
harpiksernes egenskaber. De to franske politurer bygger på henholdsvis kopal eller 
mastix, hvor kopalen angiveligt tilfører en mere hårdfør egenskab end til fernissen end 
mastixen der derimod tilfører glans. 1833 dokumenterer Den Engelske Möbelpoleraren 
forskellen på brugen af mastix og sanderack frem for shellak. Disse harpikser bidrager 
mere til glansen end shellakken og bidrager ikke det mindste til hårdheden.26 Derved 
foreslår Schäfer, at der poleres med en hård kopalshellakpolitur med gummiarabicum 
eller en glansfuldt mastixshellakpolitur ligeledes med gummiarabicum for til sidst at 
afklare med en hård shellakpolitur tilsat benzoe og valmueolie.27   
 
 
 
 
 

                                                
24 Nye og fuldstændig Lakeer-Bog 1795 s. 28 
25 Hallager 1799 s. 1 
26 Den Engelske Möbelpoleraren 1833 s. 81 
27 Schäfer 1845 s. 15 
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Gummi arabicum, Gum arabic 
 
Dækker betegnelsen for en harpiks fra Acacia familen, der vokser i Afrika, Indien og 
Australien. Dog er det primært harpiksen Acacia Senegal, der tales om i 
kunstsammenhænge, da kvaliteten er suverænt bedre. Acacia Senegal anvendes til dels i 
spritfernisser, men i større omfang opløst i vand og fremkommer som små klumper på 
størrelse med en ært til en nød, enten farveløse eller svagt gule.28    
 

   
 
Benzoe, Gum benzoin 
 
Udvindes bl.a. fra træet ”Styrax Benzoin” der gror i (Siam og Sumatra –PM) Indien, 
Thailand, Kampuchea og Indonesien (Francén).  Benzoe introduceres først som 
bestanddel til fernisser i forbindelse med spritfernisser i midten af det 16. århundrede. 
Visse sorter af benzoin har en karakteristisk odør af vanilje, der stammer fra indholdet 
af vanillin.29 Farven varierer fra Tårbenzo, som i frisk tilstand er nærmest hvid, men 
med alderen bliver gul-rød til brun – til Mandelbenzoe med varierende farve fra hvid til 
rødbrun og blockbenzoe med en mørk farve.  
 
Benzoe harpiks har været flittigt anvendt i overfladebehandlinger, hvor denne har tilført 
en smidighed og elasticitet til fernissen.   
”Used at least as early as the seventeenth century as a principal resin in varnishes, 
later as a plasticizing resin in varnishes, and in the nineteenth and twentieth centuries 
in French polishing to create a final glaze of intensely high gloss.”30  
Som det fremgår så har benzoe harpiksen også bidraget til at frembringe en endegyldig 
højglans på det lakerede arbejde.  
 

                                                
28 Gettens 1966 s. 28 
29 Gettens 1966 s. 6 
30 Mussey 1989 s. xxiii 

Figur 4. Gummi Arabicum Figur 5. Benzoe harpiks 
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Dammar 
 
Dammar er udvundet fra træerne under slægtsbetegnelsen Dipterocarpácae, der gror i 
Malaysia og Øst Indien. Den dammar, der anvendes til fernis er som oftest udvundet af 
arterne Shorea eller Hopea.31 Harpiksklumperne fra dammar er hvidgullige og relativt 
gennemsigtige. Dammar har været udråbt til en af de yndede harpikser til billeder på 
grund af den blege, bløde og transparente film som dammar tilfører en fernis. Selvom 
dammar har været udråbt til billedfernis har man været klar over dens egenskaber og 
mindst af alt vidst at den ikke har været nær så slidsstærk som eksempelvis en kopal. 
Ydermere havde dammarfilmen en tendens til at efterlade en klæbrig overflade.32    
 
 

 
      
 
Drageblod, Dragons Blood 
 
Oprindeligt blev drageblod udvundet som harpiks af rotting palmetræet Calamus draco 
der vokser i udkanten af Indien og i det østlige arkipelag. Drageblod udvindes i dag fra 
en lidt dårligere kvalitet Dracaena cinnabari eller Daemonorops. Alle er opløselige i 
alkohol og anvendes som farvende harpiks til fernisserne.33 Drageblod er som navnet 
indikerer et blodrødt eller rødbrunt harpiks, ugennemsigtigt og skrøbeligt.34  
 
 

                                                
31 Gettens 1966 s.16 
32 ibid 
33 Mussey 1989 s. xxii 
34 Winkler 1884 s. 2 

Fig.6. Dammar Fig.7. Drageblod 
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Elemi 
 
En general betegnelse for harpikser udvundet af Burseraceae familien. Tidligere opdelte 
man harpiksen i to grupper; én lidt dyrere og finere - Amyris zeylamia – der voksede i 
Østindien, Etiopien og på øen Ceylon; samt en anden lidt ringere fra Brasilien, Bahamas 
og Filippinerne.35 Skønt den tidligere skrappe inddeling i to kvalitetssortimenter, 
forefindes der kun undersøgelser på Manilla Elemi, der kommer fra Canarium arten, 
som vokser på Filippinerne. Manilla Elemi er et blødt, gult harpiks og let opløseligt. 36  
Selvom der i de ældre kilder er beskrevet mangt og meget om brugen af det bedre og 
dyrere etiopiske og orientalske elemi, betragter jeg kilden med en vis skepsis ud fra at 
der ikke foreligger undersøggelser på nævnte. I Thon’s ”Vollständige Anleitung zur 
Lackirkunst” fra 1825 beskriver han anvendelsen og egenskaberne for den etiopiske og 
orientalske elemi således:  
”Man gebraucht das Elemi, vorzüglich das Äthiopische häufig zu Lackfirnissen und gibt 
denselben nicht  allein Konsistens, sondern auch viele Verbinderungen ihrer Theile 
unter einander und mildert die Sprödigkeit andere harze. Es verdient also zum werden, 
wie z.b. Instrumente, vor dem Terpentin den vorzug, weil diese Leichter durch die 
Wärme der hand erweicht wird; nur Schade! Daß man das Elemiharz, wegen seiner 
eigenthümliche Farbe, nicht zu hellen Lackfirnissen gebrauchen kann.”37  
 
På den måde bidrager elemi med sine egenskaber som et blødt og smidigt harpiks og 
anvendes til at ændre konsistensen på en fernis, ved at blødgøre den eller tilføre 
smidighed og gøre den mindre sprød.          
 
Kamfer, Camphor 
 
Kamfer udvindes af træet Cinnamomum camphora, der vokser i Kina og Japan. Kamfer 
har en hvid krystallisk masse, med en karakteristisk lugt. Det er opløseligt i ethanol og 
har bl.a. været anvendt til at opløse de tungt opløselige kopaler.  
”Vorzüglich ist seine Mitwirkung bei der Lösung des Kopals in Alkohol unverkennbar, 
denn er benimmt denselben einen Theil seiner härte und Festigkeit.”38    
 
Anvendelsen af kamfer synes at have været til at hjælpe med at opløse de svært 
opløselige kopaler, men forekommer også i enkelte recepter alene for at tilføre 
egenskaber der medfører en fernis, der med tungtopløselige harpikser får en god 
viskositet. Dog kan for meget kamfer medføre en mælkeagtig fernis:  
”es darf aber nur in geringer Quantität geshehen, denne in zu starker Zusatz würde sie 
mehlicht machen. Man darf daher auf 1 Pfund Alkohol das Gewicht von 1/2 oder 5/8 
Unzen Kampher nicht leicht Überschreiten.”39  
 
 

                                                
35 Thon 1825 s. 57 
36 Gettens 1966 s. 21 
37 Thon 1825 s. 58 
38 Thon 1825 s. 76 
39 ibid 
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Kolofonium, Colophyno 
 
Kolofonium er et destillationsprodukt fra balsamterpentin, der tappes fra hvilket som 
helst nåletræ, dog navnlig fyrretræ og gran.40 Disse træer , Pinus maritima, vokser i 
Nordamerika og i Europa. Sammen med sit lave smeltepunkt  (100-130 °C) er 
kolofonium let opløseligt i næsten alt.41 Til harpiksfernisser vælges en lys gul, 
gennemsigtig kolofonium så kaldt ”stråkharts”.42 I ældre kilder går kolofonium til tider 
under det engelske navn rosin.  
 
