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Sammanfattning 

Arbetet handlar om en studie i alternativa fyllnadsmaterial för mindre fanerskador.  

Syftet är att tydliggöra och vidga konservatorns palett av alternativa fyllnadsmaterial och skapa 

riktlinjer för lagning av mindre fanerskador med hjälp av dessa material.  

Parallellt med min undersökande del diskuteras även andra frågor såsom vilka värden möbler 

bär på samt vikten av att skapa ett nätverk med informationsutbyte för vidareutveckling av 

metoder och material inom möbelkonservering. I arbetet redogör jag för generella skillnader 

mellan möbelkonservering och möbelrestaurering. 

Undersökningen baserar sig på en analys av svar från mitt frågeformulär där svarspersonernas 

erfarenheter och praktiska undersökningar delvis har legat till grund för urvalet av material jag 

valt att gå vidare med i mina undersökningar. I dessa undersökningar testade jag olika 

fyllnadsmaterial på provplattor fanerade med björk och valnöt.  

I arbetet redogör jag för traditionella fyllnadsmaterial och i slutsatsen redogör jag för de 

material som jag anser kan utvecklas till att bli lämpliga komplement till de traditionella 

fyllnadsmaterialen, till exempel Aquazol 500 och Arbocel. 
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Abstract 

This is a study of alternative filling materials for smaller damages in veneer.  

The aim is to document and expand the palette of filling materials for furniture conservators 

and to create guidelines for the conservation and restoration of smaller damages in veneer. 

Parallel to this study I discuss other issues, such as the different values that can be found in an 

object. The importance of networking and the giving and sharing of information which is 

essential for the development of new techniques and materials. The difference between 

furniture conservation and furniture restoration is presented briefly. 

My tests are based on an analysis of the answers from my questionnaire where the respondents 

experience and practical skills serve as a partial base for the choice of materials that I have 

chosen to examine. My tests were executed on both birch and walnut veneer.  

I describe the pros and cons of traditional filling materials and in the conclusion, I present the 

filling materials that I believe can be a good complement to the traditional filling materials, such 

as Aquazol 500 and Arbocel. 
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Förord  

För mig är konservatorsyrket ett viktigt uppdrag där kulturvård har en stor plats. Att vårda och 

rädda möbler som annars hade förfallit, att analysera ytbehandlingar och återställa objekt till sin 

forna glans samt att undersöka och dokumentera gamla verktygsspår, material och tekniker 

känns både spännande och givande. Ur ett hållbarhetsperspektiv fyller konservatorn en oerhört 

viktig roll då vår huvudfokus är att bevara, till skillnad från omvärldens ”slit och släng” 

mentalitet.  

Möbelkonservering är den perfekta blandningen av hantverk, uppfinnande och entreprenörskap 

anser jag. Ett konstant driv att alltid vilja lära sig mer och att vilja förmedla information om 

traditionella hantverk till omvärlden, vilket förhoppningsvis kan inspirerar fler att se andra 

värden i möbler än enbart det monetära värdet. Ur ett större perspektiv fyller traditionella 

hantverk en kulturell, historisk och social funktion. I UNESCOs Convention for the safeguarding 

of the intangible cultural heritage beskrivs säkrandet av överförandet av ”intangible cultural 

heritage”, ”tyst kunskap” som man även kan kalla det. Det vill säga överförandet av praktiskt 

inlärd kunskap och ”learning by doing”. Konventionen fastslår att man i utövandet och 

förmedlandet av traditionella hantverk har möjlighet att minska klyftan mellan länder och 

folkslag samt säkra en hållbar kulturutveckling.  

”Considering the invaluable role of the intangible cultural heritage as a factor in bringing human 

beings closer together and ensuring exchange and understanding among them,  

Adopts this Convention on this seventeenth day of October 2003. ”1  

 

 

                                                 
1 Unesco, 2003, Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage, 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000132540, hämtad 2019-04-15 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000132540
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Detta arbete baseras på egna och andras erfarenheter, inlärd och intuitiv kunskap, och 

fokuserar till viss del mer på praktiskt utförd och överförd kunskap än kunskap förmedlat genom 

litteratur. Det är ett medvetet val jag gjort, då jag i efterforskningarna fått avsevärt mycket mer 

information baserat på kollegors och min egen erfarenhet, än jag lyckats hitta i litteraturen.  

Det finns många jag gärna hade velat rikta ett tack till för deras engagemang i detta arbete. 

Samtliga som tagit sig tid att fylla i mitt frågeformulär har bidragit med ovärderlig information. 

Jag är väldigt tacksam till min handledare Ulf Brunne, som engagerat sig i mitt arbete, hjälpt till 

med information och feedback, inte bara under examensarbetet utan under hela 

studieperioden. Stort tack till min kollega, goda vän och sparringpartner, Jon Bjellerup som alltid 

funnits tillgänglig som bollplank och coach. Jag tackar min far Bo Linnell som hjälpt till med 

korrekturläsning, glada hejarop och allmän support. Tack till gästlärare Dennis Crona som 

förmedlat viktiga tekniker för retuschering som jag haft mycket nytta utav.  

Till sist ett stort tack till min handledare under min praktik, Bodil Stauning vars handledning 

befäste min yrkesidentitet som konservator. Jag är evigt tacksam till henne och kollegorna på 

Kongernes Samling som verkligen engagerade sig i min vidareutveckling som konservator. 
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1. Introduktion  

1.1. Bakgrund  

Under min praktik hos Kongernes Samling i Danmark förde min handledare och jag dagliga 

diskussioner om såväl metoder, material, objekt som konservatorsetik. Jag hade tur att få en 

väldigt engagerad handledare, som verkligen ville utmana mig att resonera kring de olika 

aspekterna som konservator.  

En av dessa diskussioner handlade om mindre fanerskador. Problematiken vad gäller mindre 

fanerskador är flera. Dels finns det ofta problem att fästa en mindre komplettering på känsliga 

ytor. Skadan har sällan en helt rakt avslagen kant vilket gör att inpassningen av en 

kompletterande fanerbit kan bli mycket tidskrävande. Vad gäller vissa träslag kan det vara svårt 

att avgöra fiberriktningen.  

Då originalmaterialet ofta ändrat sin färgton i åldringsprocessen kan det vara svårt att avgöra 

träslaget. Originalmaterialet kan även vara ett träslag som står med på CITES-konventionens 

(Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora2) lista över 

hotade arter som man därmed endast får använda om man innehar certifikat som påvisar att 

trästycket är införskaffat innan arten var upptagen på listan. Mer information om hotade 

träslag, undantag och certifikat finner man på Jordburkverkets hemsida.3  

Ådringen i träet kan vara svår att matcha till ett estetiskt godtagbart resultat. Det finns även ett 

synsätt att man ej bör komplettera med trä för att förtydliga att ingreppet är en komplettering 

och ej ska kunna misstas för originalmaterial vid en senare undersökning av objektet.  

                                                 
2 CITES, https://cites.org/eng,hämtad 2019-04-19 
3 Jordbruksverket, 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/hotadeartercites/dethargallerf
orolikadjurvaxterochprodukter/produkteravvaxter/hotadetradslag.4.5bc6627d140113bd5472b
2.html, hämtad 2019-04-19 
 

https://cites.org/eng
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/hotadeartercites/dethargallerforolikadjurvaxterochprodukter/produkteravvaxter/hotadetradslag.4.5bc6627d140113bd5472b2.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/hotadeartercites/dethargallerforolikadjurvaxterochprodukter/produkteravvaxter/hotadetradslag.4.5bc6627d140113bd5472b2.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/hotadeartercites/dethargallerforolikadjurvaxterochprodukter/produkteravvaxter/hotadetradslag.4.5bc6627d140113bd5472b2.html
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Min handledare och jag talade bland annat om vid vilka tillfällen man hade valt mjukvax eller 

hårdkitt för fyllnad och retuschering av mindre skador. Tack vare denna diskussion och en 

miniworkshop som min handledare anordnade åt mig, kände jag att det fanns mycket att 

utforska i ämnet. Vi började diskutera vilka andra material man kunde använda, samt vid vilka 

tillfällen man kunde ha behov av andra material än vax och faner.  

1.2. Frågeställning  

På vilka grunder kan man ta beslut om det för ändamålet och tillfället bästa fyllnadsmaterialet 

vid mindre fanerskador utöver de traditionella fyllnadsmaterialen? 

För att kunna fortsätta utifrån denna övergripande frågeställning behövde jag först undersöka 

följande frågor: 

• Vilka material har tidigare använts som fyllnadsmaterial (och retuschering) vid 

fanerskador på ljust respektive mörkt faner? 

 

• Vad motiverar valet av fyllnadsmaterial för att det ska vara en antikvariskt 

godtagbar behandling av objektet? 

− Reversibilitet  

− Kostnadseffektivitet  

− Tidsaspekt  

− Miljöaspekt 

− Estetik (retuscheringsmöjlighet)  

− Färgäkthet vid åldringsprocess 

− Tillgänglighet 
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1.3 Mål, syfte, metod  

− Mål 

Målet är en kartläggning av olika möjliga material och deras för- och nackdelar för utfyllnad av 

fanerskador. Detta för att skapa riktlinjer för lagning av mindre fanerskador. 

− Syfte 

Syftet är att tydliggöra och vidga konservatorns palett av alternativa fyllnadsmaterial, vilket på 

sikt gynnar en hållbar och antikvariskt godtagbar möbelkonservering. Det vill säga material och 

metoder som är godtagbara både i museala sammanhang och inom privata 

verkstadssammanhang.  

− Metod 

I denna studie undersöker jag och jämför 5 olika fyllnadsmaterial för mindre fanerskador på ljust 

faner och mörkt faner. Samtliga av de utvalda materialen är material som jag ej tidigare använt 

för att laga mindre fanerskador. Urvalet grundas på min enkätundersökning bland 45 

yrkeskunniga som jag genomfört utifrån ett frågeformulär. 

Jämförelsen görs såväl mellan de utvalda materialen som i förhållande till två referensplattor 

med de för mig traditionella materialvalen. Mjukvax och hårdvax (även kallat hårdkitt) på ena 

referensplattan och faner på den andra referensplattan.  

1.4. Avgränsningar  

Frågeformuläret genererade fler svar än jag väntat mig. Givetvis hade jag velat utforska samtliga 

material, men detta får fortsätta utöver examensarbetet. Det hade även kunnat vara relevant 

att testa fyllnadsmaterialen på andra träslag för att få ett helhetsgrepp, men arbetets omfång 

hade blivit alltför stort och därför valdes två träslag som är vanligt förekommande.  
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Björk och valnöt valdes även på grund av att retuscheringen av dessa träslag kan vara ett stort 

problem i sig. Jag har valt att bortse från åldringsprocessen, då det för ett antal av material 

redan finns övergripande information gällande åldringsprocessen. För att kunna göra en korrekt 

bedömning krävdes även en bearbetning i minst 30 dagar vilket inte rymdes inom tidsplanen för 

denna kurs, efter utformning och bearbetning av frågeformuläret samt genomförandet av 

testerna.  

