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Sammendrag

Denne bachelor oppgaven tar for seg identifikasjon, regenerering og konsolidering 
av celluloselakk på treobjekt. Målet med dette prosjektet var å finne gode, enkle og 
sikre metoder for som ikke krevde avansert utstyr for konservatorer. 
Fokus har vært på krakelerte overflater, et vanlig problem med aldret celluloselakk 
på tre. Et ur, datert til 1940-1950, med omfattende kraklering i lakken ble valgt som 
test objekt. 

Tre metoder for identifisering av celluloselakk blir beskrevet; løselighets test, fluori-
sering I UV lys, samt spot-test. Spot-testen oppfylte kravene; god, enkel og sicker 
metode. Regenerering av lakken ble testet med tre løseningsmiddler, her var det et 
spesielt middel utviklet for utgjevning av lakken ga et tilfredstillende resultat. Når 
det gjelder konsolideringsmetodene, oppfylte verken medium for conolidation eller 
paraloid B72 kravene. Resulatene indikerer derimot at videre utprøvning av disse 
kan gi bedre resultat. 



4     

Abstract

This thesis investigates identification, regeneration and consolidation of cellulose 
lacquer on wooden objects. The aim of this project was to find adequate, simple and 
safe methods, applicable without advanced techniques for conservators. The study is 
focused on craquelured surfaces, a common deterioration of aged cellulose lacquer 
on wood. A clock dated from the 1940- to 1950´s with major craquelures in the lac-
quer surface was chosen as test object.

To identify cellulose lacquer, three methods is discribed; solubility test, fluorescence 
in UV-light and spot-test. The spot-test met all requirements to be an adequate, sim-
ple and safe method. The test to regenerate the surface was performed with three dif-
ferent solvents, where a special product developed for levelling of cellulose lacquer 
gave a satisfied result. In the consolidation test, neither medium for consolidation or 
paraloid B72 met the requirements. However, the results indicated that further tests 
might give improved results.
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Forord

For meg var det viktig at valgt emne skulle gagne meg, og min fremtid som 
møbelkonservator. Jeg fant ut at jeg ville fokusere på overflatebehandling. Underveis 
har jeg vært innom flere problemstillinger og områder før valget falt på cellulose-
lakk. Møbler fra 1920-1960 har ofte nettopp celluloselakk som overflatebehandling. 
Man kan også finne celluloselakk på antikke møbler fra tiden før celluloselakken 
kom på markedet, men da har celluloselakken kommet på som sekundær overflate-
behandling. Selv om celluloselakken ikke er i bruk i dagens produksjon, er det ikke 
sjelden det dukker opp møbler med celluloselakk i konserveringsverksteder.  

Jeg har brukt eksamensperioden på å samle litteratur om celluloselakk, og metoder 
for identifisering, regenerering og konsolidering av krakelert celluloselakk. Fordi jeg 
tror en kombinasjon av praktikk og teori er den beste måten for meg å lære på, har 
jeg utført praktiske laborasjoner. Jeg håper at den som leser min tekst skal bli nys-
gjerrig nok på emnet, till at han eller hun går videre på egen hånd, og kanskje finner 
viktig og interessant litteratur som jeg har oversett, eller til og med fortsetter å forske 
og teste ut metoder. 

En stor takk til Professor  i møbelkultur Johan Knutsson, min veileder Charlotta 
Ekholm og programansvarlig for møbelkonservering og studierektor Ulf Brunne. 
Jeg vil også passe på å takke mine med studenter Elise, Susanne og Louise, som har 
vært god støtte underveis. Og selvfølgelig min kjære Julia.

      Silje Sønsteby Johansen, Juni 2012

”Conservation is about the joy of working with beautiful objects, sta-
bilizing them and trying to make them last as long as possible”



7

	 1.	Innledning
”I dag talar vi om föremål som dokument, det vill säga bärare av informasjon. Ton-
vikten läggs vid att bevara föremålen så att inte viktig informasjon tas bort. Bevar-
ande har sin egen historia.” (Kvastad,2000:8)
 
Sitatet er hentet fra boken Minsta möjliga åtgärd 2000, som har vært betydningsfull 
for meg og min møbelkonserveringsutdannelse. Boken tar framfor alt opp etiske 
spørsmål. Etter tre år på universitetet i Oslo, er det blitt naturlig for meg å ha en sær-
lig respekt for eldre objekt. Andre menneskers uforsiktig og kanskje mindre bevisste 
tilnærming til de samme objekt har mang engang forundret meg. Også innen kon-
serveringsmiljøet har det funnets tendenser til manglende respekt eller etiske vurder-
inger av overflatebehandlingen. Jeg tror ikke dette har vært en betinget respektløshet, 
men heller en tradisjon som har overskygget refleksjonen. 

Det jeg vil frem til er at overflatebehandling er også en del av møbelet og dermed 
dets historie. I dette arbeidet har jeg fokus på krakelert celluloselakk, og hvordan 
man bør gå frem, for å finne en hensiktsmessig måte å gå fram for å ta vare på denne. 
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1.1	Mål	
Målet med mitt arbeid er å finne enkle, gode og sikre metoder for identifisering og 
behandling av krakelert celluloselakk. Jeg ønsker å finne ut hvordan man med få 
midler kan identifisere om det er celluloselakk på objektet, og videre hvilken metode 
som oppfyller kravene jeg har satt meg.

Jeg ønsker å benytte meg av metoder man kan utføre i et privat verksted, der man 
ikke har tilgang på eksklusive maskiner, eller økonomi til dyre analyser.

Jeg vil diskutere den etiske betydningen av de ulike metodene fra mitt perspektiv 
som møbelkonservator. Et personlig mål er å utvikle min egen kompetanse innenfor 
området, og på den måten forberede meg til yrkeslivet.

1.2	Problemformulering
Hvilke metoder for identifisering, regenerering og konsolidering av celluloselakk, 
finns tilgjengelig for møbelkonservatorer som ikke har tilgang på avanserte og 
spesielle apparat?

For å svare på denne problemformuleringen, har jeg stilt meg følgende spørsmål: 

•  Hva er celluloselakk?
•  Hvilke metoder er enklest og billigst å utføre når man skal restaurere et   

møbel med celluloselakk?
•  Hvor pålitelige er metodene?
•  Skal man etterstrebe å bevare møbelets originale overflatebehandling?

