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Sammanfattning

I mitt examensarbete har jag sandblästrat olika träslag - bandporiga och ströporiga 
lövträslag samt barrträ - för att visa skillnaden i resultat beroende på träslag, fiber-
riktning i träet och effekterna av ytbehandling av en blästrad yta. 

Resultatet av mina tester var ibland oväntade, som t ex att sanden från blästringen 
nästan helt försvunnit, att samtliga träytor efter blästring uppvisade ett mycket ljusare 
eller blekare uttryck än innan och att de ströporiga träslagen uppvisade skillnader i hård-
het mellan början och slutet av årsringarna.

Genom att skapa ett bibliotek av olika träslag som blästrats och ytbehandlats har jag 
skapat en referensbank som jag kommer att kunna använda mig av i tillverkningen av 
inredningar, möbler och andra föremål.



Abstract

In my thesis I have sand blasted different type of woods - ring-porous and diffuse-
porous deciduous tree species and conifers - to show different results depending on 
the species, the direction of the grain and the effects of surface treatment of a blasted 
surface.

The results of my tests were sometimes unexpected, such as that the sand from blasting 
almost completely disappeared, that all wood surfaces after blasting exhibited a much 
lighter or paler surface than before and that the diffuse-porous tree species showed dif-
ferences in hardness between the beginning and end of annual rings.

By creating a library of different kinds of wood and sandblasted surface treatment, I 
have created a reference bank that I will be able to use me in the manufacturing of inte-
riors, furniture and other objects.
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1.0	 INLEDNING

1.1	 Bakgrund:
Under min tid som möbelsnickare har ytan och putsningen av en produkt haft stor be-
tydelse. Att putsa ytan på en produkt så att man kan se spegelbilden i släpljuset. På detta 
sätt skapas en känsla av lyx, men produkten blir också mer ömtålig och känslig för repor. 
Att kunna använda och slita produkten utan att den går sönder, att ge den en patina är 
något som betyder mycket för mig och för de produkter som jag kommer att producera. 
Där helhetsintryck och funktionen av dem inte begränsas av att man använder dem eller 
att man är rädd för att använda dem.  Genom att bland annat titta på blästrade produkter 
på Stockholms furniture fair 2012 och hos Silver Lining Furniture började jag göra något 
av en research inom blästring där dels trädytan framträds genom de olika trädriktningarna 
och där dels något av ett skapat slitage tillförs till trämaterialet.

1.2	 Frågeställning	och	målformulering

Hur förändras olika träslags ytor vid blästring?

Hur påverkar ytbehandlingar som tvåkomponentslackfärg, oljevax och lasyr en blästrad 
träyta?

Hur kan det uppnådda resultatet beskrivas?

Målet med examensarbetet är sålunda att ge svaret på dessa frågeställningar. Det gör 
jag genom ett antal referensbitar som skapar en överblick över blästrade träslag, i olika 
träriktningar, i olika ytbehandlingar där jag använder en lasyr, en tvåkomponents färglack 
och ett oljevax som visar vad ytbehandlingen tillsammans med det blästrade träslaget 
skapar. Jag vill också visa ströporiga, bandporiga trädslag och barrträd och hur de skiljer 
sig åt genom blästringen. Jag skapar därmed en grund för vidareutveckling av de kon-
stnärliga uttrycksformerna för blästringsteknik på trä, för mina kommande arbeten med 
möbler, inredningar och andra objekt. 
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1.3	Metod	och	avgränsningar
Metoden jag ska använda är att praktiskt tillämpa ämnet trälästring och skapa referens-
er genom testa olika träslag och träriktningar via blästring och sedan applicerade olika 
former av ytbehandlingar på dessa. Jag har inte för avsikt att fördjupa mig i det konstnär-
liga arbetet utan bara visa effekten av vad som händer vid sandblästring på trä. Jag ska 
använda mig av ett mikroskop som kan fotografera och förstora upp till 35 gånger för att 
gå ner på detalj vad som händer under blästring. 
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2.0	 	BAKGRUND	–	Om	trä	och	blästring

2.1	Trädslag,	trädriktningar	och	vedstruktur	

Barrträd	och	lövträd
Barrträden har klara kontraster mellan sommarved och vårved. Sommarveden består av 
tjockväggiga celler som är jämförelsevis konstanta i tjocklek varje år. Vårveden består av 
tunnväggiga celler som varierar med hur mycket den växer per år, beroende på skötsel 
och bördighet. Bättre tillväxt betyder mer vårved och lägre densitet. Lövträden är 
indelade i två olika grupper, band- och ströporiga träslag, beroende på hur kärlen är förde-
lade i veden (Torbjörn Dahlgren/Sven Wistrand/Magnus Wiström, 2004).

Bandporiga	trädslag
I de bandporiga trädslagen, som ask, alm och ek, finner man större kärl samlade i vårveden, 
medan sommar- eller höstveden har mer kompakta, mindre kärl. Bredden på vårveden är 
nästan alltid densamma varje år, medan den fiberrikare och tätare sommarveden kan ha en 
varierande bredd, beroende på hur stor tillväxten varit. Eftersom sommarveden innehåller 
mindre kärl eller hålrum i förhållandet till vårveden, innebär mer tillväxt kompaktare 
och hårdare ved. Kärlen i vårveden, till skillnad mot sommarveden, är större och man 
ser lättare skillnad på vår- och sommarved (Torbjörn Dahlgren/Sven Wistrand/Magnus 
Wiström, 2004).

Ströporiga	träslag
Vår och sommarveden hos de ströporiga träslagen som lönn, björk och bok är årsringarna 
är ungefär lika stora. Det kan ibland vara svårt att urskilja någon tydlig gräns mellan 
vår och sommarved. Eftersom kärlen hos de ströporiga trädslagen är fördelade över hela 
årsringen, är densiteten näst intill oberoende av hur tillväxten förändras, alltså är vår- och 
sommarveden ungefär lika hårda (Torbjörn Dahlgren/Sven Wistrand/Magnus Wiström, 
2004).
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Fig. 2 visar ett exempel på ett 
ströporigt trädslag (Ur Torbjörn 
Dahlgren/Sven Wistrand/Magnus 
Wiström, 2004)

Fig. 1 visar ett exempel på ett 
bandporigt trädslag (Ur Torbjörn 
Dahlgren/Sven Wistrand/Magnus 
Wiström, 2004)

2.1.1		 Vårved	och	sommarved.
I Sverige och Norden är vi bundna till årstider. Under de varmare årstiderna, vår och som-
mar kan nordens trädstammar växa och skaffa näring. Men cellerna i trädet växer på olika 
sätt under denna tillväxtperiod. Man delar därför in veden i de perioder då de växer. Un-
der våren växer nästan alla trädstammar i norden fortare och långsammare under somma-
ren och sommarslutet. Veden hos träden har då fått namnet under de perioder de har växt. 
Vårveden har vuxit under våren och sommarveden eller även ibland kallas höstved, har 
då vuxit under sommaren till hösten. Skillnaden mellan vår- och sommarved kan ibland 
vara olika tydlig för olika trädslag. För furu är årsringarna mycket tydliga, medan den för 
bok är de knappt synliga. (Torbjörn Dahlgren/Sven Wistrand/Magnus Wiström, 2004)
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Fig. 3 visar skillnaden av lövfibrer 
och barrfibrer. 
(Ur Torbjörn Dahlgren/Sven Wis-
trand/Magnus Wiström, 2004)

2.1.2		 Skillnaden	mellan	lövträd	och	barrträd	
Veden hos både barr- och lövträd är ungefär uppbyggd på samma sätt, men de enskilda 
cellerna är delvis olika. Hos både lövträd och barrträd finns längsorienterade, långsträckta 
döda celler, trakeider som transporterar vätska uppåt. Sen finns det levande celler som la-
grar och transporterar vätska radiellt som kan i vissa trädslag ses tillsammans som mindre 
tydliga streck eller band. Dessa går under benämningen märgstrålar. Fibrer är ett tekniskt 
sammanfattningsbegrepp för trakeider och vedceller. Barrträdens ved utgörs har nästan 
enbart döda trakeider, samt levande celler i märgstrålar och hartskanaler. Lövträdens ved 
har en flerdelad uppbyggnad. Den innehåller döda trakeider, kärl och andra vedceller, 
det vill säga de celler som kan användas till pappersmassa och ger veden stabilitet. De 
levande cellerna har inte så stor betydelse för vedens mekaniska egenskaper, mer för dess 
utseende. Fibrerna är den del i både barr- och lövträd som förekommer mest. Barrträden 
har 90-95 % fibrer medan för exempelvis björk är andelen fibrer 60-65 %. Fiberstorleken 
hos en viss trädart är beroende på den årstid den producerats, alltså hur väl trädet har 
mått under tillväxtåret eller hur väl man har skött trädet. Lövträdens fibrer är nästan alltid 
kortare än barrträdens och fiberväggarna är tunnare än sommarveden hos barrträden, men 
tjockare än vårveden. (Torbjörn Dahlgren/Sven Wistrand/Magnus Wiström, 2004)
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2.3	 Träriktningar:
 Radiellt:
Den radiella riktningen i ett snitt är när sågsnittet går tvärs över årsringarna (Torbjörn 
Dahlgren/Sven Wistrand/Magnus Wiström, 2004).
 
 Tangentiellt:
Den tangentiella riktningen i ett snitt är när sågsnittet går längs med årsringarna (Torbjörn 
Dahlgren/Sven Wistrand/Magnus Wiström, 2004).

	 Axiellt:
Den axiella riktningen är samma riktning som stammens längdriktning, eller det som ka-
llas ändträ (Torbjörn Dahlgren/Sven Wistrand/Magnus Wiström, 2004).

Fig.4 visar de olika träriktningarna
(Ur Gesällprovets tillverkningsprocess
Andersson. Niklas, 2008)
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2.2	Blästring

Informationen nedan är tagen från en intervjuv som gjordes klockan 10:00 5/14/2012 
med Göran Zwahlen som arbetar på blästringsföretaget BRITAB. 

Blästring innebär att rengöra en yta som är svåråtkomlig eller svår att på annat sätt tvätta 
eller slipa. Blästring kan genomföras med olika typer av partiklar och ibland också med 
vatten. När man blästrar används en blästerklocka och en kompressor där tryck byggs upp 
och slungar partiklar mot en yta med ett tryck från 4 kg till 8 kg per partikel. Blästring 
görs för att rengöra ytor från färg, rost eller andra beläggningar men även för att skapa 
en ytstruktur och vidhäftning för färger. Blästring kan också användas för att skapa ytor 
eller utsmyckning i glas, aluminium eller andra material. Ytan blir olika matt beroende 
på partikelstorleken. Inga direkta alternativ finns till blästring, men det finns en annan 
blästringsteknik som kallas för vattenblästring, då används ett tryck på över 500 bar till 
2000 bar, vilket betyder att man skär bort färg eller avlagringar istället för att skrapa eller 
nöta bort det. Partiklarna som används inom blästring har en storlek på mellan 2,2 mm 
och till de minsta som är ungefär lika stora som partiklarna i bakpulver.

Blästring	utrustning	och	teknik	som	används

• Fristående blästring, vilket innebär att man kan röra sig fritt med skyddsutrustning 
och högtrycksspruta för att gå runt och blästra större objekt eller komma åt på svåråtkom-
liga ställen men även för känsligare produkter som kräver en varsammare blästring. 

• Blästerskåp, där man använder en mindre tryckspruta som man styr med händerna 
genom tjocka gummihandskar. I Blästerskåpet blästrar man mindre produkter som kräver 
noggrannhet och känsla. Sanden stannar inne i skåpet och man kan se föremålet genom 
en glasskiva.

• Tombolablästring innebär att en större tunnel eller tombolaliknande tunna snurrar 
med olika kulor som har en sträv yta. Kulorna slungas tillsammans med objekten som ska 
blästras runt i tunnan och skapar den önskade behandlingen. I Tombolablästring är det 
objekt som exempelvis muttrar och skruvar som behandlas. 