 
      

                                                
40 Mussey 1989 s. xxviii 
41 Gettens 1966 s. 14 
42 Winkler 1884 s. 2 

Figur 8. Kolofonium 
Figur 9. Manilla kopal 
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Kopal, Copal 
 
En dækkende betegnelse for harpikser fra træer af forskellig art, men med lignende 
egenskaber. Visse kopaler er fossile harpikser, dette gælder dog ikke dem alle. De 
hårdeste af kopalerne (Zanzibar og sierra leone) har været uopløselige i sprit og 
udelukkende anvendt til oliefernisser. Kopalerne har udgjort en stor rolle i fernisser 
gennem tiden, da disse fossile harpikser sammen med rav har været de mest 
modstandsdygtige og har kunnet anvendes udendørs opløst i bl.a. linolie.  
De mere bløde kopaler som f.eks. manilla kopalen, kongo har man delvist kunnet opløse 
i sprit og derved forefindes der også recepter på spritfernisser baseret på en kopal.       
På trods af kopalets delvise opløselighed i forskellige medier, har kopalet været et yndet 
harpiks til fernisser på grund af dets fortræffelige egenskaber:  
”Der Copal liefert wegen seinen Durchsichtigkeit, Farbenlosigkeit und härte unterallen 
Ingredeinzien die schönsten und hellsten Lackfirnisse.”43 
 
Kongokopal  
Er udvundet fra træet Copaifera Demeusi som vokser i (belgian congo44) Vest Afrika. 
Det er opfattet som det mest standard fossile harpiks og omfatter sammen med rav, 
shellak og kolofonium bestanddelene for fernisserne produceret i dag. Kongokopal, der 
bør være varmt før det opløses i olie, ændrer herved farve og bliver en anelse mørkere. 
 
Kauri  
Kaurikopalet kommer fra nåletræet Agathis australis, der gror på New Zealand. Den 
porducerer ikke nær så hårde fernisser som med Zanzibar- eller Sierra Leone kopalerne.  
 
Manilla 
Manilla kopalat har fået benævnelsen efter Phillipinerne, der var det første sted, hvor 
kopaler blev shippet til Europa. Manilla kopalet er et blødere kopal, der giver en mindre 
slidstærk fernis. I dag er der ganske få der kommer fra Phillipinerne, men egenskaberne 
er fælles for dem der i dag bærer navnet og går under betegnelsen Agathis alba.45 
 
Zanzibar (Gum anime, gum animae, gum aulmae) 

Zanzibar kopal forefindes enten som harpiks udvundet fra det levende træ Trachylobium 
verrucosum Oliv. (fra Papilionaceae familien) eller som semi-fossil i jorden under disse 
træer, eller endeligt som ægte fossil. Zanzibar copalet fra det levende træ, også kaldet 
Zanzibar anime, er blødere end det fossile harpiks, der betegnes som det hårdeste 
harpiks. Zanzibar copalet giver en mørk oliefernis.46 Farven på harpiksklumperne, der 
som oftest er runde stykker, er gullige eller mørkegrøne.47   
 

Sierra Leone  

Sierra Leone kopalet udvindes af Copaifera guibourtiana, der vokser i den Britiske 
koloni i Afrika. Tidligere var det muligt at finde fossile Sierra Leone harpikser, men i 
dag udvindes der kun harpikser fra nulevende træer.    

                                                
43 Thon 1825 s. 51 
44 Gettens 1966 s. 15 
45 Gettens 1966 s. 34 
46 Gettens 1966 s. 81 
47 Winkler 1884 s. 1 
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Mastix, Gum Mastic 
 
Mastix udvindes af træet Pistacia Lentiscus, der gror i det græske øhav, navnlig i dag 
fra øen Kios. Det kan dog også findes i Portugal, Marokko og på de Kanariske øer. Ved 
første øjekast minder mastix om sanderak, men har en hvidere farve, en ringere hårdhed 
og en større smidighed.48 Mastix er næsten fuldt opløseligt i alkohol og er svagt gullig 
med en aromatisk lugt. Harpiksen anvendes som oftest sammen med andre harpikser i 
tilvirkningen af fernisser, hvor den tilfører en lys, skinnende og elastisk egenskab, 
hvorfor den ikke blot er yndet som ingrediens til shellakpoliturer, men alene som fernis 
let lader sig polere.  
”Die Lackfirnisse, denen man Mastix beiseßt lassen sich nicht allein gut poliren, 
sondern erholten auch viele Geschmeidigkeit.”49  
 
Mastix inddeltes i handlen i to kvaliteter;  i han- og hun-mastix, hvor den sidstnævnte 
var af bedre kvalitet. Denne var markant bedre at polere og til sammenligning med 
Sandarak var dette et langt dyrere harpiks.50 Ulempen ved Mastix er dens levetid. 
Mastix gulner og bliver skrøbelig med alderen.    
 
 
 

Sanderak, Sanderac 
 
Sanderak udvindes fra nåletræet Callitris quadrivalvis samt Tetra articulate. 
Førstnævnte er en art der vokser i Australien, mens den anden tilhører 
middelhavsområdet. Det har skabt en del forvirring omkring den mørkere harpiks, der 
oprindeligt bar navnet Sanderak og kom fra enebærbusken. Denne havde en mat rød 
farve og frembragte en mørk brun fernis, modsat de ovenstående Sanderakker der er 
aflange, bløde gullige klumper af harpiks noget lig mastix i sine egenskaber. Sandarak 
er opløseligt i alkohol og giver en hvid, hård spritfernis, der er hårdere en 
mastixfernissen. Saderak anvendes som basisharpiks for lyse spritfernisser, undtagen i 

                                                
48 Thon 1825 s. 84 
49 Thon 1825 s. 83 
50 Nye og fuldstændig Lakeer-Bog 1795 s. 25 

Figur 10. Mastix  Figur 11. Sanderak 
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de tilfælde, hvor der anvendes shellak.51 Både mastix og sanderak giver en lys og 
forholdsvis elastisk fernis. Det er mest almindeligt at sanderak har været anvendt i 
forbindelse med andre harpikser bl.a. elemi og animeharpikser for at give en mere fast 
lakfernis, men Thon giver alligevel denne kommentar om den simple sanderakfernis der 
efter at have været renset og rengjort: 
”…dieser so zubereitete Sandarack gibt die Schönsten und hellsten Weingeist-
Lackfirnisse, wenn man einen Theil desselben in zwei Theile absoluten Alkohol 
auflöset.”52 
 
        
Shellak, Gum Lac  
Shellak er en harpiksholdig lak, der er sekret afsondret på specielle træsorter af 
skjoldlusen Laccifer lacca. Shellak udvindes hovedsageligt fra områderne omkring 
Burma, Indokina og Siam. Shellakken skal rengøres for bark og skidt før den kan 
anvendes som lak. Efter rengøringen, der kræver sønderdeling, sortering, vaskning 
efterfulgt af tørring fremstår seed-lacken som det nye produkt. Seed-lacken opvarmes 
og presses gennem en bomuldssæk, hvor massen bearbejdes til en sej masse, der 
trækkes og strækkes til tynde plader. Herefter afkøles disse og brækkes i småstykker, 
hvorved vi får det produkt, der sælges som shellak flager. 
 
Shellaken indeholder af natur:53 
 Harpiks 74,5 % 
 Farvestof 6,5 % 
 Voks 6,0 % 
 Fugt 3,5 % 
 Øvrigt 9,5 % 
 
Der findes dog industrielle måder, hvorpå seed-lakken kan rengøres, således at den 
færdige lak forekommer enten bleget, filtreret, med eller uden voks.         
Shellacken fra respektive Burma, Indokina og Siam, kategoriseredes i tre klasser: 
”Trælakken i Stænger, Platlakken; samt Den kornede Gummilak.”54  
 
Trælakken i Stænger (Gummilac in taculis) også kaldet Stocklack er, som navnet 
udtrykker, rålakken, der således er en betegnelse for den hårde harpiks afsondret på 
grenene og indeholder urenheder. Platlakken (Gummilac in tabulis) er derfor den lak 
som er den reneste. Her har man fjernet harpiksen fra træet, rengjort lakken og smeltet 
denne, samt efterfølgende støbt mindre plader af denne på en marmortavle. Dette er den 
af de tre kategorier der anvendes mest. Til sidst kommer Den kornede Gummilak 
(Gummilac in granis), hvilket er det der bliver tilovers efter at man har fjernet de 
farvede dele derfra. Denne lak er fortrinlig som fernis til sorte og mørke træsorter, da 
den er lysere og mere gennemsigtig.55       
    
 

                                                
51 Nye og fuldstændig Lakeer-Bog 1795 s. 23 
52 Thon 1825 s. 92 
53 Gettens 1966 s. 60 
54 Nye og fuldstændig Lakeer-Bog 1795 s. 27 
55 ibid 
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Rav, Amber 
 