1.5. Tidigare forskning och förhållningssätt vad gäller fyllnadsmaterial för 

fanerskador 

Bristen på nedtecknad kunskap gällande alternativa fyllnadsmaterial är påtaglig. 

Efterforskningar i DiVA-portalen (arkiv för tidigare publicerade examensarbeten) påvisar t.ex. att 

det tidigare endast publicerats två examensarbeten gällande fanerbortfall och komplettering av 

dessa skador. Det ena arbetet fokuserade på metoden med laserskuren faner som 

komplettering till fanerbortfall och det andra behandlade 3D print som alternativt 

fyllnadsmaterial. Arbetet med 3D printade kompletteringar är intressant, men då mitt sökande 

gällde mer vanligt förekommande material och tekniker kändes inte det arbetet riktigt relevant 

för min forskning.  

Det enda alternativa fyllnadsmaterialet (utöver 3D printade kompletteringar), var epoxi som jag 

fann omnämnt i Conservation of Furniture4.  

Det är förvånansvärt att det inte finns mer litteratur tillgängligt, anser jag, då detta är en av de 

vanligast förekommande skadorna inom möbelkonservering och möbelrestaurering.  

Man kan spekulera i att det handlar om att svaret ansetts självklart eftersom man ofta fastnar i 

gamla hjulspår. Vad gäller museal inriktad möbelkonservering kan man tänka sig att det är 

möjligt att det inte skrivits mycket om fyllnadsmaterial eftersom man inom den sfären, i alla fall 

                                                 
4 Nick, Umney, & Shayne, Rivers, 2003, Conservation of Furniture, Butterworth-Heinemann, 
s.437, 440 
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i Sverige, ofta inte utför några kompletteringar. Man utför istället en tillståndsbedömning av 

föremålet, dokumenterar och bevakar befintliga skador.  

Min egen upplevelse är att konservatorer och restauratörer ofta håller sig i sin fålla och 

fortsätter på spåret ”så här har man alltid gjort” vilket tyvärr hindrar utveckling inom området.  

Vi som möbelkonservatorer och möbelrestauratörer har en plikt att ta del av, lära oss och där 

det är möjligt, vidareutveckla traditionella tekniker och material inom vårt yrkesområde. Även 

verktygskunskap och en nyfikenhet att hitta verktyg som egentligen är avsedda för helt andra 

områden är en väsentlig pusselbit i möbelkonservatorns vidareutveckling. 

I Minsta Möjliga Åtgärd resonerar Kristina Kvastad bland annat om mode vad gäller möbler och 

även möbeln som dokument samt olika restaureringsprinciper. Boken förekom tidigt under 

utbildningen som kurslitteratur och hänvisas till under ett flertal kurser i utbildningen. Den ger 

ett bra övergripande perspektiv över inställningar inom möbelkonservering och 

möbelrestaurering i Sverige.  

Kvastad skriver om möbeln som dokument, ”Idag talar vi om föremål som dokument, det vill 

säga bärare av information. Tonvikten läggs vid att bevara föremålen så att inte viktig 

information tas bort. Bevarandet har sin egen historia.”5 

Resonemanget är intressant då hon menar att både objektet i sig och själva 

bevarandeprocessen har sin egen historia. Min hantering av objektet är en del av objektets 

historia. 

 

 

 

                                                 
5 Kristina, Kvastad, 2000, Minsta Möjliga Åtgärd, Nordiska museets förlag, s8 
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Jag anser att förhållningssättet minsta möjliga åtgärd är utmärkt som utgångspunkt för all 

möbelkonservering och möbelrestaurering, men anser att det borde finnas ett större utrymme 

för att se möbeln som ett konstverk. Att fokusera på och bevara det estetiska värdet d.v.s. 

snickarens konstnärliga och funktionella uttryck. Vilket värde bör väga tyngst? Att dokumentera 

verktygsspår och material eller att bevara snickarens ursprungliga tanke och uttryck? Kan man 

ta hänsyn till båda?  

Kvastad resonerar kring att objekten kan ses som brukskonst.6 Skulle detta kanske kunna ändra 

omvärldens generella inställning till restaurering och renovering av möbler? Kan benämningen 

brukskonst gällande möbler höja statusen för objekten i allmänhetens ögon och skapa ett större 

intresse av det estetiska värdet istället för det monetära värdet, då det ofta anses för dyrt att 

restaurera möbeln i förhållande till dess potentiella försäljningspris? 

Ur ett hållbarhetsperspektiv bör man kanske ställa sig frågan om att tillämpa minsta möjliga 

åtgärd faktiskt sätter objektet i farozonen att bli kasserat. Om man inte är en fackperson kan ett 

förfallet objekt ses som mindre värdefullt. Här måste estetiken få ta överhand, menar jag. Att 

rädda möbeln motarbetar ”slit och släng”-mentaliteten och det är något vi alla har ett ansvar att 

göra. 

I Furniture Care and Conservation menar man, att fanerskador enbart ska kompletteras med 

faner eftersom andra material aldrig blir estetiskt godtagbara och ofta skapar problem om man 

behöver avlägsna dem vid senare tillfälle.7 

 

 

                                                 
6 Kristina, Kvastad, 2000, Minsta Möjliga Åtgärd, Nordiska museets förlag, s48 
7 Robert F., McGiffin, 1992, Furniture Care and Conservation, AASLH Press (American Association 
for State and Local History), s.70 
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Även i The Conservation and Restoration of Antique Furniture menar man att fanerskador 

endast ska lagas med faner. Här förtydligar man även vikten av att använda faner av samma 

träslag och ursprung.8 

En annan ståndpunkt som är vanligt förekommande i övriga Europa, men inte i Sverige, är att 

restaurera möbeln till ett skick som gör ursprunglige formgivaren och hantverkaren rättvisa. Det 

är min förhoppning att detta synsätt blir mer godtagbart i Sverige. Jag anser att det bör finnas 

en större flexibilitet vad gäller den enskilda bedömningen från föremål till föremål, men att man 

bör gå varsamt fram även när man vill beakta snickarens estetiska uttryck mer än bevarandet av 

tillverkningsprocessen och patinan. Den optimala behandlingen av objektet vore givetvis att 

man kunde tillgodose samtliga aspekter vid konservering och restaurering.  

Som ovan nämnt anser jag det vara en viktig aspekt att öva på de tekniker/metoder man redan 

kan, men det bör uppmuntras att vidareutveckla kända metoder och material, samt söka nya 

vägar som uppfyller konservatorns satta kriterier. Att sträva efter en mer effektiv konservering 

inom ramen för uppsatta kriterier är nödvändigt både för yrkets fortlevnad och 

vidareutveckling.  

1.6. Reflektioner kring, och källkritiska synpunkter på mitt urval och 

underlag från frågeformuläret  

Urvalet av material i detta arbete blir styrt av information från drygt 40 av världens främsta 

konservatorer, restauratörer, finsnickare och professorer. Dessa har svarat på min enkät och jag 

har använt deras svar samt mina egna tankar om vilka material jag ville utforska.  

Man kan överväga om det hade varit mer relevant att enbart diskutera ämnet med 

restauratörer, eftersom man inom den yrkeskategorin generellt sett utför fler kompletteringar 

vid bortfall än vad konservatorer vanligtvis gör. Kanske hade den yrkeskategorin varit mest 

                                                 
8 Stan, Learoyd, 1982, The Conservation and restoration of antique furniture, Sterling Publishing 
Co., Inc., s.75 
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relevant om man tar Jonathan Ashley-Smiths teser om det minskade praktiska kunnandet hos 

möbelkonservatorer i beaktning. I Journal of the Institue of Conservation publicerade Ashley-

Smith en tänkvärd artikel Losing the edge: the risk of a decline in practical conservation skills.  

Artikeln belyser hur de flesta utbildningar inom möbelkonservering prioriterar de akademiska 

kurserna inom utbildningen. Studenterna får därmed mindre och mindre tid för kurser inom 

faktiskt hantverk enligt Ashley-Smith.  

På symposiet Old and new approaches to furniture conservation, talade Ashley-Smith om det 

faktum att vi sakteligen minskar finmotoriken i händerna ju mindre vi utövar hantverket. 

“There is a danger that the opportunities to learn and maintain the necessary skills for high level 

hands-on conservation are diminishing. The causes of this loss are many, but they impact at 

every stage of the educational progress of a potential or developing conservator. The time 

dedicated to practical craft in primary and secondary education is being reduced and the 

qualifications for non-academic studies have been downgraded. The curricula of college 

conservation courses are taken up with activities that accentuate academic aspirations and must 

also reflect the current needs of employing institutions. In museums and heritage organisations 

priority is given to surveys and storage, or to quick turn-round loans and exhibitions.  

The importance of developing and maintaining skills at a high level, and the devastating effect of 

their loss, does not seem to be appreciated by museum managers or even by conservators 

themselves.”9 

Jag instämmer till fullo med dessa slutsatser. Det är en enorm fördel att ha traditionell 

hantverkskunskap både när man undersöker och behandlar objekten. Med hantverkskunnande 

kan man t.ex. enklare dra slutsatser om vilka verktyg som använts för tillverkningen av objektet 

och kanske därför även bör användas vid en eventuell restaurering. Det underlättar givetvis att 

                                                 
9 Jonathan, Ashley-Smith, 2016, Losing the edge: the risk of a decline in practical conservation 
skills, Journal of the Institue of Conservation, Volume 39, Issue 2, 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19455224.2016.1210015, hämtad 2019-04-15 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19455224.2016.1210015
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ha ett visst kunnande vid restaureringsinsatser på objekten.  

Min egen erfarenhet är att jag utöver det praktiska arbetet även har betydligt lättare att 

teoretisera kring material eller tekniker som jag handgripligen har arbetat med. 

Herbert Cescinsky hävdar i The Gentle Art of Faking Furniture, att en sann möbelexpert måste 

börja sin utbildning men en verkstadsutbildning.  

”The real expert in furniture MUST begin with a workshop training; what he learns in the 

handling of timber and the making of pieces he can acquire nowhere else. It is like ”walking the 

hospitals” is to the medical student; he learns, by practical experience, what no books can 

teach.”10 

I Conservation of Furniture förutsätter författarna att läsaren har åtminstone baskunskaper 

inom såväl tekniker som materialen för att kunna följa resonemangen. 11 

Med detta som bakgrund förstärks mitt driv att vidareutveckla mina egna praktiska 

hantverkskunskaper och vidareutveckla min palett vad gäller godtagbara material.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Herbert, Cescinsky, 1967, The Gentle Art of Faking Furniture, Dover Publications Inc., s.3 
11 Nick, Umney, & Shayne, Rivers, 2003, Conservation of Furniture, Butterworth-Heinemann, 
s.436 
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2. Min undersökning, material och metoder, hittills 

tillämpade inom möbelkonservering 

Som nämns i bakgrunden är detta arbete till stor del ett resultat av de diskussioner som fördes 

under min praktik vid Kongerenes Samling i Köpenhamn hösten 2017. Under utbildningen på 

skolan hade jag tidigare använt antingen faner eller infärgat mjukvax för att laga mindre 

fanerskador. Det var de två alternativ som vi fördjupade oss i då.  