• Slungblästring innebär en större maskin där blästringen styrs maskinellt. Det som 
ska blästras är oftast många av samma sak. Objekten placeras på ett band som matas in i 
maskinen som blästrar dem maskinellt. Man kan också sätta objekten på krokar och på så 
sätt blästra runt själva ytan.
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Fristående blästring och blästring i blästerskåp är mer av ett hantverk än slungblästring 
och Tombolablästring. Det betyder att det måste finnas en känsla för hur mycket tryck 
man använder, avståndet till materialet och erfarenhet kring blästring. Slungblästring och 
tombolablästring innebär en mer industriell bearbetning, men att man kan blästra många 
saker och få dem att bli blästrade på samma sätt och spara tid.

Blästringsmaterial

Glaskulor
Glaskulor används för rengöring, gradning, och dekorering. Glaskulorna ”hamrar” bort 
ytbeläggningar och är mycket skonsamma mot det behandlade materialet. Ytan får efter 
blästring en halvblank lyster.

Aluminiumoxid
Aluminiumoxid används för avgradning samt avlägsnande av rost och andra svåra föroren-
ingar. Ytorna blir efter blästring matta och råa vilket ger en god vidhäftningsförmåga.

Stålsand
Den skarpkantiga stålsanden används för att ta bort rost, glödskal, oxider och färg. Stål-
sanden skapar en rå yta som är utmärkt att måla, limma eller plastbelägga.

Rostfri	stålsand
Rostfri stålsand används för att rengöra rostfria detaljer eller till kosmetisk blästring för 
att skapa vackra ytor.

Stålkulor
Stålkulor används till de flesta förekommande blästringsarbeten. Stålkulor används för att 
ta bort rost och glödskal. Detta blästermedel ger en slätare yta än stålsanden.

Plastgranulat
Plastgranulat används för att avlägsna sega föroreningar till exempel färg, plast, gummi 
och lim. Den underliggande ytan påverkas normalt inte av blästringen. Plastgranulat an-
vänds till rensning av plastverktyg, formverktyg med mera.
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2.4	 Användningsområden	

Blästring av trä har för det mesta använts i dekorativa sammanhang. Dekorationen har 
varit i detaljer på olika sorters möbler eller inredningar. Detaljerna har tillverkats efter 
mallar i specialpapper, som man använt som passepartout för att ett mönster ska få form. 
Effekten under blästring och borstning av trä är att man nöter bort material, där den mju-
kare delen av årsringen försvinner eller nöts ner snabbare. I vissa träslag finns det vår- och 
sommarved som distinkt skiljer sig från varandra, där vårveden är mjukare eller betydligt 
sprödare än sommarveden. Med blästringen nöts vårveden bort oftast snabbare än hos 
sommarveden och skapar något som skulle kunna uppfattas som patina eller slitage på 
ytan. Om man då använder en passepartout eller mall av ett mönster eller en form, får 
man ett negativ av ett mönster eller formen på trädämnet. Där man skyddar träbiten eller 
ämnet från sandblästringen, blir ämnet oförändrat och där sanden träffar träämnet försvin-
ner den mjukare vårveden mer än den hårdare sommarveden. Det hela bildar en yta där 
det blästrade mönstret får ett annat slags reliefmönster än den del som är orörd (Traugott 
Whörlin, 1983, Dekor am handwerklichen möbel, sid 61-69).
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3.0	 Val	av	träslag,	blästringsmaterial,	teknik,	ytbehandlingar	och
	 provytor

Jag har valt olika träslag som jag förväntar mig kommer att ge olika resultat vid blästring. 
Här nedan presenterar jag dem samt beskriver hur jag förväntar mig att de kommer att 
påverkas av blästringen

3.1	Val	av	träslag

Furu:

Veden hos furu har rödbrun hartsrik kärna och gulvit splint. Med tiden gulnar furuvirke 
mycket, speciellt kärnan som blir tydligare markerad med ljus vårved och mörk somma-
rved. Kvistarna som är extra hartsrika är koncentrerade till regelbundna varv. Med åldern 
dör kvistarna och övervallas. Om trädet är snabbvuxet är risken stor att de övervallade 
kvistarna angrips av röta. Märgstrålarna är ej synliga för blotta ögat. (Torbjörn Dahlgren/
Sven Wistrand/Magnus Wiström, 2004)

Jag använt furu för att den inte är bandporig eller ströporig, utan ett barrträd och att det 
eventuellt skulle kunna ge annorlunda effekter. Furu och andra barrträd skiljer sig mot 
lövträd, genom att både sommarveden och vårveden är betydligt mjukare än hos alm, ask, 
björk och bok. Furu är ett väldigt hartsrikt träslag som gör att det skiljer sig från de andra 
träslagen jag valt. Furu är också ett träslag som är vanligt av barrträden inom möbler, 
inredningar och hus vilket gör att det är lättare att sätta det i ett sammanhang.

Fig. 5 visar furu i ett   
axiellt snitt

Fig. 6 visar furu i ett  
tangentiellt snitt

Fig. 7 visar furu i ett  
radiellt snitt
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Ask:
Asken är ett bandporigt träslag där veden egenskaperna är hård och seg. Eftersom den är 
bandporig ger den tydliga skillnader mellan vår- och sommarved. Märgstrålarna är små 
och knappt synliga. Splintvedens färg varierar mellan ljusgul och ljusgrå. Kärnan är ofta 
på yngre stammar av samma färg. Kärnan blir mörkare med åren, speciellt mörk blir den 
på äldre stammar. En färgad kärna hos ask kallas ibland för olivask (Torbjörn Dahlgren/
Sven Wistrand/Magnus Wiström, 2004).

Asken är det träslag som sammanfattar ett bandporig träslag bäst: stor skillnad mellan 
vår- och sommarved, inga synliga märgstrålar och ingen större skillnad i färger om man 
bortser från att splintveden är ljus och kärnan ibland kan vara brun. Till skillnad från eken, 
som uppfattas väldigt annorlunda mot resten av de bandporiga träslagen och svårbestämd 
med dess märgstrålar och skiftningar i veden.

Alm:
Almen är ett bandporigt träslag med tydliga årsringar. Almens egenskaper är att det är ett 
hårt, segt och tungt träslag. De märgstrålar som finns, är knappt skönjbara på tvärsnittsytan, 
men syns på radiella ytor. Splintveden är gulvit med varierande bredd, kärnveden är ljus- 
till mörkbrun och kan variera från det rödbrun till grönbrun (Torbjörn Dahlgren/Sven 
Wistrand/Magnus Wiström, 2004).

Fig. 8 visar ask i ett   
axiellt snitt

Fig. 9 visar ask i ett  
tangentiellt snitt

Fig. 10 visar ask i ett  
radiellt snitt
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Jag har valt alm för att den är väldigt lik asken och genom att blästra den, se om de skiljer 
sig från varandra. Almen har många partier som ändrar ljuset i träslaget och även i viss 
utsträckning färg. Almen har även en annan sorts märgstrålar. 

Bok:
Bok är ett ströporigt träslag som har otydliga årsringar. Bokens egenskaperna är att ma-
terialet är tung, hård och lättkluven. När boken är färsk är veden vitgul den blir senare 
rödaktig speciellt vid basning. Det finns egentligen inte någon direkt kärnved hos boken, 
man kan dock på äldre bokar se en rödbrun kärna. Karakteristiskt för boken är också de 
tydligt smala och bruna märgstrålarna (Torbjörn Dahlgren/Sven Wistrand/Magnus Wis-
tröm, 2004).

Boken tog jag med för att det är ett representativt trädslag för Sverige. Här kan det ses 
som inredningar i bussar, tåg och väntsalar och är på så sätt lätt att sätta in i ett samman-
hang. Bok är också enligt allmän kunskap hos möbelsnickare och träkännare, otroligt 
hårt, mycket hårdare än de andra träslagen jag valde vilket kanske skulle visa sig när man 
blästrade. Bok är också ströporigt likt björk, dock med mycket synliga märgstrålar som 
går att se med blotta ögat. 

Fig. 11 visar alm i ett   
axiellt snitt

Fig. 12 visar alm i ett  
tangentiellt snitt

Fig. 13 visar alm i ett  
radiellt snitt
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Björk:	 

Björkens ved är ströporig med svagt synliga årsringar. Veden hos björken är rätt rakfibrig 
är lättarbetad, samt ofta ljus. Märgstrålarna är knappt synliga (Torbjörn Dahlgren/Sven 
Wistrand/Magnus Wiström, 2004).

Björken är ett väldigt vanligt träslag i möbel- och inredningsbranschen. De flesta kän-
ner till björk som något som förekommer i hemmen och lätt att relatera till. Björken har 
märgstrålar som kan synas i det radiella snittet i vissa björkstammar.

Fig. 14 visar bok i ett   
axiellt snitt

Fig. 15 visar bok i ett  
tangentiellt snitt

Fig. 16 visar bok i ett  
radiellt snitt

Fig. 17 visar björk i ett  
axiellt snitt

Fig. 18 visar björk i ett 
tangentiellt snitt

Fig. 19 visar björk i ett  
radiellt snitt
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3.2		 Val	av	blästringsmaterial	och	teknik
Målet var inte att hitta det optimala materialet utan att se vad som händer när man blästrar 
träämnen. Därför lämnade jag in mina tester till ett företag som blästrade dem åt mig. 
Detta gjorde de med fristående blästring och med rostfri stålsand. De använde sig av 
tryck, material och tekniker som de tyckte passade in på min beskrivning av hur jag ville 
att materialet skulle bearbetas. Deras hantverk är deras kunskap och inget som jag kan 
förmedla i min rapport.

3.3	 	Val	av	ytbehandlingar

Färglack
Valet av färglack är baserad på att färglack är en mycket använd ytbehandling inom möbel 
och inredningar. Jag använde mig av färgspruta med utrustning för att appliceras ytbehan-
dlingen hos inredningssnickeriet KFK på Bergkällavägen 23, Sollentuna den 04/13-2012

Lasyr
Lasyren är en komplettering till färglacken, då den inte är samma sorts skyddande ytbe-
handling men fortfarande färg, är vattenbaserad och kan strykas på med pensel istället för 
med hjälp av sprayutrustning.

Oljevax
Valet av oljevax är baserat på att ytbehandlingen är väldigt använd på Carl Malmstens 
Furniture studies och att den är en annan sorts ytbehandling än färglack och lasyren.

3.4	Val	av	provytor

Radiell
Jag valde det radiella snitten för att den är förekommande i produkter på bland annat Carl 
Malmstens furniture studies och är en av tre vedertagna träriktingar. 

Tangenitell
Jag valde att ha med det tangentiella snitten för att de ofta är presenterade i offentliga 
rum som fyllningar i dörrar, paneler eller inredningar och att det är en av tre vedertagna 
träriktningar.
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Kärnsidor	hos	det	tangentiella	snittet
Bland de blandporiga träslagen har jag lagt asken kärnan nedåt, och almen kärnan uppåt. 
Av de ströporiga har jag lagt boken med kärnan nedåt, medan björkens kärnor pekar up-
påt. Hos furu ligger kärnan uppåt. 
Axiell
Jag valde att ha med det axiella snittet för att det är en av tre vedertagna träriktningar 
som inte förekommer ofta i privata miljöer, offentliga miljöer eller på Carl Malmstens 
furniture studies.
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4	Hypoteser
De val av träslag som jag har gjort är barrträd, bandporiga och ströporiga. De baseras på 
att jag har en teori om att det kommer påvisa stor skillnad till dem.

Barrträd
Den hypotes jag har om furu är att den likt de bandporiga träslagen kommer uppvisa stor 
skillnad mellan vår- och sommarved. Då furu är ett väldigt mjukt träslag tror jag att ytan 
kommer bli mer sliten och även att sommarveden kommer påvisa större slitage än hos de 
bandporiga trädslagen.