Rav er et fossilt harpiks der navnligt findes på kyststrækningerne omkring det baltiske 
hav, men også i Danmark, Sverige, Norge, Frankrig og langs kysten i England. Rav, 
eller bernsten, har som mange andre harpikser tidligere været en yderst vigtig 
handelsvare, der grundigt blev sorteret og kategoriseret efter vægt og kvalitet. Således 
blev ravklumperne til fernis solgt som et bestemt produkt, nemlig ”Fernissten,” sorteret 
efter rette størrelse og kvalitet. For at høre under kategorien ”Fernissten,” måtte 
ravklumperne have en vis renhed og klarhed, dog var kravet om gennemsigtigheden, og 
derved klarheden ikke nær så højt som ved ”Sortimentstykkerne,” der ydermere vejede 
over otte loth stykket. Disse var klart de mest eftertragtede og reneste og gik som dyrest 
for mellem 2500-3000 daler pr. tønde; mens en tønde ”Fernissten” gik for mellem 100-
300 daler.56 Rav er mere eller mindre uopløseligt i de opløsningsmidler, der normalt 
anvendes til at opløse harpikser, men kan laves til en fernis når den smeltes og blandes i 
ravolie, terpentinolie eller en fed olie. Proceduren er farlig, da det kræver en ekstrem 
varm olie, der er yderst brandfarlig og eksplosiv. Det virker sandsynligt at den hårde 
fossil har været fortyndet med andre hårde harpikser når det gælder fernisser. 
Tilsætningen af rav giver en yderst mørk og langsom tørrende fernis. Udover at give en 
mørk og langsom tørrende fernis bidrager benzoeharpiksen til glansfuld fernis, der er 
holdbar og fast: 
”Unstreitig ist der Bernstein zu fetten oder Leinöl-Lackfernissen das vornehmste 
Ingredienz und gibt ihnen hauptsächlich Festigkeit, Dauer und Glanz.”57  
 
                                                
56 Thon 1825 s. 36 
57 Thon 1825 s. 38 

Figur 12. Shellak Platlak (Gummilac in tabulis) 
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5 Historiske metoder og recepter 
 
Der findes et utal af ældre recepter på fernisser og transparent overfladebehandling. På 
et tidspunkt fornemmer man interessen for at nedskrive de forskellige blandingsforhold 
og afvigelser, men der går desværre langt imellem at selve metoderne for selve 
påføringen beskrives for den enkelte behandling. Har man grunderet med olie inden? Er 
overfladen blevet slebet med eksempelvis pimpsten/trippel og olie for at porefylde eller 
har man anvendt pimpsten under selve poleringen? Har man slebet mellem lagene? Der 
findes naturligvis forskrifter at følge, gængse regler. Men da appliceringen af en 
spritfernis enten sker med pensel, strygeklods eller ball, vil det alligevel være 
informativt at vide, hvor mange gange der skal påføres samt tørretid mm. 
Shellakpoleringen har alt andet lige været mere omstændelig alt afhængig af hvilke 
harpikser, der er opløst i ethanolen. Fernis, mere specifikt i rapportens øjemed 
spritfernis, defineres som en fernis der påføres med pensel i lag af ca. seks-syv gange. 
Moore58 beskriver i ”The Cabinet-Makers Guide” at det at lave en fernis, som oftest er 
omstændelig og kræver forsigtighed. I London købtes fernis som oftest færdigt. 
Spritfernis, som appliceres med polerelap går som oftest under betegnelsen politur eller 
polish. Alle politurer anvendes på stort set samme måde. Det kan dog være en idé at 
prime åbent poret træ med tynd animalsk limvand efterfulgt af mellemslibning for at 
forsegle overfladen.59 Schäfer skriver at ”Den Franska polityren” giver arbejdet en 
fastere overflade end spritfernis, der også lettere ”rifpas” og alligevel giver de træet en 
”wacker glans”.60  
Det kunne dog være en fordel at kende til kunsten at blande/fremstille egne fernisser, 
hvis der skulle laves større mængder eller hvis man var lokaliseret langt fra byer med 
indkøbsmuligheder. Moore beskrev at det som oftest anvendtes ”white and hard 
varnish” til møbler. Spritfernissen der er flere dage om at blive til en ensartet og 
homogen væske, appliceres ganske forsigtigt med pensel. En beskrivelse af såvel 
metode og recept fra 1808 indikerer at efter træet er primet påføres træet én gang med 
fernis N:o 1, efterfulgt af fire gange med fernis N:o 2. Efter sidste penselstrøg bør 
arbejdet stå i 8-12 døgn, hvorefter det afslibes med ”skäftgräs” efterfulgt af pudsning. 
Herefter appliceres der yderligere et par lag af den samme fernis efterfulgt af 
”skäftgräs” og pudsning for at få det endelige lag efterfulgt af en tørretid på tre uger.  
Fernissen efterpoleres med trippel vha. ”samfk-skinn” dyppet i trippel. Efter afslibning 
aftøres trippel og arbejdet indgnides i ”bomolja”.61 Efterpolering med trippel beskrives 
ofte som en metode for efterbehandling eller sågar hvis polerede overfladebehandlinger 
skal genopfriskes. Ved at vikle et fint stykke uldflonel firedobbelt rundt om en 
korkklods poleres arbejdet forsigtigt med en slibemasse bestående af trippel og vand.62 
Slibemassen fjernes med hvedemel eller kartoffelstivelse63, herefter kan den endelige 
polerede flade atter indgnides, hvilket ikke beskrives generelt, men i så fald kan det ske 
som med ”bomolja” (olivenolie64) eller som Schäfer beskriver det med ”fårfett”. 

                                                
58 Moore 1827 s. 32 
59 Moore 1827 s. 50 
60 Schäfer 1845 s. 13 
61 Miniature-Skolan 1808 s. 127 
62 Moore 1827 s. 47 
63 Sinn 1862 s. 36 
64 Gyldendals Opslagsbog 1 1958 s. 268 
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Fårefedt og mælk har tidligere været beskrevet i sammenhænge, hvor 
overfladebehandlinger skulle vedligeholdes og rengøres. Det beskrives således i ”Der 
Englischer Möbelpolierer” fra 1814 at glansen på shellakpolerede overflader kan 
opretholdes ved at rense og rengøre emnerne fra støv og snavs, samt indgnides i frisk 
fed komælk.65 I dette tilfælde virker mælken eller olivenolien ikke polerende men som 
et fedtlag der snarere imprægnerer fernissen og skaber glans ved at væde overfladen. 
Der kan være endnu en vinkel på efterpoleringen i forhold til efterbehandlingen som 
sker i dag. Shellakpoleringen i nyere tid afsluttes med en afklaringslap, der kun 
indeholder sprit, denne har til formål at fjerne den olie der har været anvendt under 
selve poleringen. De få metoder, der er nedskrevet beskriver intet om afklaring med 
sprit, men henfører som beskrevet ovenfor, til en efterbehandling med eventuelt trippel 
og olie, en behandling, der ligner noget lig den som flere værksteder også benytter i dag 
ved afrensning med møbelpolish. Afklaringen med spritlap opfattes som den sidste hånd 
på værket og her får arbejdet den endelige høje eftertragtede glans og hårde overflade. 
Når det så er sagt så er spørgsmålet om hvorvidt glansen har været så høj endda 
eftersom der ikke har været afklaret med sprit. Ydermere har et afsluttende lag af olie på 
det polerede arbejde ikke opfattedes som slørende eller skæmmende, tværtimod har 
olien sikkert tjent et forebyggende formål. Michaelsen henfører til P.d’Apligny, der i 
1778 anbefaler at indgnide møbeltræ med ”olieholdige substanser” (lavendel-, terpentin, 
lin- eller nøddeolie) da: 
”die Insekten lieben die fettigen Sachen nicht, und legen ihre Eyer niemals darauf.”66  
 
Olien kan derfor have tjent til det formål at forebygge og beskytte den fernis, der lå 
øverst, mod skidt og snavs og derfor har man ikke set ilde på oliens fedtede overflade. 
En anden årsag, en mere teknisk vinkel, kan være at man på det pågældende tidspunkt 
ikke har været i stand til at udføre en afklaring med sprit på grund af den lave 
alkoholprocent. Ydermere synes efterbehandlingen at være eneste udvej for snedkerne 
at få den endelige glans på arbejdet. I 1820 udkommer Håndbog for Snedkere, Dreiere 
og Træarbeidere. For at få den sluttelige finish på det polerede arbejde skrives 
følgende:  
”Naar den paasatte Fernis, saa fuldkomment muligt, er tørret og hærdet, giver man den 
Glands. Hertil væder man en Lap fiint Lærred med fiin Provenceolie, og derpaa 
kommer man meget fiin pulveriseret Trippelse, og nu gnides Overfladen saalænge 
stærkt dermed, til den har faaet en udmærket Glands, og saa afgnides tilsidst den 
glinsende Overflade endnu engang med meget fiint Lærred, eller bedre med fiint, blødt 
Læder.”67         
 
Således er olie og trippel blevet brugt til at frembringe den sidste glans i lakken. 
Glansen kunne justeres en sidste gang gennem efterpoleringen, men kun hvis selve 
spritlakpoleringen på forhånd var udført med rene produkter og frem for alt en ren 
ethanol. Det er svært at vide, hvilken kvalitet alkohol der har været anvendt til 
spritfernis og polering. Enkelte steder beskrives Spiritus vini kvaliteten som værende 
afgørende for den endelige fernis, men kvaliteten måles alligevel på særlige måder. 
Således omtaler Horrn i 1796 at:  