2.1 Resonemang kring vanligt förekommande material för restaurering 

av fanerskador  

2.1.1 Faner 

Fördelarna med att använda faner för lagning av mindre fanerskador är följande. 

• Lika barn leka bäst som talesättet säger. Man kan anta att samma material beter sig 

liknande som originalmaterialet och medför därmed minimala risker för objektet. 

• Om rätt lim används är en fanerlagning helt reversibel utan någon risk för skada på 

objektet.  

• Estetiskt tilltalande om lagningen passar bra med originalmaterialet.  

 

Nackdelarna med att använda faner för lagning av mindre fanerskador är flera.  

• Inom möbelkonservering i museala sammanhang i Sverige anses det vara en nackdel att 

använda samma träslag för eventuella fanerlagningar. Man förespråkar användandet av 

ett helt annat material så att kompletteringen aldrig kan misstas för original vid en 

senare undersökning av objektet. 

• Det kan vara svårt att helt säkert avgöra rätt träslag på originalet på grund av blekning 

eller annat skifte i färg. Det finns även en hel del exotiska träslag som man kanske aldrig 

tidigare kommit i kontakt med och därför inte kan identifiera.  
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• Originalmaterialet kan vara ett träslag som står med på CITES-konventionens lista över 

hotade arter och kan vara svårt att få tag i. Man kan diskutera om dessa träslag bör 

brukas även om man får tillgång till dem och innehar certifikat som innebär att man 

enligt lag får bruka det. 

• Det kan vara svårt och tidskrävande att få till ådringen i originalet med kompletteringen. 

• Då kompletteringen troligtvis inte utsatts för lika mycket ljus som originalet är det troligt 

att kompletteringen kommer att ändra färg mer eller mindre kraftigt beroende på hur 

mycket ljus objektet utsätts för. Detta kan innebära att kompletteringen som matchat 

originalet rent estetiskt vid utförandet ganska snart kan skilja sig i nyans.  

• Öppenporiga träslag kan kräva ett stort antal lager ytbehandling för att porfyllas vilket 

innebär att ytbehandlingen kan bli tidskrävande på grund av torktider. 

• Passformen är ibland svår, då en fanerskada sällan blir helt rät och rak i kanterna. Det är 

tidskrävande att få till en perfekt passform om man inte väljer att skära rent skadan 

innan man passar in kompletteringen. 

• Vid limning med fisklim innebär limningen också en torktid. 

 

Det finns alltid en risk att man vidrör ytbehandlingen runt om skadan. Antingen med lim, bets, 

ytbehandling, värme eller tryck från t.ex. tving eller plexiglasskiva. Detta kan påverka 

originalytbehandlingen avsevärt. Då vi utgår ifrån att utföra minsta möjliga åtgärd vill man hålla 

sig till själva skadan och inte behöva åtgärda nya skador på originalytbehandlingen.  

2.1.2 Vax 

Fördelarna med vax är framför allt tidseffektiviteten. 

• Både mjukvax och hårdkitt är förhållandevis enkla att applicera.  

• Ingen härdningstid vad gäller mjukvax och endast en kort härdningstid för hårdkitt. 

• Det finns ett relativt stort och relevant utbud av färger på vaxet som passar många 

träslag. 
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Nackdelarna med vax är dock flera. 

• Infärgat mjukvax t.ex. av typen Baowachs härdar inte och är således alltid mjukt. Det 

innebär att man lätt kan skada lagningen om man kommer åt den med ett vasst objekt 

eller i fel vinkel. 

• Vax har ett platt och tvådimensionellt utseende. Det krävs en hel del retuschering för att 

lura ögat att vaxet har ett okulärt djup så som trä naturligt har.  

• Mjukvax har en relativt låg smältpunkt vilket innebär att om man av misstag ställer något 

väldigt varmt på ytan finns det risk att vaxet smälter och lossnar. 

• Då vaxet inte sammanbinder med underliggande yta finns det egentligen inget som 

håller kompletteringen på plats och garanterar att den sitter kvar. 

• Vax lämpar sig enligt min mening och erfarenhet inte för komplettering av vissa ytor. Tex 

mattare ytbehandlingar, eftersom vaxet blir blankt om man tex går över ytan med en 

trasa och oavsiktligt då polerar vaxet. 

• Man kan ifrågasätta hur reversibelt vax egentligen är då det ofta lämnar rester om man 

avlägsnar det från objektet.  

• Vad gäller hårdkitt anser jag att det saknas en hel del basfärger som gör det svårt att 

matcha in till flera träslag. 

• Lodräta, stående skador på t.ex. dörrar kan vara svårt att få till med hårdkitt då man 

gärna droppar ner vaxet i skadan. På ”stående” skador kan det vara svårt att få vaxet att 

sitta på plats. 

 

2.2 Frågeformulär  

Under praktiken blev jag väldigt inspirerad av samarbetet över konservatorsinriktningarna. Jag 

fick möjlighet att diskutera med såväl målerikonservator, papperskonservator, 

textilkonservator, metall-/porslin-/glaskonservator samt två möbelkonservatorer. Det kändes 

utvecklande då vi alla utgår från liknande etik men ofta arbetar med olika material. Jag ville 

utforska om jag kunde tillämpa material som redan används inom konservering men kanske inte 

frekvent inom möbelkonservering och jämföra detta med de mer traditionellt använda 
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materialen. Min tes var att om materialen redan används inom konservering, bör det finnas 

forskning och tester som styrker materialets lämplighet. Exempelvis gällande reversibilitet och 

åldringsegenskaper, vilket gör dem lämpliga att använda som fyllnadsmaterial vid fanerskador.  

Jag ville samtidigt börja skapa ett eget nätverk av konservatorer runt om i världen, som är villiga 

att dela med sig av sina erfarenheter och kunskap, då jag anser att det är oerhört viktigt som 

konservator att vara nyfiken och ständigt sträva efter att förädla inlärda metoder samtidigt som 

man utvecklar nya metoder.  

Mitt sökande efter andra material och metoder än de jag tidigare använt mig utav, ledde till att 

jag sammanställde ett frågeformulär som skickades ut till 221 kontakter inom olika 

arbetsområden. Urvalet gjordes med hjälp av en deltagarlista jag införskaffat när jag närvarade 

vid ett konservatorssymposium (Stichting Ebenist, med tema Material imitation and imitation 

materials, Amsterdam, hösten 2016). Urvalet kompletterades med ytterligare yrkeskunniga jag 

kommit i kontakt med under min praktik samt en del kontakter jag valt ut från sociala medier 

för att vidga demografin. Mitt urval var tänkt att locka mig till nya idéer, material och 

erfarenheter. Min förhoppning var att ju fler svar jag fick från olika länder desto bredare skulle 

urvalet bli.  

Drygt 20% (45/221) av alla tillfrågade svarade på enkäten och erbjöd mycket information. Det 

främsta utbytet av information inom möbelkonservering tycks enligt min mening ske under 

praktik i utbildningen eller under föreläsningar och konferenser. Därför blev jag positivt 

överraskad och förhoppningsfull av all information som kom in. 

Jag har även fått intrycket att det finns olika traditioner och inställningar vad gäller 

informationsutbudet i olika länder. Det blev tydligt vilka länder som hade högst svarsfrekvens 

tack vare frågeformulärets utformning.  

Min förhoppning var att få tillbaka cirka 10–15 svar med kanske 5–10 material/svar. Istället fick 

jag tillbaka 43 svar via formuläret, ytterligare 2 svar i mailform och sammanlagt har jag fått 

drygt 80 olika svar för organiska fyllnadsmaterial samt drygt 70 syntetiska fyllnadsmaterial. 
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Utöver detta fanns en fritextfråga där man kunde råda mig att prova något material man hört 

talas om men kanske inte själv provat ännu. Där tillkom ytterligare ett antal material.  

Frågeformuläret utformades på engelska för att kunna skicka exakt samma fråga till samtliga 

länder. Jag utformade formuläret kortfattat för att öka sannolikheten att de kontaktade var 

villiga att lägga tid på att svara.  Formuläret är skapat i Google form och mailades ut till en lista 

med sammanlagt 221 kontakter. Svaren sammanställs och kan exporteras i Excelformat för 

vidare bearbetning. Svaren för fråga 7 och 8 i formuläret finns bifogade i sin helhet i bilaga 1.  

Följande frågor ställdes i formuläret: 

1. Which country do you currently work in? 

2. What is your field of expertise?  

3. Do the objects you usually work with belong to an institute or private clients? 

4. How often do you work with filling materials for smaller damages on objects? 

5. Have you treated small damages in wooden veneer? 

6. Which materials do you usually use as a filling material?  

7. Please list the top 5 organic filling materials you use. 

8. Please list the top 5 synthetic filling materials you use. 

9. Can you recommend any other filling materials which you haven´t used yourself but you 

are curious about?  

10. Would you be willing to answer more questions on this subject as research for my thesis 

if they arise?  
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Slutsatser/summering vad gäller fråga 1 i formuläret 

Det första som blev väldigt tydligt för mig är att jag snabbt fick svar från både Holland och 

Belgien. Kan hända att detta beror på att ett övervägande antal kontakter är baserade där, 

tyvärr går det inte riktigt att avläsa med bara mailadresser som underlag, då många inte har en 

landspecifik ändelse på mailadressen. Men man skulle även kunna spekulera kring olikheter från 

land till land vad gäller lärlingssystem. Har detta inverkan på hur villig man är att hjälpa till och 

erbjuda information i ett sådant fall? Finns det olika traditioner i de olika länderna som gör att 

yrkeskunniga är mer benägna att dela med sig av sin erfarenhet och sitt kunnande?  

Ett annat faktum som blev tydligt, var att jag kunde se ett mönster över vilka material som var 

mer vanligt förekommande i vissa länder än andra. Ett sådant exempel är epoxi som var 

återkommande bland svaren från Holland men inte förekommande alls i Sverige.  

Belgium 11%

Denmark 9%

England 5%

Germany 12%

Holland 25%

Norway 5%

Other 9%

Sweden 9%

France 5%

Ireland 5% USA 5%

WHICH COUNTRY DO YOU CURRENTLY WORK IN? 
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Man kan även utläsa vissa trender eller tendenser vad gäller vilka lösningsmedel som används i 

respektive land. På det stora hela anser jag att svaren från formuläret till viss del bekräftar de 

intryck jag fått vad gäller materialval och tekniker i Sverige. Man tenderar att vara mer restriktiv 

än i många andra länder och det verkar inte ha skett någon större eller nämnvärd utveckling vad 

gäller detta område i Sverige den senaste perioden. 

 

 

 

Slutsatser/summering vad gäller fråga 2 i formuläret 

Eftersom merparten av de tillfrågade var möbelkonservatorer eller möbelrestauratörer kom 

merparten av svaren föga överraskande från dessa två yrkesinriktningarna.  