Bandporiga	trädslag
För de bandporiga träslagen gör jag ett antagande om, att de troligtvis kommer att vara 
mer påverkade av blästringen än de ströporiga. Det finns en stor skillnad mellan de båda. 
Bandporiga trädslag har vår- och sommarved där hålkärl går att skåda med blotta ögat i 
vårveden på det axiella snittet. Eftersom hålkärlen har mindre material kan de förväntas 
vara sprödare och stå emot slitage sämre än den tätvuxna sommarveden som saknar dessa 
hålkärl. Jag antar att vårveden i de bandporiga trädslagen kommer att slitas ner snabbare 
i alla träriktningar, än veden hos de ströporiga, där årsringen har en mer jämn hårdhet. 
Sommarveden i de bandporiga trädslagen kommer troligtvis att ha ungefär likadant slit-
age som veden i de ströporiga trädslagen.

Ströporiga	trädslag
Eftersom björken är betydligt mjukare än boken tror jag att effekten av blästringen blir 
större hos björken. Min hypotes är också att de radiella delarna hos både boken och 
björken, kommer att bli mindre påverkade än de tangentiella bitarna. Där kommer uttry-
cket enbart att uppfattas som slitet och inte randigt som hos barrträdet och de bandporiga. 
Hos det tangentiella snittet kommer man också uppfatta ytan som enbart sliten och inte 
urskilja någon struktur av årsringarna, oberoende av åt vilket håll kärnsidan ligger. Skill-
nader som uppstår på ytan kommer ha mer att göra med avståndet mellan munstycke och 
träbit, samt det tryck som användes för att blästra än träslagens egenskaper. 
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Märgstrålar
Angående de märgstrålar som finns i träämnena, är det var svårt att få en uppfattning om 
de är hårdare eller sprödare än sommarveden. Men eftersom kanalerna går från kärnan 
och ut i veden, så borde det vara att märgstrålen i det tangentiella snittet kan jämföras 
med ändträ. Detta borde göra att märgstrålen i det tangentiella snittet blir något hårdare 
än resterande veden. Det kan också vara att kanalerna nöts ner eller kollapsar lättare än 
resten av veden. Hos det radiella snittet kan märgstrålen komma att kapas mitt itu och på 
så sätt blottlägga de kanaler som finns och göra dem mer sårbara och ömtåligare.

Hartser
När det gäller hartser eller kådor så kommer de nog sticka ut mer som punkter i furuämnet 
där stenpartiklar eller damm fastnar lättare. Hur det kommer synas har jag inga hypoteser 
kring.

Tangentiellt	snitt
Över och under kärnan hos de tangentiella delarna: Resultatet av blästring på de tangen-
tiella bandporiga bitarna kommer att variera, beroende på vilket håll kärnan ligger. Ligger 
kärnan uppåt i förhållande till blästringsriktningen kommer vårveden att vara mer blottad 
och ligger kärnan neråt kommer sommarveden bli mer blottad. Detta gjorde jag för att 
jag har en hypotes om att strukturen på ytan hos de tangentiella bitarna kommer vara an-
norlunda beroende på åt vilket håll kärnsidan ligger åt när man blästrar dem.

Radiellt	snitt
Lutande eller raka årsringar. Beroende på om årsringarna är raka eller mer lutande, gäller 
min hypotes hur väl de skyddar vårveden och hur utsatt sommarveden kommer att bli. En 
mer lutande årsring skulle innebära att sommarveden skyddar vårveden mer från blästrin-
gens slitage och påvisa ett annorlunda slitage än ifall årsringarna var raka och på så vis 
blottlade vårveden mer.

Axiellt	snitt
Min hypotes är, att den axiella ytan kommer att påverkas mycket av blästringen, då den 
är full av rör som är mer sårbara för blästring och slitage, även om den är mycket hårdare. 
Det kommer att gälla alla trädslag jag testar på.

Sand
Min hypotes är också att mycket av den sand som används under blästringen kommer att 
sitta kvar långt ner i fibrerna.
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5.0	 Testerna
Efter sandblästring av de valda träslagen på de valda träytorna och med de valda ytbehan-
dlingarna framkom det resultat som presenteras i detta kapitel

5.1		 Barrträ

5.1.1	Furu	

Axiellt

Utseende	efter	blästring:
Man kan tydligt urskilja vårveden mot sommarveden och även få ett väldigt starkt helhet-
sintryck av furu. Man kan även tydligt se de tillväxtår som trädet har haft. Furens gula yta 
har blivit mer blekt och ljus på grund av att fibrerna i vår- och sommarvedens yta krossats 
och fransat upp sig när sandkornen från blästringen bombarderade ytan. Individuellt har 
fibrerna en ljusare nyans än resten av veden. I både vårveden och sommarveden kan man 
se tydliga stråk från hartskanalerna genom att harts har läckt upp. Att harts blir så synlig, 
kan vara för att blästringen har gröpt ur de kanaler där hartsen finns och på så sätt gör det 
lättare för den att komma upp till ytan. De söndertrasade fibrerna är också ljusa vilketgör 
det lättare att hitta hartsen som är mörkare gul och segt flytande. Kvistar, skador och miss-
växt syns extra tydligt på grund av de bryter av ett annars jämnt mönster.

Fig. 20 visar blästrad furu 
i ett axiellt snitt.

Fig. 21 visar blästrad furu i 
ett förstorat axiellt snitt.

Fig. 22 visar den 
blästrade furu upp-
fläkta fibrer i förstor-
ing.
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Utseende	efter	blästring	och	färglack:
Strukturen av den blästrade axiella träriktningen ser man fortfarande uppenbart tydligt, 
även att den mjuka vårveden kladdigt fastnat vid sommarveden kanter. Det som är mer 
iögonfallande är att färgen har förstärkt den skrovliga ytan på vårveden. Harts och hart-
skanalerna syns inte längre och färgen i sig verkar helt opåverkad. Den fiberresning som 
uppstod efter ytbehandling är inte märkbar när man känner och tittar på den men går att 
se genom ett mikroskop.

Utseende	efter	blästring	och	lasyr:
Årsringarna framträder lika tydligt som på den blästrade ytan. Hartsen är inte märkbar. 
Dammpartiklar fastnar lättare på den mattare laserade träytan än hos den glattare lackfär-
gen. Träresningen känns markant mycket på vissa ställen och mindre där sommarveden 
inte ligger så tätt. Blekheten hos den blästrade furubiten har inte haft någon effekt på 
lasyren.

Fig. 23 visar blästrad furu i ett  
axiellt snitt ytbehandlad med  
färglack.

Fig. 24 visar lackfärg på 
furun i ett förstorat axiellt 
snitt.

Fig. 25 visar fiber-
resningar i furuns 
höstved.
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Utseende	efter	blästring	och	oljevax:
En väldigt iögonfallande gulhet dominerar. Oljevaxet ströks på med pensel, men blev 
jämnt fördelat över både sommarved och den mer fåriga vårveden. Damm och andra 
partiklar fastnar lätt och sticker ut med ljusa kontraster. Ingen direkt träresning känns på 
ytan.

Fig. 26 visar blästrad furu i 
ett axiellt snitt  ytbehandlad 
med lasyr.

Fig. 27 visar lasyr på furu i 
ett förstorat axiellt snitt.

Fig. 28 visar fiberresnin-
gar i furuns höstved.

Fig. 29 visar blästrad furu 
i ett axiellt snitt  
ytbehandlad oljevax.

Fig. 30 visar oljevax på 
furu i ett förstorat axiellt 
snitt.

Fig. 31 visar fiber-
resningar i furuns 
höstved.
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Radiell	

Utseende	efter	blästring:
Uttrycket bestäms av, om den radiella veden är stående eller har 45 graders vinkel på 
årsringarna. Om den, som i detta fall, har årsringar som ligger åt det 45-gradiga hållet, och 
dessutom är limmad, där årsringarna möter varandra får varannan bit en mörkare nyans 
på grund av hur ljuset hamnar och reflekteras i vårveden. Om den skulle vara mer rak-
vuxen, skulle den ha ett mer bestämt ljus och inte skifta, då ljuset bestämt skulle hamna 
konsekvnet ner i de nednötta kanalerna. Biten är väldigt blek och känns mycket torr. Utan 
tillgång till mikroskopbilderna, skulle man anta att det var sandpartiklar eller stendamm 
kvar i den och inte söndertrasade fibrer från både sommar- och vårved som gav upphov 
till det bleka eller ljusa uttrycket.

Utseende	efter	blästring	och	färglack:
Ett mer tätvuxen furu är mer tacksam att blästra och lackfärga då limfogar försvinner. 
Dessutom finns det en påfallande skillnad mellan tätvuxen och glesvuxen vårved, där den 
tätvuxna vårveden är lättare att fylla med lackfärg och inte lika lätt skapar skarpa skuggn-
ingar eller djupare fåror som den glesvuxna. Ett väldigt randigt uttryck skapar det radiella 
snittet med lackfärgen.

Fig. 32 visar blästrad furu i ett 
radiellt snitt. 

Fig. 33 visar blästrad 
furu i ett förstorat radiellt 
snitt.

Fig. 34 visar de sönder-
trasade fiberna i furuns 
höstved.
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Utseende	efter	blästring	och	lasyr:
Till skillnad från lackfärgen bygger inte lasyren något och skapar mer rum mellan årsrin-
garna. Det man kan märka av mer, är ifall årsringarna har tagits ut lutande eller raka vilket 
man ser via limfogen, då vårveden antingen är rakt nednött eller försvinner in under som-
marveden.

Fig. 35 visar blästrad furu i ett 
radiellt snitt ytbehandlad med 
färglack. 

Fig. 36 visar färglack 
på blästrad furu i ett 
förstorat radiellt snitt.

Fig. 37 visar fiberres-
ningen efter färglack i 
furuns höstved.

Fig. 38 visar blästrad furu i ett 
radiellt snitt ytbehandlad med 
lasyr. 

Fig. 39 visar lasyr 
på blästrad furu i ett 
förstorat radiellt snitt.

Fig. 40 visar fiberresnin-
gen efter lasyr i furuns 
höstved.



23.

Utseende	efter	blästring	och	oljevax:
Den ytbehandlade, radiella furun har en struktur som skiljer sommarveden avsevärt mot 
vårveden, som knappt syns. Sommarveden har tagit två färger. Splintveden har en väldigt 
gulnad ton och kärnveden en mer orange ton. Helhetsbilden beror på hur årsringarna lig-
ger. Stående årsringar gör jämnare helhetsintryck, medan mer lutande årsringar gör ett 
randigare, ojämnare intryck. Skador och avikelser i veden uppfattas fortfarande starkt i 
helhetsintrycket.

Tangentiell

Utseende	efter	blästring:
En väldigt tätvuxen furu påvisar också stor skillnad mellan sommar- och vårveden, där 
vårveden försvunnit, medan den i det axiella snittet finns spår kvar av vårveden på som-
marvedens kanter. En närmare betraktelse av sommarveden avslöjar då spår av ränder 
där hartskanaler eller märgstrålar suttit. Kvistar och små skador i furun träder fram extra 
mycket och skapar olika mönster som bryter av det annars regelbundna sommar- och 
vårvedsmönstret. Träkärnan ligger på denna bit uppåt och påvisar hur sommarveden sky-
ddar vårveden under dyningar.

Fig. 41 visar blästrad furu i ett 
radiellt snitt ytbehandlad med 
oljevax. 

Fig. 42 visar oljevax 
på blästrad furu i ett 
förstorat radiellt snitt.

Fig. 43 visar fiberres-
ningen efter oljevax i 
furuns höstved.
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Utseende	efter	blästring	och	färglack:
Eftersom ämnet i sig har mer av det radiella, än det tangentiella kan det vara svårt att ha 
en klar uppfattning av ett helt tangentiellt snitt. Lackfärgen kopierar slitaget hos ytan my-
cket väl och man känner inga direkta fiberresningar på ytan. Lackfärgen följer avvikelser 
i årsringarna som förstärker egenskaperna hos avvikelserna.