1.3	Avgrensninger
Jeg har fokusert på krakelert celluloselakk, som inneholder cellulosenitrat, hovedbe-
standdelen i celluloselakken man brukte på möbler ca 1920-1960, og konservering 
av denne lakken. Det finnes flere typer skader relatert til celluloselakk, f eks. Fukt-
skader. Dette vil jeg ikke ta opp i denne oppgaven. 

Jeg vil kort beskrive rengjøring, og dens betydning i konserveringssammenheng. Jeg 
vil ikke gå inn på hva som hender rent kjemisk eller hvordan selve prosessen foregår. 

Arbeidet skal utføres på ti uker, og nivået er lagt deretter. Jeg går ikke inn på den 
kompliserte kjemiske delen av celluloselakk, men gir en enkel teknisk beskrivelse. 
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1.4	Kilder	og	kildekritikk
Min eksamensoppgave baserer seg på litteraturkilder og tidligere eksamensarbeid. 
Jeg har også snakket med møbelkonservatorer både i Norge og Sverige. Jeg vil 
gjerne trekke frem en bok; Brennas Lakk historie 1989, var fremfor alt informativ, 
men skrevet på en måte som gav meg inspirasjon og motivasjon. Johs Brenna, var en 
laboratorieingeniør med 40 års erfaring i lakkbransjen da han skrev boken. I boken 
gir han et bilde av overflatebehandlingens historie, med fokus på det norske marked. 
Noe jeg som norsk fremtidig håndverker tror at jeg vil få nytte av. 

I hovedsak har jeg benyttet meg av Rivers & Umney Conservation of furniture 2003, 
som dekker så å si alle områder innen møbelkonservering. Boken er skrevet med 
fokus på etikk, og forklarer viktigheten av å stille seg etiske spørsmål underveis i sitt 
arbeid.

Det har også vært interessant å lese eldre kilder, som f. Eks: Karlstrøms Ytbehandling 
– handbok i ytbehandling för möbel- och inredningsindustrin utgitt av Clas Ohlson 
AB, (u.å) disse gir et inntrykk av hvordan håndverkerne tenkte om celluloselakken 
da den kom, om ulike problem ved produksjon samt påføringen på møbler. 

Konservering er en bransje som bygger en hel del på forskning og kjemi. Enkelte 
fagbøker kan være tunge å komme seg igjennom, kanskje fordi innholdet er ukjent 
og  avansert. Det er allikevel slik at mye kunnskap kommer fra nettopp denne kilden. 
Jeg er tror litteratur er den beste kilden til kunnskap, men kanskje skulle man behøve 
informative, og mindre introduksjoner. Introduksjoner som gjør deg kjent og bekvem 
med nye faguttrykk og historie. Om man setter ting i perspektiv, er det ofte lettere å 
se en slags helhet, og på den måten forstå hvorfor ting ser ut som de gjør, eller har 
blitt som de har blitt. 

Når man leser bøker skal man også sjekke hvem som har skrevet boken, og hvilket 
forlag som har gitt den ut. Sjekk alltid kilder, og undersøk gjerne hvem som har skre-
vet boka. Er det en håndverker? Er det en forsker? Finns det tilrekkelig grunnlag for 
påstanden? Å være kritisk til kilder vil føre til at du unngår feilinformasjon og andres 
personlige tolkninger. 

Det er viktig å huske at utfordringen ikke ligger i å finne litteratur, men å finne verdi-
full og god litteratur. Mange av bøkene jeg har kommet over i løpet av dette prosjek-
tet har ikke engang hatt noen referanser med. Man mister da muligheten til å sjekke 
opp fakta mot kildematerialet. Man skal ikke regne med at alt som står i bøkene er 
egen erfaring, eller kunnskap.
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1.5	Tidligere	forskning
Undersøkelser og sammenstillinger om transparent overflatebehandling har blitt gjort 
tidligere, og i den forbindelse har det også blitt skrevet om Celluloselakk. Jeg har lest 
Maria Brunskogs avgangsoppgave fra konservatorskolen ved det kongelige danske 
kunstakademi, Historisk ytbehandling på möbler- en studie i material och metoder 
1982. Som tittelen sikter til, skriver hun om ulike typer av overflatebehandling fra et 
historisk perspektiv, men det er kapitelet om metoder, som har vært interessant for 
meg. Hun nevner blant andre, løselighets metoden og metoden med UV fluorens. 

Richard Francen: Transparent ytbehandling på möbler 1989. I sitt eksamensarbeid 
fra konservatorslinjen i Göteborg beskriver han om ulike typer av transparent over-
flatebehandling, og tar blant annet for seg identifiserings metoden med UV fluorens. 
I tillegg til dette kan man lese om en mer avansert undersøkelse han har fått utført. 

Thomas Johansson: Transparent ytbehandling på trä 1997, er en eksamensopp-
gave for sløydlærerprogrammet ved Linköpings Universitet. Johansson har tatt for 
seg ulike overflatebehandlinger og metoder. Han har gjort en forklaring av termer 
og begrep som kan være nytting å studere om man skal finne frem blant overflate-
behandlinger. Videre har han sammenlignet de ulike typer av overflatebehandling 
med hverandre. Resultatet er et slags register over de ulike fabrikatene,  Johanssons 
vurdering, samt sammenligning av de. 

I 2005 utførte noen amerikanere undersøkelser av Celluloselakken på møbler fra et 
amerikansk firma: Company of moderen craftsmen. Møblene, og lakken var datert til  
1926-1942. Krakeleringene her var omfatende, og enkelte steder hadde lakken falt 
helt bort. Artikkelen omfatter analyser av Celluloselakken, beskrivelse av visuelle 
forandringer, ettersom den aldres, men også skader og bakgrunnen til disse. Ulike 
metoder for konsolidering, samt metning, fastlegging av skadet overflatebehandling 
ble testet. 

