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Sammanfattning
Anledningen till att skriva om cellulosalack är att från år till år det finns allt fler möbler med sådan ytbehandling som hamnar på konserverings- och restaureringsverkstäder. Dessa möbler kommer framför allt från
1950- och 1960-talet (när det var en av dem vanligaste typerna av ytbehandling) men även från 1920- och
1930-talet. Idag har möblerna från 1900-talet blivit antikviteter och eftersökta på marknaden. Därför är dem
värdefullast med sin ursprungliga ytbehandling som behöver skyddas och bevaras.
Den här typen av transparent ytbehandling orsakar många problem för en konservator men jag har
koncentrerat mig på hur man partiellt kan bättra lakuner, som man kan tolka här som tomrum, brist, bortfall
av transparent ytbehandling (ordet kommer från latin – lacuna, lacunae).
Tidigare har den vanligaste metoden för att restaurera en möbel med förstörd cellulosaytbehandling
varit att rensa bort den gamla och lägga på helt ny. I moderna tider är det uppenbart att det är inte särskilt
miljövänlig och hälsosamt att rensa bort och lägga på nytt cellulosalack samt med bevaringsattityd är det bättre att reparera den gamla ytbehandlingen som är originell och autentisk. Som möbelkonservator borde man
lära sig att hantera sådan ytbehandlingsproblematik.
Därför finns det behov att hitta metoder och material som hjälper att fylla lakuner på ett effektivt sätt.
Där har jag också värderat dem utifrån konserverings- och restaureringsgrundregler. Baserade på skriftliga
källor samt på min och min handledarens erfarenhet i detta område, har jag i mitt examensarbete genom
praktiska experiment presenterat och utvärderat några metoder att fylla lakuner.

Abstract

The reason to write about cellulose lacquer is that from year to year there are more and more furniture with
such transparent coatings that come to the conservation and restoration workshops. The furniture comes
mainly from the 1950´s and 1960´s (when it was one of the most common type of transparent finishes) but
also from the 1920´s and 1930´s. Today the furniture from the 20th century has become antiques and sought
after on the market. Therefore, they are still valuable with their original coatings that would need to be protected and preserved.
This type of transparent finishes causes many problems for the conservator, but I have concentrated
on how to partially improve the lacunae that you can interpret here as a break in continuity, gaps in transparent coatings (the word comes from Latin – lacuna, lacunae).
Earlier, the most common method of restoring a furniture with damaged transparent coatings was to
remove the old and add a whole new one. In modern times, it is obvious that it is not very environmentally
friendly and healthy to clean up and add new nitrate cellulose laquer, with conservation attitude is better to
repair old finishes that are original. One should learn how to handle such transparent coatings problems.
Therefore, there is a need to find methods and materials that help fill gaps effectively. I have also evaluated them based on preserving and restoration ground rules.
Through practical experiments, based on written sources as well as on my and my supervisors experience in this area, I have presented and evaluated some methods of filling lacunae in my bachelor thesis.
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Förord
Transparent ytbehandling fyller en speciell funktion för en möbel dvs. fokuserar betraktarens uppmärksamhet och därför syns alla defekter i ytbehandlingen och faner ännu tydligare (se omslagsbild). Den här bilden
visar ett åldrat cellulosalack som har karakteristisk krakelyr och många lakuner. Cellulosaytbehandlingar var
vanligvist lagda ganska tjockt, exklusive dem första två decennierna av 1900-talet. Således är en skada väldigt
tydlig på en ytbehandling som historiskt har varit ganska tjock1.
Jag tycker att det är nyttig för en konservators arbete att fylla ytbehandlingsskador partiellt utan att
arbeta på gammalt sätt dvs. lägga till många lager av ytbehandling (t.ex.: av schellack) eller rensa bort hela
ytbehandlingen (som är mot konservatorsetik).
Det är en risk för trämissfärgningar där ingen beläggning av cellulosa finns på grund av repor. Det
kan bli ännu synligare om man vill lägga en ny ytbehandling på hela ytan eftersom flytande ytbehandlingsmaterial t.ex.: vax eller schellack kan orsaka mörka fläckar när den hamnar på lakuner med ”oskyddad”
faner. Även oljor kan orsaka stora problem med mörka fläckar, som är effekt av olja som tränger sig genom
sprickor, repor och lakuner under ytbehandlingen2. Det är tidskrävande att lägga hela ytbehandling eftersom
man först fyller lakuner och man behöver göra pauser för att stabilisera ytbehandlingen och upprepa processen. Det ökar risken för att skada hela ytbehandlingen. Även om man rensar bort hela ytbehandlingen och
lägger helt på nytt så upptäcker man att den nya är betydligt mörkare än den gamla på andra ytor av möbeln
så det krävs det att rensa bort ytbehandlingen från hela möbeln eller göra den skadade ytan ljusare (kanske
bleka).
Här uppstår en fråga - hur mycket lönar det sig att spendera för att fylla ytan med lakuner eller rensa
bort och lägga ny ytbehandling? Enligt mig är dessa procedurer tidskrävande och också riskabla när det
gäller resultatet och följer inte konservators principer.
Därför är det speciellt viktigt att arbeta partiellt och ”fylla” lakuner i ytbehandlingen lokalt för att
skydda faner och förbättra hela ytan (estetiskt mål).
Målet med mitt praktiska arbete var att en fyllning skulle uppfylla följande kriterier:
a). osynligt - transparent i liknande färgnyans som skadans omgivning
b). reversibelt dvs. man kan rensa bort den om det behövs utan att skada originalet
Konservator vill inte förlora ett historiskt värde och patina som sitter kvar i den åldrade och gulnade
lacken. Den gula/gulbruna tonen i cellulosaytor kommer med tiden som resultat av framför allt ljus och
UV-strålning3 och det är svårt att efterlikna detta enbart med en metod eller material. Oftast blir det en kombination av några material och teknik.

1 “Transparent coatings on wood are part of an optical system, which basically consists of three elements: the open-pored wood, the
varnish layer and the surrounding air. The transparent varnish coating has two functions. First, it reduces the light diffusion inside
the pores of the wood by filling the pores. Second, if applied in a thicker layer, it creates more specular light, creating gloss. (…) A thin
film with a high refraction index is optically more effective than a thick film with a low refraction index, i.e. it gives the varnish a more
intense gloss”. Piening H., Creating a varnish “refresher”, in: Proceedings XII International Symposium on Wood and Furniture
Conservation, Amsterdam 2014, s. 114.
2 “Traditional are potentially very damaging and cannot be recommended for conservation treatments because they may cause significant damage to, or loss of, an original coating. In addition, those that contain linseed oil can, in the long term, cause unsightly and
sometimes irreversible disfiguration of a surface. The oil penetrates gaps in the varnish, for example along the outline of marquetry
designs, or surface checks in the wood”. Rivers S., Umney N., Conservation of furniture, Oxford 2003, s. 607-608.
3 ”Visible light and long-wave UV are primary causes of nitrogen-oxygen bond cleavage, resulting in a molecular breakdown”.
Meincke A., Hausdorf D. (bl.a.), Cellulosanitrat coatings on furniture of the company of master craftsmen, JAIC, 2009, 48(1), s. 4.
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1. INLEDNING
1.1 Mål
Målet med rapporten är att kasta nytt ljus på
bearbetning av lakuner på cellulosalack genom
att presentera några metoder och material, som
fungerar eller icke fungerar för partiell bättring av
cellulosaytbehandlingar.

1.2 Syfte
Genom att göra experiment med olika material och metoder för att hitta optimal metod för
fyllning av lakuner med hög precision och sedan
jämna det yttersta skiktet på den platsen med
omkringliggande ytan genom mekaniska och/eller
kemiska processer är syftet och strävan.
Jag skulle vilja fördjupa min yrkeskunskap
och bygga vidare på den jag hämtade under praktikkursen särskilt i ytbehandlingsområdet med
”nya” material och teknik.

1.3 Frågeställningar
Varför en partiell bättring kan vara mer nyttig
än att rensa bort den gamla ytbehandlingen eller
lägga några lager av ny cellulosalack?
Hur fungerar nya verktyg och material i detta sammanhang med tanke på konservatorsetik,
särskilt reversibilitet?