Som komplement var det dock väldigt intressant att se vad konservatorer inom andra områden, 

professorer, finsnickare och övriga yrkesmän/yrkeskvinnor svarade. 

Furniture Conservator 79%

Other 5%

Painting Conservator 3%

Professor at University 2%
Textile Conservator 2%

Cabinetmaker 2% Restorer 7%

WHAT IS YOUR FIELD OF EXPERTISE? 
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Slutsatser/summering vad gäller fråga 3 i formuläret 

Hela 74% av de som svarat arbetar med objekt från privatkunder eller en kombination av objekt 

från både institutioner och privatkunder. Enligt min erfarenhet har de yrkeskunniga som arbetat 

mer mot privatsektorn, åtminstone i Sverige, en bredare erfarenhet av material och tekniker 

eftersom man tillämpar mer praktiska ingrepp än teoretiska ingrepp. Detta innebar att det var 

större sannolikhet att jag skulle få information om nya material av dessa yrkesmän och kvinnor. 

 

 

 

 

Both
65%

Institute
26%

Private clients
9%

DO THE OBJECTS YOU USUALLY WORK WITH BELONG 
TO AN INSTITUTE OR PRIVATE CLIENTS?
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Slutsatser/summering vad gäller fråga 4 i formuläret 

98% av de svarande arbetar tidvis eller ofta med fyllnadsmaterial för mindre skador på objekt. 

Med andra ord en god antydan till fler förslag vad gäller material. 

Often
63%

Occasionally
35%

Never
2%

HOW OFTEN DO YOU WORK WITH FILLING MATERIALS 
FOR SMALLER DAMAGES ON OBJECTS?
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Slutsatser/summering vad gäller fråga 5 i formuläret 

93% av de som svarat tidigare har arbetat eller kontinuerligt arbetar med mindre fanerskador, 

vilket innebar ökade chanserna till mer information vad gäller materialen. En observation jag 

gjorde här var att detta var en hög siffra om man beaktar yrkesinriktningen i fråga 2.  

Yes
93%

No
7%

HAVE YOU TREATED SMALL DAMAGES IN WOODEN 
VENEER?
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Slutsatser/summering vad gäller fråga 6 i formuläret 

Med tanke på funderingar kring hållbarhet både vad gäller materialval, teknik och 

lösningsmedel kan man tyvärr se att endast 26% använder sig enbart av organiska material i sitt 

arbete. Jag ställer mig dock något frågande till denna statistik, då det framgår av listade material 

att vissa inte tagit bindemedel eller lösningsmedel med i beaktningen när de besvarat denna 

fråga. Utifrån materiallistan och mina erfarenheter och kunskaper uppskattar jag att den 

korrekta procentsatsen ligger närmare ca 15%.  

 

 

 

 

 

 

 

Organic
26%

Both
65%

Synthetic
9%

WHICH MATERIALS DO YOU USUALLY USE AS A FILLING 
MATERIAL?
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Slutsatser/summering vad gäller fråga 7 och 8 i formuläret 

7. Please list the top 5 organic filling materials you use.  

8. Please list the top 5 synthetic filling materials you use. 

 

I bilaga 1 listar jag de material som svarande angivit. Listan är sorterad efter svarsperson vilket 

innebär att det blir en hel del upprepningar av material. Jag har valt att publicera svaren precis 

så som de angivits, utan redigering i bilagan. Det kan därför förekomma en hel del alternativa 

stavningar då vissa ej svarat på engelska utan med materialens namn i sitt modersmål, jag har 

valt att ej redigera detta heller. Nedan presenterar jag en sorterad och grupperad version av 

denna lista, då översatt. Från denna gruppering har jag sedan valt materialen jag velat gå vidare 

med för laboration. 
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Slutsatser/summering vad gäller fråga 9 i formuläret 

9. Can you recommend any other filling materials which you haven’t used yourself but you are 

curious about? 

 

Denna fråga resulterade endast i ett fåtal förslag, därför listas inte dessa i en egen bilaga. Det 

framgår dock att vi är fler som funderar kring alternativa material för detta ändamål.   

• Reversible silicones 

• A decent substitute for araldite a1253 that is harder to get in Europé 

• Real tested recipes for decorative historic mastics like "Vlaamsche Lak" , or burgoté. 

• Cyanoacrylates glues for scratches 

• Any flexible system 

• Not sure if your previous questions encluded fillers and binders, therefore I will add 

some binders here I use: methyl cellulose, hydroxy propyl cellulose, Plextol B500, 

Lascaux HV498, Paraloid B72, ARALDITE® SV 427  for structual repair with a 

microballoons as a filler (can be used with barrier film between filler and substrate) 

• 3D printed Inlays 

• Different applications for restoration quality silicon ( dow Corning 701, 701t), flexible 

epoxies in long term durability, cork in combination with different mediums other than 

protein pva and plexigum 

• Polypropylene Fibres PPS 

• Glass balls (i am not sure of the binder), it would be interesting to test the lascaux 

medium for conservation as a binder in one or more of the powdered fillers 

• I am still on the search for something transparent (tintable) and flexible for wood 

• Aquazol 

• Aquazol 500 

• Balsite w 

• Rabbitglue with chalk, PVA or PVOH resins. 
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Slutsatser/summering vad gäller fråga 10 i formuläret 

Svaren för denna fråga antyder en vilja av att dela med sig av sin kunskap, att vidareutveckla 

och ta del av andras erfarenheter och tekniker. Att hela 84% är villiga att ha en fortsatt 

diskussion är verkligen positivt.  

Under praktiken upplevde jag en vilja och glädje att vidareförmedla information och kunskap. 

Jag fick fri tillgång till materialdatabaser, föreläsningar, dokumentation, verktyg, recept, 

material och inte minst samtliga konservatorers erfarenheter och kunskap. De fick mig att känna 

mig delaktig i ett typ av skråväsende där man villigt förmedlar och utbyter information till mig 

som student, och i det fallet, praktikant.  

När jag närvarat vid Stichting Ebenists symposium både 2016 och 2018 fick jag samma känsla av 

informationsutbyte. Det har varit en ynnest att få ta del av en sådan enorm kunskapsbank som 

de som närvarar vid dessa symposier innehar och delar med sig av. 

Yes
84%

No
16%

WOULD YOU BE WILLING TO ANSWER MORE 
QUESTIONS ON THIS SUBJECT AS RESEARCH FOR MY 

THESIS IF THEY ARISE?
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Jag reflekterar dock över att informationsutbyte kan vara känsligt i vissa avseenden, allra helst 

om man upplever att utbytet är enkelriktat, att man inte får något tillbaka. Det måste komma 

information och utveckling från båda parter för att flödet ska fungera. Det upplever jag som en 

svårighet inom branschen i Sverige, där många har tröttnat på att dela med sig av information 

utan att få något matnyttigt tillbaka. Här har vi alla ett ansvar att driva teknikerna och 

materialvalen framåt. Ett ansvar att inte bara fråga utan också erbjuda och dela med sig av 

information.  
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3. Min undersökning, praktiska tester 

3.1 Förberedelser 

Med tanke på all information jag samlade in med hjälp av frågeformuläret valde jag att gruppera 

materialen för att kunna gallra och tillslut välja totalt 5 material, organiska och syntetiska.  

Som mitt ljusa faner valde jag björk och mitt mörka faner valde jag valnöt. Jag övervägde att 

byta det mörka faneret till mahogny eftersom detta är mer vanligt förekommande och 

valnötsfaner kan skifta betydligt mer i färg under åldringsprocessen. Jag beslöt tillslut att stå fast 

vid valnöt eftersom det faner jag använde mig av till provplattorna inte var åldrat, var mörkt och 

hade väldigt mycket ådring. 

12 provplattor tillverkades, motsvarande skador skapades i faneret på samtliga plattor. Metoder 

för de olika fyllnadsmaterialen undersöktes utifrån de angivna kriterierna i frågeställningen.  

Provplattorna tillverkades med 9 mm plywoodskiva som bas. Faneret fästes med fisklim och 

ytbehandlades.  

Skadorna på provplattorna skapade jag med stämjärn. Skadorna är tänkta att motsvara tre olika 

typer av skada. 

1. Skada i fiberriktningen 

2. Skada tvärs över fiberriktningen 

3. Kantskada 

Vad gäller skadorna i fiberriktningen och tvärs över fiberriktningen tog jag inte hänsyn till en 

sluttande kant runt skadan utan gjorde dem ganska raka. Däremot var samtliga kantskador 

gjorda med en lutning just för att påvisa svårigheten när man lagar skadan med faner. 

Plattorna med björkfaner var ca 220 x 120 mm och plattorna med valnötsfaner var ca 240 x 200 

mm. (Jag utgick ifrån fanerets bredd därav skillnaden i storlek.)  

Faneret fästes med fisklim och baksidan av plattorna kläddes med ett furufaner för att undvika 

att plattorna skulle slå sig.  
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Ytan behandlades med ca 20 lager av Schellack Superfine. Jag valde en ca 7% blandning då 

torktiden blir kortare och risken för eftersjunkning är minimal.  

Vad gäller ytan handlade det egentligen bara om att få upp en viss glans, jag ansåg det inte 

viktigt att porfylla helt och franskpolera plattorna, då det inte är själva ytbehandlingen min 

undersökning gällde.  

Plattorna numrerades efter fyllnadsmaterial, 1–7 och jag dokumenterade utvalda kriterier 

under processens gång.  

På vissa plattor valde jag olika infärgningar redan i materialet, andra färgades in efter materialet 

härdat. Jag retuscherade sedan samtliga plattor med samma färger för att kunna göra en 

likvärdig bedömning. Här kan man ställa sig frågan om vissa retuscher hade blivit bättre med 

andra typer av retuscheringsfärger. Övning ger som bekant färdighet, som med alla tekniker och 

material krävs att man tränar och vidareutvecklar en egen teknik. Vissa av de utvalda materialen 

var betydligt enklare att applicera, medan andra visade sig vara betydligt svårare att bemästra.  

3.2 Kategorisering av material 

Mängden varierande svar gjorde det nödvändigt för mig att kategorisera svaren. 

Kategoriseringen av materialen fick bli något subjektiv, min tolkning av svaren, för att kunna 

gruppera underlaget till ett mer hanterbart omfång. Fler av materialen som angavs hade jag 

antingen aldrig arbetat med eller ens kommit i kontakt med. Jag skapade en tabell för organiska 

material och en för syntetiska för att försöka gallra ut så många material som möjligt som 

troligtvis var mer skonsamma för miljön och därmed bättre ur ett hållbarhetsperspektiv. Utifrån 

dessa tabeller sökte jag mer information om respektive material för urvalet för mina tester. 

Tillgängligheten, ett av de uppsatta kriterierna för testerna, hade stort inflytande vid urvalet och 

fick i vissa fall avgöra 

Jag vill här rikta ett extra tack till J. Rettenmaier & Söhne GMBH + CO KG som bistod mig med 

prover av Arbocel för att utföra dessa tester.  