Fig. 44 visar blästrad furu i ett 
tangentiellt snitt.

Fig. 45 visar furu i ett 
förstorat tangentiellt snitt.

Fig. 46 visar hur 
fibrerna i höstveden är 
förstörda.

Fig. 47 visar blästrad furu i ett 
tangentiellt snitt  ytbe-
handlad med färglack.

Fig. 48 visar färglackad 
furu i ett förstorat tangen-
tiellt snitt.

Fig. 49 visar fiberres-
ningen i höstveden efter 
ytbehandlingen.
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Utseende	efter	blästring	och	lasyr:
Helhetsbilden man får av biten är att vårveden har laserats mer eller blivit mörkare än 
sommarveden. Det beror på att vårvedens fibrer är mjukare men segare än sommarvedens 
hårdare, mer stubbiga fibrer (Torbjörn Dahlgren/Sven Wistrand/Magnus Wiström, 2004). 
De söndertrasade fibrerna hos vårveden kan man se som längre och flera än hos somma-
rveden och att det är där laseringen har fastnat. Hur ljuset faller på biten kan också göra 
mörkheten mer eller mindre, beroende på hur de söndertrasade fibrerna ligger. Den tan-
gentiellt blästrade och laserade biten har kärnan uppåt och visar hur vårveden försvinner 
mer under sommarveden och lämnar något av en urskålning hos sommarveden.

Utseende	efter	blästring	och	Oljevax:
Oljevaxet har skapat en mörkare gul nyans hos furun som vid sommarveden blir från ljust 
gul till mörkare orange. Eftersom kärnsidan i detta fall ligger neråt får nednötningen av 
veden ett mer ovalt uttryck. Fiberresningen känns något, men inte uppenbart i den annars 
väldigt grova och skrovliga ytan. Sommarveden bär spår av de hartskanaler som nötts 
bort med blästringen.

Fig. 50 visar blästrad furu i ett 
tangentiellt snitt ytbehandlad 
med lasyr.

Fig. 51 visar laserad furu 
i ett förstorat tangentiellt 
snitt.

Fig. 52 visar fiberres-
ningen i höstveden efter 
ytbehandlingen.
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5.2		 Bandporiga	träslag

5.2.1	Ask

Axiell

Utseende	efter	blästring:
Höstveden ser nernött ut, medan vårveden har nötts ner. Det är väldigt stor skillnad mel-
lan de båda, sommarveden är mer kompakt jämfört med vårveden. Vårvedens stora kärl 
bär spår av sand och andra dammpartiklar och även torkat harts som fastnat långt ner i 
kollapsade hålkärl. Den blästrade asken ser ljusare och blekare ut än den ursprungliga 
asken på grund av alla söndermalda fibrer, vilka ligger som ett söndertrasat täcke över 
såväl sommar- som vårved.

Fig. 53 visar blästrad furu i 
ett tangentiellt snitt  ytbe-
handlad med oljevax.

Fig. 54 visar ytbehandlad 
furu i ett förstorat tangen-
tiellt snitt.

Fig. 55 visar fiberres-
ningen i höstveden efter 
ytbehandlingen.
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Utseende	efter	blästring	och	färglack:
Ytan på sommarveden har blivit mer skrovlig och den mer kärlfyllda vårveden har svårare 
att riktigt bli täckt med lackfärg, eftersom de hål som utgör kärlen går djupt ner. Det sam-
las även mycket sandpartiklar, som kan vara svåra att få bort i kärlen. Lackfärgen ger 
asken ett helhetsintryck som fortfarande tillhör det träaktiga och kopierar all slitage på 
ytan.

Fig. 56 visar blästrad ask i 
ett axiellt snitt.

Fig. 57 visar ask i ett förstorat 
tangentiellt snitt.

Fig. 58 visar hålkärlen 
i vårveden hos asken 
genom förstoring.

Fig. 59 visar blästrad ask i 
ett axiellt snitt ytbehandlad 
med färglack.

Fig. 60 visar ask i ett förstorat 
tangentiellt snitt ytbehandlad 
med färglack.

Fig. 61 visar hålkärlen i 
vårveden hos asken genom 
förstoring.
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Utseende	efter	blästring	och	lasyr:
Vårveden får en bra täckning av lasyren som har gått ner på djupet av vårveden. Ytan på 
sommarveden har blivit mer skrovlig och grov genom fiberresning. De sandpartiklar som 
funnits har antagit samma karaktär som resten av den laserade asken. Damm och andra 
partiklar fastnar lätt i vårvedens stora hålkärl och drar uppmärksamheten till sig, som 
ljusare partiklar, än lasyren.

Utseende	efter	blästring	och	oljevax:
Oljevaxet verkar som om det gått ner på djupet hos vårvedens djupare kärl och även sty-
rkts jämnt ut över sommarveden. De eventuella sandpartiklar som funnits har tagit samma 
karaktär som vårveden och är omöjliga att hitta, om de ens funnits. Damm och andra par-
tiklar bryter av mot askens mer mörka karaktär och man ser dem betydligt bättre. Veden 
har samma bestämda gulaktiga färg, förutom på topparna av sommarveden och i fårorna 
i vårveden, där de söndertrasade fibrerna får ett mer ljust eller blekt uttryck.

Fig. 62 visar blästrad ask i 
ett axiellt snitt ytbehandlad 
med lasyr.

Fig. 63 visar hålkärlen i 
askens vårved i ett förstorat 
snitt ytbehandlad med lasyr.

Fig. 64 visar höstveden på 
asken i en förstoring.
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Radiell
Utseende	efter	blästring:
Vårveden har nötts ner, men är svår att se, då årsringarna har en vinkel och snett går ner i 
träbiten. Sommarvedens fibrer är söndertrasade likt på samtliga testresultat och man kan 
känna att ytan är något torr och dammig. Märgstrålarna går att ana med blotta ögat, men 
försvinner nästan i mikroskopet. Missväxt och skador på årsringarna framträder extra 
tydligt. Synligheten av limfogen är också beroende av hur rakt man tagit ut de stavar man 
sedan limmat ihop.

Fig. 65 visar blästrad ask i 
ett axiellt snitt ytbehandlad 
med oljevax.

Fig. 66 visar askens i ett 
förstorat axiellt snitt ytbehand-
lad med oljevax.

Fig. 67 visar hälkärl i 
vårveden på asken i en 
förstoring.

Fig. 68 visar blästrad ask i ett 
radiellt snitt.

Fig. 69 visar den 
blästrade askens i ett 
förstorat radiellt snitt.

Fig. 70 visar de sönder-
trasade fibrerna i 
vårveden på asken i 
förstoring.
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Utseende	efter	blästring	och	färglack:	
Ju rakare asken har växt och ju rakare man tagit ut årsringarna, desto lättare är det att få 
en jämn yta med lackfärgen. Missväxt och skador syns tydligt även med lackfärgen, dock 
med samma färgton. Fiberresningen märks inte avsevärt men kan uppfattas på sina ställen 
som små trubbiga uddar där de söndertrasade fibrerna samlats. Limfogen märks enbart av 
där mönstret av sommarveden eller vårveden bryts av.

Utseende	efter	blästring	och	lasyr:
Lasyren har fördelats och torkat ojämnt på vårved, såväl som på sommarved, och ska-
pat en inkonsekvent färgton i lasyren. Detta beror på, att asken inte sugit upp lasyren i 
vårvedens kanaler tillräckligt fort, innan den har torkat. På vissa ställen där hålkärlen i 
vårveden kollapsat, har lasyren försvunnit in i veden för fort och på så sätt lämnat en 
ljusare nyans av lasyren efter sig. Även på vissa ställen i sommarveden kan man se, hur 
lasyren fläckvist är mörkare. Det beror på att lasyren har sugits in i de kollapsade rören 
eller hålkärlen i vårveden, detta har skett oregelbundet så att det bildas fläckar på den 
blästrade ytan. Limfogen försvinner tacksamt mellan sommar- och vårveden om de inte 
krockar med varandra. De missväxter och skador på vår- och sommarved som finns, kom-
mer fram tydligt i lasyren.

Fig. 71 visar blästrad ask i ett 
radiellt snitt ytbehandlad med 
färglack.

Fig. 72 visar den blästrade 
färglackade askens i ett 
förstorat radiellt snitt.

Fig. 73 visar fiberresnin-
gen i höstveden på asken 
i förstoring.



31.

Utseende	efter	blästring	och	oljevax:
Sommarveden har oregelbundet slitits ned och på vissa ställen har skrevor skapats där 
ytbehandlingen inte lyckats komma ner på djupet. Detta skapar en viss oregelbundenhet 
som består i att vissa fåror är något trärena, men det är inte konsekvent överallt. Antagli-
gen skulle ytbehandlingen varit betydligt bättre om man hade tagit ut årsringarna rakare, 
istället för i en fallande vinkel och en mötande. 

Fig. 74 visar blästrad ask i ett 
radiellt snitt ytbehandlad med 
lasyr.

Fig. 75 visar den blästrade 
laserade askens i ett 
förstorat radiellt snitt.

Fig. 76 visar de fåror 
som bildas nere i 
vårveden på asken i 
förstoring.

Fig. 77 visar blästrad ask i ett 
radiellt snitt ytbehandlad med 
lasyr.

Fig. 78 visar den blästrade 
laserade askens i ett förstorat 
radiellt snitt.

Fig. 79 visar de 
fåror som bildas 
nere i vårveden på 
asken i förstoring.



32.

Tangentiell

Utseende	efter	blästring:
Med tanke på att kärnan ligger neråt, så blottas vårveden annorlunda och skapar ett ovalt 
slitage på sommarveden. Vårvedens hålkärl har stannat vid sommarvedens kanter och 
ger ett taggigt uttryck. Missväxt eller skador på årsringarna syns väl som utbuktningar i 
den annars jämnt nedslitna veden. Den dammiga, torra nästan sandiga känslan beror på 
alla söndertrasade fibrer som ligger på ytan. De söndertrasade fibrerna ligger fortfarande 
nedrotade i veden och går inte att blåsa bort.

Utseende	efter	blästring	och	färglack:
Eftersom kärnsidan ligger neråt, blottas vårveden uppåt vilket gör att sommarveden får 
ett mer ovalt mönster, detta framträder delvis mer på sina ställen än hos den trärena. 
Vårveden har ett taggigt, stalagmitaktigt mönster som träder fram skarpt i lackfärgen. 
Missväxt och skador på årsringarna framträder tydligt, där de bildar hårda skuggor eller 
iögonfallande skiftningar i den lackfärgade blästrade trästrukturen.

Fig. 80 visar blästrad ask i ett 
tangtentiellt snitt.

Fig. 81 visar förstorat 
övergången mellan vår och 
sommarved i det tangen-
tiella snittet på askens i ett 
förstorat.

Fig. 82 visar de fåror 
som bildas nere i som-
marveden på asken i 
förstoring.
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Utseende	efter	blästring	och	lasyr:
Lasyren, där vårveden slutar och sommarveden börjar, verkar ha en något ljusare rand. 
Det beror på att vårvedens hålkärl ligger där och då suger extra mycket eftersom hålkär-
len går längre in i biten och vätskan med dem. Om man nu skulle få det jämnt utmed den 
blästrade veden, skulle det kräva att man nästan mättade de kanaler med lasyren. Med 
detta skulle lasyren få en oerhört mörk kulör.

Fig. 85 visar blästrad ask i ett 
tangtentiellt snitt ytbehandlat 
med färglack.

Fig. 86 visar övergången mellan 
vår och sommarved i det tangen-
tiella snittet förstorat.

Fig. 87 visar blästrad ask i ett 
tangtentiellt snitt ytbehandlat 
med lasyr.