Min medstudent, Louise Kristiansson utførte konservering av et Carl Malmsten 
Guldheden bord våren 2011. Dette hadde Celluloselakk. Regenereringsmetodene 
som ble testet ut her var aceton og sammendragningsvæske. Utenom Kristianssons 
rapport, har jeg ikke kommet over noen skriftelig kilde hvor problemløsning for 
krakelert celluloselakk er hovedinnhold. 
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Jeg har også tatt del av en artikkel som beskriver utviklingen av et nytt konsolider-
ingsmiddel; MFK – Medium for konsolidering ”Prototypes of Lascaux´s medium for 
consolidation – development of a new custom-made polymer dispersion for use in 
conservation” 2005, <http://lascaux.ch/pdf/de/ubeberuns/pressespiegel/medium_fur_
konsolidierung.pdf>

Prosjektet er et samarbeid mellom den svenske riksantikvarigembetet, og det sveit-
siske firmaet Lasquax, som utvikler og selger produkter til bruk for blant annet 
malerikonservering. Artikkelen beskriver hvordan man utviklet dette produktet 
spesielt for monokrom fargefastlegging. Den er skrevet av Mats Johansson og Hans 
Peter Hedlund, som forøvrig er malerikonservator, og ansatt på Riksantikvaigembetet 
i Sverige. 
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	 2.	 Teori	og	bakgrunn
 
Dette kapittelet har som hensikt å redegjøre for overflatebehandlingens historie, men  
først og fremst tar det for seg celluloselakkens oppbygging og innhold. Videre 
forklarer jeg litt om påføringen, og hvordan lakken går fra flytende til fast lakk. Jeg 
har også forklart hvordan krakelering kan oppstå i en celluloselakk, og videre hvilke 
metoder man bruke for å behandle skaden med. Jeg har beskrevet metodene, slik at 
man lettere kan forstå hva de går ut på. Dette kapitelet inneholder teorien som legger 
grunnlaget for kapitel 3, der jeg tar for meg selve metodetestingen og laborasjonene. 

2.1	Overflatebehandling	
Overflatebehandling hadde fra begynnelsen av en estetisk betydning. Men med tiden 
og utvikling har man klart å få frem overflatebehandlinger som i tillegg virker besky-
ttende på tremøbler. Fordi tre er et rørlig materiale, har det skapt utfordringer og stilt 
høye krav til overflatebehandlingens egenskaper. 

Lakk er et begrep som brukes om ulike typer av overflatebehandlinger, selv om det 
kanskje har mistet sin opprinnelige betydning. Som Brenna skriver, er det mange 
lakker som derfor ikke skulle hatt navn som inneholdt ordet lakk, fordi ”Ordet lakk 
kommer fra det indiske ordet LAKH, som betyr hundretusener og det sikter til de 
tusenvis av lakklus på spesielle trær.” (Brenna,1989:25) Laccifer lacca er en lus som 
legger igjen ekskrement på trær i sør øst Asia. Dette bearbeides, løses i løsemiddel 
og blir til skjellakk. (Rivers,2003:175) 

Rent teknisk kan man si at lakk er oppløsning av bindemiddel i et organisk løsn-
ingsmiddel som etter at løsningsmidlet har fordampet, gir en sammenhengende, fast, 
transparent film til beskyttelse og forskjønnelse.

2.2	Celluloselakk	(cellulose	nitrate	lacquer)
Cellulosenitrat ble oppdaget under første halvdel av 1800 tallet. Veien frem til cel-
luloselakk var lang, og produkter for andre formål ble utviklet underveis, alt fra 
sprengstoff og filmpapir, til plaster og billakk. Som møbelpreparat har cellulose-
lakken vært brukt mest under 1920-1960. Dette varierer litt fra land til land. Ifølge 
Brenna, var det første kjente årstallet for produksjon av celluloselakk i Norge1926, 
da Alf Bjerckes – industri avdeling som stod for produksjonen, sannsynligvis under 
en lisens. (Brenna,1989:114)

Celluloselakken ble brukt på høypolerte møbler, men denne moten tok slutt på 60 
tallet, da teaken overtok, og man dermed fikk et mindre behov for celluloselakk. 
Dessuten var celluloselakken svært brannfarlig, og ble derfor etterhvert forbudt. 
Dette gjorde at fabrikkene i Skandinavia sluttet med produksjonen av cellulosenitrat, 
bindemidlet til lakk. (Brenna,1989:107)
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Celluloselakken er ikke spesielt slitesterk, og viser ganske dårlig aldringsegenskaper 
i det lange løp. Dette er først og fremst på grunn av at mykningsmidlene forsvinner, 
og dermed mangelen på metning i blandingen. (Rivers,2003:182)

Den tåler ikke så godt varme eller fukt. Lakken gulner etter hvert som den blir utsatt 
for sollys. Den trenger ikke noe særlig inn i treet, noe som gjør det lettvint for smuss, 
fett og annet skit å feste seg i sår eller hakk i lakken. Den har stor sannsynlighet for 
å krakelere, og eventuelt skalle av dersom lakken slipper helt fra underlaget. Alder, 
klima og tykkelse på lakken har noe å si på hvor dårlig den er. (Gram-Johannessen & 
Vien1993:35)

I Norge tok plastlakken, som egentlig også var en celluloselakk over på 60 tallet. 
Grunnen til at man kaller den plastlakk er fordi den inneholder flere bestanddeler, og 
cellulosenitrat bare utgjør en liten del av disse. Den er også mindre brannfarlig enn 
celluloselakken. (Brenna,1989:149)

Det finnes mange andre typer celluloselakker, f. Eks CAB – lakk (Cellulose-acetat-
butyrat) men i mitt arbeid er det altså cellulosenitrat lakken jeg har fokus på. 
Da celluloselakken gikk ut av produksjon, kom CAB celluloselakken på banen. Spot 
testen vil, slik jeg tolker det, bare reagere dersom lakken inneholder cellulosenitrat. 
Det er salpetersyren i cellulosereagensen som reagerer med cellulosenitrat, og avgir 
en blå farge for positiv test. Denne spot testen kommer jeg tilbake til senere i dette 
kapitelet. (Brenna,1989:132)

2.2.1	Teknisk	beskrivelse
For å gjøre en forenklet forklaring, uten å gå inn i en komplisert kjemi, kan man si 
at Cellulose har en liknende oppbygging som stivelse, og er gruppert som et karbo-
hydrat, (C6 H10 O5). (Davey,1940:170) Cellulose er den strukturelle komponenten 
man finner i planter. Nitrocellulose fremstilles ut fra cellulose som inngår i mer eller 
mindre alle vekster og trær. Cellulose nitrat er produsert gjennom konvertering av 
cellulose fra trær til nitrat estere ved å reagere med svovelsyre og salpetersyre. (Riv-
ers,2003:182)

Celluloselakk består vanligvis av tre komponenter; Cellulosenitrat, harpiks og mykn-
ingsmiddel. Dette blandes så med passende løsemiddel.