                                                
65 Michaelsen 1999/13 s. 322 
66 ibid 1999/13 s. 321 
67 Håndbog for Snedkere, Dreiere og Træarbeidere 1820 s. 34 



 27

”Spiritus Vini är ej annat, än många gångor om-destilleradt Brännewin, och bör wära 
så stark, at den antänder krut.”68  
 
Dette har tydeligvis været en metode for at teste kvaliteten. Et år tidligere får man denne 
beskrivelse:  
”Til at kiende om den Wiingeist, som man vil bruge til Fernis, er dertil tienlig eller ikke, 
behøver man kun at komme en Knivsod af Krudt i en Sølvskee, helde Wiingeist herpaa, 
og antænde den med en Svovltraad. Tænder Wiingeisten Krudtet, saa er den god; men 
bliver Krudtet liggende i Skeen, saa er det et Kiendetegn paa, at Wiingeisten har 
Phlegma eller vandagtige Dele hos sig, og altsaa ikk duer til Fernis.”69  
 
Angiveligt har snedkerne været bevidste om vigtigheden for renligheden på den 
såkaldte ”Weingeist”. Således Moore beskriver vigtigheden i at udvælge og sortere rene 
harpikser til sine fernisser, samt anvende en god Spiritus vini:  
”In choosing spirits of wine, the most simple test is by immersing the finger in it, and if 
it burns out without burning the finger, it is good; but if on the contrary, it is long 
burning, and leaves any dampness remaining on the finger, it is mixed with inferior 
spirit.” 
 
I de recepter som jeg har fundet er det dog ikke sjældent at styrken på spiritus vini er 
specificeret. Den kan i så fald svinge helt fra 88% til 96%, hvor sidstnævnte må anses 
for at være noget lig den reneste sprit der kunne skaffes, mod de renere som kan købes i 
dag.    
 
Efterfølgende recepter er kopieret fra originale bøger og tidsskrifter. Omregningstabel 
for gamle måleenheder er at finde i bilagene. Recepterne kan til tider virke lidt 
tilbageholdende i metodehenvisninger. Dette kan eventuelt være et udtryk for at dette 
måtte anses for at være almen viden, for den lærde, at tilvirke fernis på det givne 
tidspunkt. Mussey kommneterer således på receptbehandlingen fra Moores genoptryk, 
hvor fernisser med rav har været en yderst farlig affære, ja næsten eksplosiv og 
beskrives som ekstrem farlig for den enkelte snedker at producere.70 
 
 
 
 

                                                
68 Horrn 1796 s. 3 
69 Nye og fuldstændig Lakeer-Bog…1795 s.11 
70 Moore 1827 s. xix 
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Recepter: 

 
 
Nr. 1 Den ægte engelske politur 182071 
Schellak, fin  4 lod  53,12 g 
Copal  1 lod  13,28 g 
Drageblod   1 lod  13,28 g 
Spiritus, rectificeret 16 lod  212,48 g 
 
 
Nr. 2 The True French Polish 182772 
To one pint of spirits of wine add,  0,56852 l 
Gum copal quarter of an ounce  7,09 g   
Gum Arabic quarter of an ounce  7,09 g 
One ounce shellac   28,35 g 
”Let your gums be well bruised, and sifted through a piece of muslin. Put the spirits and 
the gums together in a vessel that can be close corked, place them near a warm stove, a 
frequently shaking them, in to or three days they will be dissolved; strain it through a 
piece of muslin and keep it tight corked for use.” 
 
 
Nr. 3 Äkta Fransk politur-lys 184573 
Spiritus vini    1  qwarter 4,09 dl 
Copalgummi    uns 7 g 
Gummi arabicum    uns 7 g 
Shellac    uns 7 g 
”De fasta ingredienserna stötas wäl och siktas gennom en muslinsduk. Sedan slår man 
spriten jemte de olika gummiarterna i ett kärl, som kan wäl tillslutas och ställas nära en 
warm ugn. Flaskan omskakas ofta och innehållet är om 2 á 3 dagar fullt upplöst, 
hwarefter man silar det genom en muslinsduk och förwarar den silade wätskan i en wäl 
täppt flaska.”   
 
 
Nr. 4 Äkta Fransk politur-mørk 184574 
Spiritus vini   1  qwarter  4,9 dl 
Shellak   1 uns 27,9 g 
Gummi arabicum  2 drachmer 7,4 g 
Drakblod   2 drachmer 7,4 g 
Mastix   2 drachmer  7,4 g 
”Den finstötte Shellak, gummi arabicum, drakblod och mastix tillägges spiritus vini. 
Allt detta utsättes i tre timmar i ett wäl slutet kärl för en måttlig wärme, tills gummit är 
upplöst, då flås det hela i en flaska jemte någon god linolja, som omskakas med 
wätskan. Denne politur är således tjenlig för mörka arbeten, då den giswer de ljusa 
föremålen en färg, hvilken härrör af drakblodens tillblanding, som ger en röd färg.”    

                                                
71 Håndbog for Snedkere, Dreiere og Træarbeidere 1820 s. 16 
72 Moore 1827 s. 52 
73 Schäfer 1845 s. 14 
74 Schäfer 1845 s. 14 
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Nr. 5 Lys Politur 184575 
Spiritus vini   1,5 qwarter 4,9 dl 
Gummi-benzoe  2 uns 55,8 g 
Gummi-sanderarach  0,5 uns  13,95 g 
”…lägges i en sluten butelj, som ställes i warmt watten, tills allt gummit är upplöst. Det 
bär emellanåt omskakas och när allt är upplöst, silas wätskan gennem en muslinsduk 
och förwaras på en wäl korkad butelj.” 
 
Nr. 6 Polersprit 184576 
Spiritus vini, rectificerad   qwarter 2,45 dl 
Shellak   2 drachmer 7,4 g 
Gummi- benzoe  2 drachmer 7,4 g 
Wallmo-olja   2 teskeer  
”Denne sprit anwändes med myden nytta, för att fullända poleringen ty han ökar icke 
blott politurens glans och waraktighet, utan aflägsnar äfwen hwarje brist som uppstått 
under poleringen. Spiritus vini, shellac och gummi-benzoe lägges på en flaska, som 
sättes på et warmt ställe, tills gummit är upplöst;ingredienserna bör ofta omskakas. Så 
snart wätskan är afkyld, tillägger man 2 theskedar af den bästa hwita ljysa wallmo-olja, 
och omskakar alltsammans, hworpå spriten kan brukas. Den nyttjas likasom föregående 
politurer. Men för att aflägsna alla slädar, bör wid pågnidningen större tryckning 
anwändas.”  
 
Nr. 7 Engelsk polityr 186077 
250 g finaste schellack och 
60 g  drakblod pulveriseras och löses i  
750 g sprit (96%) Derefter lägger man i en flaska 
60 g kopalpulver, öfvergjuter detta med 
250 g sprit (96%), tilsätter 
180 g finaste kritpulver, digererar det några dagar på sandbad till fullständig lösning, 
afhäller en mättade lösningen af kopal i sprit, slår henne till den förstnämda lösningen, 
förenar dem i värme och filtrerar slutligen genom linne.   
 
Nr. 8 Molters träpolityr 186078 
30 g stocklack 
30 g sandarak 
250 g vinsprit 
”Allt sammans ställes öfver måttlig eld och omröres flitigt, tills hartserne löst sig. 
Härpå tager man en rulle af klädeslister, häller litet polityr derpå og betäcker den med 
mjuckt linne, som man begjutit med kall linolja. Dermed gnider man träet, som skal 
poleras, i en kretsformig riktning, dock icke för stor yta åt gånge, och fortsätter 
gnidningen, tills träets porer äro fylda, då man gnider med litet sprit och blyglitt, som 
förut, hvarvid erhålles den vackraste polityr.” 

                                                
75 Schäfer 1845 s. 15 
76 Schäfer 1845 s. 15 
77 Winckler 1884 s. 83 
78 Winckler 1884 s. 90 
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6 Forsøg 
Rapportens praktiske del tager udgangspunkt i et eksperiment delt i to sektioner. Første 
sektion handler om det indledende arbejde, der har været i forbindelse med olieslibning 
og oliegrundering. Her vil jeg udføre en oliegrundering med en henholdsvis ikke 
tørrende olie og en tørrende olie tilført sikkativ. Begge forsøg skal følges op af en 
shellakpolering for sammenligningsgrundlag. Eksperimentets anden del er 
spritlakpoleringen, der tager udgangspunkt i originale recepter fra begyndelsen af 1800 
tallet til hen over midten af 1800 tallet.  
 