1.4 Avgränsningar
Det finns många problem som är kopplade till cellulosaytbehandlingar och dess åldrandet bl.a.: adhesionproblem, krackeleringar, gulning och brunfärgningen. Jag har undersökt en typ av skador
dvs. lakuner4 oavsett deras orsakerna (mekaniska
eller som ett resultat av nedbrytning av transparent ytbehandlingen). Vanligtvis förekommer inte
bara en enda typ av skador utan en kombination
av dem starkt kopplade till varandra.
Jag försökte att åtgärda lakuner såvida som
det var möjligt utan att först arbeta med andra
skador. Detta fungerade som sine qua non för det
vidare arbetet med lakuner.
4 Som kan tolkas som bortfall av transparent ytbehandling (på
engelska gaps eller lacuna). Men jag inte räknade krackeleringar som även bygger en negativ form på ytan på grund av deras
mikroskopiska skala.

Även om man gjorde en väldigt avancerad
analys med dyr utrustning som bara finns på elitlaboratorier då svarar det inte på alla frågor ändå.
Man får veta hur tjock en transparent ytbehandling är, hur många lager det finns där, hur tjocka
dem är och om dem består av organiska eller
icke-organiska substanser samt man kan identifiera dessa substanser med stor sannolikhet, men
det blir fortfarande okänd exakt vilka substanser
i vilken proportion och hur var dem blandade i
lacken.

1.5 Källor och tidigare forskning
När det gäller cellulosalack, finns det inte så många tryckta källor och nästan inga som gäller just
lakunproblematiken. Här kan man nämna bara tre
artiklar från Proceedings XII International Symposium on Wood and Furniture Conservation5 som
handlar om den typen av transparenta ytbehandlingar och en artikel från Journal of the American
Institute for Conservation från 2009 som handlar
om konservering av några möbler med cellulosalack6.
Det finns många publikationer som handlar om cellulosanitrat som substans i kemiskt
sammanhang. Dessutom finns det ganska många
artiklar som handlar om nitrerad cellulosa material som har använts inom konserverings område
för att skydda antikviteter7. Dem handlar om hur
cellulosa produkter åldrats.
Jag har baserat min rapport på boken Conservation of furniture8, artiklar från vetenskapliga
tidskrifter och böcker som berör mitt valda ämne.
Jag har inte hittat någon djupgående rapport som handlar om lakuner i cellulosa nitrate
ytbehandlingar. Det är också värt att nämnda ett
examensarbetet från 2012 skriven av Silje Sønsteby Johansen på Malmstens, som handlar om
krackeleringar ”Cellulosenitrat - identifisering,
regenerering og konsolidering av krakelert celluloselakk”9.

5 Proceedings XII International Symposium on Wood and Furniture Conservation, Amsterdam 2014.
6 Meincke A., Hausdorf D. (bl.a.), Cellulosanitrat coatings on
furniture of the company of master craftsmen, JAIC, 2009, 48(1),
s. 1-24.
7 Ocskå kallad cellulosanitrat, pyroxylin eller nitrocellulosakrut.
8 Rivers S., Umney N., Conservation of furniture, Oxford 2003.
9 Johansen S.S., Cellulosenitrat - identifisering, regenerering og
konsolidering av krakelert celluloselakk, Lidingö 2012.
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2. TEORI OCH BAKGRUND
2.1 Historia av cellulosalack
På 1840-talet uppfann man cellulosanitrat (CN)
som ett kraftigt sprängämne10. Cellulosa nitrate
laquer gjorde sitt intåg i början av 1900-talet11.
Man kan säga att på 1920-talet, i samband
med uppfinningen av sprutpistol, kom det nya
materialet och den nya tekniken snabbt ersätta de
traditionella ytbehandlingsmetoderna i möbeltillverkning dvs. schellack och oljor. Då hade börjat
en ”gyllene” epok för cellulosanitrat lacquers i
möbelindustrin. Cellulosanitrat tillverkades av tre
största amerikanska producenter: DuPont, Hercules Powder Company and Atlas Powder Company12.
Den typen var huvudytbehandlingen i
möbeltillverkningen och massproduktion, förstås
med vidare innovationer vad gäller torkningstid, teknik av applicering, utseende, klarhet och
kombination med andra substanser (framför allt
hartser) fortsatte till den tiden när polyuretanprodukterna satte i stället för cellulosa nitrate lack på
1970-talet13.
Trots kemiskt inneboende instabilitet av cellulosalacken var den kommersiella användningen
av den vid år 1978 fortfarande stor - cirka 75% av
trämöblerna producerade i USA hade den här
typen av ytbehandling14.

10 Mills J.S., White R., The organic chemistry of museum objects,
London 1987, s. 65.
11 Den första patent var registrerad i U.S. patents i 1905. Patent
805,466. F. Hiinerbein. Compound for finishing wooden and
other surfaces.” Since early versions of nitrocellulose were thick
and viscous, diluting to produce a thin coating resulted in a film
with low solids content, which was not particularly appropriate for
a furniture varnish”. Meincke A., Hausdorf D. (bl.a.), Cellulosanitrat coatings on furniture of the company of master craftsmen,
JAIC, 2009, 48(1), s. 2-3.
12 Meincke A., Hausdorf D. (bl.a.), Cellulosanitrat coatings on
furniture of the company of master craftsmen, JAIC, 2009, 48(1),
s. 3.
13 Det är väldig intressant att jämföra patent från olika tider
t.ex.: från 30-talet https://patentimages.storage.googleapis.
com/04/0a/aa/e17103d3571405/US1884255.pdf och från
60-talet https://patentimages.storage.googleapis.com/20/e6/2e/
a996164747c2a7/US3188224.pdf
14 Horie C.V., Materials for Conservation: Organic Consolidants,
Adhesives and Coatings, Oxford 2000, s. 49.

2.2 Teknisk beskrivning
Slutprodukten av reaktion mellan cellullosa och
salpetersyra är cellulosanitrat som brukade kallas
”nitrocellulose”, men det är inte korrekt benämning15.
Transparent cellulosanitrat lacquers består
generellt av cellulosanitrat, fyllningsmedel (stora mängder mjukningsmedel och hartser) samt
lösningsmedel. En typisk cellulosalack inkluderar ca 5% mjukningsmedel, 20% CN och 75%
lösningsmedel. Cellulosalack är mycket användbar
som ”lack” och lim eftersom det är ganska lätt att
lägga den typen av ytbehandling. Den omvandlas
snabbt till ett torrt, starkt och transparent material
när lösningsmedlet dunstar16.
Cellulosanitrat bildar lackens kedjeskelett
och mjukningsmedel och hartser modifierar egenskaper av lacken.
Cellulosalack har god hårdhet och genomskinlighet. Cellulosalack visar vanligtvis genomsiktlighet omkring 50°C. Deras motståndskraft
mot vatten är rimlig medan omvänt är de lättlösliga i organiska lösningsmedel. En eventuell svaghet
är dålig vidhäftning till materialet främst beroende på brist av tvärbindningsprocesser bland
polymerkedjorna. Lösningsmedelsinnehållet är
mycket högt (upp till 80 viktprocent) i följd av de
molekylära dimensionerna hos polymerkedjorna
som begär stora mängder lösningsmedel för att
minska lösningsviskositeten.
Tillsatsen av ett naturligt och/eller syntetiskt
harts avgör lackens kvalitet, eftersom när man
ökar hartser mängden då ökar man tillsammans
ytans glans och vidhäftning och minskar antal
lackslager samt förkortar tiden att polera. Andra
naturliga hartser användes också som tillsatser,
men dammar användes mest omfattande.
För att få en beläggningsfilm med korrekt
vidhäftning och flexibilitet och glansen använde
man lämpliga mjukgörare.
15 “The nitric ester of cellulose is usually known as nitrocellulose,
but name is not strictly correct as the groups formed are C–O–
NO3 (cellulosanitrat) and not C–NO2 (nitro derivate)”. Bulian
F., Jon A. Graystone J.A., Wood Coatings. Theory and practice,
Amsterdam 2009, s. 65.
16 Horie C.V., Materials for Conservation: Organic Consolidants,
Adhesives and Coatings, Oxford 2000, s. 132.
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De vanligaste mjukningsmedlen är kamfer eller
ricinolja. Man brukade använda några mjukningsmedel med olika proportionen.
Dibutylftalat (DBP) är det mest använda
mjukningsmedlet pga det är mycket kompatibelt
med nästan alla syntetiska och naturliga hartser
och är billigt och har bra motstånd mot vatten17.

en del av cellulosanitrat kedja18

Metod att lägga cellulosaytbehandlingen
Cellulosaytbehandling lade man på redan
förberedd det vill säga infärgad yta.
Val av olika metoder berodde på de krav
man ställde på den färdiga ytan. Ibland behövdes
det ingen grundlack men vanligvist använde man
träfyllor eller grundlack för att porfylla ett grovporigt trä. Den vanligaste grundlacken var polityrstryckning med tunn koncentration av schellack utan vax (1:10).
För att göra det vattenbeständigt använde
man träfyllor eller oljor, sedan polityr och cellulosalackningen i slutet. Det bästa sättet var att göra
lackering med cellulosalack med varmsprutpistol
som hade reglering från 30 till 90 grader (2 till 3
gånger för att uppnå önskvärd tjocklek)19.
Mellan lagren brukade man mellanslippa
ytan efter varje sprutning och efter den sista lager
utförde man polering.
Dresdner skrev om det hur man kan använda cellulosalacken idag på en snickeriverkstad20.