Fig. 88 visar övergången 
mellan vår och sommarved 
i det tangentiella snittet 
ytbehandlat med lasyr. En 
ansamling lasyr går också 
att se.
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Utseende	efter	blästring	och	oljevax:
Det man kan se via mikroskop är att märgstrålarna tydligt kommit fram som orangea, 
avlånga streck, men även som många små, ihopdragna streck utöver vår- som somma-
rved. Asken har antagit tre nyanser av gult och även en mer skuggad, gulaktig nyans där 
vårveden taggigt övergår till sommarved. De söndertrasade fibrerna har kladdat ihop med 
oljevaxet och när det torkat skapat en kristallaktig yta. 

5.2.2	Alm

Axiell

Utseende	efter	blästring:
Vårveden har effektivt försvunnit och lämnat efter sig en yta, där sommarveden toppar 
ytan och vårveden försvinner ner till fåror. Hela intrycket av almen har blivit mycket 
ljusare för att fibrerna i både vår- och sommarved har fransats upp och krossats, så att de 
ligger som en ljus päls över årsringarna. Det finns väldigt lite sandpartiklar kvar i almen 
och det är alltså inte sanden som skapar denna ljushet i almen. Limfogarna syns tydligt 
och skapar gränser till nästliggande bit. 

Fig. 89 visar blästrad ask i ett 
tangtentiellt snitt ytbehandlat 
med oljevax.

Fig. 90 visar övergången mel-
lan vår och sommarved i det 
tangentiella snittet ytbehandlat 
med oljevax.
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Utseende	efter	blästring	och	färglack:
Lackfärgen på vårveden har inte gått ner på djupet och lämnat vissa av de lägre hålkär-
len och träytorna trärena. Lackfärgen på sommarveden känns skrovlig och knagglig, och 
lyfter fram den nötta ytan på ett annat sätt än den trärena. Limfogarna syns tydligt och 
avgränsar kraftigt mellan de olika delarna.

Fig. 91 visar blästrad alm i ett 
axiellt snitt.

Fig. 92 visar övergången 
mellan blästrad ved och 
oblästrad ved i almens ax-
iella riktning.

Fig. 93 visar söndertra-
sade fibrer på somma-
rvedens yta.

Fig. 94 visar blästrad alm i ett 
axiellt snitt ytbehandlat med 
färglack.

Fig. 95 visar övergången 
mellan vårved och som-
marved i almens axiella 
riktning.

Fig. 96 visar fiberresnin-
gar i almens vårved.
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Utseende	efter	blästring	och	lasyr:
Själva sommarveden har en väldigt sträv yta för att fibrerna, som annars ligger sönder-
manglade, har torkat tillsammans med lasyren och skapar en asfaltsliknande struktur. 
Lasyren på vårveden har, likt de andra bitarna, inte fått en jämn yta utan har på vissa stäl-
len fastnat mellan fibrerna och på så sätt skapat ljusare kulörer. Annars har den gått ner 
på djupet där även hålkärlen har kollapsat och skapat smala fåror ner till andra hålkärl. 
Inga märgstrålar syns och limfogen har samma sorts struktur och nyans som resten av 
årsringarna.

Utseende	efter	blästring	och	oljevax:
Ju tätare vårveden har vuxit, desto mörkare blir uttrycket från oljevaxet. Oljevaxet ligger 
på fibrerna som ett kladdig täcke men under oljevaxet har fibrerna sugit åt sig av ytbehan-
dlingen. På sommarveden ser man hur märgstrålarna kommer fram tydligt, som rödbruna 
strålar.

Fig. 97 visar blästrad alm i ett 
axiellt snitt ytbehandlat med 
lasyr.

Fig. 98 visar övergången 
mellan vårved och som-
marved i almens axiella 
riktning.

Fig. 99 visar ansamlin-
gar av lasyr i vårvedens 
nedslitnar.
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Radiell

Utseende	efter	blästring:
Vårveden har effektivt försvunnit och skapat djupa fåror. Sommarveden har slitits jämnt 
och man kan se spår av vårvedens hålkärl som skapat fåror i sommarveden när de vittrats 
bort. Sommarveden är full av märgstrålar som syns som punkter med ögat och som av-
långa punkter i ett mikroskåp. Sommarvedens fibrer ser mer stubbiga och korta ut jämfört 
med vårvedens mer avlånga och till synes segare fibrer. Limfogen har tagit en liknande 
karaktär som sommarveden men mycket smalare, där fibrerna klistrat sig fast mot limfo-
gen. Ju tätare årsringar, desto mindre slitage blir det på vårveden. Ju rakare årsringarna är, 
desto lättare är det att dölja limfogen och få en jämnare struktur på hur vårveden nöttsned. 

Fig. 100 visar blästrad alm 
i ett axiellt snitt ytbehandlat 
med oljevax.

Fig. 101 visar övergången 
mellan vårved och som-
marved i almens axiella 
riktning.

Fig. 102 visar somma-
rveden i detalj.



38.

Utseende	efter	blästring	och	färglack:
Det är svårt för lackfärgen att verkligen nå ner på djupet av vårveden och fylla de hålrum 
och djupare fåror som har bildats. Där den har gått ner på djupet har den också fyllt och 
man kan tydligt, med bara ögat, se att det är lackfärgen och inte en trästruktur. Lackfärgen 
på sommarveden har gett den en glatt, plastig karaktär och har lagt sig som ett täcke med 
samma struktur som sommarveden. Man kan fortfarande både se och känna den almens 
slitna yta. Fiberresningen med lackfärgen känns på vissa ställen men annars är den en 
väldigt glatt yta som enbart kopierat strukturen av den blästrade almen. Inga märgstrålar 
syns.

Fig. 103 visar blästrad alm i 
ett radiellt snitt.

Fig. 101 visar övergången 
mellan vårved och sommarved 
i almens radiella riktning.

Fig. 102 visar vårveden i 
detalj.

Fig. 103 visar blästrad alm i 
ett radiellt snitt ytbehandlad 
med fäglack.

Fig. 104 visar när lackfärgen 
överflödigt applicerats och 
sedan torkat

Fig. 105 visar vårveden i 
detalj.



39.

Utseende	efter	blästring	och	lasyr:
Vårveden har fått två olika nyanser av lasyren. Min teori är att där lasyren har skapat 
ljusare nyanser är där den varit överflödig och inte kunnat tränga in träämnet på ett ef-
fektivt sätt och genom det här torkat annorlunda. Där lasyren skapat mörkare konturer har 
lasyren istället för att skapa ansamlingar, sipprat ner i de kollapsade hålkärlen i vårveden 
och på så sätt lämnat efter sig spår av avlagringar från lasyren.  På sommarveden upp-
står samma fenomen, där lasyren har fastnat i fåror, som då fått en mörkare nyans av 
lasyren. Fibrerna har rest sig verkar mer stubbiga på sommarveden än hos vårveden som 
har mer taggiga och spretiga fiberresningar. Limfogen döljs effektivt, men kommer fram 
där årsringarna krockar eller där tätvuxenhet blir glesväxthet. På ytan fastnar väldigt lätt 
partiklar och damm, vilket gör att man kan se dem med blotta ögat.

Utseende	efter	blästring	och	oljevax:
Oljevaxet har skapat en kladdig yta på såväl sommar- som vårved. Sommarvedens fiber-
resning har skapat en stubbig karaktär, men täcks av ett täcke oljevax som stelnat. Hos 
vårvedens fibrer verkar de spreta sig ut från oljevaxet. Vårveden har två olika nyanser 
som lyfts fram via hålkärlen. Sommarveden har spår av vårvedens hålkärl dessa har tagit 
en mer mörk karaktär. Märgstrålarna syns genom mikroskåpet som många små punkter, 
som antagligen har mycket att göra med den brunhet som både vår- och sommarved har. 
I övrigt är fortfarande den slitna ytan uppenbar och kvarlämnad.

Fig. 106 visar blästrad alm i 
ett radiellt snitt ytbehandlad 
med lasyr.

Fig. 107 visar almens somma-
rved i förstoring.

Fig. 108 visar vårvedens 
hålkärl och fåror i detalj.



40.

Tangentiell

Utseende	efter	blästring:
Man kan se spår av sandpartiklar kvar i vårveden, som små glimmande stenar. Själva 
vårveden i sig är oregelbundet nedsliten och har en väldigt skrovlig yta. Sommarveden 
har en mer bestämd nedslitning och man kan tydligt se hur veden är full av små strålar 
eller lager som nötts ner. Märgstrålarna syns konsekvent genom ett mikroskop och finns 
såväl i vår- som i sommarveden. Ytan har fått en ljusare karaktär och detta beror på de 
söndertrasade fibrerna som blivit något mer genomskinliga. Fibrerna spretar över vår- och 
sommarved. Vårvedens fibrer ser längre och segare ut medan, sommarvedens fibrer ser 
stubbigare och kortare ut.

Fig. 109 visar blästrad alm i 
ett radiellt snitt ytbehandlad 
med oljevax.

Fig. 110 visar almens som-
marved i förstoring.

Fig. 111 visar förstoring på 
vårvedens fåror och fiber-
resningar.

Fig. 113 visar den blästrade 
almens övergång från vårved 
till sommarved i förstoring.

Fig. 112 visar blästrad alm 
i ett tangentiellt snitt.
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Utseende	efter	blästring	och	färglack:
Vårvedens yta kan beskrivas som en knagglig oregelbunden yta med fåror som ibland 
går ner djupt. Sommarveden har en jämnt nedsliten yta. Båda ytorna är väldigt skrovliga 
och man märker hur de har blivit hårt ansatta av slitage. Inga direkta märgstrålar syns, 
men man ser djupa fåror som går över båda ytorna. Början av sommarveden och slutet 
av vårveden märks av extra mycket där man kan se de kollapsade hålkärlen mycket väl. 
Kärnsidan ligger uppåt och då sommarveden lägger sig på ett mer skyddande sätt över 
vårveden och sommarvedsringen antar en skålformad karaktär. Smuts och damm syns 
inte på den glatta ytan.

Fig. 115 visar den blästrade 
färglackade almens övergång 
från vårved till sommarved i 
förstoring.

Fig. 114 visar blästrad alm i ett 
tangentiellt snitt ytbehandlad 
med färglack.



42.

Utseende	efter	blästring	och	lasyr:
Lasyren har skapat tre olika nyanser. En som finns vid och runt om där sommarveden 
börjar och där vårveden slutar. Där har det skapat små pölar som inte sugits ner i veden 
och på så sätt blivit ljusare än resten av den laserade veden. Detta har också skapat en 
ljusare kontur runt sommar- och vårved. Sedan finns en mörkare nyans nere i de fåror 
som bildats. Det beror på att märgstrålarna har haft en viss harts i sig som gjort att lasyren 
svarat annorlunda. Sedan finns en nyans som dominerar och som syns som det är den 
jämna tonen i färgen. Damm och andra partiklar fastnar lättare i den sträva veden i och 
med fiberresningen. Lasyrens nyans gör att det går lättare att se dammet och partiklarna. 
Kärnsidan ligger uppåt och gör att sommarveden blir något urgröpt och skyddar vårveden 
precis under dess början och slut.

Fig. 117 visar den blästrade 
laserade almens sommarved 
i förstoring.

Fig. 116 visar blästrad alm i 
ett tangentiellt snitt ytbehand-
lad med lasyr.
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Utseende	efter	blästring	och	oljevax:
Ytan har genom oljevaxet blivit mycket mörkare och fiberresningen märks inte av. Som-
marveden har nyanser från ljusare brunt till mörkare brunt och bär kanaler av det som 
har blivit kvar av vårvedens hålkärl. De märgstrålar som finns, syns bara som väldigt 
många små mörkare punkter i ett mikroskop. Ytan känns skrovlig och raspig. Vårvedens 
hålkärl har antagit en mörkare nyans än höstveden och man kan även se spår av vårvedens 
hålkärl i sommarveden, som mörkare stråk. Ytbehandlingen har strukits på med pensel 
och eventuellt för flödigt för att man ska kunna se fiberresningen, då fibrerna ligger under 
en kristall-karamellliknande yta. Ytan är något seg och mjuk.

Fig. 119 visar den blästrade oljevax-
ade almens sommarved och vårved i 
förstoring.