  Caroline Linnell 
  Möbelkonservering 

 Linköpings universitet | Malmstens, Campus Lidingö, 2019 

 

 34 

3.2.1 Organiska material (originalspråk inom parentes) 

Limblandningar 

Buffrat hudlim (Buffed hide glue (wood, cork etc.)) 

Fisklim med trä, kork, etc. (Hi tack fish glue(wood, cork etc.)) 

Infärgat träpulver med lim (Colored woodpowder w glue) 

Sågspån med lim (Sawdust w glue) 

Fisklim med spån (Fishglue+woodshavings) 

Animaliskt lim med träpulver (Animal glue+wood powder) 

Fisklim (Fish glue) 

Hudlim (Hide Glue) 

Animaliskt lim och sågspån (Animal glue+sawdust) 

Hudlim eller fisklim med fint träpulver (Hideglue or fishglue with fine wood dust) 

Hudlim med träpulver (Pearl glue skin w wooden powder) 

Fisklim med pigment och pimpsten (Fishglue w pigments + pumice powder) 

Jordpigment med lim (Earth tints and glue) 

Proteinbaserat lim (Protein glues) 

Glutenbaserat lim (Gluten glue) 

Kalciumkarbonat+Nikt+fisklim eller varmlim  

(calcium carbonate+lycopodium+fish glue or warm glutin glue) 

Trämjöl + varmlim (Holzmehl+Heissleim) 

Korkpulver + syntetlim (korkmehl+synth.leim) 

 

Trä, trärester, kork 

Faner (Veneer) 

Trä (Wood) 

Balsaträ (Balsa wood) 

Trä (Timber) 

Wood fillings 

Kork (Cork) 

Slipdamm från samma träart (Sanding dust same species of timber) 

Arbocel, Cellulosa fiber (Arbocel, Cellulose fibers) 

Papersmassa (Paper pulp) 
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Vax 

Bivax, (Beeswax) 

Vax (Wax) 

Infärgat hårdvax/hårdkitt (Colored hard wax)  

Infärgat mjukvax (Colored soft wax) 

Lim, kaolin, pigmenterad hårdvax (Glue-kaolin pigmented hard wax) 

Dammar, vax, kaolin (Dammar-wax-kaolin) 

Vax/harts blandningar (Wax/resin mixtures) 

Karnauba-/bi-/schellacksvax med pigment (Carnauba-/bees-/schellak wax w pigments) 

Karnaubavax (Canauba wax) 

Dammar/vax (Dammar/wax) 

Karnauba- och bivax med oljefärg (Carnauba- and bees wax w oil colours) 

Pigmenterad vax (Pigmented wax) 

 

Schellack, harts 

Schellacksstänger (Shellac sticks) 

Schellack (Shellack) 

Schellack i lösningsmedel + värme (Schellak in solvent + heat) 

Schellack med pigment + värme (Schellak w pigments + heat) 

Schellack + pigment+ talk (Schellac+pigment+talcum) 

Schellack med pigment (Schellak w pigments) 

Copal 

Bakelit (phenolic resin ) 

 

Gips, Kritblandningar 

Husbloss med stärkelse eller krita (Isinglass with starch or chalk) 

Krita (Chalk) 

Krita + gelatin (Chalk+gelatine) 

Stuck/gips (Stucco/plaster) 

Gips (Gypsum) 

Gips (Plaster) 

gips+pvcl 
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Gesso + lim + linolja (Gesso+glue+linseed oil) 

Animalisktlim + gesso (Animal glue + gesso) 

Traditionell Gesso (Traditional Gesso) 

Champagne krita/gesso (Champagne chalk/gesso) 

 

Kommersiella spackelprodukter 

Rubinol wood spackel 

Liberon wood spackel 

Brilliant woodfiller 

Modostuc w retouches 

Wood mastic Briançon 

 

Glasmikrokulor 

Pvcl + glasmikrokulor (pvcl+glaskügelchen) 

Microkulor av t.ex. antingen glas, fenolharts eller akryl (org. Microballoons) 

Glaskuolr (glass beads) 

 

Tyg 

Textilfibrer (Textile fibers) 

Ull (Wool) 

Silkes crepeline (Silk crepeline) 

Bomull (Cotton) 

Lin (Flax) 

 

Ben 

Ben från kamel som ersättning för elfenben (Camelbone for ivory) 

Ben (Bone) 

Marmorkross (Marble dust) 

 

Övrigt  

Nikt (Bärlappsporen (Lycopodium clavatum)) 

Tow 

3D print med träpulver/trärester (3D printing w wood powders/scapings) 
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Kol (Charcoal) 

Gummi Arabicum (Gum Arabic) 

 

3.2.2 Syntetiska material (originalspråk inom parentes) 
Epoxy  

Epoxiharts (Epoxy resin)  

Tvåkomponentsepoxi med Microlight filler (West epoxy med mye microlight filler)  

Gjutepoxi (carvable epoxy)  

Buffrad gjutepoxi (bulked carvable epoxies)  

Väldigt mjuk epoxi (very soft epoxy)  

Epoxikitt (Quickwood epoxy putty)  

Epoxiharts (West Systems 105 Resin)  

Epoxikitt med microkulor (West System 407 Low Density Fill)  

Tvåkomponentsgjutepoxi (Superfine White Millput)  

Tvåkomponentsgjutepoxi (Sculpwood Putty)  

Epoxihärdare (HV 427)  

Tvåkomponentsgjutepoxi (Milliput two part filler)  

Araldite  

Lera buffrad epoxi (Kaolin bulked epoxy, miliput brand)  

Tvåkomponentsfyllnadsmaterial (Two component filling)  

  

Vax  

Baowachs mjukvax (Bao soft wax)  

Baowachs hårdvax/hårdkitt (Bao hard wax)  

Smält, pigmenterat vax (Liberon pigmented wax, melted)  

Vax (Wax)  

Träspackel (ready made wood fillers)  

  

Paraloid  

Paraloid B72  

Paraloid B67  

Paraloid B-72 med microkulor (Paraloid B-72 and microballoons)  

Buffrad Paraloid /Plexigum (Paraloid /Plexigum with fillers)  

Paraloid och Regalrez (paraloid and regalrez)  

Paraloid med microkulor (Paraloid ( with glass balloons Mu 0,005))  
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Akryl, akrylblandningar  

Akryl (acryl)  

Akrylkitt (acrylic filler)  

Akrylbaserad gesso (synthetic (acrylic based) gesso)  

Akrylfärg (Acrylic paint)  

Buffrad akryl (Bulked acrylic)  

Akrylplast (pmma)  

Lascaux 303/498  

Plexigum mediums  

  

Glasmikrokulor, Microkulor, plast granulat  

Glasmikrokulor med Pattexlim och träpulver (Glass microbaloons with pattex & wooden 

powder) 

 

Glasmikrokulor (micro glassbeads)  

Mikrokulor, fenol och glas (Mircoballoons phenolic and glass)  

Glasmikrokulor (glas pebbles)  

Glasmikrokulor (Hohlglaskügelchen)  

Fenolmikrokulor med fisklim (Fenolic microbaloons (with hi tack fish glue))  

Mikrokulor med proteinlim (microballons/protein glues)  

Plastgranulat (plastic granulat)  

Mikrokulor (Microballons)  

Glasfiber (glas fibres)  

  

Polyvinyl  

PVAlim med fenolharts och mikrokulor (PVA with phenolic resin micro beads)  

Modostuc  

Pvaclim buffrat med trä, kork, lera (Pvac with fillers (wood, cork, kaolin))  

PVA  

Vinylspackel (vinyl spackling paste)  

Vinylbaserat lim med träpulver (Vinylic glue and wood powder)  

  

Aquazol  

Aquazol 500   

Lera och Aquazol 500 (Kaolin and Aquazol 500)  

Lack  
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Vattenburen akryl-/polyuretanlack (Tre Stjärnor lack)  

Syntetisk schellack (Synthetic Schellack)  

Cellulosalack (Celloses Nitrate Laquer)  

  

Polyester, polyester polymer  

Polyesterfyllnadsmaterial (Axon)  

Polyesterfiberväv (Fosshape)  

Polyester crepeline  

Polyester  

Polyamid  

  

Kalciumbas  

Calciumbaserad Metakrylat (methacrylate based calcium carbonated bulked fillers)  

CaCO3  

  

  

Övrigt  

Gips i kombination med syntetiskt lim (chalk in combination with synthetic glues)  

Kemiskt trä (Cellocol)  

Hydrofila armeringsfibrer (Armicel 500)  

Naturgips (Gypsum)  

Silicon(outdoor)  

BEVA  

None  
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3.3 Urval av material 

Efter jag sökt upp mer information om de olika materialen och kategoriserat dem valde jag de 

jag ville utforska vidare. Jag hade kommit i kontakt med ett par av dessa material men ej som 

fyllnadsmaterial för fanerskador.  

För organiska material valde jag: 

1. Arbocel 

2. Glasmikrokulor med Das pronto (lera) 

 

För syntetiska material valde jag: 

3. Paraloid B72 

4. Aquazol 500 

5. BEVA-Artist Gesso-p 

 

Som referens valde jag: 

6. Mjukvax och hårdkitt (hårdvax) 

7. Faner 

 

Material 1: 25 g Aquazol 500 och 33ml dubbel destillerat vatten 

− Aquazol beskrivs som en vattenlösning syntetharts med hög viskositet. Granulaten löses 

i vatten och får en lätt gulaktig ton. Materialet har vidhäftningsförmåga vid vätning. 

Materialet valdes på grund av sin vattenlöslighet eftersom det känns relevant för mig då 

jag aktivt försöker att minimera användandet av skadliga lösningsmedel. Jag hade inte 

kommit i kontakt med detta material alls tidigare. 

Material 2: 1tsk Paraloid B72 granulat och 1tsk Aceton 

− Paraloid B72 är en syntetharts, beskrivs även som en Acryloid. Material används som lim 

för reparation av t.ex. keramik, trä, metall och andra porösa ytor förutom gummi. Man 

kan även använda Paraloid B72 för att fästa ned lösa färgflagor. Jag hade kommit i 

kontakt med materialet vid ett kurstillfälle om bemålat trä men ej som fyllnadsmaterial. 
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Material 3: 10G Arbocel C750FP, 54ml dubbel destillerat vatten och fisklim för vidhäftning. 

− Arbocel är cellulosafiber i en finmalen pulverform. Materialet är ett väldigt allsidigt och 

används bland annat som träpolymerkompositer (papper, wellpapp mm), vattenrening, 

konstläder, mm. Materialet absorberar vatten men är inte vattenlösligt. Detta material 

valde jag då det är samma råvara som originalmaterialet men i pulverform. Min tes var 

att materialen borde ha liknande egenskaper och därmed minimal inverkan på varandra. 

Jag hade inte kommit i kontakt med detta material alls tidigare. 