2.3 Problem med cellulosalack
Alla sönderdelningsreaktioner och mekanismer
är starkt inneboende. Lackets torktid, dess bearbetning (och den resulterande komposition och
17 Meincke A., Hausdorf D. (bl.a.), Cellulosanitrat coatings on
furniture of the company of master craftsmen, JAIC, 2009, 48(1),
s. 3.
18 Bulian F., Jon A. Graystone J.A., Wood Coatings. Theory and
practice, Amsterdam 2009, s. 65.
19 Mer om det skriver Marthin M., Ytbehandling med cellulosalack, (i:) Paulsson G. (red.), Snickeri, Hantverkets bok, Stockholm 1947, s. 360 - 362.
20 Dresdner M, Nitrocellulose Lacquer. The “old standby” finish
(i:) American Woodworker, 1996, 12, s. 90-91.

tjocklek), miljöförhållanden (ljus, relativ fuktighet,
temperatur) och hur man har använt möbeln. Alla
destruktiva processer som gäller ytbehandlingen
på möbeln är starkt relaterade till varandra.
Hastighet av nedbrytningen av cellulosalacken beror på materialet (dess innehåll) och hur
den var lagt på ytan (renhet, torktid), samt hur
tjock är den, sedan miljöegenskaper (ljus, fuktighet och temperatur) och hur var den använts.
Med tiden åldras cellulosalacken ordentligt
och det uppkommer många problem som är kopplade till den här transparenta ytbehandlingen:
adhesionproblem, krackeleringar, gulning och
brunfärgning samt lakuner.
Cellulosanitrat bryts ned vid rumstemperatur tack vare kombinationen av oxidation och hydrolys som förekommer med syrföroreningar och
accelererats av ljus. Dessa reaktioner återförs med
nitritoxider och syror som leder till gulning21.
Lackens polymerkedjor begär stora mängder
lösningsmedel för att minska lösningsviskositeten
och därför harcellulosanitrat lacquer en hög volatile organic content (VOC)22 som tyvärr leder till
brytning med åldern23. Också mycket dibutylftalat
(DBP - en flyktig substans) som använts i lacken
som mjukningsmedlet dunstar tyvärr över tiden
och bidrar till bildning av krackeleringar i lacken.
Dessutom dunstar kamfer snabbt som leder
till krympning av transparent ytbehandlingen.
Problem med åldring av cellulosanitrat
har också beskrivits i en artikel som undersökt
nio produkter som består av det materialet och
har använts som medel inom konservering. De
var testade i olika miljöer under 14 dagar24. De
bekräftade att ättiksyra katalyserar hydrolysen
av cellulosa glykosidbindningar och har visat sig
accelerera cellulosanedbrytning.
21 Horie C.V., Materials for Conservation: Organic Consolidants,
Adhesives and Coatings, Oxford 2000, s. 132.
22 Cellulosanitrat coatings har till 85–75% VOC och bara
15–25% solid content. Bulian F., Jon A. Graystone J.A., Wood
Coatings. Theory and practice, Amsterdam 2009, s. 162.
23 Bulian F., Jon A. Graystone J.A., Wood Coatings. Theory and
practice, Amsterdam 2009, s. 66.
24 Curran K., Mozir A. (bl.a.), Cross-infection effect of polymers
of historic and heritage significance on the degradation of a cellulose reference test material, Polymer Degradation and Stability,
2014, 107, 294-306.
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Genom den kemiska nedbrytningen utsöndras kvävedioxid från cellulosanitrat. Kvävedioxid
utsöndras från cellulosanitrat och omvandlas
till kväve och salpetersyra. Det sistnämnda kan
katalysera glykosidbindningshydrolys i cellulosa.
De upptäckte att stora mängder kamfer, eukalyptol och nitrometan ledde inte till nedbrytningen
av cellulosa.
Kväve och salpetersyror var de främsta initiatorerna av cellulosalacknedbrytningen. Experiment ledde till betydande fysiska förändringar av
ytan, den blev gul / brun i färg och mycket bräcklig vid beröring25.
Om man inte har använt shellackpolityr
(som första ytbehandlingslager) före cellulosalacken så går mjukgörande medel in i trädet vilket
accederar krackelering av lacken.
Som jämförelse med forskningen man kan
nämna en artikel som handlar om lim som baserar på cellulosanitrat och som var använt i British
Museum som konserveringsmedel. Mjukningsmedel försenar åldrandet och cellulosanitrat lim
är stabil i minst 30 år och kan föreslå en livstid på
50 till 100 år i speciellt museal miljö26. Den var
först använt för att konservera objekt i slutet av
1800-talet (framför allt för målningar) som lim
eller konsolideringsmaterial.

2.4 Identifiering av cellulosalack
Identifiering av material är den första och viktigaste momenten i hela processen. Korrekt
bestämning av transparent ytbehandling är
grunden för alla ytterligare åtgärder. Det är en
truism att säga, men det borde man i alla fall betona och varna för att fel bedömning kan leda till
metoder som kan bli skadliga för objektet.
För att identifiera, säkerställa sig att vi ska
arbeta med cellulosalack, som transparent ytbehandling, utförde jag tre identifikationsprocessen
där alla ger en liten risk dvs. bekräftar inte i 100%
25 Curran K., Mozir A. (bl.a.), Cross-infection effect of polymers
of historic and heritage significance on the degradation of a cellulose reference test material, Polymer Degradation and Stability,
2014, 107, 303.
26 Shashoua Y., S. M. Bradley S.M., Daniels V.D., Degradation
of cellulosanitrat adhesive, Studies in Conservation, 1992, 37(2),
113-119.

men ger en stor sannolikhet att det är material
som man förväntar sig. Tanken var att använda
dem identifikationsmetoder som blir tillgängliga
för mig i senare arbete på konserveringsverkstad,
utan tillgång till dyr apparatur.
Man bör nämna att det finns andra speciella metoder som kan ge mer trovärdiga svar
när det gäller identifiering av cellulosalack med
då behöver man ha tillgång till speciell professionell forskningsapparatur för att upptäcka den
typen av ytbehandling samt substanser och lager
inom transparent ytbehandling. Framför allt är
det olika typer av mikroskopiska analyser (bl.a.:
UV-mikrospectrometry, gaschromatography/mass
spectrometry)27.
Därför utförde jag:
a) spot test
Man blandar långsamt 90 ml svavelsyra (90%) i
vatten och sedan häller den här lösningen till 0,5
g av diphylamine och rör tills den löser upp. När
man lägger en droppe på ett cellulosalack då blir
den mörkblåviolett väldigt snabbt28. Det bekräftar
att det finns cellulosanitrat i lacken. Ingen färgförändring eller utfall av andra färger som orange,
gul, brun eller grön, är ett negativt resultat, vilket
indikerar att CN saknas.
På båda skivorna visades blåviolett färg ungefär efter en sekund (se bild 1).