Cellulosenitrat:
Som jeg har beskrevet tidligere er hovedbestanddelen i celluloselakk, cellulosenitrat, 
derav navnet celluloselakk.

Harpiks:
Som sagt består Celluloselakken av blant annet harpiks. Det fungerer som fyll-
ingsmiddel. Hvilken type harpiks kan variere litt fra lakk til lakk. Oppgaven til 
harpiksen er å gjøre lakken billigere, og i noen tilfeller virke regulerende på visko-
siteten. 
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Det påvirker også lakkens glans og tetthet om de brukes i rett proporsjon. Den er 
også med på å gjøre overflaten hard. Harpiksen skal også motvirke at et allerde 
påført lag med lakk ikke løses opp igjen ved etterfølgende lakksprut eller overstryk. 

Harpiksene gir lakken gode bruksegenskaper, mens myknere gjør lakken elastisk nok 
til å følge treet når det sveller og krymper. Problemet er at mange myknere forlater 
lakken etter en stund. Lakken blir da tørr og sprø, og slik får man krakeleringer. 
(Gram-Johannessen & Vien,1993:35) Problemer som forårsaker krakelering, samt 
hva man kan gjøre for å restaurerer en krakelert overflate kommer jeg tilbake til 
senere i kapitelet.

Mykningsmiddel:
Cellulosefilmen i seg selv er ikke elastisk nok for å brukes som overflatebehan-
dling for tre. For å unngå at celluloselakken blir hard tilsetter man mykningsmiddel. 
Oppgaven til mykningsmiddelet er å forbedre Cellulosenitratets elastisitet og sei-
ghet og evne til å feste seg. Mykningsmiddelet bør være vannklart, eller om mulig 
fargeløst. Det bør ikke ha en sterk eller fremtredende lukt. Videre bør det ikke være 
vannløselig, men ha en god evne til å blande seg med harpiksen og løsningsmidlene 
man bruker. Mykningsmiddelet får ikke dunste fra lakkfilmen, og det bør være lys og 
kuldebestandig. (Davey,1940) 

Løsemidler:
Løsemiddel er det som gjør det mulig for en lakkblanding å feste seg i form av lakk 
på et møbel. Når lakkblandingen av løsemiddel, harpiks og mykningsmiddel har lagt 
seg på objektet, vil løsemiddelet fordampe. Løsningsmidlet hos en celluloselakk skal 
overføre cellulosenitratet i den mest passende løsningsformen, og gjøre forbindelsen 
mellom cellulosenitrat, harts og mykningsmiddel fastere. Det finnes flere typer løsn-
ingsmidler for celluloselakk, estere, aromater, alkoholer. 

Det er ikke bare et løsningsmiddel i lakken, men en blanding av ulike oppløsn-
ingsmiddel som er tilsatt celluloselakken. Denne sammensetningen varier fra ulike 
produsenters celluloselakk. Rett løsningsmiddel og rette blandinger er forutsetnin-
gen for at lakken skal få beste mulige kvalitet. Dette har vært en av grunnene til at 
fabrikken ikke har villet gi fra seg konkrete opplysninger for innholdet. De ønsket 
selvfølgelig å beholde sin kvalitet og sin produkthemmelighet for seg selv. 

De løsningsmidlene som dunster middels raskt, er de som brukes mest. De etterlater 
lakkskiktet med gode egenskaper som man kan se på filmdannelsen. De avdunster 
raskt uten gråning, og uten å etterlate løsningsmiddelrester i lakkskiktet. Avdun-
stningstiden til løsningsmiddelet bør ha samme avdunstningshastighet som hos 
lakken. Om man tilfører for mye langsomt dunstende løsningsmiddel vil det danne 
seg sprekker og lakken vill synke. (Svensson,1954:30-38)
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2.2.2	Påføring	og	penetrering
Bindemiddelet i Celluloselakken består av forholdsvis store molekyler. Derfor har 
den mindre gode penetreringsegenskaper, som gir mindre god beskyttelse. Fordi 
Celluloselakken trenger ikke veldig dypt inn i treet, og derfor fylles ikke porene opp 
med bindemiddel. Smuss, fett og væske kommer derfor lett ned i eventuelle riper. 

Polering (porefylling) og boning (ikke porefylling) av cellulose er påbygging av den 
gamle skjellakksboningen og poleringen. Kunsten ble forenklet i vesentlig grad, og 
det var ikke vanskelig å få en vakker overflate, om man fulgte nøye anvisninger. Cel-
luloselakk påføres med sprøyte eller pensel, til man får passe tykkelse på overflaten. 
Deretter ”vasker” man eller fordeler lakken til den er helt plan med en polersudd 
og fordeler/polermaskin og slipepasta. Man tar delvis bort litt av lakken og fordeler 
jevnt med polersudden eller maskinen. (Karlström, u.å :28)

2.2.3	Tørkeprosess
Om lakken skal feste seg til treet er det hovedsaklig to ting som må skje; den må 
fukte treet, og det gjør den best like etter at treet er blitt pusset. Molekylstørrelsen 
avgjør hvor god inntregning lakken har. Det er dette som er viskositeten. En lakk 
med lav viskositet er tyntflytende. 

Lakken fukter underlaget når den er flytende, før den går over til gelekonsistens, da 
har noe av løsningsmiddelet fordampet, og molekylene er i ferd med å orientere seg. 
Når lakken har blitt fast, har alt løsningsmiddel fordampet, og molekylene har ori-
entert seg på plass. (Gram-Johannessen & Vien,1993:30)

Celluloselakken har en ren fysikalsk tørking. Det betyr at de fleste løsningsmidler 
fordamper, mens noe blir sugd opp av treet. Molekylene forandrer seg ikke, men 
binder seg til hverandre ved + og -.
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2.3	Identifisering	av	celluloselakk
Transparente overflater ser ganske like ut i mange tilfeller. Man kan ha vanskelig for 
å makroskopiskt se hvilken type av overflatebehandling som finns på møbelet, men 
også hvor gammel den er. 