 

Material 4: BEVA Artist Gesso-P  

− BEVA är ett mycket elastiskt kitt. Det har vidhäftningsförmåga på trä, plast, metall, färg, 

mm. Materialet valdes just på grund av sin elasticitet. Hög elasticitet är en fördel i 

samband med trä då trä har hygroskopiska egenskaper och sväller/krymper beroende på 

luftfuktigheten i omgivningen. Det är en fördel om fyllnadsmaterialet kan följa dessa 

förändringar och därmed inte spricker. 

 

Material 5: 7 g finmalda glasmikrokulor, 35g Das Pronto och 10ml dubbel destillerat vatten. 

− Ett återkommande svar på frågeformuläret var att man buffrade material med finmalda 

glasmikrokulor. Detta för att undvika eftersjunkning av materialet. Jag valde då att 

kombinera detta med Das pronto som är en lufttorkande lera som ofta används som 

modellera. Jag hade använt Das pronto tidigare under utbildningen för att bygga upp 

träbortfall men ej som komplettering vid fanerskador. Fördelen med leran är att man 

kan spä den med vatten och pensla på massan på skadan. Dock måste detta ske i flera 

tunna lager på grund av eftersjunkningen. Därför valde jag att buffra leran med 

glasmikrokulor och gjorde endast en applicering. 

 

Material 6: Mjukvax och hårdkitt. 

− För mjukvax valde jag Baowachs och för hårdkitt valde jag ett set från Ernst P.  
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Material 7: Faner 

− Här valde jag att använda faner ur samma bunt som jag använt för att skapa plattorna. 

Visst hade jag kunnat laga med ett annat träslag för att påvisa svårigheterna med att 

matcha två olika träslag men jag ville inte på något vis överdriva eller försvåra denna 

lagning så att de andra material fick en orättvis fördel i bedömningen. 
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4. Egna tester på björk- och valnötsfaner 

4.1 Provplattor 

4.1.1 Material 1: Aquazol 500 och dubbel destillerat vatten. 

− Applicering: I den blandningen jag använde fick materialet geléliknande egenskaper. 

Eftersom materialet är självhäftande kan det upplevas som något kladdigt att arbeta 

med. Fördelen att det är vattenlösligt innebär dock att det är väldigt lätt att avlägsna om 

så behövs. Jag applicerade materialet med pensel och formade det med palettkniv för 

att jämna ut och avlägsna runt om.  

− Bearbetning: Material är relativt hårt när det härdat. Det krävdes ett välslipat stämjärn 

för att skära materialet. Jag avlägsnade lager för lager och skar mig nedåt istället för att 

jämna allt på en gång. Jag upptäckte att jag kunde väta materialet lite och då skära det 

enklare. Det gick även att putsa materialet. Man kunde även jämna ut materialet med 

vatten och pensel. 

− Infärgningsmöjligheter: Då materialet är vattenlösligt går det att färga in med 

vattenbets. Jag provade även med torrpigment och det gick utmärkt. Jag kunde 

pigmentera en del och addera en del icke pigmenterat material för att skapa djup och en 

mer tredimensionell effekt. För björkfaneret använde jag Herdins vattenbets nr 94 Björk 

och nr 53 Gul. Torrpigmenten valde jag Titanvitt/Dioxid samt Guldockra från ABC 

Färgekonomi. För valnötsfaneret valde jag Herdins vattenbets nr 65 mörk valnöt och nr 

74 Kastanjebrunt. För torrpigment valde jag Titanvitt/Dioxid, Bränd umbra och Umbra 

brun från ABC Färgekonomi. 

− Kostnad: 100g kostar ca 120kr, observera att jag ej tagit material till infärgning eller 

retuschering i beaktning här. 

− Tid för applicering: Kort tid för applicering 

− Tid för härdning: Minst 12h för att kunna skära i materialet 

− Eftersjunkning: Viss eftersjunkning förekommer, mindre eftersjunkning då materialet var 

buffrat med torrpigment före applicering. 
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− Antal appliceringar: 2-3  

− Retuscherings möjligheter: Materialet är tacksamt att retuschera. Jag använde en bas 

med Schellack Superfine och applicerade sedan Kremers Schellacksfärger för retusch, 

färgerna fungerade bra med underlaget och hade till och med en viss utjämnande effekt. 

För retuschering av björkfaneret användes färger: 4019491, 4628091 och 2361091 samt 

Schellack Superfine från Ernst P. För retuschering av valnötsfaneret användes färger: 

4628091, 4072091, 4019491 och 5240091 samt Schellack Recto mörk från Ernst P. 

− Reversibilitet: Näst intill helt reversibelt. En liten mängd material kan kvarstå beroende 

på hur mycket man kan väta ytan. 

− Säkerhetsaspekt: Materialet har inga säkerhetsrisker alls och kan anses som näst intill 

ofarligt att arbeta med enligt data säkerhetsbladet (se bilaga 2 för mer information). 

− Tillgänglighet: Lättillgängligt. Finns att beställa hos ett flertal leverantörer och är ej 

klassat som material enbart för yrkeskunniga. Inga restriktioner för frakt av godset. 

 

Summering: Detta material kommer jag att arbeta vidare med. Laborationerna gav mig nya 

idéer om hur jag kan applicera materialet inte bara för fanerskador utan även för 

färgbortfall. Det är lätt att applicera, har goda förutsättningar för retuschering och är 

dessutom vattenlösligt.  

 

4.1.2 Material 2: Paraloid B72 och Aceton 

− Applicering: I den lösning jag valt är materialet väldigt kladdigt och lite svårt att hantera. 

Här kan man diskutera om jag borde ha löst materialet ytterligare men min tanke var att 

slippa fler appliceringar. Materialet applicerades med pensel och ett lätt tryck med 

fingret för att försöka jämna ut.   

− Bearbetning: Materialet går knappt att skära. Det korvar sig och under härdningen har 

det bildats en hel del luftbubblor. Bubblorna är mycket svåra att jämna ut. Jag provade 

att lägga på lite mer aceton och materialet jämnar ut sig tillfälligt men det uppstod nya 

luftbubblor när materialet återigen härdade. Materialet går ej att putsa då det fastnar i 

putspappret. 
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− Infärgningsmöjligheter Torrpiggment. För björkfaneret, Titanvitt/Dioxid samt Guldockra 

från ABC Färgekonomi och för valnötsfaneret Titanvitt/Dioxid, Bränd umbra och Umbra 

brun från ABC Färgekonomi. 

− Kostnad: 100g ca 45kr, Aceton 89kr/l. Observera att jag ej tagit material till infärgning 

eller retuschering i beaktning här. 

− Tid för applicering: Kort tid för applicering 

− Tid för härdning: Minst 12h 

− Eftersjunkning: Nej, men luftbubblor 

− Antal appliceringar: 1 med tillägg av med Aceton  

− Retuscherings möjligheter: Jag lade en bas med Schellack Superfine och applicerade 

sedan Kremers Schellacksfärger för retusch, färgerna fungerade bra med underlaget men 

räckte inte för att jämna ut luftbubblorna om man inte la ett väldigt tjockt lager. Detta är 

inte kostnadseffektivt och jag anser att man istället bör prova att lösa upp materialet 

mer innan applicering för att möjligtvis kunna undvika luftbubblor. För retuschering av 

björkfaneret användes färger: 4019491, 4628091 och 2361091 samt Schellack Superfine 

från Ernst P. För retuschering av valnötsfaneret användes färger: 4628091, 4072091, 

4019491 och 5240091 samt Schellack mörk från Ernst P. Eventuellt skulle man kunna 

retuschera med oljefärger då materialet vanligtvis används som en sekundär fernissa 

inom målerikonservering. 12 

− Reversibilitet: går att avlägsna med Aceton men svårt att avlägsna allt material 

− Säkerhetsaspekt: Materialet är lättantändligt och bör endast användas under god 

ventilation. Det kan skapa hudirritation vid kontakt. Samma råd gäller vid användandet 

av Aceton (se bilaga 2 för mer information). 

− Tillgänglighet: Lättillgängligt. Finns att beställa hos ett flertal leverantörer och är ej 

klassat som material enbart för yrkeskunniga. Inga restriktioner för frakt av godset. 

 

                                                 
12 Anna, Brandi, 2016, Föreläsning och workshop Bemålat trä, Malmstens 
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Summering: Detta material upplevde jag som mycket svårarbetat. Det kan säkert fungera 

som en bra bas eller kanske som ett tunt toppskikt på en annan bas. Fördelen med 

materialet är att det är helt klart och ska ej gulna i åldringsprocessen enligt tillverkaren. Det 

kan vara värt att vidareutveckla proverna med flera tunnare lager för att se om detta 

minimerar luftbubblorna. 

 

4.1.3 Material 3: Arbocel C750FP, dubbel destillerat vatten och fisklim. 

− Applicering: Efter att materialet fått absorbera vattnet strök jag ett tunt lager fisklim 

som bas på skadeområdet. Sedan applicerade jag massan med en pensel. För att jämna 

ut och absorbera vätskan la jag över en bomullstrasa och pressade materialet hårt med 

baksidan av ett brett stämjärn.  

− Bearbetning: Materialet är mycket lättbearbetat. Går utmärkt att skära med stämjärn 

och enkelt att putsa ner. Man bör dock gå varsamt fram då jag upplevde att det kunde 

bli partiella materiabortfall om man skar lite för hastigt. Detta kan eventuellt undvikas 

om man även blandar i lite fisklim i själva massan.  

− Infärgningsmöjligheter: Materialet i sig är ljus brunt och gav en bra grundton för 

infärgning, särskilt för valnötsfaneret. Infärgningen gjorde jag med Schellack Superfine 

som bas och sedan retuscheringsfärgerna. Kan vara intressant att prova med såväl bets 

som torrpigment. Jag valde bort dessa två alternativ för infärgning då jag trodde att 

materialet eventuellt skulle färgas in för kraftigt av bets. Min teori var att torrpigmenten 

inte riktigt skulle fästa. Detta är dock endast spekulationer och kan som sagt vara värt att 

studera vidare. 

− Kostnad: 100g ca 38kr 

− Tid för applicering: Kort tid för applicering 

− Tid för härdning: Minst 3h men kan härda/torka snabbare med värme 

− Eftersjunkning: Ingen eftersjunkning 

− Antal appliceringar: 1 

− Retuscherings möjligheter: Goda retuscheringsmöjligheter, särskilt på valnötsfaneret. 

Materialet är dock ganska matt och det är svårt att bygga upp en naturlig glans. Här 
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kanske man kunde kombinera med en tunt lager Aquazol 500 eller Paraloid B72. För 

retuschering av björkfaneret användes färger: 4019491, 4628091 och 2361091 samt 

Schellack Superfine från Ernst P. För retuschering av valnötsfaneret användes färger: 

4628091, 4072091, 4019491 och 5240091 samt Schellack Recto mörk från Ernst P. 

− Reversibilitet: Helt reversibelt med vatten. 