Bild 1 Mörkblå droppe (spot test)

27 Om identifieringsprocessen skriver mer: Meincke A., Hausdorf D. (bl.a.), Cellulosanitrat coatings on furniture of the company of master craftsmen, JAIC, 2009, 48(1), s. 9-13 och Rivers S.,
Umney N., Conservation of furniture, Oxford 2003, s. 186-189,
390-391.
28 Väldigt tydligt beskriven test kan man hitta: https://www.
canada.ca/en/conservation-institute/services/conservation-preservation-publications/canadian-conservation-institute-notes/
diphenylamine-test-cellulose-nitrate.html
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b) Ultraviolett strålning (UV)
Syntetiska material som cellulosanitrat är mindre
benägna att fluorescera eftersom deras kemiska
struktur inte har lätt att bryta ultraviolett strålning.
Åldrade syntetiska material tenderar att bli
mer fluorescerande över tid vilket gör det svårt
att skilja dem från naturliga hartser29. Därför det
är så viktigt att komplettera ultraviolett strålning
undersökning med spot-testen.
Under ultraviolett strålning visade ytorna av
skrivbord (skivan och hyllan) ljusgrön färg med
stark violett färg under den yttersta ytan (se bilder
2 och 3). På skivan av litet bord ser man grön
färg och gul färg under den yttersta ytan (se bild
4). Den gröna med gula ton är karakteristisk för
cellulosalack. Båda två kan indikera att det finns
ett lager av ytbehandling under cellulosaytbehandlingen30.

Bild 3 Stora skivan under ultraviolett strålning

Bild 2 Stora skivan under ultraviolett strålning

Bild 4 Liten skiva under ultraviolett strålning

29 Rivers S., Umney N., Conservation of furniture, Oxford 2003,
s. 389.
30 Jämföra med: Meincke A., Hausdorf D. (bl.a.), Cellulosanitrat
coatings on furniture of the company of master craftsmen, JAIC,
2009, 48(1), s. 9.
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c) lösningsanalys - uppenbarligen reagerar transparentytbehandlingen dvs. löses upp i aceton
(bomullspinne) och obetydlig lite i etanol (se bild
5).

Bild 6 Tjockleksmätare

Objekten som undersöktes hade liknande
problem med transparent cellulosaytbehandling
med olika skala av koncentration dvs.: adhesionsproblem, lakuner, vattenskador (ringar), slagsmärken, krackeleringar (krokodilhud och spindelnät)31.
Som jag har beskrivit tidigare i punkt 1.4
dvs. – Avgränsningar fokuserar jag mitt arbete på
lakuner även om det förekommer andra skador
tillsammans med lakuner eller/och är det första
stadium av deras bildning t.ex.:

Bild 5 Lösninsgsanalys med aceton

2.5 Testobjekt
Jag arbetade med fanerade bitar som var ytbehandlade med cellulosalack och kom från två
möbler: från ett litet bord och ett skrivbord.
Skivan från ett litet bord kommer från 1950- eller
1960-talet; skivan och hyllan från skrivbordet troligvist från 1930- eller 1940-talet och är med egen
ögonbesiktning – fanerad med alm.
Stora skivan hade förmodligen blivit slipad
några gånger då cellulosalacken på den var väldigt
tunn. Däremot har hyllan, som var placerad inuti
av skrivbordet, fortfarande ett tjockt lackskickt
och fin yta eftersom den var gömd från ljusfaktorn
som introducerar och accelererar nedbrytning
av cellulosalacken – framfört allt gulning och
krackelering. Tyvärr var det omöjligt att ta ett
prov och mäta tjockleken av ytbehandling på den
ovannämnda möbelsdelar enbart med manuella
verktyg (se bild 6).
Skivan från det lilla bordet har ett väldigt
tjockt cellulosalack (0,24 mm) med nästan alla
karaktäristika problem som tillhör åldrandet av
cellulosalack.

Ljusoxidation → ”migration of
plasticizers” → adhesionsproblem
→ sprickbildning → krackeleringar → ytbehandlingsbortfall
Att återskapa vidhäftning kring stora sprickor är
en preventiv metod som kan minska risken för
lakuners bildning.
Därför är det speciellt viktig att i rätt moment försöka återställa/förbättra vidhäftningen
och om det är inte möjligt då försöka att bromsa
fortsatt försämring genom att ge dem ultimata förutsättningar dvs. öppet utrymme som är
mörkt, torrt och kallt och välventilerade32. Sådan
miljö tillåter att luft cirkulerar fritt och ventilerar
gaser som orsakar nedbrytning av cellulosalack.

31 Aligatoring och crackelure på engelska.
32 Rivers S., Umney N., Conservation of furniture, Oxford 2003,
s. 358.
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3. METODER OCH
LABORATIONER
I varje konserveringssituation börjar man att
definiera problemet och sedan ge förslag på
åtgärder. Därefter reflekterar man över för- och
nackdelar, över vad som är konsekvenser av att
använda den enskilda metoden i en definierad
situation. Att bestämma korrekt ytbehandling är
vanligtvis grunden för alla ytterligare åtgärder.
Följande behandlingsalternativ och procedurer presenteras i detta ljus. Idealet är att arbeta
med minsta möjliga åtgärder som krävs för att
stabilisera objektet och uppnå de avsedda målen.
Annars kan felaktiga metoder också skada möbler
och försvåra deras framtida restaurering- eller restaureringsprocessen. Om det inte går vågar man
att välja andra mer riskabla metoder.
I alla fall hade jag större möjligheter att
experimentera och prova olika metoder eftersom
jag arbetade med återvunnet (bortskänkt) material (se bild 7 och 8) och målet var att visa metoder
som man kan använda eller icke använda för att
åtgärda cellulosalack bortfall.
Under praktiska delen av examensarbetet
gjorde jag tester på gamla ytor med cellulosanitrat
lacquers med nya verktyg (schellack- och limpistol) och material (epoxihartspatron och polyamid
stavar) med hjälp av kemikunskap.
Vid sida av har jag valt att presentera också
några gamla fyllningsmaterial och tekniker för att
fylla lakuner. Dessutom försökte jag att välja rätt
metod till de valda objekten.
Man kan utgå ifrån att termoplastiskt harts,
polyvinylacetat (PVA), polyvinylalkohol (PVAL)
kan vara mer reversibla än traditionella material
som vax, schellack, gesso eller animaliskt lim och
därför kan man relativt lätt applicera och rensa
bort dessa fyllningsmaterial.
Sådana material behöver ett isolationslager
(spärrlager) för att tillåta senare möjlighet att
ta bort fyllningen33. I allmänhet borde ett bra
konserverings- eller fyllningsmaterial ha sådana
egenskaper dvs. bra vidhäftning och flexibilitet,
33 Rivers S., Umney N., Conservation of furniture, Oxford 2003,
s. 623-624.

som borde blir större i samband med ökad storlek
på lakuner.
En annan sak är att alla dem gamla, traditionella fyllningsmaterialen inte var testade på
cellulosalack som är en ganska ny transparent
ytbehandling.

Bild 7 Stora skivan sågad i 18 delar

Bild 8 Test bitar
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3.1 Hälsa och miljö

3.2 Rengöring

Många av de material som diskuteras i detta
ämnet är potentiellt farliga. Det är konservatorns
ansvar att vara fullt medveten om faran som
presenteras och att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder. En hög arbetsstandard på verkstaden och
personlig hygien och lämpliga säkerhets- och
säkerhetsåtgärder bör upprätthållas vid arbete
med sådana ytbehandlingar. Speciellt gäller det
första arbetet med spot test analys (på grund av
svavelsyra), epoxiharts, cellulosalacken, polyamider, ultraviolett strålning som kan vara skadligt för
hud och ögon34.
Därför arbetade jag med speciella glasögon
och minimerade tid med ultraviolett strålning.
Man måste vara försiktig när man arbetar med
dessa substanser, speciellt med cellulosalacken,
som utan skyddsutrustning, kan vara skadlig för
hälsan. Jag arbetade i dragskåp med ventilation
och använde en mask med gas- och partikelfiltrar35.
Cellulosalack är en brandfarlig vätska som
emitterar en extrem brandfarlig ånga. Kan explodera vid uppvärmning. Kan göra att man blir dåsig
eller omtöcknad, ångor kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Den kan orsaka allvarlig ögonirritation. Upprepad kontakt med lacken
kan ge torr hud eller hudsprickor. Det kan även
vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i
luftvägarna36.

Då jag gjorde rengöring av hela ytan med
Tinovetin och sedan väldigt försiktigt med Etanol,
märkte jag att ytbehandlingen reagerade obetydligt på det (se bild 10 och jämför med 9).
S. Rivers och N. Umney rekommenderar att
använda Klucel® hydropropylcellulose med olika
solvent och olika proportioner37.