Det finnes flere måter å identifisere overflatebehandlinger på. Derfor kan det være 
en fordel å studere overflaten, om man har en ide om hva det kan være, kan veien til 
svaret bli kortere, ved å velge rett identifiseringsmetode. 

I noen tilfeller er det fler ulike typer av overflate på samme møbel. Av ulike grun-
ner kan den som har restaurert møblet tidligere, valgt en annen metode enn hva som 
opprinnelig befant seg på møbelet. Det kan være et bevisst valg, slik at det kommer 
tydelig frem at objektet har blitt restaurert eller fått en senere behandling, som ikke 
er original. 

Selv uten spesielt utstyr eller dyre analyser, kan man studere objektet makroskopisk, 
og avsløre mange detaljer. Det er viktig at man gjør dette før man går videre med 
ulike metoder og tester. Tidligere inngrep kan vise seg i form av mer eller mindre 
opak overflate, men også fargeforandring eller forskjell i glans. Ikke alt kan være 
like lett å se med det blotte øye. Skitt og krakeleringer, samt punkter der overflaten 
har flasset bort, kan være vanskelig å få øye på. Det er derfor nyttig med alternative 
måter å studere objektet på. 

Når det gjelder tester og metoder har jeg i denne oppgaven valgt å fokusere på me-
toder som ikke krever dyrt utstyr, eller kompliserte laborasjoner. Metodene jeg har 
valgt ut er heller ikke ment for konservatorer uten kjennskap til kjemien. 

Etisk perspektiv:
Å se alle metoder, tester og inngrep fra et etisk perspektiv vil øke sjansen for at man 
unngår feil valg. Før man utfører et inngrep bør man vurdere om ønsket utfall er 
verdt inngrepet. Alle inngrep burde kunne forsvares. Løselighetsmetoden, vil muli-
gens etterlate spor på overflaten, man kan derfor spørre seg om dette er riktig eller 
ikke ut ifra et etisk perspektiv. Kan man forsvare valget? Finnes andre og bedre 
identifiseringsmetoder? Metoden der man utsetter objektet for UV lys vil visuellt sett 
ikke etterlate noen spor etter seg, og er derfor etter mitt syn, en mer skånsom iden-
tifiseringsmetode. Det negative med UV lys, er at man vet det er skadelig for både 
overflaten og for treet. Jeg anser allikevel metoden med UV lys som etisk korrekt, da 
man ikke behøver å røre objektet, men allikevel får informasjon om det. 
Metoden der man gjør et spot test, er ut ifra mitt syn, en metode som krever et mini-
malt inngrep på objektet, og som samtidig er den metoden man får mest igjen for, når 
det kommer til identifiserings av celluloselakk. Slik jeg vurderer etikken, er dette den 
metoden som passer best i de tilfeller der man får tilgang til fragment fra overflaten. 
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2.3.2	UV	lys	
Om man vil undersøke et møbel med UV lys kan dette gjøres med få midler. Me-
toden krever ikke så mange forberedelser eller forutsetninger. Man behøver et helt 
lystett tom, og en UV lampe. For å beskytte øyne, skal man ha transparente briller, 
med UV beskyttelse i glassene. Det er viktig at man ikke utsetter objektet for UV 
stråling lenger enn nødvendig, da dette er en av de største kildene for nedbrytning av 
celluloselakk. (Rivers,2003:388) 

Man kan finne ut mye ved bare å studere objektet makroskopisk, med et godt syn. 
Med en UV lampe kan man avsløre fluoriserende material som befinner seg i over-
flatebehandlingen, dette er som regel noen form for harpiks. Avhengig av hvilken 
overflate det er på objektet, vil man få ulik fluorens. 

Selv om en fluorescens kan være nyttig, må man være forsiktig med tolkningen, 
ellers kan man lett bli villedet. Man må ta høyde for, og hensyn til at det kan være 
svært individuelt hvordan man tolker fluoriseringen og fargen på objektet. Om et 
objekt har flere lag, vil normalt bare det ytterste laget vises i UV lys. Syntetiske ma-
terial, som f eks. cellulosenitrat har dårligere evne til å fluorisere fordi den kjemiske 
strukturen ikke påvirkes like lett av ultrafiolett stråling som et organisk material. 

Det absolutt viktigste man skal tenke på når man undersøker en overflate med UV 
lys, er at overflater som har vært utsatt for sollys, vil ha en annen fluorisering en 
objekt som ikke har vært utsatt for sollys. Fluoriseringen til en gammel, sollys utsatt 
skjellakk, og en gammel sollys påvirket celluloselakk, vil begge avgi en grønngulak-
tig fluorisering, noe som understreker hvor vanskelig identifiseringen kan være med 
denne metoden. (Rivers,2003 plate 5:386-387) 

2.3.1	Løselighet	
Løselighetstester kan utføres på så små områder, 2mm med en topps og forstørrende 
lupe. Selv om en overflate aldres, har den løselighets egenskaper som ligner på det 
en helt fersk lakk har. En mulighet til identifikasjon av overflatebehandling som kan 
være nyttig, er å teste ut løseligheten. Om det er et stort nok objekt, og det finnes 
et passende sted å teste på, kan man dryppe en dråpe etanol på, for så å registrere 
hvordan lakken reagerer. Om man ikke får noen reaksjon, kan man i hvert fall ute-
lukke skjellakk. Om man vil teste om det er en celluloselakk kan man ta en dråpe 
fortynning, eller fukte en bomullsklut med fortynning, dersom overflaten begynner å 
klebe, er det sannsynligvis en celluloselakk. Hardplastlakkene som begynte å er-
statte celluloselakkene på 50 tallet løses ikke av fortynning. Denne metoden er lett å 
utføre, men den er ikke hundre prosent sikker. (Sjöberg&Sundblom,1971:83)  

Denne metoden kan være fin å kombinere med en undersøkelse i UV lys. Grunnen 
til dette er fordi resultatene i en UV lys undersøkelse kan være vanskelig å tolke, der-
som objektet har vært utsatt for sollys. Jeg har derfor ikke testet denne metoden, men 
jeg tenkte det kunne være nyttig å nevne den. 
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2.3.3	Spot	test
For å utføre spot testen benyttet jeg meg av den kunnskapen vi fikk under et spot 
testing kurs med Anette Glöde, 2010. Oppskrift og forklaring av prosess stårbeskre-
vet i Odegaard, Carroll & Zimmt:” Material characterization tests, for objects of art 
and archaeology”. (Bilag 1)