− Säkerhetsaspekt: Materialet har inga säkerhetsrisker alls, anses till och med vara 

miljövänligt och kan anses som näst intill ofarligt att arbeta med enligt data 

säkerhetsbladet (se bilaga 2 för mer information). 

− Tillgänglighet: Lättillgängligt. Finns att beställa hos ett flertal leverantörer och är ej 

klassat som material enbart för yrkeskunniga. Inga restriktioner för frakt av godset. 

 

Summering: Med detta material upplever jag att det finns mycket jag kan och vill 

vidareutveckla. Här kanske det främst handlar om att hitta ett sätt att öka elasticiteten och 

få fibrerna att hålla ihop efter härdning utan att bli väldigt hårt. Man kan även undersöka 

att vidareutveckla infärgningen och retuscheringsalternativen. Materialet är enkelt att 

applicera och vattenlösligt. 

 

4.1.4 Material 4: BEVA Artist Gesso-p 

− Applicering: Gesson applicerades med palettkniv och jämnades sedan ut med lätt tryck 

med fingret. 

− Bearbetning: Materialet går att skära med stämjärn men det är svårt att få helt jämt. Det 

går att putsa materialet men det blev en viss missfärgning, grånad av putspappret och 

materialet verkar motarbeta tekniken. En mycket omsorgsfull applicering 

rekommenderas för att minimera efterbearbetning. 

− Infärgningsmöjligheter: Materialet har i sig en något melerad vit/grå ton. Det går bra att 

blanda i torrpigment i materialet. Ingen annan infärgning rekommenderas av 

återförsäljaren varför jag endast provade torrpigment. 

− Kostnad: 236ml 260kr 
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− Tid för applicering: Kort tid för applicering 

− Tid för härdning: ca 3h  

− Eftersjunkning: Nej 

− Antal appliceringar: 1 

− Retuscherings möjligheter: Materialet har ett väldigt platt utseende, påminner visuellt 

om snickerispackel. Det tar inte emot de retuscheringsfärger jag valt särskilt väl men jag 

tror att man skulle kunna prova med oljefärg istället. Detta baserar jag på att materialet 

mest verkar användas inom målerikonservering baserat på frågeformuläret och kurs 

med målerikonservator Anna Brandi. För retuschering av björkfaneret användes färger: 

4019491, 4628091 och 2361091 samt Schellack Superfine från Ernst P. För retuschering 

av valnötsfaneret användes färger: 4628091, 4072091, 4019491 och 5240091 samt 

Schellack Recto mörk från Ernst P. 

− Reversibilitet: Materialet är delvis reversibelt med Aceton. Dock svårt att avlägsna allt 

material. 

− Säkerhetsaspekt: Vad gäller detta material är säkerhetsförordningarna många. Det är 

lättantändligt, hälsovådligt och skadligt för mikroorganismer i vatten enligt data 

säkerhetsbladet (se bilaga 2 för mer information). 

− Tillgänglighet: Materialet säljs enbart till yrkeskunniga. 

 

Summering: Det är mycket som talar emot detta material anser jag. Inte nog med att det är 

hälsovådligt för människor, skadligt för djur och natur men det är dessutom ett material som 

är svårare att bearbeta jämför med de övriga jag valt att prova. Det som talar för materialet 

är att det härdare snabbare än övriga material, det är vattentåligt och är starkt men ändå 

elastiskt. Vid komplettering för skador på utomhusmöbler kan detta vara ett bra alternativ. 

 

4.1.5 Material 5: Glasmikrokulor i Das Pronto med dubbel destillerat vatten. 

− Applicering: Leran lades i blöt, när den mjuknat något blandades glasmikrokulorna i. 

Massan applicerades sedan med palettkniv. 
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− Bearbetning: Materialet går att skära och putsa. Det bildas dock ett väldigt finkorningt, 

vitt pulver vid bearbetning. För björkfaneret var detta inget problem men för 

valnötsfaneret med sina djupa, öppna porer ställde det till problem. Det vita pulvret 

fastnade i närliggande porer och gick inte att få bort.  

− Infärgningsmöjligheter: Materialet finns i flera färger. Jag utgick från vit lera. Den har en 

lätt, kall grå ton som är svår att dämpa vid infärgning. För björkfaneret använde jag 

Herdins vattenbets nr 94 Björk och nr 53 Gul. För valnötsfaneret valde jag Herdins 

vattenbets nr 65 mörk valnöt och nr 74 Kastanjebrunt.  

− Kostnad: 100g glasmikrokulor ca 45kr och 1kg Das pronto ca 69kr 

− Tid för applicering: Kort tid för applicering 

− Tid för härdning: Minst 12h 

− Eftersjunkning: Minimal eftersjunkning 

− Antal appliceringar: 1 

− Retuscherings möjligheter: Jag upplever materialet som svårretuscherat. Både 

strukturellt då det får en pappersliknande kvalitet efter härdning. Det är svårt att få helt 

slätt och blir därför svårt att retuschera. När jag la ett grundlager Schellack Superfine 

som bas blev det som en missfärgning på lagningarna på valnötsfaneret av någon 

anledning. Missfärgningen blir inte jämn utan verkar påverka betsen partiellt. Materialet 

tar Schellacksfärgerna acceptabelt men ytan luddar nästan upp sig varje gång man 

applicerar färg, detta trots att jag spärrat ytan med flera lager Schellack Superfine. För 

retuschering av björkfaneret användes färger: 4019491, 4628091 och 2361091 samt 

Schellack Superfine från Ernst P. För retuschering av valnötsfaneret användes färger: 

4628091, 4072091, 4019491 och 5240091 samt Schellack Recto mörk från Ernst P. 

− Reversibilitet: Materialet är vattenlösligt, då jag spärrat med schellack kan tänkas att 

man får kombinera med etanol för att lösa upp materialet. Det bör gå att avlägsna helt 

mekaniskt. 

− Säkerhetsaspekt: Glasmikrokulorna har inga säkerhetsrisker så länge man inte inhalerar 

materialet eller får det i ögonen. Das Pronto har inga säkerhetsrisker alls och kan anses 
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som näst intill ofarligt att arbeta med enligt data säkerhetsbladet (se bilaga 2 för mer 

information). 

− Tillgänglighet: Båda material är lättillgängliga och finns att beställa hos ett flertal 

leverantörer. De är ej klassade som material enbart för yrkeskunniga. Inga restriktioner 

för frakt av godset. 

 

Summering: Resultatet gällande en minimerad eftersjunkning tack vare glasmikrokulorna var 

positivt. Leran är en bra bas för uppbyggnad av större bortfall och arbetar man vidare på 

infärgningstekniken så bör detta material kunna var ett bra alternativ. Jag kommer att fortsätta 

arbeta med glasmikrokulorna för uppbyggnad av andra fyllnadsmaterial.  

 

4.1.6 Material 6: Mjukvax och hårdkitt 

− Applicering: Mjukvax ett värmdes enbart i handen innan applicering och pressades sedan 

på plats med en vaxkniv. Hårdkittet smältes och droppades på plats.  

− Bearbetning: Båda materialen går att skära. Hårdkitt går att putsa men mjukvax lämpar 

sig inte att putsa då det är för mjukt. 

− Infärgningsmöjligheter: Då både mjukvaxet och hårdkittet redan är infärgade får man 

utgå ifrån de färger som finns. Det går dock att blanda ihop till olika nyanser. 

− Kostnad: 536kr för ett set mjukvax. Seten säljs som mörk och ljust så till dessa 

laborationer krävdes ett av vardera. För hårdkittet kan man beställa ett kit med både 

ljusa och mörka stavar samt en batteridriven smältare och tillhörande väska för 1295kr. 

Man bör ha i beaktning att samtliga dessa kit räcker väldigt länge och har obegränsad 

hållbarhet enligt återförsäljaren.  

− Tid för applicering: Kort tid för applicering 

− Tid för härdning: Mjukvax härdar inte. Hårdkitt härdar inom några minuter. 

− Eftersjunkning: Ingen eftersjunkning 

− Antal appliceringar: 1 
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− Retuscherings möjligheter: Båda materialen går att retuschera med de utvalda Schellacks 

färgerna. Då färgen inte sammanbinder med vax på samma sätt som övriga prövade 

material innebär det att färgen lossnar förhållandevis enkelt vid kontakt med ett vasst 

instrument eller liknande. För retuschering av björkfaneret användes färger: 4019491, 

4628091 och 2361091 samt Schellack Superfine från Ernst P. För retuschering av 

valnötsfaneret användes färger: 4628091, 4072091, 4019491 och 5240091 samt 

Schellack Recto mörk från Ernst P. 

− Reversibilitet: Här gäller mekanisk borttagning. Det är näst intill omöjligt att få med allt 

material. 

− Säkerhetsaspekt: Inget av materialen har några säkerhetsrisker alls och kan anses som 

näst intill ofarligt att arbeta med enligt data säkerhetsbladet (se bilaga 2 för mer 

information). 

− Tillgänglighet: Båda material är lättillgängliga och finns att beställa hos ett flertal 

leverantörer. De är ej klassade som material enbart för yrkeskunniga. Inga restriktioner 

för frakt av godset. 

 

Summering: Mycket talar fortfarande för användning av mjukvax eller hårdkitt för lagning 

av mindre fanerskador. Det är främst det estetiska som gör att jag ändå vill fortsätta att 

utforska andra möjligheter. De svåraste lagningarna är de som syns rakt uppifrån, t.ex. 

bordsskivor enligt min mening. Vid det tillfället kan en vax- eller kittlagning verkligen sticka 

ut och göra nästan mer skada än nytta rent estetiskt. Men till mindre skador fortsätter jag 

istället att vidareutveckla retuschringstekniker för såväl vax som kitt. 

 

4.1.7 Material 7: Faner 

− Applicering: Skadan ritades av med smörpapper, ritningen lades sedan på ett faner och 

kalkeras där av med karbonpapper. Faneret sågades ut, tunnades ut där det behövdes 

och passades in. Det fästes sedan med hudlim. 

− Bearbetning: Viss skärning och putsning krävdes för att få till en jämn yta. 



  Caroline Linnell 
  Möbelkonservering 

 Linköpings universitet | Malmstens, Campus Lidingö, 2019 

 

 52 

− Infärgningsmöjligheter: Faneret behövdes inte färgas in i detta fall men går att färga in 

med såväl vattenbets som spritbaserad bets. 

− Kostnad: Omöjligt att svara på då det blir restbitar som används. 

− Tid för applicering: För att få till rätt passform beräknade jag att det tog ca 30min. 

− Tid för härdning: minst 1h för att limmet ska härda. 

− Eftersjunkning: Ingen eftersjunkning 

− Antal appliceringar: 1 

− Retuscherings möjligheter: Största svårigheten med lagning av faner är att kanten alltid 

blir synlig. Därför retuscherades lagningarna som de övriga materialen. För retuschering 

av björkfaneret användes färger: 4019491, 4628091 och 2361091 samt Schellack 

Superfine från Ernst P. För retuschering av valnötsfaneret användes färger: 4628091, 

4072091, 4019491 och 5240091 samt Schellack Recto mörk från Ernst P. 