Fig. 118 visar blästrad alm i ett 
tangentiellt snitt ytbehandlad med 
oljevax.
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5.3	 Ströporiga	träslag

5.3.1	Bok

Axiell

Utseende	efter	blästring:
Boken visar inga tydliga tecken på sommar- och vårved, utan man kan se var varje årsring 
börjar och slutar. Årsringen växer snabbare i början vilket gör att ju närmare man hamnar 
början, desto mjukare är den. Ju längre in på året man kommer desto hårdare blir den. 
Detta ser man tydligt då årsringen har angripits mest av blästringen i början och minst i 
slutet. Vår- och sommarved skapar tillsammans ett sanddynsliknande mönster i det ax-
iella snittet. Fibrerna i det axiella snittet är söndertrasade men ungefär lika stora. Märg-
strålarna ser man som ränder i vår- och sommarveden. Inga spår efter sandpartiklar går 
att hitta i veden. Ju tätare årsringarna växt, desto mer material har försvunnit vid blästring 
och desto djupare går fårorna. Det verkar också som att olika trädstammar av samma 
träslag har olika hårdhet i förhållande till varandra, då man kan se att på vissa bitar hur 
vårveden har gått ner betydligt längre än andra bitars årsringar.

Fig. 121 visar den 
blästrade bokens årsrin-
gar i förstoring.

Fig. 120 visar blästrad bok i ett 
axiellt snitt.

Fig. 122 visar de sönder-
trasade fibrerna hos den 
blästrade bokens årsrin-
gar, samt en märgstråle.
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Utseende	efter	blästring	och	färglack:
Vårveden och sommarveden delar samma sorts uttryck som är skrovligt men glatt. Lack-
färgen har kopierat den slitna ytan hos den blästrade boken. Man kan också se märgstrålar 
som syns aningen över veden.

Fig. 124 visar den blästrade färgla-
ckade bokens årsringar i förstoring.

Fig. 123 visar blästrad bok i ett axiellt snitt yt-
behandlad med färglack.
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Utseende	efter	blästring	och	lasyr:
Man kan fortfarande tydligt se de uttryck som den blästrade, slitna ytan utgör. Men det 
är mer kontrast mellan djupa och grunda fåror i vårveden, man ser nivåskillnaderna 
mycket tydligare. Sommarvedens utkanter syns fortfarande som en tydlig avgränsning 
till vårvedens början och man kan ana de märgstrålar som löper genom sommar- och 
vårved. Fiberresningen känns något vassare i den laserade delen, jämfört med den trärena 
blästrade ytan, dock bara något. Skrovligheten och slitaget på ytan känns och syns fort-
farande tydligt. Smuts och dammpartiklar fastnar lättare på ytan, som dels har en viss 
fiberresning och dels har en tydligt ojämn eller grov yta. Dammpartiklarna syns tydligt då 
de kontrasterar mot lasyren 

Fig. 125 visar blästrad bok i ett axiellt snitt 
ytbehandlad med lasyr.

Fig. 126 visar en uppförstoring av bo-
kens årsringar ytbehandlad med lasyr.
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Utseende	efter	blästring	och	oljevax:
Oljevaxet ger hela boken en tydlig karaktär av ockra-gult till mer ockra-orange, där man 
tydligt kan se övergångarna av början av årsringen till slutet av årsringen. Märgstrålarna 
syns tydligt som ljusare, mer kompakta stråk genom sommar- och vårved. Ytans slitna 
och grova yta har fått ett mer blygsamt uttryck, som inte syns lika uppenbart som vid de 
andra ytbehandlingarna och den trärena blästrade ytan. Fiberresningen är inte speciellt 
märkbar mellan den trärena blästrade och den oljevaxade ytan.

Fig. 127 visar blästrad bok i ett axiellt snitt 
ytbehandlad med lasyr.

Fig. 128 visar en uppförstoring av bo-
kens årsringar ytbehandlad med lasyr.
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Radiell		

Utseende	efter	blästring:
Årsringarna bär inga synliga spår av vår- eller sommarved. Vid slutet av årsringen kan 
man klart och tydligt se hur veden stått emot slitaget och är mer välbevarad, den har en 
högre nivå än resten av årsringen. Märgstrålarna syns som breda streck över de årsringar 
som de korsar. Början av årsringens fibrer verkar vara mer avlånga och segare. Fibrerna 
vid slutet av årsringen verkar vara mer stubbiga och korta. De fibrer man ser på märg-
strålarna är ännu mindre och mer stubbiga än de på sommarveden.

Fig. 129 visar blästrad bok i ett radiellt 
snitt.

Fig. 130 visar en uppförstoring 
av bokens blästrade årsringar.

Fig. 131 visar en uppförstoring 
av bokens söndertrasade fibrer.
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Utseende	efter	blästring	och	färglack:
Sommar- och vårved smälter samman och bildar en årsring. Lackfärgen skapar fort-
farande en trätaktil känsla hos det nerslitna och nötta. Även visuellt skapar lackfärgen en 
träupplevelse, ytan är glatt och något plastig, men fortfarande grov och sliten. Märgstrålar 
dyker upp och dominerar ytan med ett fräkneliknande utseende. Limfogarna döljs väl. Ju 
rakare årsringar man har desto mer konsekvent samma uttryck. Smuts och damm syns 
inte på den glatta, knaggliga ytan.

Fig. 132 visar blästrad bok i ett radiellt 
snitt ytbehandlad med färglack.

Fig. 133 visar en uppförstoring 
av bokens blästrade årsringar 
som har blivit ytbehandlade 
med färglack.

Fig. 134 visar en uppförstoring 
av bokens blästrade ved som 
har ytbehandlats med färglack.
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Utseende	efter	blästring	och	lasyr:
Man kan urskilja märgstrålarna som ljusare punkter på boken. Resten av årsringarna har 
fått samma karaktär där fibrerna spretar och reser sig kaotiskt, trots att de är söndertras-
ade. Det finns ingen synbar skillnad på vad som är vår- och sommarved. Det man kan se 
någorlunda tydligt, är att lasyren har fäst bättre vid början, eller vid dalen av årsringen, än 
resten av årsringen. Annars är det bara nivåskillnaderna som skiljer vad som skulle kunna 
vara vår- och sommarved.

Fig. 135 visar blästrad bok i ett radiellt 
snitt ytbehandlad med lasyr.

Fig. 136 visar en uppförstoring 
av bokens blästrade årsringar 
som har blivit ytbehandlade med 
lasyr.

Fig. 137 visar en uppförstor-
ing av en märgstråle i bokens 
blästrade laserade ved.
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Utseende	efter	blästring	och	oljevax:
Oljevaxet ger boken ett orange-ockrafärgat intryck, där märgstrålarna verkligen kommer 
fram som mörkare streck. Var vår- och sommarved börjar och slutar är väldigt svårt att 
se men man ser var årsringen börjar och slutar tydligt genom nivåskillnaderna. Fiberres-
ningen känns inte på ytan, på grund av den grova och sträva känslan som slitaget skapar. 
Man ser dock fiberresningen i mikroskop, där fibrerna spretar.

Fig. 138 visar blästrad bok i ett radiellt snitt 
ytbehandlad med oljevax.

Fig. 139 visar en uppförstoring 
av bokens blästrade årsringar 
som har blivit ytbehandlade 
med oljevax.

Fig. 140 visar en uppförstoring 
av bokens blästrade oljevaxade 
ved.



Tangentiell

Utseende	efter	blästring:
Man kan tydligt se skillnaderna mellan vad som är början på årsringen och vad som är 
slutet på årsringen. Början av årsringen har slitits ned betydligt mycket mer än slutet av 
årsringen, vilket man dels kan se på nivåskillnaderna mellan dem, dels på hur mycket 
av märgstrålarna som sticker upp. Man kan även se olika nyanser av ljust orange till 
en mörkare orange som skiljer ytorna åt. Början av årsringen har en mer ljus eller blek 
orange och slutet av årsringen är betydligt mörkare. Fibrerna som ligger på ytan i både 
början och slutet av årsringen är helt nednötta. Dock verkar fibrerna på slutet av årsringen 
mindre och stubbigare än i början av årsringen, där fibrerna är längre och segare. Kärn-
sidan ligger undertill, då övergångarna av årsringarna blir något rundade eller ovala.

Fig. 138 visar blästrad bok i ett tangien-
tiellt snitt.

Fig. 140 visar en uppförstoring av bo-
kens söndertrasade fibrer tillsammans med 
märgstrålar.
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Utseende	efter	blästring	och	färglack:
Sommarved och vårved går inte att urskilja och de båda tar samma karaktär som en och 
samma årsring. Årsringarna har i stora drag samma karaktär av slitage, dock är den mer 
uppenbar i början av årsringen. Ingen fiberresning känns eller syns tydligt, dock kan man 
se dem hos vårveden som små trubbiga uddar eller oregelbundenheter som går skönja 
genom ett mikroskop. Lackfärgen har gett boken en glatt yta men som fortfarande lyfter 
fram den knaggliga och slitna ytan. Märgstrålarna syns tydligt med skarpa skuggningar 
och utbuktningar.

Fig. 141 visar blästrad bok i ett tangientiellt 
snitt ytbehandlad med färglack.

Fig. 142 visar en uppförstoring av den 
blästrade lackfärgade bokens ved. 
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Utseende	efter	blästring	och	lasyr:
Man kan skönja med ögat början av årsringen och slutet av den, där slutet av årsringen har 
en mer slät och jämn nyans av lasyren. Början av årsringen har en mer mörk och kornig 
nyans. Märgstrålarna har smält samman med strukturen och lasyrens kulör, märgstrålarna 
är inte lika uppenbara som förut. Man kan se dem som något uppbuktande stråk i början 
av årsringen såväl som i slutet av årsringen. Ytan har fått ett mycket tydligt trämönster, 
där slutet av årsringarna är något ovalt eller rundat nedslitna. Ytan har annars en rätt 
genomgående jämn ton från lasyrens kulör. Fiberresningen har förstärkt den taktila käns-
lan av nedslitet trä genom strävheten och grovheten.

Fig. 143 visar blästrad bok i ett tangientiellt 
snitt ytbehandlad med lasyr.

Fig. 144 visar en uppförstoring av den 
blästrade laserade bokens ved. 
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Utseende	efter	blästring	och	oljevax:
Oljevaxet har gett boken ett starkare intryck av en orange-ockra-ton, som går från början 
av årsringens ljusa orangeliknande till slutet av årsringens mer mörka orange-ockra-ton. 
Små, avlånga mörkbruna stråk av märgstrålar finns genomgående i årsringarna. Fibrerna 
kring början av årsringen har rest sig, medan oljevaxet i slutet av årsringen ligger som en 
kladdig skorpa utan att det finns någon riktig fiberresning. Den tillsynes kladdiga ytan och 
fiberresningen känns inte i den annars väldigt grova och skrovliga ytan. Märgstrålarna ger 
starkast intryck med sin dominerande bruna ton.

Fig. 145 visar blästrad bok i ett 
tangientiellt snitt ytbehandlad med 
oljevax.

Fig. 146 visar en uppförstoring 
av den blästrade oljevaxade 
bokens ved. 

Fig. 147 visar en detalj av den 
blästrade oljevaxade bokens 
ved med fiberresningar.
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5.3.2	Björk

Axiell

Utseende	efter	blästring:
Det finns ingen klar och tydlig skillnad över när vårveden går över till sommarveden, men 
början av årsringen indikerar att den växt snabbare under den här tiden och på så sätt gjort 
att fibrerna och trävävnaden här blivit betydligt mjukare och sedan växt sig starkare och 
kompaktare med tiden. Detta har skapat något av en stigning, där man lätt kan urskilja 
årsringarna genom att början av stigningen är början av årsringen och toppen av stignin-
gen är slutet av årsringen. Inga synliga märgstrålar syns. De fibrer som finns i björken är 
söndertrasade och ligger på den axiella ytan som ett snötäcke där fibrerna är nedrotade 
i årsringarnas ved. Man kan inte känna någon direkt fiberresning i den sträva och grova 
ytan.
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Fig. 148 visar blästrad björk i ett axiellt 
snitt.