Ved å ta en liten prøve av overflatebehandlingen, kan man med spesielle kjemikalier 
finne ut om det er denne inneholder cellulosenitrat. Denne metoden er sikker, dersom 
kjemikaliene ikke er for gamle, blandingen er rett og at spot test platen er steril. 
Følgene prosedyre gjelder for spot testingen: ”Cellulosenitrate using diphenylamine; 
One drop of 20mg diphenylamine in 1ml concentrated sulfuric acid is added to a 
small quantity of sample on a spot-test plate. The appearance of a dark blue colour 
indicates that cellulose nitrate is present.” (Odegaard,2000:51)

Det som skjer er rett å slett at Salpetersyre reagerer med celluloselakkens cellulose 
nitrate, og danner nitrionium ioner NO2+, som så reagerer med diphenylamine DPA, 
og danner diphenylbenzidine violet. 

Med andre ord. Om man tar en liten skraptest på objektets overflate, drypper en 
dråpe med cellulosereagens væsken, vil en positiv test for celluloselakk bli blå. 
Denne fargen vil være mørk blå. Det kan ta opp til 30 sekunder før denne blå fargen 
viser seg.

For å få best mulig resultat når man benytter seg av denne metoden, skal man fjerne 
alt synlig lys fra omgivelsene. Og dersom man ønsker å sammenligne resultatet med 
andre laborasjoner utført med andre UV lamper,  må man sørge for at det er gjort 
med samme bølgelengde. 

Det finnes flere måter å bruke UV lyset på i undersøkelser av overflatebehandling. 
Som i Meinckes rapport, hvor de har undersøkt et tverrsnitt av overflaten, under 
mikroskop med UV lys. (Meincke,2008:5) Da får man også muligheten til å se om 
det finnes flere lag, og eventuelt hvilken fluorens de underliggende lagene viser.
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2.4	Skadet	celluloselakk
Celluloselakker er generelt ustabile og brytes sakte men sikkert ned i rom temper-
atur. Dette er forårsaket av oksidering samt hydrolyse som utløses av forurensning, 
og forskyndes av lys. Kombinasjonen, kvaliteten og kvantiteten til tilsetningsstoffene 
påvirker stabiliteten. Dette kommer til uttrykk i for eksempel krakelering, eller at 
mykningsmidlet dunster, og man kan få en krystallisering, eller at lakken, løsner fra 
overflaten. (Rivers,2003: ) 

2.4.1	Krakelering	
Krakelering er kanskje den mest kompliserte skadene på en celluloselakk. Det er 
flere årsaker til at overflaten krakelerer. Som regel kommer krakeleringen av at cel-
luloselakken ikke klarer å følge treets rørelser. Lakken vil da krakelere, og det finnes 
en stor fare for at fukt og smuss finner veien ned til treet. Noen ganger har lakken 
krakelert gjennom alle lag, og flagninger har ofte falt bort med tiden. 

Aldring og sollys gjort at lakken har endret sin kjemiske tilstand. Om man forsøker 
å løse opp gammel lakk, og forene denne med en ny, vill kunn det øverste skiktet 
mykes opp. Man vil aldri kunne forene en gammel celluloselakk, med en ny. Forbed-
ringer av original lakk kan oppnås, men total fjerning av sprekker i lakken kan altså 
bare oppnås ved å ta bort det gamle sprukne lakkskiktet og legge en ny overflatebe-
handling. (Rivers,2003:182)

2.5	Konservering	av	celluloselakken. 
Fem ulike metoder for konservering av krakelert celluloselakk har blitt testet. Jeg 
skiller på metoder for regenerering og konsolidering. Om man ikke vet hva man 
ser etter, eller hvilken metode som har blitt brukt, er det kanskje ikke så enkelt å se 
forskjellen mellom disse metodene. Med regenerering vil det si at man løser opp noe 
av lakken, og at de kjemiske strukturene reaktiveres. Mens konsolidering handler om 
stabilisering og feste av løs overflate. 

For å forebygge yterligere skader burde man oppbevare objektet med den skadene 
overflaten i et kaldt, mørkt, generelt tørt, vell ventilert rom, slik at luften kan 
sirkulere fritt, og fjerne gasser fremstilt av nedbrytningen. (Rivers,2003:358) 

1. Krakelert celluloselakk
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2.5.1	 Regenerering	av	krakelert	celluloselakk
En av metodene man kan bruke for konservering av celluloselakk, er å løse opp den 
lakken som allerede finns på objektet. Ved å bruke en slik metode kan man bevare 
den gamle, og muligens originale overflaten. Generelt kan man beskrive regenere-
ring som en utseendemessig forandring, med en stabiliserende effekt. 

Det finnes flere definisjoner på hva regenerering er. Det faktum at lakken reagerer på 
løsemidler, gjør det forholdsvis enkelt å reparere skader i overflaten, så som riper og 
rifter. Aldring av lakk kan begrense løseligheten til en viss grad, fordi korsbinding 
av molekylene kan oppstå i det naturlige harpikset i en lakk. Men som regel er de 
relativt løslige, selv etter aldring. (Rivers,2003:147)

Det som skjer er at ytterste skiktet av celluloselakken vil løses opp, det går deri-
mot ikke ann å løse opp til 100%. Jeg ikke kan være hundre prosent sikker på at en 
regenerering faktisk har funnet sted, da jeg ikke har kunnskap, tid eller ressurser til å 
forske videre på dette. 

I mitt arbeid har jeg testet tre ulike material for regenerering. (En forklaring av de 
ulike metodene og produkt kommer i kapitel 3)

• Sammendragningsvæske
• Fortynning
• Aceton

Etisk perspektiv:
Kan metoden forsvares ut i fra et etisk perspektiv? 
Velger man en slik metode, vil det da ved senere anledning gå å skille mellom orig-
inalt og senere inngrep?  Hva er viktigst?  

Denne metoden må ansees å være rett i et tilfellet der kunden vil bevare møbelet i 
mest mulig original form, og dersom overflaten blir like fin igjen med denne me-
toden er denne å anbefale.  
 