Da rapporten indeholder en praktisk del vælger jeg som indledning til forsøgene at 
vedlægge et afsnit omhandlende forventninger og indledende kommentarer forud for 
forsøgene. Forsøgene er inddelt i to afsnit; oliegrundering og shellakpolering, der hver 
især vil blive kommenteret subjektivt og objektivt ud fra teoriafsnit tidligere i rapporten. 
Oliegrunderingerne bliver beskrevet først med forventninger efterfulgt af resultat fra 
forsøget; samt delkonklusion herpå. Herefter beskrives spritlakkerne; samt 
forventningerne forud for poleringerne, efterfulgt af en samlet resultatbeskrivelse og 
delkonklusion. Som det vil fremgå af mine bemærkninger af fernisserne er ikke alle 
opløst til fulde. Jeg har valgt at anvende disse til trods, ud fra det argument at 
fernisserne alligevel først er anvendelige efter filtrering ifølge ældre kilder. Filtreringen 
er hovedsagelig til for at fjerne urenheder fra harpiksen, og i dette tilfælde en ikke helt 
komplet opløst fernis. 
     
Til de praktiske forsøg er der anvendt massivt amerikansk valnød (Juglans nigra L.), 
samt prøver af spånplade fineret med amerikansk valnød (Juglans nigra L.). Der er lagt 
vægt på, at der til forsøget har anvendtes materiale af samme art og fra samme planke. 
Projektets praktiske del er opdelt i 2 sektioner, en oliering, samt en polering. 
Materialevalget hertil bør være så tidssvarende som muligt i henhold til de efterfølgende 
overfladebehandlinger. I det meste af Europa skete der en successiv indføring af 
mahogni i stedet for valnød til møbeltræ i sidste halvdel af det 18. århundrede. Valget af 
valnøddetræ bestemmes ud fra det argument, at det var det materiale der var til rådighed 
til forsøget, samt at det er tidssvarende for grunderingen med olie inden den 
efterfølgende spritfernisbehandling. Valnøddetræ har ligeledes historisk lagt materiale 
til både grundering med olie, spritfernis og politurbehandling med polerelap og skønnes 
derfor historisk egnet til forsøget.  
 
 
 
 
 



 31

6.1 Oliegrundering 

Rapportens praktiske del tager udgangspunkt i et eksperiment delt i to sektioner. Første 
sektion handler om det indledende arbejde, der har været i forbindelse med olieslibning 
og oliegrundering. Her vil jeg udføre en oliegrundering med en henholdsvis ikke 
tørrende olie og en tørrende olie tilført sikkativ. Begge forsøg skal følges op af en 
shellakpolering for sammenligningsgrundlag.   
 
Eksperimentets anden del er spritlakpoleringen, der tager udgangspunkt i originale 
recepter fra begyndelsen af 1800 tallet til hen over midten af 1800 tallet.  
 

6.1.1 Forventninger 

Side 1a: Grundering med olivenolie. Shellakpolering. Shellak Recto Superfine. 
Jeg forventer, at grunderingen med olivenolie er en porefyldning, der skal gøres over 
mange omgange. Jeg forventer, at olien på trods af at være ikke tørrende, kan efterlade 
en næsten tør overflade umiddelbart klar til lakering. Alligevel forventer jeg, at olien 
tiltrækker støv og fnug til overfladen. Ved for hurtig lakering vil denne opleve 
gennemsvedninger af olie.  
 
Jeg forventer, at olivenolien er let at arbejde med og yder minimal modstand. På grund 
af olivenoliens dybe gul –grønlige farve forventer jeg valnødden at aftage en mørk 
dybde. Denne forstærkes af shellakpoleringen efterfulgt med shellak recto superfine, der 
har en klar, gylden cognac nuance.         
 
Side 1b: Grundering med olivenolie. Shellakpolering. Shellak Recto Superfine. 
Forventninger – se side 1a. Arbejde påbegyndes da side 1a mislykkedes.  
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Side 2a: Grundering med linoliefernis. Shellakpolering. Shellak Recto Superfine. 
Grunderingen med linoliefernis foregår ud fra samme princip som med olieslibning med 
olivenolie. Ved at anvende en olie med tilsat tørstof forventer jeg at selve 
porefyldningen med olie, træstøv og pimpsten vil foregå langt hurtigere end ved 
anvendelse af olivenolie. Jeg forventer dog på trods af tørstoffet, at linoliefernissen er 
mere sej at olieslibe med og hele olieslibningen har en mere begrænset tid. Efter hvert 
lag foretages en grundig aftørring af overskydende olie. Som ved grundering med 
olivenolie forventes der en stor misfarvning af valnøddetræet, der på grund af 
linoliefernissens dybe, gullige farve vil tilføre træet en mørkere nuance. Igen forstærkes 
denne af shellakpoleringen efterfulgt med shellak recto superfine, der har en klar, 
gylden cognac nuance. (se fig.13)    
 
 
 

6.1.2 Resultat 

 
Side 1a: Grundering med olivenolie. Shellakpolering. Shellak Recto Superfine. 
Grundering påbegyndt 17/3 2007 og efterfulgt behandling 2/4 med olivenolie og et 
stykke pimpsten. Grundering ophører da pimpstenen smider store skarpe 
pimpstensskykker fra sig der efterlader dybe ridser i overfladen.  
 
Valnødden har fået en flot gylden farve og dybde efter oliebehandlingen. Overfladen 
synes næsten tør. Der ligger lidt brunt ”olieskidt” (træstøv+olie) tilbage på overfladen, 
som tørres væk med en klud. Overfladen efterlader ikke nogen olieplet på papir ved test. 
 
 

 
 
 
 

Figur 13. Side 2a før grundering med 
linoliefernis 

Figur 14. Side 2a efter grundering og 
efter polering med shellak 
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Side 1b: Grundering med olivenolie. Shellakpolering. Shellak Recto Superfine. 
Grundering påbegyndt 25/3 2007 efterfulgt af behandling 2/4, 15/4, 22/4 med olivenolie 
og et stykke pimpsten. Hertil anvendes anden pimpsten end ved side 1a. Denne synes 
tættere i struktur og en anelse fastere. Slibes på samme måde som pimpsten ved 1a. 
Efter 1 grundering fremkommer 4 ridser af mindre art end ved 1a. Overfladen har stadig 
åbne porer, men synes mere lukkede efter første grundering. Valnødden har fået en flot 
gylden farve og dybde efter oliebehandlingen. Overfladen synes næsten tør. Der ligger 
lidt brunt ”olieskidt” (træstøv+olie) tilbage på overfladen, som tørres væk med en klud. 
Overfladen efterlader ikke nogen olieplet på papir ved test. 
 
Efter to måneders tørretid synes olivenolien tør skønt den olierede overflade har 
tiltrukket støv og snavs. Efter flere lag olie skuret med pimpsten er fibrene stadig åbne, 
dog markant mindre end ved forsøgets start. Ved olieslibningen synes pimpstenen blot 
at ”flytte” rundt på olien istedet for at slibe træet og fylde fibrene med en pasta af støv 
og olie. Dette har været en yderst omstændelig og tidskrævende process. For slet ikke at 
tale om risikoen for at ridse hele det arbejde man har pudset og poleret i flere uger ved 
at en enkelt flig fra pimpstenen river sig løs.  
 
  
  
 
 
Side 2a: Grundering med linoliefernis. Shellakpolering. Shellak Recto Superfine. 
Grundering påbegyndt 25/3 2007 efterfulgt af behandling 2/4, 15/4, 22/4 med 
linoliefernis og et stykke pimpsten. (se fig.14) Hertil anvendes samme pimpsten som 
ved 1b dog rengøres med terpentin mellem grundering. Grunderingen med linoliefernis 
går lidt hurtigere end ved olieslibning med olivenolie. Efter et par lag begynder fibrene 
så småt at blive fyldt op og den polerede oliemasse skal påpasseligt fjernes fra 
overfladen efter grundering ellers tørrer den op på overfladen som semi-hærdende lak 
på overfladen. 
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6.2 Spritlakpolering 

6.2.1 Forventninger 

 

Test på fineret valnød: 
I forbindelse med rapportens praktiske del i form af spritpoleringer, der alle udføres på 
massivt valnød, vil der indledningsvis foreligge fire eksperimenter forud for 
testpoleringer på fineret valnød, der skal fungere som reference til den endelige 
diskussion. Ved spritpoleringen af de massive valnøddeplader forekommer der store 
fejlmarginer idet der både anvendes en ukendt fernis og en tørrende olie (se fig.15). 
Som reference og test udføres der følgende testpoleringerne forud for rapportens 
endelige eksperiment:        
 
 
Side 3a + 4a: Test plade 1 + 3 
Shellakpolering. Shellak Recto Superfine. Polering med vaselineolie 
Siden opbygges med Shellak Recto Superfine ved hjælp af pimpsten og vaselinolie.  
Denne testplade skal fremstå som reference til de massive valnøddeplader i glans og 
finish; samt fornemmelse ved polering.    
 
Jeg forventer at både en spritlak; samt vaselinolie der er let at polere med. Olien bør 
lægge sig på den lakerede overflade omgående efter endt lakering, Jeg forventer, at 
denne efterfølgende lægger sig som en tynd folie på det lakerede arbejde, der enten kan 
fungere som olie til næste polering eller kan fjernes med polerelap eller spritball.  
 