Bild 9 Liten skiva före rengöring

Bild 10 Liten skiva efter rengöring

34 Rivers S., Umney N., Conservation of furniture, Oxford 2003,
s. 388.
35 Sundström halvmasken SR 100 med partikelfilter SR 510 P3 R
1 samt gasfilter SR 217 A1.
36 Mer om säkerhets- och användningsregler kan man läsa här
http://www.ernstp.se/userFiles/sakerhetsdatablad/master_snab37 Rivers S., Umney N., Conservation of furniture, Oxford 2003,
black.pdf
s. 554-556.
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3.3 Laboration
Efter rengöring upptäckte jag att det finns många lakuner (ytbehandlingsbortfall) som är för
ljusa med jämförelse med omgiven yta, även om
man penslar dem med cellulosa eller etanol eller
schellack. Dem var fortfarande för ljusa. Därför
var jag tvungen att retuschera en del lakuner med
konserveringsfärger: Kremer Transparent Earth
Yellow (bäst) och/eller blandning av Kremer
Burnt Sienna och Raw Sienna. Jag ville jämna lite
för ljusa partier med omgivningen, men inte spendera för mycket tid för att göra ”perfekta retuscheringar”eftersom det viktigaste för mig var att hela
fyllningen står i centrum av mitt arbete.
Först penslade jag på ytan ett lager av tunn
schellack för att separera fyllningen från originalmaterial med ett spärrlager.
Sedan gjorde jag en diskret retuschering (om
det behövdes) och fyllde lakun med valt material
och med utvalt metod.
Jag väntade ett tag innan jag började bearbeta ett prov. Om jag rensade bort material under arbetet så upprepade jag proceduren. I slutet
försökte jag jämna fyllningen med omgivningen
genom att polera med sudden med hoppdragningsvätskan.
För att skydda ytan med mina åtgärder och
höja ett estetiskt värde bestämde jag att lägga
över hela ytan Superfine schellack (som den sista
arbetsmoment).
Jag slipade med vått slippapper 1200 och
lågaromatisk lacknafta, sedan väntade en dag att
allt lacknafta dunstar och lade tre lager av schellack Superfine 30%. Nästa dag slipade jag ytan
med 320 sandpapper och gjorde polering. Jag har
valt schellack och inte transparent vax eftersom,
enligt min erfarenhet, är den mer reversibelt och
neutral för den gamla cellulosaytbehandlingen.

Jag hade valt ut några av gamla material som
tidigare användes för att fylla trä och/eller lakuner
i ytbehandlingen. Shellack, mastix, sandarak och
kopal manila hade används med goda resultat
tidigare vid sådana skador och jag misstänkte att
de även skulle passa cellulosalack.
Men man kan även prova med kolofonium
eller ett animaliskt lim. Om naturhartser skriver
mer Rivers och Umney38.
Jag gjorde tester på dem nämnda naturhartser men man kan även förbereda sina egna
fyllningsmaterial genom att blanda bivax (100%)
med 10–15% Carnauba och önskat torrt pigment
för att infärga substansen när dem når sin smältpunkt39.
Det finns också en metod där bivax, kolofonium, shellack och färg blandas40.
Problematiskt kan vara ganska hög temperatur som krävs för att smälta hartser och risken att
skada ytbehandlingen. Den andra är att material
sällan var 100% genomskinliga.
Naturhartser är ganska hårda så de kräver
väldigt vassa verktyg. När man smälter dem då
kan man få för blank yta med jämförelse med
omgivningen.
Det är också risk att fyllningen krackelerar
under bearbetning, det blir bra när cellulosalacken omkring har samma struktur, men tråkigt om
omgivningen har jämt och homogen struktur utan
krackeleringar.

3.4.1 Naturhartser – material och fyllningsmetod

Jag valt några dem naturhartser som varit mest
använda i konserveringshistorien för att fylla
lakuner dvs. schellack, mastix, sandarak och kopal
manila, som jag trodde skulle passa till cellulosalacken.

3.4 Gamla, traditionella material
Här kan man nämna traditionella material som
vax, oljor, naturhartser, animaliska lim. Rivers
och Umney ger ett exempel på en blandning av
traditionella och moderna substanser (cellulosanitrat, schellack, naturhatser) för att få transparent
ytbehandling med stabila egenskaper tack vare
fransk polering .

38 Rivers S., Umney N., Conservation of furniture, Oxford 2003,
s. 174-179 och 622-624.
39 Rivers S., Umney N., Conservation of furniture, Oxford 2003,
s. 623.
40 Rivers S., Umney N., Conservation of furniture, Oxford 2003,
s. 623.
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3.4.1.1 Schellack
Schellack är en förädlingsprodukt av ett harts.
Det bildas av sköldlöss (insekt Laccifer lacca som
infekterar en mängd olika värdträd i vissa regioner i södra Asien) som suger sav från olika ostindiska, mjölksaftförande träd. Den råa grunden till
lacken består av hartsskyddade pinnar och kvistar,
blandade med insektsrester, färgämne och andra
oönskade föroreningar41.
Med schellack man kan fylla lakuner på två
sättet med hjälp av schellackflingor och schellackstänger42.
Schellack uppskattar man på grund av dessa
bra vidhäftningar och det passar till små lakuner.
Jag har även använt schellackflingor som jag
smälte med schellacksmältare i temp. 80 °C (se
bild 12 och jämför med 11).
Olika typer av schellack har lite olika smältpunkt. Jag använde schellack Recto Mörkt och
schellack Superfine som enligt mig passade till
mina objekt på grund av transparans och färgton43.
Under arbetet upptäckte jag stor skillnad
mellan schellack som hade legat på hyllan många
år och den som var levererad från affären förra
året. Den gamla smälte vid ca 180°C och den nya
vid 90°C. Den gamla blev opak och klumpig till
skillnad från den nya som blev transparent och
elastisk vid den här temperaturen.

41 Rivers S., Umney N., Conservation of furniture, Oxford 2003,
s. 174-175.
42 Rivers S., Umney N., Conservation of furniture, Oxford 2003,
s. 622-623.
43 http://www.kremer-pigmente.com/media/pdf/60400-60550e.
pdf
http://www.kremer-pigmente.com/media/pdf/60440_MSDS.pdf
http://www.kremer-pigmente.com/media/pdf/60440e.pdf
http://shop.kremerpigments.com/media/pdf/60050e.pdf

Bild 11 Före schellackfyllnig

Bild 12 Efter schellackfyllnig
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3.4.1.2 Mastix
Mastix är ett flytande harts som kommer från
mastixbusken och har smältpunkten vid 95°C 44.
Mastix ger ett ljusfärgat glansigt och elastiskt lack som blir något gult, sprött och splittrat
med ålder. På 1800-talet användes den till lackproduktion. Löses upp lätt i terpentin, aromatiska
kolväten och alkohol (ej löslig i bensin)45.
Det var inte lätt att arbeta med den på grund
av att den smälte ganska ojämnt med opaka samt
transparenta bitar (se bilder 14 och jämför med
13).

Bild 13 Före mastixfyllnig

Bild 14 Efter mastixfyllning

44 http://shop.kremerpigments.com/media/pdf/60050e.pdf
45 Rivers S., Umney N., Conservation of furniture, Oxford 2003,
s. 178.
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3.4.1.3 Sandarak

Sandarak är ett harts som kan utvinnas från
träden i cypressläktet som växer i de nordvästafrikanska bergen och i södra Spanien. Sandarak
lösas upp i alkohol men är olöslig i terpentin och
lacknafta. Sandarak har smältpunkten vid 160°C
(enligt Rivers och Umney 135–145°C)46 som
kan vara problematiskt eftersom det kan leda till
skador på ytan om smältarens fot hamnar på den.
Fördelen var att under lackhyvlingen krackelerades ytan på samma sätt som ytan omkring47.
Därför passade det i detta fall perfekt till omgivningen48.
Det var inte lätt att arbeta med det då det är
sprött (se bild 16 och jämför med 15). Det smälte
ganska ojämnt och hade opaka samt transparenta
delar.