Er det snakk om et musums objekt, kan denne metoden kanskje gjøre det mindre 
tydelig å skille mellom original og inngrep, noe som kanskje i noen tilfeller er et 
ønske, med tanke på kulturhistoriens utvikling, bevaring av original osv. 
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2.5.2	 Konsolidering	av	krakelert	celluloselakk
I konserveringssammenheng kan man se konsolidering som en behandling for ned-
brutt tre. Som regel er denne nedbrytningen forårsaket av alder, dårlig klima eller en 
kombinasjon av disse. Graden av konsolidering kan variere fra full rekonstruering av 
funksjonalitet, til stabilisering av material eller overflate. 

Målet med konsolidering av overflatebehandling er for å minske frafallet av original 
materiale, og for å styrke den gjenværende overflaten. På denne måten vil objektet 
bedre tåle transport, oppbevaring, utstilling eller nødvendige bevarende prosedyrer. 
 
Konsolideringsmiddelets evne til å trenge inn påvirkes av flere ting. Blant annet hvor 
raskt løsemiddelet dunster, hvilken påføringsmetode man bruker, partikkel stør-
relsen for konsolideringsmiddelet og strukturen til overflaten som skal konsolideres. 
Dersom man bruker et løsemiddel som avdunster raskt, kan det hemme konsolider-
ingsmiddelets penetrasjon fordi viskositeten endres så raskt. Man risikerer å legge på 
for mye konsolideringsmiddel, som igjen vil føre til lyttligere skader på overflatebe-
handlingen. Man risikerer også at konsolideringsmiddelet legger seg på overflaten, 
og gjør den mindre blank. (Rivers,2003:562- 563)

Påføringsteknikk velges på bakgrunn av objektets størrelse, eller det skadede områ-
dets størrelse. Konsolideringsmiddelet kan i noen tilfeller påføres med pensel, og la 
tørke. Overflødig konsolideringsmiddel kan vaskes bort med passende løsningsmid-
del. (Rivers,2003:571)

I mitt arbeid har jeg testet to ulike material for konsolidering av krakelert cellulose-
lakk. (Begge metoder og produkt forklares nærmere i sammenheng med utførte tester 
i kapitel 3)

• Paraloid B 72
• MFK – (medium for consolidation)

Etisk perspektiv:
Kan metoden forsvares ut i fra et etisk perspektiv? Ved bruk av denne metoden går 
å skille mellom original og inngrep. I utgangspunktet anser man konsolideringsmid-
dlene som reversible. Men i tilfellet, der overflatebehandlingen er så omtålig, vil det 
være veldig vanskelig å skille ingrepet fra orignalen i ettertid.

Spørsmål man burde stille seg er: Hva er viktigst? Det estetiske utseende? Eller å 
bevare originalen? 
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2.6	Test	objekt	
Objektet er et ur fra 1940-50 årene. Uret er finert med et mørkt treslag, og har intar-
sier i lysere treslag på framsiden. Ingen av treslagene er identifisert. Overflatebehan-
dlingen har omfattende krakelering, og den har gulnet. På framsiden har det meste av 
lakken løsnet, og er i ferd med å ramle av. Det ser ut som at lakken er tykkere her. På 
toppen og sidene er ikke krakeleringen like ekstrem. 

2. Urkassen før behandling
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3.	 Metoder	og	laborasjoner
Dette kapitelet bygger på mine praktiske undersøkelser. Her beskriver jeg de ulike 
metodene, og resultatene. Hensikten med dette kapitelet er å gi beskrivelser som kan 
testes ut av andre senere. Jeg vil passe på å understreke at dette kunn er min erfaring, 
og rapporten er ment som en presentasjon av mine resultat og ikke på noen måte en 
fasit.  

3.1	Helse	&	Miljø
Når man jobber med kjemikalier skal man alltid ta sine forhåndsregler. Det er da viktig at 
man finner ut hvilke beskyttelsesutstyr som trengs.

I dette prosjektet har jeg måtte forholde meg til kjemikalier. Objektet ble plassert i et 
ventilasjonsskap. Kjemikalier kan gjøre skade dersom man ikke bruker riktig utstyr. Det 
er viktig at man ikke eksponeres for gasser eller sprut, da dette kan gjøre stor skade, med 
både kort - og langtidseffekt. 

Alle kjemiske produkter skal ha sikkerhetsdatablad. Her står all informasjon man trenger, 
hva produktet består av, hvilke helsefarer som er tilstedet, hvilket type verneutstyr man 
skal bruke og førstehjelp informasjon. Alle produkter skal være merket med faresymbo-
ler. Faresymbolene er internasjonale, og det er derfor enkelt å forstå farene og forhånd-
sreglene man må ta hensyn til, uansett hva slags språk merkelappen er skrevet på. 

Sikkerhetsdatabladene er som regel enkle å finne på Internett, gjerne på hjemmesiden til 
de man kjøper de av. I mitt prosjekt har jeg brukt produkter fra et svensk firma, Ernst P. 
AB, samt et sveitsisk firma som heter Lascaux. Informasjonen om produktene har jeg 
funnet i sikkerhetsdatablad, og produktdatablad som er lett å finne på hjemsidene. 

3.2	Rengjøring
Rengjøring er et viktig moment. Før man starter eventuellt arbeid, kan være nyttig å 
dokumentere ethvert møbel, eller objekt i den tilstanden det befinner seg i. Dette gjelder 
også før man starter eventuell rengjøring. Kanskje kan skitten avdekke eller forklare 
grunnen til skadene som finnes? For å finne riktig metode bør utføre en test, helst på et 
sted som er litt skjult. Men det bør være et representativt sted på møbelet.

Om man skal rense en krakelert overflate, bør man først kontrollere hvor store krakelerin-
gene eller øvrige skader er. Dersom det finnes skader eller krakeleringer som blottlegger 
treet, er det viktig at man ikke bruker for mye rengjøringsvæske. Det er også viktig at 
man bruker riktig form for klut eller redskap til å fjerne skitten med. Er kluten for stor, el-
ler fuktet med for mye væske, risikerer man at rengjøringsvæsken drar skitten ned i treets 
porer, og man får et større problem enn før man startet rengjøringen. Man bør være klar 
over hvilke material man holder på med, og hvilken innvirkning de kan ha på objektet 
man skal utføre behandlingen på. (Rivers,2003:534)

Jeg brukte en mikrofiber klut fuktet med temperert vann. Inni kroker som var vanskelig å 
komme til på brukte jeg bomullspinner.
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3.3	Laborasjoner	
Mitt objekt er en uidentifisert overflatebehandling med skader. Tanken er at jeg 
skal utføre metoder. Disse skal jeg beskrive og dokumentere med bilder. Metodene 
har jeg valgt på bakgrunn av tips fra kollegaer, og hva jeg har lest meg til. (Riv-
ers,2003:388)

Uret har intarsier på 5 seksjoner på frontsiden. Siden fronten hadde en naturlig in-
ndeling, valgte jeg å bruke de på den måten at jeg utførte en metode per bilde. 