Figur 15. Færdige spritlakker, samt olier klar til forsøg. 
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Side 3b: Test plade 2 
Shellakpolering. Shellak Recto Superfine. Polering med valmuefrøolie 
Som ved side 3a, dog poleres med valmuefrøolie. Denne testside har til formål at virke 
som reference til de massive valnøddeplader i glans og finish; samt ved fornemmelse 
ved polering.  
 
Jeg forventer at valmuefrøolien som tørrende olie, er lidt sejere at polere med end 
vaselinolien. Som ved vaselinolien forventer jeg dog ingen misfarvning. Jeg forventer at 
denne som vaselinolien lægger sig som en tynd folie oven på den lakerede overflade 
efter at polituren har sat sig.  
 
 
Side 4b: Test plade 4 
Den ægte engelske politur 1820. (shellak, copal, drageblod, sprit) Nr.1 Polering med 
vaselin olie.  
Test plade 4 poleres som test plade 1 med vaselinolie, men som side 5a med spritfernis 
nr. 1. Dette har til formål at virke som reference til de spritfernisser der alle poleres med 
en tørrende olie, hvor i dette tilfælde der undtagelsesvis poleres med, vaselinolie, en 
ikke-tørrende olie.  
 
Jeg forventer at den tungere politur er lidt sværere at polere end Shellak recto superfine, 
men denne gang poleres den med en ikke tørrende olie, hvilket bør lette arbejdet en 
anelse. Jeg forventer en let polering, hvor vaselinolien lægger sig som en lille folie på 
den lakerede overflade.  
 
  
Test på massiv valnød: 

Side 5a: Den ægte engelske politur 1820 (shellak, copal, drageblod, sprit) Nr.1  
Let opløselig! Opløst over vandbad den 26/5-2007 og filtreret 13/6-2007. Dyb,tæt  rød 
farve. Drageblodet vil efter tid lægge sig som mindre bundfald. Dette gælder også efter 
filtrering. Denne fernis høje indhold af drageblod giver fernisen en høj opacitet. 
Copalens diskrete lugt overvindes af den skarpe alkoholdamp.    
 
Jeg forventer en hård shellak på grund af copalen og en dyb rød politur. Copalens 
gennemsigtighed kompenserer for drageblodets uklare og ugennemsigtige konsistens. 
Man kan forvente at drageblodet påvirker polituren i en særlig grad og lægger en 
ugennemsigtig film på overfladen. I denne politur er der tale om manilla copal, der ikke 
er nær så hård som de fossile copaler; dog forventes en vis hårdhed i forhold til en 
almindelig shellakpolitur eller en sandarak -eller mastixfernis.  
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Side 5b: Engelsk kopalpolityr 1860 (shellak, copal, drageblod, sprit, kridt) Nr.9 
De engelske politurer nr.: 1, 7, 9 minder meget om hinanden. Blandingsforholdene er 
stort set de samme. Det er tynde politurer, hvor blandingsforholdene mellem alkohol og 
harpiks er noget lig 1:4.  
 
 
 

 
Side 6a: Engelsk polityr 1860 (shellak, drageblod, sprit, copal, kridt) Nr.7  
Opløst i vandbad den 4/6-2007 og filtreret den 19/6-2007.  
Blandet i 2 separate flasker, hvor copalet skal forsøges opløst separat sammen med kridt 
og ethanol. Flasken med drageblod, shellak og ethanol opløses som forventet uden 
problemer. Denne fernis med drageblod, shellak og ethanol er ikke nær så dyb rød som 
Nr.: 1. ligeledes er den høje opacitet aftaget en anelse og viskositeten er ikke 
overraskende lavere. Flasken med ethanol, kridt og copal forsøges opløst over vandbad. 
Denne har en svag duft af copal, men en gennemtrængende lugt af alkohol.  For at 
undgå at kridtet bundfælder sig, rystes flasken med jævne mellemrum, hvilket giver en 
mælkehvid, tyk spritblanding med svært opløselige manilla copaler. Ved filtrering viser 
det sig at kridtet har hjulpet til opløsningen af copalet, skønt ikke alt er opløst. 
Kridtblandingen hældes på en anden ren flaske for at få kridtet til at bundfælde og få 
copalfernissen til at udskille sig, således denne kan blandes med ovenstående farvede 
shellakpolitur.        
 
De engelske politurer nr.: 1, 7, 9 minder meget om hinanden. Blandingsforholdene er 
stort set de samme. Det er politurer, hvor blandingsforholdene mellem alkohol og 
harpiks er noget lig 1:4. Forsøget med at opløse copalet i kridt kan synes at gå ud over 
politurens klarhed og transparens. Omvendt kan de enkelte kridtkorn der måtte være 
tilbage i copalfernissen ved sammenblandingen med den farvede shellakfernis, fungere 
som slibekorn i stedet for pimpsten og lægge sig i porerne. Jeg forventer som ved Nr.: 1 
en fernis der gradvist bygger en dyb rød film på overfladen med mindre 
gennemsigtighed.   
 
 
Side 6b: Äkta Fransk politur-lys 1845 (Sprit, copal, gummi Arabic, shellak) Nr.3 
Opløst i vandbad den 4/6-2007 og filtreret den 19/6-2007. 
 

Figur 16. Side 5a Figur 17. Side 6b 
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Denne lyse politur er forsøgt opløst over vandbad. Efter filtrering antages det at dele af 
copal harpiksen er opløst, men blot de større klumper forblev uopløst. Lugten af 
fernissen er stærk alkoholbaseret, hvilket ikke beretter så meget, da både copal og 
særligt gummi arabicum er svagt aromatiske. Denne franske lyse politur er yderst lys, 
næsten farveløs dog med en svag gullig tone fra shellakken. Efter filtrering fremstår 
polituren klar og med høj gennemsigtighed, særligt efter alle urenhederne fra gummi 
arabicum er frafiltreret.       
 
Jeg ville forvente en copalfernis, der med sit indhold af gummi copal var med til at 
forstærke hårdheden på shellakfernissen. Da ikke samtlige copalklumper synes opløst 
antager jeg ikke at fernissen er mærkbart hårdere end en almidelig shellakpolitur. Denne 
lyse politur vil forårsage en fugtning af træet, men på trods af den svage gullige farve 
vil polituren ikke føre til meget liv og dybde i valnøddetræet.        
 
 
Finish: Polersprit 1845 (sprit, shellak, benzoe, wallmo-olja) Nr.6 
Let opløselig! Opløst over vandbad den 26/5-2007 og filtreret 13/6-2007. Efter at have 
frafiltreret urenhederne fra gummi benzoe fremstår polerspritten som en klar fernis, med 
en dyb gullig tone. Polerspritten lugter markant af gummi benzoe og dens sødme lægger 
en dæmper på alkoholens lugt. Efter tilsætning af valmuefrøolie ligger der små perler af 
olie i fernissen, der bryder dennes gemmensigtighed.    
 
Polerespritten skal med det store indhold af shellak og benzoe medføre en halvtyk og 
massiv polerevæske til den endelige finish. Jeg er overrasket over, det lave alkohol-
indhold i recepten med tanke på formålet. Som afsluttende poleresprit til politur nr: 3, 4, 
5 forventer jeg at denne er for kraftig og svær at arbejde med. Det virker dog lidt 
besynderligt at der til polerspritten skal tilsættes olie. Dette kan betyde at selve den høje 
glans fra benzoe harpiksen bliver aftagende og finishen i stedet fremtræder, hvad vi i 
dag vil opfatte som en flot 3. gangspolering. Derimod er tilsættelsen af den lyse 
valmuefrøolie frem for den mørkere og mere gullige linolie ganske velovervejet og 
almindelig i forbindelse med fernistilberedning. Begge olier er hastigt tørrende, men 
linolien kan misfarve lyse træsorter, hvorfor valmuefrøolien kan foretrækkes i 
kunstsammenhænge og til de lyse træsorter.   
 
 
Side 7a: The True French Polish 1827 (Sprit, copal, gum Arabic, shellac) Nr.2 
Opløst i vandbad den 4/6-2007 og filtreret den 19/6-2007. Som ved Nr.: 3 er der 
problemer med at opløse copalet. Det antages dog, at det kun er de større copal klumper 
der er tilbage ved filtreringen, da der ingen copalpulver er at finde. Som ved Nr.: 3 har 
denne fernis en meget sprittet lugt, da hverken copal og særligt gummi arabicum er 
særligt aromatiske. Polituren er lys gullig, klar med høj gennemsigtighed.     
 