Fig. 149 visar en upp-
förstoring av den 
blästrade björkens ved. 

Fig. 150 visar en detalj 
av den blästrade bo-
kens fibrer.



Utseende	efter	blästring	och	färglack:
Lackfärgen kopierar allt slitage och bucklor hos den axiella blästrade björken. Man kan 
knappt känna någon fiberresning på ytan och med mikroskop kan man endast se fiber-
resningen på enstaka ställen. Ytan är skrovlig och sliten men ändå glatt och plastig. Inga 
märgstrålar kan ses och man kan fortfarande inte se skillnad på någon sommar- eller 
vårved. Allt har tagit samma struktur, nivåskillnaderna mellan var årsringen börjar och 
slutar. Limfogen avtecknas som en smal buktning uppåt.

Fig. 151 visar blästrad björk i ett axiellt snitt 
ytbehandlad med lackfärg.

Fig. 152 visar en detalj av den 
blästrade färglackade bokens ved.
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Utseende	efter	blästring	och	lasyr:
Lasyren har inte gett sommar- eller vårved olika uttryck, men man kan fortfarande klart 
och tydligt se början och slutet av årsringarna i klara nivåskillnader. Inga synliga märg-
strålar finns. Man kan känna en fiberresning, som känns som strävhet på den grova slitna 
ytan och man kan även se fiberresningar via mikroskop. Strävheten och grovheten suger 
åt sig damm och andra partiklar som tydligt syns i lasyren.
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Fig. 153 visar blästrad björk i ett axiellt snitt 
ytbehandlad med lasyr.

Fig. 154 visar en detalj av 
den blästrade laserade bokens 
ved.



Utseende	efter	blästring	och	oljevax:
Årsringarna har ett skarpt avslut som syns som ett mörkt och smalt streck, som följer 
årsringen och påminner något om sommarved. Resten av årsringen har samma sorts struk-
tur och slitage, det är bara nivåskillnaden som skiljer dem åt. Limfogen har fått samma 
gula karaktär som resten av björken. Fiberresningen känns och man kan se dem från i ett 
mikroskop, där fibrerna ligger om vartannat. Oljevaxet ligger kletigt över fibrerna men 
märks inte av när man tar på biten.

Fig. 155 visar blästrad björk i ett axiellt 
snitt ytbehandlad med oljevax.

Fig. 156 visar en förstoring 
av den blästrade oljevaxade 
bokens ved.

Fig. 157 visar en detalj av den 
blästrade oljevaxade bokens 
ved.
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Radiell

Utseende	efter	blästring:
Det finns inget som uppenbart visar om det finns vår- eller sommarved utan årsringen ser 
ut att bestå helt av en och samma årsring. Det är enbart nivåskillnaderna som talar om när 
den har börjat växa och när den slutade. Björken får en ljusare eller blekare ton, eftersom 
de söndertrasade fibrerna ger det uttrycket. Hela ytan är täckt av dessa söndertrasade fi-
brer. Man kan se stora skillnader på glesväxthet, skador och andra missväxter i den träre-
na, blästrade ytan. Karaktären av den blästrade radiella björkytan är den hos sanddyner. 

Fig. 158 visar blästrad björk i ett radiellt snitt.

Fig. 159 visar en förstoring 
av den blästrade björkens 
ved.

Fig. 160 visar de sönder-
trasade fibrerna i björkens 
ved.
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Utseende	efter	blästring	och	färglack:
Lackfärgen har svårt att gå ner på djupet där det varit för glesvuxet och på så sätt blivit för 
djupa fåror för färgen att kunna komma ner i. Fiberresningen är enorm och går att se med 
blotta ögat och känna genom att ta på den lackfärgade björkbiten. Lackfärgen har kopierat 
den grova och slitna ytan ärligt.

Fig. 158 visar blästrad björk i ett radiellt snitt 
ytbehandlad med färglack..

Fig. 159 visar en förstoring 
av den blästrade färglack-
ade björkens ved.

Fig. 160 visar detalj på fib-
erresning hos den blästrade 
färglackade björken.
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Utseende	efter	blästring	och	lasyr:
Lasyren har gett den blästrade björken en jämn nyans och har inget uppenbart som visar 
var vår- och sommarved finns, utan allt blir till en årsring som har liknande struktur och 
slitage. Missväxt och skador på årsringarna träder tydligt fram, även i lasyren. Fiber-
resningen känns med handen och man kan till och med se den med bara ögat. Limfogen 
döljs tydligt mellan årsringarna och det är först när glesväxt blir till tätvuxenhet eller där 
tydliga skador på årsringarna avbryts, som man anar fogen. Lasyren ger en rättvis träyta 
och döljer inte den slitna och grova ytan.

Fig. 161 visar blästrad björk i ett radiellt snitt 
ytbehandlad med lasyr.

Fig. 162 visar en förstoring av 
den blästrade laserade björk-
ens ved.

Fig. 163 visar en förstorad 
detalj på fiberresning hos den 
blästrade laserade björken.
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Utseende	efter	blästring	och	oljevax:
Man kan se skiftningar i den blästrade björken, som går från gyllengul till orange och med 
något mörkare toppar, men inget som talar om sommar- eller vårved, utan allt blir till en 
och samma årsring. Märgstrålarna anas genom mikroskopet. Limfogen döljs i den radiel-
la, oljevaxade, blästrade björkytan. Man kan känna en viss fiberresning med bara handen 
mot den ytbehandlade ytan och se en viss kaotisk fiberresning genom mikroskopet.

Fig. 164 visar blästrad björk i ett radiellt snitt 
ytbehandlad med oljevax.

Fig. 165 visar en förstoring av 
den blästrade oljevaxade björk-
ens ved.

Fig. 166 visar en förstorad detalj 
på fiberresning hos den blästrade 
oljevaxade björken.
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Tangentiellt

Utseende	efter	blästring:
Det finns ingen direkt skillnad mellan vår- och sommarved. Det enda som kan antyda 
om sommarved, är ett tunnare mörkare streck som ger avslutet på en årsring, då den 
verkar vara hårdare eftersom den inte har slitits ned lika mycket som resten av årsrin-
gen. Man kan urskilja nästliggande årsring för att början av årsringen har en dalliknande 
nednötning som sedan stiger uppåt. Missväxt eller skador syns extra tydligt på ytan och 
kommer fram. Kådlåpor eller missfärgningar i björken kommer också fram. Fibrerna är 
helt söndertrasade och påminner om ull. Avslutet på årsringen har fler mörka fibrer i sig 
än resten av årsringen. Kärnsidan ligger uppåt på den tangentiellt skurna träbiten.

Fig. 167 visar blästrad björk i ett tangentiellt 
snitt.

Fig. 168 visar en förstor-
ing av den blästrade björk-
ens ved.

Fig. 169 visar en försto-
rad detalj på de förstörda 
fibrerna hos den blästrade 
björken.
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Utseende	efter	blästring	och	färglack:
Man får en uppenbar känsla av fiberresning när man tar på biten. Man kan också se i ett 
mikroskop att sommarveden eller avslutet för årsringen inte har lika kraftig fiberresning 
som resten av årsringarnas ved. Lackfärgen kopierar slitageytan hos björken, och man 
kan även tydligt urskilja alla nivåskillnader som finns i årsringarna.

Fig. 170 visar blästrad björk i ett tangentiellt snitt 
ytbehandlat med färglack.

Fig. 171 visar en förstoring 
av den blästrade färglackade 
björkens ved.

Fig. 172 visar en förstorad de-
talj på fibrerresningen hos den 
blästrade färglackade björken.
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Utseende	efter	blästring	och	lasyr:
Man kan se att topparna på årsringarna har en något ljusare ton i lasyren. Om man tittar på 
björken genom ett mikroskop, kan man se att det är för att toppen hos årsringen inte har 
lika stark fiberresning som resten av årsringen. Fiberresningen hos björken är ett faktum, 
känns väldigt mycket och man kan se det genom mikroskopet väldigt tydligt. Lasyren 
avtecknar årsringarna tydligt på grund av höjdskillnaderna. Man kan fortfarande se att 
ytan är nedsliten och väldigt sträv.
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Fig. 173 visar blästrad björk i ett tangentiellt 
snitt ytbehandlat med lasyr.

Fig. 174 visar en förstoring av 
den blästrade laserade björkens 
ved.

Fig. 175 visar en förstorad 
detalj på fibrerresningen hos den 
blästrade laserade björken.



Utseende	efter	blästring	och	oljevax:
Oljevaxet har gett björken en gyllengul ton, där topparna av årsringarna har en mer or-
ange ton. Skador och missväxter kommer upp extra tydligt med oljevaxet. Fiberresningen 
är uppenbar och man känner den tydligt när man tar på den behandlade, blästrade björken. 
Fiberresningen hos årsringsveden ser man tydligt genom mikroskopet, men avsluten för 
årsringarna har betydligt mindre resning än resten av veden.

Fig. 176 visar blästrad björk i ett tangentiellt 
snitt ytbehandlat med oljevax.

Fig. 177 visar en förstoring av 
den blästrade oljevaxade björk-
ens ved.
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6.0	 Analys/Diskussion	–	Analys	av	testerna

De frågeställningar jag presenterade i inledningen har jag svarat på i kapitel - 5.0 Blästring. 
Nu återstår att dra slutsatser utifrån dessa svar.

6.1	 Förväntade	resultat	av	hypoteserna

Barrträd
Furuns vårved försvann avsevärt mycket mer på samtliga av testbitarna än resterande 
träslag. Detta berodde på att vårveden är mycket mjukare hos furun än resten av träsla-
gen och svarade mer på blästringen.

Bandporiga	trädslag
De bandporiga träslagen visade på väldiga skillnader mellan vår- och sommarved. 
Vårveden hade nötts bort djupt ner, medans sommarveden fått ett mindre slitage. Ibland 
kunde stenpartiklar hittas djupt ner i vårvedens hålkärl. Detta på grund av att hålkärlen 
i vårveden kunde slitas ned snabbare för att det inte fanns tillräckligt med material som 
kunde stå emot blästringen. Sommarveden var mer beständig på grund av att den var 
mer kompakt och jämn och på så sätt stod emot blästringen bättre.

Tangentiellt
Var kärnan låg på barrträdslag och de bandporiga, tangentiella bitarna betydde mycket 
för helhetsintrycket av biten. Om kärnan låg uppåt betydde det att vårveden blottades 
mer och skalades av från biten. På så vis blottades sommarveden på ett mer ovalt sätt än 
hos de tangentiella bitarna, där kärnan låg neråt, då sommarveden mer låg på vårveden 
och skapade ett uttryck utifrån det. 
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6.2	 	Oväntade	händelser

Sand
Det som märktes, hos alla bitar var att de hade blivit mycket mer ljusa eller blekta. 
Detta trodde jag först var klara indikation på att sandpartiklar eller dammpartiklar från 
blästringen hade etsat sig in i bitarna och på så vis blekt ytan då sanden i sig var väldigt 
ljus. Detta var inte fallet, då sanden hade nött veden så att fibrerna i såväl vår- och som-
marved, oberoende av träslag, hade fransat upp sig, krossats och lagt sig i ett spretigt 
mönster. Dessa små fibrer var alltså upphovet till det bleka intryck som träslagen visade, 
inte kvarblivna sandpartiklar. Hos de bandporiga träslagen hade i enstaka fall sandpar-
tiklar tryckts in eller hamrats ner i vårvedens hålkärl.
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Fig. 178 visar blästrad furu där vårveden 
har nötts ner till kanaler. Ena kanalen har 
jag fyllt med den sand som blästrades med 
och ena lät jag vara. Fig. 179 visar en förstoring av 

furu som visar storleken en av 
fibrerna jämfört med en nålspets.