Bild 15 Före sandarakfyllning

46 Rivers S., Umney N., Conservation of furniture, Oxford 2003,
s. 176-177.
47 “Some resins, such as sandarac, are very brittle and films
containing them become more so with age and tend to crack in
service”. Rivers S., Umney N., Conservation of furniture, Oxford
2003, s. 344.
48 http://www.kremer-pigmente.com/media/pdf/60100e.pdf
http://www.kremer-pigmente.com/media/pdf/60100_SDS.pdf

Bild 16 Efter sandarakfyllning
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3.4.1.4 Kopal Manila
Kopal är ett generellt namn som ges till en stor
variation av hårda hartser erhållna både som
fossiler och tas färska från levande trä från olika
regioner av världen. Den var mycket populärt
under 1800-talet för att göra högkvalitativ lack49.
Kopal Manila har smältpunkten mellan 114 och
130°C50. Färskt harts är mjukare och halvfossilt
harts är hård.
Det krävs ganska hög temperatur för att
smälta den vilket kan leda till skador på utbehandlingen. Samma sak händer med sandarak - materialet spricker och krackelerar på samma sätt som
ytan omkring under bearbetning. Därför i passar
de i detta fall perfekt till omgivningen.
Dessutom har dem den gula tonen som passar bäst till den med tiden gulnade cellulosalacken
(se bild 18 och jämför med 17).

Bild 17 Före kopal manilafyllning

49 Rivers S., Umney N., Conservation of furniture, Oxford 2003,
s. 177.
http://www.kremer-pigmente.com/media/pdf/Copal_Resins.pdf
http://www.kremer-pigmente.com/media/pdf/60150_MSDS.pdf
50 http://www.woodfinishingenterprises.com/varnish.html

Bild 18 Efter kopal manilafyllning
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3.5 Nya material
Här man kan nämnda termoplastiskt harts, polyvinylacetat (PVA), polyvinylalkohol (PVAL) med
representanter Regalrez 1094, Paraloid B72 och
Laropal A81. De har en väldigt bra fotokemisk
stabilitet, ganska enkel att arbeta med och rensa
bort om det behövs.

3.5.1 Polyamid
3.5.1.1 Polyamidstavar – material och fyllningsmetod (pistol BCD 360)
Dessa lim hör till termoplaster. Ett brett utbud av
heta smältämnen används idag i olika branscher.
Polyamider smälter vid relativt låga temperaturer,
är ganska polära (jämfört med polyeten till exempel).
Polyamidstavar är ganska svåra att bearbeta,
eftersom deras “öppettid” är mycket kort (några
sekunder)51. Farliga ångor avges och kontakt med
smält lim på huden är farlig.
På Ernst P. A.B. säljs dem i 12 olika färgnyanser. Två av dem är transparenta (020–001 med
smältpunkt ca 180°C och 020–196 med smältpunkt ca 210°C) som jag testade52. Stavar har en
stor kemisk stabilitet och vattenbeständig och
olika smälttemperatur som bestämmer om deras
hårdhet53. Jag upptäckte att staven 020–021 passade bäst till den gamla ytbehandlingen när det
gäller transparensen och den svaga gula tonen.
Det var lätt att placera fyllningen på
och väldigt bra med kyljärn som inte bara kylarfyllningen men också genom press förbättrar
vidhäftningen till ytan (se bilder 19 och 20).
Sedan arbetar man med stämjärn som måste
vara perfekt vasst för att skära rent överskottet
den som sticker ut (se bild 21). Arbetet kräver
förberedelse och övning. Estetisk effekt är bra.
Man ser knappt skillnaden mellan fyllningen och
omgivande yta.

51 Mer om polyamider får man läsa i Rivers S., Umney N., Conservation of furniture, Oxford 2003, s. 161.
52 http://www.ernstp.se/userFiles/produktdatablad/kvistfyllnad_
instruktion_svensk.pdf
53 813 serien (mjuk) 140°C - 160°C,134 serien (medium) 160°C,
162 serien (hård) 210°C.

Bild 19 Före polyamidfyllning

Bild 20 En polyamiddroppe

Bild 21 Bearbetning av polyamid
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3.5.1.2 Polymerfilm (Beva 371 film) – material
och fyllningsmetod
Polymerfilm (punkt 3.5.1.2) tillhör samma grupp
som polyamidstavar (punkt 3.5.1.1) men på grund
av det att den här metoden har en längre historia
och användning inom konservering (speciellt
inom måleri- och papperskonservering) bestämde
jag att skilja på dessa två metoder.
Jag arbetade med ”färdig” polymerfilm Beva
371 med tjockleken 65 µ54 samt med självgjord
film från Paraloid B 7255 med olika tjocklekar. Det
är också möjligt att istället använda Paraloid 72
också t.ex.: Regalrez 1126, Laropal A81 och/eller
Aquazol 50056.
Det är att blanda två eller mer polymer, samt
tilläga organiska ämnen för att påverka klarheten
och koncentrationen för att fyllningen skulle bli
osynlig med omgivningen57.
Det finns många fördelar med polymer som
är termoplastiska och reversibla. Problemet är
att skära rent och jämna med ett vasst stämjärn,
hyvelstål eller lackhyvel en fyllning till lakunens
form med hjälp av en skalpell och tjockleken.
För att bearbeta och fylla en lakun med
polymerfilm använder man en smältare (varm
spatel) eller värmepistol58.
Jag har försökt att göra mina egna polymerfilmer av Paraloid 72 enligt instruktion som finns i
Nieuwenkamps artikel59 men det gick inte så bra.

Dem fastnade på en petriskål och det var
omöjligt at ta bort dem. När jag smorde den med
bivax fick jag istället mängder av mikrobubblor
(se bild 22).
Istället hade jag använt Beva 371 polymerfilm som jag placerade på lakuner, sedan pressade
den med varm spatel på 65°C och i sluteligen tog
jag bort pappret. Jag lämnade Bevafilm på plats
och bearbetade den efter en vecka med våtslippapper 800 och sedan med polerolja för cellulosaytbehandlingar. Då fick jag väldigt bra resultat (se
bilder 24 och 25 och jämför med bild 23). 		
Den tekniken fungerade bättre på ytor som
hade tjockare cellulosalack. Bevarande aspekter av
lim och konsolidering kan naturligtvis diskuteras
på grund av det att det fortfarande är ett ganska
nytt material som används inom konserveringsområdet60.

54 http://www.kremer-pigmente.com/media/pdf/87050-51MSDS.pdf
55 http://www.kremer-pigmente.com/media/pdf/67402_MSDS.
Bild 22 Mina egna polymerfilmer (Paraloid 72)
pdf
56 Paraloid B72 (med Toluene som solvent) var valt av forskarna som arbetade med konservering av möbler fån Company of
Master Craftsmen som fyllningsmaterial för att detta materialegenskaper - flexibiliteten och lättast att klippa, anpassa till lakun
och arbeta med och Aquazol 200 som lim. Meincke A., Hausdorf
D. (bl.a.), Cellulosanitrat coatings on furniture of the company of
master craftsmen, JAIC, 2009, 48(1), s. 19.
57 Man kan läsa mer hur gör man polymer films, av vilka substanser och vad är utmaningen med det skriver Nieuwenkamp
D.K., The infilling of gaps in transparent finishes on wood using
polymeric films, in: Proceedings XII International Symposium
on Wood and Furniture Conservation, Amsterdam 2014, s.
119–123.
58 Man kan läsa mer hur bearbetar man det här materialet:
http://www.talasonline.com/images/PDF/Instructions/Beva_
film_basic_inst.pdf
59 Nieuwenkamp D.K., The infilling of gaps in transparent fin60 Mer o detta: Bradley S., Strength testing of adhesives and conishes on wood using polymeric films, in: Proceedings XII International Symposium on Wood and Furniture Conservation,
solidants for conservation purposes, (i:) Adhesives and ConsoliAmsterdam 2014, s. 119–123.
dants, Brommelle N.S.(red.), Paris 1991, s. 22-25.
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Bild 23 Före Bevafyllning

Bild 24 Bevafyllning

Bild 25 Efter Bevafyllning
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3.5.2 Epoxiharts – material och fyllningsmetod (pistol Z-Gun )
Epoxy (EP) introducerades i USA i 1947 som ett
icke-reversibelt fyllningsmaterial som använts till
ytbehandlingar- och limindustri61.
Jag hade börjat att fylla lakuner men hjälp
av Z-Gun pistol och patroner fyllda med clear och
amber epoxiharts62. Oberoende på om man valde
låg eller hög temperatur (högst 150°C) härdades
flytande material på plats för snabbt.
Därför började jag att experimentera med
rester av epoxiharts som med hjälp av schellacksmältare som har digital och ställbara möjligheter. Då upptäckte jag att mellan 90–100°C
har man fantastiska möjligheter att mjuka upp och
fylla lakuner väldigt smidigt (nästan smörja).
Sedan var det inte så svårt att jämna dem
epoxiartskullar med lackhyveln (se bild 27 och
jämför med 26).
I litteraturen hittar man information vad
gäller risker för konservatorer samt föremål att
arbeta med epoxiharts t.ex.: under speciella sakförhållande kan det leda till mörkning av trä som
kan bli speciellt synligt med tiden63. Om konservator arbetar enligt säkerhetsrutiner (gummihandskar, mask, bra ventilation) då undviker hen
risker med cancerframkallande ämnen.