Jeg ville forvente en copalfernis, der med sit indhold af gummi copal var med til at 
forstærke hårdheden på shellakfernissen. Da ikke samtlige copalklumper synes opløst 
antager jeg ikke at fernissen er mærkbart hårdere end en almindelig shellakpolitur.  
Denne lyse politur vil lægge en kold, lys næsten farveløs film som fernis på 
valnøddetræet.  
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Side 8a: Lys Politur 1845 (sprit, benzoe, sandarak) Nr.5 
Finish: Polersprit 1845 (sprit, shellak, benzoe, wallmo-olja) Nr.6 
For information på Polersprit jf.: side 6a. 
Let opløselig! Opløst over vandbad den 26/5-2007 og filtreret 13/6-2007. 
Denne fernis har modsat Nr.3 en mørkere varm gul farv, der stammer fra Mandeln 
Benzoe. Som ved polerspritten jf.: Nr.6, har denne fernis en sød lugt der lægger en 
dæmper på alkoholen. Denne sødme kommer fra benzoe. Fernissen har en lille uklarhed 
og urenhed  i sig, der efter noget tid lader sig bundfælde. Dette er skidt og snavs fra 
sandarak og benzoe.    
 
Denne politur bør give en lys, hård spritfernis på grund af sandarakindholdet. Ydermere 
bidrager sandarakharpiksen med en elasticitet; mens benzoeharpiksen ophøjer glansen. 
Denne lyse politur er atter tynd, særligt hvis der sammenligens med Thon’s sandarak 
fernis, hvor en del sandarak kan blandes op med 2 dele sprit, for at give flot og lys lak.  
Med den afsluttende poleresprit virker denne behandling næsten som en benzoe fernis. 
Det må derfor forventes at denne polering bliver særlig blank eller af særlig finish. 
Bemærkelsesværdig bør der sammenlignes med Nr.2 og 8, der begge er lyse politurer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 18. Side 7a Figur 19. Side 8a 

 
Figur 20. Side 9a 

 
Figur 21. Side 10a 
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Side 9a: Molters träpolityr 1860 Nr.8 (stocklack, sandarac, vinsprit) 
Let opløselig! Opløst over vandbad den 26/5-2007 og filtreret 13/6-2007. 
Denne fernis har en mørk, varm, gul næsten orange farve. Efter filtreringen af de 
urenheder der medfølger gummi sandarak, fremstår fernissen som klar og gennemsigtig. 
På trods af den svage aromatiske lugt som sandarak besidder synes polituren alligevel 
ikke at være så sprittet som forventet.       
 
Denne lette politur er lys og både shellak og sandarak opløses let i alkoholen. Det 
forventes at denne politur med shellak og sandarak opbygger en hård, fleksibel og 
holdbar overflade. Det relative lave indhold af harpiks i forhold til alkohol gør at 
polituren forventes at være let at polere på. Som en almindelig shellakpolitur.   
 
 
Side 10a: Äkta Franfk politur-mørk 1845 (sprit, shellak, gum arabic, drageblod, 
mastiks) Nr.4 Blandet 3 tsk rå linolie i polituren.  
Finish: Polersprit 1845 (sprit, shellak, benzoe, wallmo-olja) Nr.6 
For information på Polersprit jf.: side 6a. 
Let opløselig! Opløst over vandbad den 26/5-2007 og filtreret 13/6-2007. 
Dette er den lyseste af de politurer tilsat drageblod. Som ved Nr.7 og 1 medfølger lidt 
drageblod i den filtrede politur og lægger sig på bunder efter at have stået uberørt et 
stykke tid. Da politurens viskositet er lavere end de to ovenstående virker den også mere 
transparent. Alkoholen overdøver den svage lugt af mastiks og gummi arabicum.     
 
Jeg forventer at den første mørke franske politur er behagelig at arbejde med og let at 
polere, særligt på grund af tilførsel af mastiks. Denne kan sammenlignes med den 
almindelige shellakpolitur, hvor denne burde være markant smidigere at arbejde med 
under polering på grund af tilsat mastiks. Ydermere forventer jeg til at begynde med en 
dyb mørk rødlig farve på grund af dragebloden, samt det tilsatte linolie. Linolien kan 
jeg forvente både giver dybde til træet i det omfang det trænger i træet og gør selve 
poleringen lettere og forhindrer polerelappen at brænde fast. Gummi arabicummet skal 
virke som bindeled i polituren mellem de forskellige ingredienser. Alt i alt forventer jeg 
en smidig og let politur der også er let skinnende på grund af mastiksen. 
 

6.2.3 Resultat/Delkonklusion 

Indledningsvis blev der poleret fire testplader som reference for spritpoleringerne udført 
på massivt valnød. Testpladerne har været en hjælp til at fejlfinde og løbende 
konkludere på spritfernisserne. Som en del af eksperimentet og testpoleringerne er der 
både poleret med ikke-tørrende og tørrende olier. Den ikke-tørrende vaselinolie er en 
problemfri og behagelig olie at polere med. Olivenolien er ligeledes en behagelig olie at 
polere med, derimod stiller det større krav til snedkeren der polerer, hvis der poleres 
med tørrende olie. Den tørrende olie er mere tung og sej at polere med. Både 
valmuefrøolie og linolie skabte problemer under poleringen; mens vaselinolie som 
ventet var problemfri. Modsat poleringen med vaselinolie oplevede jeg gentagne gange 
de polerede overflader få en klæbrig og sej film; et udtryk for at spritlakken ikke havde 
hærdet ordentligt. Dette problem opstod kun ved polering med tørrende olie.  
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Jeg henviser igen til den Engelske Möbelpoleraren, der kommenterer brugen af tørrende 
olie. (jf. afsnit: Anvendelse af olie under polering)  
”…..Når fettet på dynan börjar bliwa klibbigt och fastna, påstrykes ny olja.”  
 
Ved anvendelse af for meget tørrende olie bliver overfladen klistret og klæbrig, samt 
overfladen får striber. Den Engelske Möbelpoleraren beskriver risikoen ved en klæbrig 
polerelap der fæstner, samt hvorved dette kan undgås ved at påføre mere tørrende olie. 
Den tørrende olie skal dog tilføres ganske lidt ad gangen, ellers hærder shellakken 
dårligt.  
 
De første fire testplader er indledende eksperimenter til spritpoleringerne der udføres på 
de massive plader. Det eneste testpladerne har tilfælles er håndværksteknikken, 
materialerne anvendt i eksperimentet varierer fra testplade til testplade. Således poleres 
både testplade 1+2+3 med shellak recto superfine, hvorimod testplade 4 poleres med 
Den ægte engelske politur 1820 Nr.1. Testplade 4 poleres denne gang med en ikke 
tørrende olie, vaselinolie, hvorefter i det efterfølgende eksperiment Den ægte engelske 
politur 1820 Nr.1 poleres med valmuefrøolie.  
 
De massive valnødplader er til eksperimentet behandlet med hver deres spritlakpolering. 
Inden forsøget er der opstillet forventninger til hvert eksperiment. Forventninger, der 
kan være med til at besvare spørgsmålet om brugen af forskellige harpiks i spritlakker. 
Det er svært at sige om enkelte harpikser er direkte lettere at polere med end andre. Der 
står således beskrevet i forventningerne at copalpoliturerne angiveligt er hårdere at 
polere med, mens de sammenblandede fernisser til henholdsvis side 9a. (stocklack, 
sandarac, vinsprit) eller side 10a. (sprit, shellak, gum arabic, drageblod, mastiks) bør 
være lettere at polere. Denne teori er derimod sværere at bevise på baggrund af 
forsøgenes begrænsede omfang. De massive valnødplader til forsøgene måler 22,5x31 
cm. Referencepladerne derimod, poleret med shellakpolitur og vaselinolie er poleret på 
en anelse større plader. Ydermere er håndværksteknikken kendt og shellakpoleringen 
bliver som ventet, blank og ensartet. Det havde nok tjent eksperimentet for 
spritlakpolering bedre med større plader, idet det i forvejen kræver en trænet hånd at 
polere små plader til perfektion. Ydermere har der i forsøgene været tilpas mange 
ubekendte til at det er svært i første forsøg at evaluere på eksperimentet. Til forskel fra 
shellakpoleringen testplade 1+3 efterlader politurerne med drageblod små 
pigmentaflejringer på polerelappen, der sammen med den tørrende olie klumper sig 
sammen langs kanten af lappen. Dette olieaffald kan, når polerelappen køres delvist tør, 
løsne sig og falde af lappen som ”oliefnug”. Den tørrende olie på den polerede 
overflade tiltrækker, modsat den ikke tørrende olie, støv og skidt til sig. Dette giver en 
ujævn og uklar overflade.         
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7 Diskussion 
 
Opløsningerne fra midten 1800 tallet er generelt meget tynde i forhold til den 25 % 
stamløsning der var blandet til den mere moderne del af projektets praktiske del. 
Stamløsning af Ernst P. AB. Shellak recto superfine blev blandet til forholdet 300g 
shellak og 1L sprit. Denne stamløsning står herefter færdig som base og dele af den kan 
fortyndes yderligere efter givent formål, som f.eks. priming, grundering, polering og 
finish. I princippet kan løsningen justeres med shellak eller ethanol alt efter ønsket 
viskositet. Det, at der i dag arbejdes ud fra stamløsninger, kan på sin vis virke som 
modstridende håndværksteknik, når man studerer de gamle kilder, hvor de ældre 
recepter og metoder synes at tage udgangspunkt i hvert enkelt formål og arbejde. 
Modsat en stamløsning til fernissering af billedrammer, priming af møbler og polering 
af møbler, blandede man shellakpoliturer til hvert enkelt formål med tilsatte harpikser 
der, hvis egenskaber passede bedst til lejligheden.  
 