Ströporiga	trädslag
Mina hypoteser var, att de ströporiga träslagen skulle ha jämnt slitna årsringar, eftersom 
hos dem inte fanns någon riktig skillnad mellan vår- eller sommarved och att enbart 
en årsring bildas under ett tillväxtår. Detta skedde inte. Jag förbisåg att även ströporiga 
träslag växer snabbare under början av tillväxtåret och växer mer långsamt under slutet 
av året. På detta sätt blir då veden hårdare, ju senare på året tillväxten äger rum. Slitaget 
från blästringen blev alltså större i början av årsringen än i slutet av den, vilket skapar 
ett tydligt mönster av nivåskillnader.

Märgstrålar
När det gällde märgstrålarna, så stack de på boken ut synligt, både på den tangentiella 
och den radiella ytan, något som tyder på en mycket hårdare eller i alla fall tätare yta 
än resten av veden. Dock, var de hos de andra träslagen antingen för små för att synas 
eller försvann i resten av den knaggliga ytan för att uppmärksammas eller skaffa sig en 
uppfattning om.
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Tangentiellt	-	Kärnsidor
Blästrar man när kärnsidan ligger uppåt blir årsringarna mer skålformade, blästrar man 
när kärnsidan ligger neråt får den ett mer ovalt och rundat uttryck. Kärnan utgår från en 
cirkelform, om man delar cirkeln i mitten uppstår bågar. Antingen får bågarna en kon-
vexyta eller en konkav yta, beroende på åt vilket håll som kärnsidan ligger åt.
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Fig. 181

Fig. 182
fig. 181 och fig 182 visar exem-
pel på tangentiella snittet med 
kärnan neråt.

Fig. 183

Fig. 184
fig. 183 och fig. 184 visar exem-
pel på tangentiella snittet med 
kärnan uppåt.



Övrigt
När jag tog ut bitarna så trodde jag att ojämnheter, limrester och andra skador på bitarna 
skulle försvinna då slitaget från blästringen skulle vara enormt. Det gjorde de inte, utan 
slitaget var mer fördelat som när man skulle blåsa på bitarna. De nötte alltså delar i trä-
materalet som var mjukare först och främst för att sedan följa hårdheter och avvikelser 
i trät så som limrester, skador och märgstrålar och nöta ner dessa annorlunda. Träma-
terialet slets inte jämnt ner som hos bredbandsputsen eller planhyveln som likt vid en 
osthyvel tar bort det material så som man programmerar den till.
Det som också observerades, var att all missväxt och skador på årsringarna och/eller 
om den någon gång växt ojämnt, blev väldigt uppenbara när man blästrade. Minsta lilla 
skada förstärktes tydligt.
 
6.3	 	Ytbehandlingar

Lackfärg
Ytan av lackfärgen låg på alla fall utom hos björken över de söndertrasade fibrerna. 
Hos björken kunde man känna fiberresningen ordentligt på samtliga bitar. Detta gav 
en väldigt glatt och plastig yta, dock inte hos björken där den blev mer sträv än på den 
trärena blästrade ytan. Lackfärgen hade också problem att tränga ner i alla fåror i de 
bandporiga trädslagen och furun, speciellt i det axiella och det radiella snittet. Dock kan 
en mer erfarenhet av i hur lackfärgen ska appliceras vara till en stor fördel, då min egen 
erfarenhet är begränsad inom området. Lackfärgen behåller det uttryck som blästringen 
har gett träämnet väl. Hållbarheten går att ifrågasätta då lackfärgen ligger på de sönder-
trasade fibrerna.

Lasyr
Lasyren som lades på samtliga ytor fick uteslutande alla träslags söndertrasade fibrer att 
resa sig mer eller mindre. Själva färgtonen i lasyren kunde skifta i nyans beroende på 
hur väl fibrerna sög åt sig, om det var fibrer från vårveden eller från sommarveden och 
hur lasyren hade torkat i de håligheter som hade skapats. Lasyren hade på samtliga bitar 
gått ner i alla fåror. Men i vissa fall av de bandporiga träslagen hade det skapats ljusare 
och mörkare nyanser av lasyren. Detta beroende på hur väl träslagen hade sugit åt sig, 
om det fanns håligheter som i vissa fall ledde lasyren ut i veden där den också blivit tun-
nare. Detta uppvisade då en ljusare nyans av lasyren. Om lasyren samlats i en fåra som i 
en pöl då torka och skapat en mörkare nyans. Eftersom ytan är full av de söndertrasade 
fibrerna är det lätt att skada ytan och få fram en något som är trärent och på så sätt skada 
helhetsuttrycket. Lasyren i sig påverkade inte de blästrade träbitarnas slitna uttryck.
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Oljevax
På samtliga av testbitarna som har ytbehandlats med oljevax kan man känna en avlägsen 
fiberresning och se den via mikroskop. Oljevaxet ströks på med pensel och något flödigt 
vilket gjorde att ytan av oljevaxet blev något för tjock. I mikroskopet såg ytan tjock och 
karamelliserad ut. När ytan skadades märktes genast hur oljevaxet näst intill låg på de 
söndertrasade fibrerna. Det innebär att slitage på ytan nöter bort ytbehandlingen mycket 
fortare, än om fibrerna inte varit uppfransade och krossade. På detta sätt skapar inte 
ytbehandlingen ett bättre skydd, men den skapar en gulare eller mörkare karaktär hos 
träarterna. 

72.



7.0	 Slutsatser

Att	skapa	en	produkt	som	ser	använd	eller	patinerad	ut,	utan	att	vara	rädd	att	
förstöra	den: Även den blästrade ytan kan uppfattas som skör och ömtålig, alla träslag 
påvisade söndertrasade fibrer som låg över hela ytan. Det gav upphov till ett blekare och 
ljusare uttryck. Fibrerna i sig blev mer sköra och något som inte kommer att vara be-
ständigt då fibrerna är förankrade i veden men vid långvarig användning med full säker-
het kommer att slitas ned eller gå av. Man skapar trots allt ett uttryck utifrån blästringen 
som enbart kan uppkomma utifrån blästring. Man kan inte riktigt slita ner träämnena på 
samma sätt genom vanlig användning.

Att	inte	vara	rädd	att	använda	sina	produkter: De blästrade produkterna kommer 
alltså att förändras och få en patinerad, använd yta även de, och helhetsintrycket kom-
mer att bli annorlunda efter användning. Sen om man blir mindre försiktig vid användn-
ing av en redan grov och knagglig yta är en annan fråga. 

Att	framhäva	träkänsla: Blästringen har verkligen gjort trämaterialen rättvisa när det 
gäller att framhäva träkänsla inför materialet och även gjort trämaterialet mer taktilt. 
Alla ytor har förstärkts inom den mån av egenskaper de har burit på, om de varit band-
poriga, ströporiga, haft märgstrålar, missväxter med mera. De tangentiella snitten har 
tydligt blottlagt de trästrukturer man annars vagt kan uppfatta i dörrar, paneler eller 
inredningar. Vilken sida kärnan har legat åt när man blästrat de tangentiella sidorna har 
också påvisat stora skillnader i uttryck. Blästringen har verkligen lyft fram de radiella 
snitten otroligt mycket och även i vissa av fallen anpassat sig efter om årsringarna har 
tagits ut raka eller lutande. Blästringen av de axiella snitten har också gett stora uttry-
ckt i sig beroende av träslag. Med detta har också tätvuxenhet, märgstrålar, missväxter, 
skador, etcetera på årsringar och ved gett olika uttryck. Dessa fakta har gett upphov till 
många tankar och inspirationer kring fortsatta uttryck och produkter för min egna del.
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8.0	Reflektion

Inspirationen av arbetet har varit mycket och många. Här i reflektionen tar jag bara upp 
några.

8.1	Mitt	eget	förhållande	till	trä

Det har varit en resa som efterhand gett mig en kunskap om trä på ett sätt som jag annars 
inte hade kunnat få. Jag tycker själv att jag fått en väldigt pedagogisk presentation av 
vad trä innebär genom blästringstekniken, där de olika träslagens egenskaper verkligen 
har förstärkts och dramatiserats. Genom blästringen av trä har jag mer förstått vad olika 
träriktningar innebär. Att få en djupare insikt i vad det betyder av att ha stående, liggande, 
lutande eller en axiell riktning på årsringarna i både utseende, lyster och hur den kommer 
att slitas efter användning. De tankar som gav upphov till examensarbetet har filtrerats 
och ständigt reflekterats över under arbetets gång. 

8.2	Betydelse	för	framtiden

Examensarbetet har under arbetets gång uppmärksammats av människor i min omgivn-
ing. Detta har skapat diskussioner mellan mig och de som varit intresserade vilket i sin 
tur har skapat inspiration och motivation hos mig att gå vidare med arbetet. Diskussion-
erna har bland annat handlat om att man kan gjuta av blästrade träämnen för att få en yta 
som inte är trä men som imiterar trä. Detta kan appliceras på produkter eller former där 
man vill ha ett träaktigt uttryck fast att formen eller konstruktionen inte fungerar med trä 
som material. Den konstlade patinan som uppstår när man använder blästring på trä har 
också varit en stor inspiration till fortsatta arbeten där ändträ eller den axiella riktningen 
är speciellt intressant för min del. Andra områden som jag har reflekterat mycket på är 
inredningar och skivmaterial där man kan skapa ett otroligt starkt träuttryck genom att 
blästra dem. Detta starka träuttryck skulle också bevaras fast man ytbehandlade materi-
alet med tjockare färger eller lacker. Även inom möbelindustrin skulle man kunna skapa 
starka träuttryck genom blästring och bevara dessa även under tjockare ytbehandlingar 
och färger. Rengöring av blästrade träytor är något som är problematiskt då jag under ar-
betet märkte att de flesta av ytorna efter blästringen näst intill sög åt sig damm och andra 
partiklar, den ytbehandlingen som inte gjorde detta lika effektivt var lackfärgen. Jag tror 
att det är enklare att rengöra en blästrad träyta som är färglackad än en någon av de ytbe-
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handlingarna som jag har testat här. Dock är det inte helt självklart hur man rengör den, 
om man använder ett munstycke till en dammsugare som har borst, eller om det är lättast 
att spruta rent ytan med någon form av tryckluft.

8.3	Efter	kunskaper

Något som slog mig under själva arbetet var saknaden av att inse hur ytbehandlingarna 
fungerar på en oblästrad träyta. Detta hade varit nyttigt att sedan jämföra likheter och 
skillnader mellan den blästrade ytbehandlade träämnet mot den oblästrade ytbehandlade 
träämnet. Det som också hade varit intressant var att testa mer än ett barrträslag så som 
gran eller till och med ceder för att se hur träslagen skiljer sig i blästring och ytbehandlin-
gar mot varandra. Jag har också blivit färgad av kunskaperna kring trä och kring området 
trä och blästring under arbetet, det som inte riktigt uppkommer i rapporten är just de kun-
skaperna. Om jag hade mer tid och pengar eller sponsring skulle jag med lätthet samla 
dessa kunskaper eller inspirationer till objekt som jag skapade och på så sätt kunna förm-
edla den kunskapen eller inspirationen jag har fått från detta arbete. Detta skulle jag gjort 
från en mer subjektiv vinkel som jag tror skulle lättare kunnas tas in än den akademiska 
objektiva vinkeln som finns i rapporten.

8.3	Reaktioner

Det som också varit givande är andras intressen inom vad mitt examensarbete har hand-
lat om. 

Woytek Weidne har designat ett ägg i trä som ska blästras för att få fram en mer taktil 
känsla. Denna produkt ska snickeritvåorna på Carl Malmstens furniture studies produk-
tionsanpassa våren 2012 för att sedan producera.

Alexander Bergström kommer under våren 2012 att tillverka ett verktygsskåp i massiv 
björk som ska ha en utsida som ska blästras.

Det har varit en morot och något som gett mig inspiration tillbaka att se mitt arbete ge 
ringar på vattnet. 
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