− Reversibilitet: Fullt reversibel med vatten eller mekaniskt. 

− Säkerhetsaspekt: Inga säkerhetsaspekter så länge inga giftiga träslag används. 

− Tillgänglighet: God tillgänglighet av nytt faner. Det finns ett flertal återförsäljare dock 

säljs faner i större omfång och man riskerar ett stort överskott vid en liten lagning. 

 

Summering: Trä i trä känns som den mest naturliga lagningen anser jag. Dock är det den 

metod som jag upplever kräver mest övning av samtliga ovannämnda fyllnadsmaterial. För 

ett otränat öga kanske inte fiberriktning, ådring, träslag spelar allt för stor roll så länge 

färgen stämmer bra överens. Visst kan man retuschera ljusare träslag och få det att 

uppfattas som ett mörkt träslag men det är tidskrävande. Man riskerar som nämnt ovan 

även att orsaka missfärgningar i originalmaterialet vid både infärgning och retuschering.  
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5. Avslutning 

5.1 Slutsatser 

I skrivande stund kan jag inte påstå att jag funnit ett ”bättre” alternativ till faner, vax eller kitt. 

Det var dock inte syftet med detta arbete och jag har funnit ett antal material som med en 

förädling av tekniken kan bli bra komplement till de traditionella fyllnadsmaterialen.  

Utifrån min undersökning, mina tester och min erfarenhet av praktiskt arbete från fältet har jag 

kommit fram till att: 

− Det finns ett antal material med enbart fördelar. 

− Det finns ett antal material med enbart nackdelar. 

− Det finns ett antal med både för- och nackdelar. 

− Det finna ett antal med goda utvecklingsmöjligheter. 

 

Aquazol 500 är jag övertygad om att jag kan vidareutveckliga till ett bra alternativ till vax och kitt 

med en betydligt mer tilltalande estetik. Materialet är flexibelt och kan dessutom härdas som en 

infärgad, självhäftande film som rent teoretiskt skulle kunna skäras in på plats på vilken skada 

som helst. Min uppfattning är att jag kommer att kunna skapa bra material för att laga skador 

på t.ex. bordsskivor där vax och kitt ofta inte ger ett tillräckligt bra estetiskt intryck. Materialet 

kan eventuellt användas som komplettering för bortfall av ytbehandling också där man inte vill 

applicera ny lack. Jag har än så länge inte hittat några nackdelar med materialet.  

 

Paraloid B72 är en bra alternativ där fyllnadsmaterialet behöver viss styrka. Det ska bli 

intressant att laborera vidare med materialet i en tunnare lösning för att se om det går att 

bygga upp tredimensionella lagningar. Min uppfattning är dock att detta material passar bättre 

för lagning av keramik, metall och kanske även glas. Fördelarna med detta material är att det är 

helt klart och gulnar ej i åldringsprocessen, det är ett mycket hållfast material och är lösligt med 

aceton vilket innebär att det inte skadar etanollösliga ytbehandlingar som t.ex. schellack. 

Nackdelen är att det krävs en del övning för att få till ett godtagbart resultat. 
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Arbocel C750 FP är ett bra alternativ för lagning av mindre skador anser jag. Det är lättarbetat, 

miljövänligt och relativt lätt att retuschera. Det är även ett enkelt material att ha med vid arbete 

utanför verkstan. Pulvret är mycket lätt och allt som krävs är lite vatten och lim för att skapa 

massan. Troligtvis är det minst risk för någon åverkan på objektet med detta materialet då det 

är uppbyggt av samma slags fibrer som objektet. Nackdelarna är en något längre torktid, 

avsaknaden av elasticitet och svårigheten att färga in till ljusare träslag. Det finns dock blekt 

pulver som man kan pröva för de ljusare träslagen. 

 

BEVA Artist Gesso-p kan vara ett bra alternativ för lagning av skada som behöver vara 

vattentåligt. Materialet kan även passa till ytor som kräver hög viskositet, t.ex. ett träslag med 

väldigt höga hygroskopiska egenskaper som är i en särskilt utsatt miljö med stora 

klimatskiftningar. Dock är jag personligen inte riktigt bekväm med detta material på grund av 

hälso- och miljöriskerna. 

 

Glasmikrokulor och Das Pronto visade sig vara en bra kombination. Glasmikrokulorna kan jag 

även laborera vidare med andra material. Das Pronto är ett bra alternativ för att bygga upp och 

skulptera med. Svårigheten med Das Pronto är infärgningen. Det blir lätt flammigt, särskilt med 

de mörkare betserna. Här kan man utforska om det går att färga in leran innan den härdar, 

kanske kan detta göra betstonen mindre flammig och då en bättre grund för retuschering. 

 

Mjukvax är mycket bra för mindre lagningar på lite mer förlåtande ställen. Nackdelarna är som 

nämnt att vaxet ger ett väldigt platt och tvådimensionellt intryck. Retuschering med 

schellacksfärgerna bygger höjd på vax så vid retuschering med dessa färger gäller det att 

beräkna höjden korrekt. Det är dessutom så att om man retuscherar med schellacksfärgerna 

och därefter polerar hela ytan med schellack så finns det en stor risk att retuscheringarna löses 

upp. Ska ytan inte poleras och skadan är på ett läge som inte är allt för synligt så är vax i 

kombination med schellacksfärgerna ett bra alternativ. 
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Hårdkitt är ett bra alternativ när man behöver lite mer stadga i lagningen. Materialet går att 

blanda till olika nyanser och ofta kommer man nära nog bara med vaxet. En lätt retusch på gör 

ofta att lagningen smälter in fint i originalytan. Samma sak som med mjukvaxet gäller här. Man 

får räkna med att schellacksfärgerna bygger i höjd och kan poleras bort om man inte är försiktig. 

 

Faner är ett bra alternativ för större skador eller väl synliga skador. Nackdelarna är dock flera. 

Det är tidskrävande, kräver mycket övning och är komplicerat vid lagning utanför verkstan då 

det krävs mycket material och flera verktyg. 

 

5.2 Reflektioner  

Arbetet har varit utmanande och utvecklande. Jag har funnit minst två material som jag absolut 

kommer att vidareutveckla tekniker för. Jag vill göra tester på hela objekt och se hur materialen 

ter sig på något större ytor. Att gå vidare med olika träslag känns också relevant. Idéer har även 

väckts för restaurering och retuschering av bemålat trä med ett eller ett par av de material jag 

arbetat med.  

Min ambition är även att arbeta vidare med fler material från frågeformuläret. Genom att testa 

och dokumentera fler materials egenskaper i form av fyllnadsmaterial för mindre fanerskador, 

är det min önskan att skapa en guide som kan väcka nyfikenhet och inspirera till användandet 

av, för användaren nya material. 

Åldringsprocessen är något jag kommer att undersöka möjligheter för laboration. Det blir då 

även intressant att kunna bedöma åldringsprocessen av de retuschringsfärger jag valt att 

använda då jag redan använt dessa för ett flertal objekt och då förlitat mig på tillverkarens 

tester.  
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Efter att jag närvarade vid Färgforum 2019 i Sundsvall, en konferens anordnad av 

Riksantikvarieämbetet, med fokus på hållbarhet påmindes jag om vårt ansvar i vår yrkesroll att 

ta ett större ansvar för vilka material vi använder. Detta kan verka vara en självklarhet men ofta 

överförs kunskap och metoder som brukats under flera årtionden. Liksom inom flera områden 

har forskningen om materialen vi brukar, kommit långt och flera av materialen som en gång 

använts inom möbelkonservering är nu klassade som hälsovådliga. Efter Färgforum 2019 såddes 

ytterligare ett frö till detta arbete, vilka material kan jag använda som är helt förenliga med ett 

hållbarhetsperspektiv? Material som inte kräver lösningsmedel som varken skadar miljön eller 

människor? Jag satte aldrig detta som ett kriterium i testerna men försökte att tillämpa detta så 

långt som möjligt. Det är viktigt att vi alla ser över de lösningsmedel vi brukar då de ofta är det 

mest hälsovådliga och miljöfarliga.  

Det visade sig att hela tre av de för mig nya materialen var vattenlösliga och icke hälsovådliga. 

Det känns därför som en naturlig väg framåt att fortsätta öva på appliceringen, infärgningen och 

retuscheringen av dessa material.  

Att rädda objekt från slit och släng mentaliteten och att vårda ett objekt som någon lagt ner 

hantverk, tid, energi, engagemang och kunskap i är ett ärofyllt och viktigt uppdrag. Särskilt i den 

tid vi lever där det är oundvikligt att vi måste minska vårt slöseri med våra naturliga resurser. På 

ett personligt plan handlar det om en förankring i en svunnen tid, nutiden och framtiden. Jag 

möter dåtiden genom möbeln, undersöker hur den brukats och hur den tillverkats. I nutid 

hanterar jag objektet med såväl gamla som nya material, verktyg och metoder. Med min 

behandling av objektet förlänger jag dess livstid framåt för fler generationer att kunna beskåda 

och bruka föremålet. Det ger en känsla av samhörighet med såväl objektet som dess ägare som 

är svår att beskriva men, i rapporten, Redovisning av regeringsuppdrag att bidra med underlag 

för Sveriges genomförande av Agenda 2030, beskrivs kulturmiljöarbete och kulturarvet på ett 

sätt som jag tycker ger en bild av samhörigheten. I rapporten belyser Riksantikvarieämbetet 

vikten av kulturarvet ur ett socialpolitiskt perspektiv.  
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”Genom utforskandet av det förflutna tränas förmågan att förstå andra perspektiv och andra 

sätt att leva, vilket kan väcka nyfikenhet och engagemang vid mötet med andra människor. Däri 

ligger kulturmiljöarbetets potential att bidra till ett hållbart inkluderande samhälle.”13 

”När människor förhåller sig till kulturarv, det vill säga historiska spår eller avtryck av mänskligt 

liv genom tiderna, skapas förståelse för tillvaron och det sammanhang vi befinner oss i. Denna 

process hjälper oss att svara på frågor om vilka vi är, var vi kommer ifrån och vilka vi vill bli. Det 

är därför viktigt att alla, oavsett bakgrund, upplever att de kan göra anspråk på kulturarv.” 

 

Med FN:s Agenda 2030 och Riksantikvarieämbetets rapport som ursprung, tycker jag mig se en 

tydlig bekräftelse av vikten av möbelkonservering och bevarandet av vårt kulturarv som 

återfinns i våra möbler.  

Jag känner mig stolt av att, genom möbelkonservering, vara delaktig i bevarandet av kulturarvet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Riksantikvarieämbetet, 2016, Redovisning av regeringsuppdrag att bidra med underlag för 
Sveriges genomförande av Agenda 2030, s.9, 
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/9976/Rapp%202016_23.pdf?sequence=2&isAll
owed=y 
 

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/9976/Rapp%202016_23.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/9976/Rapp%202016_23.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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