61 Rivers S., Umney N., Conservation of furniture, Oxford 2003,
s. 131.
62 http://www.mohawk-finishing.com/mhk_cds/product_pds/
m315%20&%20316-all.pdf
http://www.mohawk-finishing.com/mhk_cds/product_msds/
M315-0001.pdf
63 “Casein adhesives that have not crosslinked by the inclusion
of formaldehyde in the original application may be softened or
dissolved by an aqueous solution with an elevated pH. If the pH
required proves excessive or there is a risk of darkening the wood,
enzymatic treatment with pepsin or trypsin may prove effective.
White proprietary PVAC-based wood adhesives are often insoluble
in organic solvents, though they may be softened by exposure to
water and/or heat”. Rivers S., Umney N., Conservation of furniture, Oxford 2003, s. 458.

Bild 26 Före epoxihartsfyllning

Bild 26 Efter epoxihartsfyllning
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3.5.3 Cellulosadroppar – material och fyllningsmetod
Det är ingen ny tanke att använda samma material
för att fylla lakuner som den transparenta ytbehandlingen består av.
Jag hade börjat att polera med hopdragningsvätska, sedan droppade jag cellulosalack64
(med stor koncentration – liten mängd efter några
timmar i en glasburk) på lakuner. Efter en dag
arbetade jag med att jämna ytan och förmjuka
ytbehandlingen med hopdragningsvätskan igen.
Sedan sicklade jag dem platser med en skalpell
eller rakblad men bäst var en lackhyvel. 		
Under arbete upptäckte jag att droppar
sjunker i lakuner, så man behöver upprepa hela

Bild 28 Före fyllning av cellulosa droppar

Bild 29 Bearbetning med stämjärn

Bild 31 Efter fyllning av cellulosa droppar

proceduren två eller fler gånger tills man är nöjd
med resultatet.

64 http://www.ernstp.se/userFiles/sakerhetsdatablad/spraylack_ep.pdf

Bild 30 Bearbetning med lackhyvel
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3.5.4 Isopropanol, aceton – material och fyllningsmetod (”magic box”).
Jag placerade 2 bitar från det stora bordet och
sedan skivan från det lilla bordet i ”den magiska
boxen” mellan 28 april och 3 maj 2018 (5 dagar).
Då upptäckte jag att den mängden av vätskan (50 ml) som jag har lagt i en stäng låda dvs.
isopropanol och sedan aceton för mjukade ytbehandlingen hade avdunstat helt. Aceton mjukade
upp mer ytbehandling än isopropanol (se bild 34).
Jag arbetade med att polera ytbehandlingen med
hjälp av ett polersudd indränkt i hopdragningsvätskan.
Under alla omständigheter konstaterar
jag att det inte räckte att flytta ytbehandlingen
så mycket för att fylla lakuner men det jämnade
ytbehandlingen ganska bra på hela ytan och förbättrade vidhäftningen (se bild 33 jämför med 32).
Därför kan man konstatera att det här sättet inte
kan räknas som bra metod för att fylla lakuner, det
kan betraktas mer som en preventiv åtgärd för att
förebygga originell ytbehandling.

Bild 34 Mjuk ytbehandling efter "magic box" experiment

4. SAMMANFATTNING
4.1 Analys av resultatet

Jag tänkte att det blir bättre att illustrera resultatet av mitt arbete med hjälp av någon grafisk
form. Därför bestämde jag att med olika kategorier värdera materialet som jag hade valt att fylla
lakuner med. Bedömning är subjektiv och baseras
på de tester jag gjorde.
Den är meningen att det ska bli någon form
av rekommendation för konservatorer och kan
hjälpa att välja att fylla lakuner med material och
teknik som har egenskaper som en konservator
önskar.

Bild 33 Bitar före “magic box”

Bild 33 Bitar efter“magic box”
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Tabell 1. Rubrik som visar testade metoder och mina värderingar av dem enligt olika kriterier
Stämmer
inte (0)
Stämmer
helt (10)

Reversibellt

Lätt att
apllicera

Lätt att
bearbeta

Transparent
Adhesion
(utseende)

Smältpunkt

Elasticitet

5

8

7

9

8

80

2

Sandarak

3

3

6

8

7

160

2

Kopal
Manila

3

3

7

8

8

114-130

2

Mastix

3

7

7

7

7

95

3

Polyamid
stavar

6

9

7

9

8

190

6

9

8

9

8

5

65

9

Epoxiharts

3

8

2

4

8

100

3

Cellulosa
lack

0

9

3

9

10

gäller ej

8

Isopropanol,
Aceton

inte
9
tillämplig

Material

Nya material

Naturhartser
Polyamid

Gamla traditionella
material (naturhartser)

Schellack

Polymerfilm
Beva

inte
inte
inte
gäller ej
tillämplig tillämplig tillämplig

inte
tillämplig
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Här har jag listat upp de huvudtankar som är kopplade till examensarbetets problematik:
1.
Stora lakuner är svåra att fylla
2.
Tunna lakuner är svåra att fylla (adhesionproblem)
3.
Mer elastiskt material passar till större
lakuner, mindre elastisk till mindre
4.
Retuscherade lakuner (först) är svårare att
fylla
5.
Bearbetning av fyllningar kräver väldigt
vassa verktyg ibland också speciella verktyg (t.ex.:
lackhyvel)65 eller speciellt anpassade verktyg
6.
Ibland bli det bättre att skrapa försiktigt och
långsamt och ej skära
7.
”Färskt” material är mycket bättre när det
gäller egenskaper än andra
När man börjar arbeta med lakuner är det
viktigast att välja rätt material och metod. I mitt
examensarbete har jag presenterat några ”gamla”
och ”nya” material som kan väljas emellan för att
bearbeta lakuner. Om det gäller cellulosalacken
så bör man först konstatera att det är denna typ
av lack, sedan bedöma hur tjock ytbehandlingen
är och hur stora lakunerna är. Nu kan man tänka
vilket material det är lämplig att använda på cellulosalack för att hitta kompromiss mellan det bästa
materialet för att höja estetiskt värde och konserveringsetik för att bevara och ej förstöra den
gamla transparenta ytbehandlingen och vidare
hela möbeln. Om den ovannämnda etiska aspekten hade jag skrivit i förordet.
För att lägga fyllningen behöver man speciella verktyg dvs. schellacksmältare med ställbar
temperatur (till de mest använda material) eller
limpistol. Sedan för att bearbeta en fyllning behöver man vassa verktyg: stämjärn, rakblad eller
passande hyvelstål. Lackhyveln är även väldigt
hjälpsam. Problem kan uppstå när man måste
bearbeta en yta som är inte plan med omgivningen.
Den andra aspekten är tid som en konservator har för att åtgärda skador. Några metoder
65 https://www.ottimo.pl/produkt/ko-163-000-przyrzad-lackhobel-pojedyncza-sztuka/ eller Festool Lackziehklinge Lackhobel

kräver mycket tid (cellulosa droppar) medan
andra inte så mycket (polyamider).
Det är materialet och den valda metoden
som bestämmer om utseendet och åtgärdershållbarheten.
Man kan relativt lätt rensa bort material som
paraloids, PVAC och PVAL. Dem är mer reversibla än traditionella material som vax, schellack,
gesso eller animaliskt lim.
Alla fyllningsmaterial behöver ett isolationslager för att tillåta senare få bort fyllningen (vanligvist använder man en tunn lager av schellack)66.
I allmänhet bra material borde ha bra vidhäftning
och flexibilitet.
När man tänker på konservatorsetik bör
man använda material och metod som har lång
tradition och är bra undersökta.
Jag tycker att det behövs att rekommendera metod med cellulosa droppar - det är tidskrävande procedur som behöver kunskap om
material och mycket tålamod. Man upprepar arbetsmoment några gånger men det kan bli positivt
på grund av hållbarheten och stabiliteten (många
lager) samt att man arbetar med samma material.
Även om lacken inte består av samma ämnen och/
eller är olika koncentrationer så är den viktigaste
substans samma som i originalet dvs. cellulosanitrat. Nackdelen är att den proceduren är tidskrävande.
Även aceton och/eller isopropanol som jag
hade använt i den stängda lådan är ej användbart
för att fylla lakuner så hjälper den mycket för att
förbättra ytan med små repor och ojämnheter.
Jag tycker att det bör rekommenderas direkt efter
rengöring och sedan efter restaureringsåtgärder.
Om man har väldigt tunn lager av cellulosalack så istället för att fylla lakuner kan man
retuschera och bygga transparent fyllning med
många lager av schellack. Det är tidskrävande men
reversibelt och hållbar som borde prioriteras.