De tynde recepter fra slutningen af 1700 tallet og 1800 tallet kan indikere en dels 
mangelfuld nedskreven informationskilde, men også en anden måde at arbejde på og 
dels en mere målrettet arbejdsform, hvor eftersom harpikserne var urene og recepterne 
krævede flere dages/ugers forberedelser inklusive filtrering. Dette kunne ledes til at tro, 
at man havde flere flasker færdigblandede shellaker til selv samme arbejde: priming, 
grundering, polering og finish. Dette er én teori, én teori der følges godt op af en anden 
der omtaler shellakpoleringen lagt omhyggeligt med polerelap på en oliebund. 
Oliebunden sørgede for en fin ensartet og jævntpudset overflade, hvor porerne var fyldt 
op med en pasta af tørrende olie, eksempelvis pimpstensmel og træstøv. Således 
sørgede denne pasta for ikke bare en flot og jævn overflade, der lukkede porerne, 
ydermere behøvede man ikke længere en politur med tyngde, dyre og kostbare 
fyldstoffer. I stedet behøvede man en tynd shellak, der kunne forene overfladen i 
harmoni og skønhed, samt gøre overfladen hård og blank. De kostbare eksotiske 
harpikser har sikkert været en del af overvejelsen, hvilket kan være en af årsagerne til 
den tykke oliebund efterfulgt af en tynd shellak. (jf. afsnit: Harpiks/Rav)  
Olieslibningen med pimpsten kræver koncentration og forsigtighed. Den massive 
pimpsten kan afgive både mindre og større pimpstenskorn under slibningen, der kan 
efterlade alvorlige ridser på arbejdet. Pimpstenen bør pudses grundigt inden brug for at 
mindske risikoen for dette. 
 
Interessant er selve poleringen med den tørrende olie. Der er historisk dokumentation 
for hyppig anvendelse af eksempelvis linolie, valmuefrøolie og nøddeolie til polering. 
Disse er alle tørrende og vil efterlade en film der er hårdere og fastere end de langsomt 
tørrende eller ikke tørrende olier som eksempelvis mandelolie og olivenolie. 
Anvendelsen af tørrende olier såsom nøddeolie, valmueolie, linolie m.fl. må således 
opfattes som almindelig ved påføring af spritpoliturer som anvendelsen af ikke tørrende 
olier eksempelvis olivenolie. Olien har haft en langt større rolle i spritlakpoleringen end 
olie som materiale har i dag. Frem for alt anvendte man olie, længe for selve 
spritlakpoleringen, til at opnå et jævnt, pænt og velslebet arbejde. Efterfølgende hændte 
det at dråber af olie både kom på polerelappen; samt i polituren. Modsat i dag. Så det 
virker ikke som om olie var noget man forsøgte at undgå i det polerede arbejde. Olie 
anvendes varsomt under shellakpolering eftersom den udelukkende har til formål at 
forhindre polerelappen at hænge i, mens det grove polerearbejde pågår. Senere ønsker 
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man den anvendte olie bort, således den rene skinnende shellakpolitur kan fremstå 
alene. Den tørrende olie er længere om at trænge gennem polituren under poleringen, 
hvorfor for meget brug af olie vil efterlade en broget og klæbrig overflade. Ved mindre 
brug af olie opnås en glattere overflade, der samtidig er mere slidstærk. 
 
Efterfølgende blev hele den polerede overflade efterbehandlet med trippel og olie. Det 
er svært med sikkerhed at fastslå overfladen på et nypoleret møbel der forlader et 
værksted i starten af 1800 -tallet. Men det er muligt at opstille enkelte teorier der til en 
vis grad er gældende for den tidsperiode. Den polerede højglans viser sig at blive 
ganske interessant eftersom det kræver en yderst ren sprit at foretage en afklaring. Af 
samme årsag er det tyndt med henvisninger på afklaringer med spritlap før efter 1900 
tallet. Glansen har i givet fald været en mindre blank overflade, alternativt poleret frem 
ved hjælp af trippel og olie.     
 
Kan man lære noget af denne ældre måde at polere på eller at udnytte harpiksens 
egenskaber på? Der bliver naturligvis ikke poleret samme omfang eller variation af 
møbler i dag, så et værksted med behov for flere spritlakker er måske ikke nær så stort 
som tidligere. Den franske polering har lært os, at vi opnår en blank, skinnende 
overflade, men også en sart og ejendommelig overflade. I tilfælde spritlakken tjener til 
en mere anvendelig overflade tilføres eventuelt mere hårdføre harpikse, såsom manilla 
copal, og denne poleres på et underlag af en oliegrund bestående af eksempelvis en 
linoliefernis, der kan tilføre ekstra liv og holdbarhed til det polerede møbel. Den store 
anvendelse af tørrende olier og især linolie synes interessant for hypotesen 
omhandlende de polerede overfladeres styrke og holdbarhed. Det kan virke som om 
snedkerne har haft flere muligheder for at justere det endelige udtryk på.  
 
Sammenblandingen af harpiks; samt hvorledes spritlakken kom til udtrykke på arbejdet 
parallelt med oliegrundering og efterpolering kunne variere mulighederne for 
helhedsindtryk. Rødlig, til grønlig til gullig nuance. Varme, kulde. Glinsende, hård, 
eksklusiv. Mat, blød, anvendelig. Således kan harpikserne nøjagtig som krydderier til 
gastronomien være med til at styre overfladebehandlingens sanseindtryk efter ønske. 
Polering med bl.a. drageblod og olie har øget dybdepåvirkningen i træet. Sandarak og 
mastiks har medført yderst fine, lyse og klare politurer; mens benzoe harpiksen har 
bidraget med en glans. Vi kan lære af at i stedet for at polere og vedligeholde møbler 
med samme overfladebehandling, shellakpolituren, så findes der andre udveje. Vi kan 
lægge en dybere bund, en mere holdbar bund og afslutte med en finsihpolitur som ved 
spritlakpolering af side 6b, side 8a og side 10a,  der skal give glans og hæve hele 
fernissen til en højere enhed.       
 
Efterbehandlingen med trippel og en tørrende olie, kan på sin vis være et alternativ til 
den i dag anvendte polish, der anvendes i større stil til rengøring og oppolering af 
polerede møbler. Poleringen med trippel og tørrende olie er mere tidstypisk og kan med 
anvendelsen af olie virke beskyttende på den polerede overflade. Trippel virker 
slibende, hvorfor denne skal anvendes varsomt på en original lakeret/poleret overflade; 
det er noget lig samme  argument, der er g ældende for anvendelsen af polish, der 
ligeledes indeholder slibepasta eller slibemiddel.         
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9 Bilag 

 

A Gamle måleenheder 

 
De fleste ældre recepter leveres i måleenheder, der er forældede og bør derfor omregnes 
til moderne enheder. Francén henviser til en Måttordbok fra Jansson, hvor disse bliver 
omskrevet. Nedenstående tabel er fra Francéns rapport. 
  

Enhed Vægtmål Volumen 
Butelj  6,5 dl 
Drachmer 3,7 g  
Jungfru, el  qwarter  8,2 cl 
Kanna  2,617 l 
Lod, el 4 qvintin 13,28 g  
Qwarter, el  stop  3,27 dl 
Skålpund  425 g  
Stop, el  kanna  1,3 l 
Uns (från 1862 29,69g) 27,9 g  
 
Nedenståend måleenheder er fra Gyldendals Opslagsbog af 1958: 
1 pint= 1/8 gallon=0,5682 dm3=0,56825 l 
1 gallon= 4,546 l 
1 ounce= 1/16 pound= 28,35 g 
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B Anvendte materialer og recepter 

        
Lim 

• Fisklim, Ets L. Laverdure & Fils 
 
Overfladebehandling 

• Shellak, Recto Superfine, Ernst Petterson 
• Polersprit, Ethanol – 99,5 %, Københavns Farvehandel 
• Ethanol 99,5 %, Kemetyl 

 
Olie 

• Olivenolie 
• Valmuefrøolie, Naturmaling 
• Linoliefernis, Københavns Farvehandel 
• Rå Linolie, Borup 
  

 
Øvrigt 

• Gummi Arabicum, Kremer pigmente 
• Gummi Mastix, 60050, Kremer pigmente 
• Gummi Sandarek, 60100, Kremer pigmente 
• Gummi Kopal Manilla, 60150, Kremer pigmente 
• Gummi Benzoe Mandeln, 60250, Kremer pigmente 
• Drachenblut, 37000, Kremer pigmente 
• Pimpstenspulver 5/0, Københavns Farvehandel 
• Pimpsten, Københavns Farvehandel 

 
 
 