66 Rivers S., Umney N., Conservation of furniture, Oxford 2003,
s. 623-624.
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4.2 Avslutande reflektion
Det finns inte så många möbler med original
transparent ytbehandling även på museer. Sådana ytbehandlingar betraktades med avseende på
objektets funktion och det var nästan planerat att
när dem åldrats och slits mycket då rensas ytbehandlingen bort och en ny läggs på. Åldrade lackerade träytor hyvlades, skrapades eller slipades i
förberedelse för att lägga en ny ytbehandling67.
Skador och dålig kondition av transparent
ytbehandling är oundvikligt med tiden. 		
Alternativen att inte röra föremålet (lämna
det i nuvarande skick) eller rensa bort all ytbehandling och lägga på helt ny är för mig en för enkel
lösning i denna situation.
Jag tycker att man bör välja den tredje vägen
att försöka ”reparera” den gamla ytbehandlingen
med hjälp av gamla och nya material och metoder
samt bevara historiskt och ekonomiskt värde av
den gamla möbeln med sin ursprungliga ytbehandling.
Därför tycker jag att det är väldigt viktigt
som en utmaning för en möbelkonservator att
försöka restaurera/förbättra den skadade transparenta ytan.
En konservator bör tillämpa både ett öppet
sinne och ett kritiskt förhållningssätt till traditionella och moderna behandlingstekniker - det
finns mycket att lära sig att använda eller undvika
i sådana situationer. Speciellt med dem ganska
moderna ytbehandlingar som baserar på kemi och
kräver en bred kunskap om material och en högre
grad av skicklighet med bearbetning.
Jag skulle vilja fördjupa min yrkeskunskap
och utveckla kunskap av praktikkursen i ytbehandlingsområde när det gäller ”nya” material och
teknik. Det som är innovativt är att använda dem i
sådana situationer och med sådana verktyg.
Det uppstår en fråga – hur dessa fyllningar
kommer att åldras med tanke att hela ytbehandlingen ska också åldras i mindre eller större skala
beroende på yttre faktorer och immanenta egenskaper hos materialet.
Om man kan säkerställa hur tjock
67 Rivers S., Umney N., Conservation of furniture, Oxford 2003,
s. 606.

ytbehandlingen vid lakunen är då kan man välja
en passande bit av självgjord polymerfilm med
samma eller närliggande tjocklek. Men då behöver
man en exakt mätning med skikttjockleksmätare
som inte är invasivt och mäter på plats utan att
röra objekten (etisk tanke) och några av dem
kan mäta tjockleken med magnetiska vågor eller
ultraljud i varje lager av ytbehandlingen. Jag hade
inte möjlighet att använda sådana instrument och
kan därför inte säkerställa deras användning i
cellulosalacken.
I slutet av den här rapporten har tiden för
att svara och bekräfta mitt val av ämne kommit
- varför valde jag det är ämnet? Hur förändrades
mitt arbete och attityd till ämnet under hela forskningsprocessen? Ganska snabbt upptäckte jag
att det finns någonting till som jag inte tänkte på
och som kanske omedvetet var i mitt huvud från
början som förkärlek – att cellulosalacken är så
vacker och fascinerande.
Kanske hade tillverkarna och producenterna
om valde den typen av ytbehandling, även att de
redan visste om detta materials många nackdelar
samma känsla. Materialet har använts väldigt
länge, från 1920- till 1970-talet inom möbelindustrin (med lite skillnader på grund av tillväxtskillnaderna mellan geografiska områdena). Man
kan konstatera att de ganska snabbt lärde sig att
förutom fördelar finns de också många nackdelar
men dem fortsatte ändå med användningen av
cellulosalack.
I vilket fall som helst hade materialet önskvärda egenskaper. Det var billigt, lätt att applicera och binda med andra substanser, med väldigt
bra vidhäftningsförmåga och fantastiska optiska
egenskaper, det torkade snabbt och gav en hård
och ogenomsläpplig yta.
Däremot var cellulosalack väldigt känsligt
när det gäller exponering till ljus och syre och
började sönderfalla med fotokemisk nedbrytning
samt nedbrytning av polymerbindningar.
Kanske var bara tanken att metod och
material var billigast och jag försöker att hitta en
annan, djupare och vackrare förklaring som inte
finns.
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I alla fall - för mig är celullosalacken fortfarande
”läcker” även om den visar många defekter, jag
kan säga att ”den har åldrats elegant”. Jag uppskattar den genomskinliga, tjocka och guldiga ytbehandlingen, en speciellt med dem vackra ”rynkor”
– krackeleringar.
Det finns bara få publikationer som handlar om cellulosalack i kontexten av transparenta
ytbehandlingar och nästan inga som handlar om
lakuner speciellt när det gäller cellulosalacken,
förutom två artiklar från Symposium i Amsterdam i 2014.
Därför kändes det som ett tillfälle att bryta
ny mark och fördjupa mig i detta ämne.
Jag bestämde att använda alla material och teknik

som jag hade beskrivit på en skiva (från det lilla
bordet) för att på bästa sätt visa alla och sedan
ha möjlighet att jämföra hur dem ser ut efter
naturligt åldrande (se bild 37)68.
Det är viktigt med analys av åldrandet av
dem nya och gamla material som bör göras efter
några år för att tillägga till min forskning för att
värdera dem utifrån deras utseende och egenskaper med åldrandet.
Även om cellulosanitrat visade sina nackdelar under några decennier av användning så är
dess potential så viktig att det fortfarande pågår
forskning som handlar om modifikation och förbättring av den69.

Bild 35 Liten skiva där jag gjorde fyllningar med alla material

68 Färger visar olika material som anväts: Schellack, Mastix,
Sandarak, Kopal Manila, Polyamid stavar, Polymerfilm (Beva 371
film), Epoxiharts, Epoxiharts amber, Cellulosa droppar
69 A. E. Golubeva (bl.a.), Modern Advances in the Preparation
and Modification of Cellulosanitrats, Russian Journal of General
Chemistry, 2018, Vol. 88, No. 2, pp. 368–381.
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Material
Tinovetin JUN, Kremer Pigmente
Isopropanol, Kremer Pigmente
Etanol, 99,9 %, Blik
Aceton, Kremer Pigmente
Transparent Earth Yellow 8068350, Kremer Pigmente
Burnt Sienna 8 008 050, Kremer Pigmente
Raw Sienna 8 061 050, Kremer Pigmente
Spraylack 085–002 blank, Ernst P
Beva 371 film, Kremer Pigmente
Paraloid B 72 in Ethyl Acetate, 15 %, Kremer
Pigmente
Polyamid 020–196 transparent stav, Ernst P
Polyamid 020–001 kvist, Ernst P
BEVA® 371 Film, Kremer Pigmente
Våtslippapper 800, Mirka
Våtslippapper 1200, Mirka
Polerolja, Ernst P
Rubinol Hopdragningsvätska, Ernst P
Superfine schellack, Ernst P
Kopal Manila, Kremer Pigmente
Sandarak, Kremer Pigmente
Mastix, Kremer Pigmente
MoE-Z FLOW epoxiharts, burn-in stick, Mohawk
Finishing Product
M900-EK24FC burn-in knife, Mohawk Finishing
Product

Viktigare utrustning
EC 2002 schellacksmältare, Weller
BCD 360 Limpistol, Wood Repair Boegh Consult
M900-EK24FC, Z-Gun epoxihartspistol, Mohawk
Finishing Product
SR 100 halvmask, partikelfilter SR 510 P3 R, gasfilter SR 217 A1, Sundström
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