3.3.1	 Identifiseringsmetode	1	Bilde
Lab 1 med UV lys

Utstyr: 
• Beskyttelsesbriller spesielt for UV lys. 
• UV lys lampe

Uret ble plassert i et lystett rom, og en lampe med UV lys ble tent. 
I UV lyset kunne man se en jevn gulgrønn farge. Trerene punkter, der overflatebe-
handlingen hadde forsvunnet kom veldig tydelig frem som en kontrast til resten.
Dette fordi treet ikke inneholder noen fluoriserende material. 

Uret så ut til å være urørt, foruten tidligere inngrep på toppen, se bilde nr. 4, for det 
meste på midten, men også på både høyre og venstre side.

 3. Front 4.  Topp

Resultat	
Ut i fra den fluoriserende fargen, og hvor opak den var, er det sannsynlig at over-
flatebehandlingen er celluloselakk. Grunnen til at jeg har funnet ut at jeg har kommet 
frem til dette består av flere observasjoner. Både i form av makroskopiske med blotte 
øyet, og videre sammenligning av både bilder, og beskrivelser av celluloselakkens 
utseende i UV lys, beskrevet i Rivers. Om man i tillegg til dette, utfører en spot test, 
vil man med sikkerhet kunne si om en overflate er cellulose.
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3.3.2	 Identifiseringsmetode	2	
Lab 2: Spot test 

Utstyr:
• Beskyttelsesbriller
• Hansker   
• Frakk for å beskytte klær
• Pinsett
• Skalpell
• Testglass
• Cellulosereagens (se bilag 1 for oppskrift)
• Fragment av overflatebehandlingen, fra tre ulike steder på samme objekt. 

Jeg valgte å ta fragmenter fra tre ulike steder på urkassen for å få et sikrere svar. 
Fragmentene ble plassert på individuelle testglass. Deretter plassert i porselen, for å 
lettere se en eventuell farge på reaksjonen. 

Resultat
Alle mine tester ga en mørkblå i samme sekund som dråpen med cellulosereagens 
traff testen. For å fastslå at det ikke var noe galt med reagensvæsken, tok jeg en 
skrapetest fra en plate jeg med 100% sikkerhet visste var med skjellakk. (bilde nr.7) 
Fordi denne testen ikke viste noen mørkblå reaksjon, kunne jeg fastslå at testenes 
svar var sikre. 

5. Førstegangs test - positiv cel-
luloelakk

6. Annengangs test - positiv 
celluloselakk

7. Sikkerhets test - Skjellakk
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3.3.3	 Regenereringsmetode	1

Lab 3: 
Sammendragningsvæsken, også kalt fordelningsvæske inneholder oppløsningsmi-
dler som er avpasset slik at celluloselakken bare løses opp på overflaten. Den brukes 
normalt med sudd, til å dra sammen mindre sprekker og riper mellom lakkeringene 
og etter grovslipingen. (Nygaard, 1939:106)

Prosedyre
Væsken ble påført med en liten pensel. Den trakk seg raskt inn i sprekkene i krake-
leringene. Med en minisudd, la jeg et ekstra trykk på de punktene som ikke lot seg 
påvirke av vesken med det første. 

Resultat
Noen steder ser man at lakken, selv etter metoden, ikke har festet seg til treet igjen. 
Jeg tenker at grunnen til dette var fordi lakken hadde for stor avstand til treet. Even-
tuelt at den lakkbiten som hadde sluppet taket fra treet, var så stor, at spenningen 
gjorde det vanskelig å få feste igjen, uten et sterkere press på. 

Link til sikkerhetsdatablad: <http://www.ernstp.se/userFiles/sakerhetsdatablad/hop-
dragningsvatska_rubinol.pdf >(2012-05-19)

8. För 9.  Etter
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11. Etter10. För

3.3.4	 Regenereringsmetode	2	

Lab 4: 
Fortynning brukes som løsningsmiddel, og til å tynne ut farge og lakk, men innehold-
er både løsningsmiddel, og fyllingsmiddel. Fyllmiddelet i cellulosefortynningen løser 
ikke cellulosenitrat, men er med i blandingen fordi den gir lakken bedre lakktekniske 
egenskaper, og bidrar til bedre flytning og glans. (Svensson,1954:36)  Fortynningen 
er meget brannfarlig og gassene kan gjøre deg omtåket og døsig. Den irriterer øyne 
og hud. Det finnes også en risiko for fosterskader. Alvorlig helseskader forekommer 
ved langvarig eksponering og innånding.

Prosedyre 
Fortynningen blir påført med liten og tynn pensel i krakeleringen. Jeg forsøker å få 
minst mulig av væsken på overflaten, men mest mulig inn i spekkene. 

Resultat
Fortynneren væter lakken, men det tar ikke mer enn noen sekunder før overflaten blir 
gråaktig og matt. Lakken har fortsatt krakeleringer, men den har festet seg til treet 
igjen, stort sett over det hele. Grunnen til at fortynneren ikke gir et like bra resultat 
som med sammendragningsvæsken kan komme av at løsemidlene i fortynneren dun-
ster raskere enn løsemidlene i sammendragningsvæsken.

Link til sikkerhetsdatablad: <http://www.ernstp.se/userFiles/myPdfs/sakerhetsdatab-
lad_fortunning_wf.pdf> (2012-05-19)
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3.3.5		Regenereringsmetode	3

Lab 5: 
Aceton brukes som løsningsmiddel for f. Eks Celluloselakk. De fleste har hørt om 
Aceton, men da kanskje fordi neglelakkfjerner inneholder Aceton. 

Prosedyre
Aceton blir påført, med samme teknikk som med sammendragningsvæsken, og for-
tynneren. 

Resultat 
Det virker som at Acetonet dunster for fort, og derfor rekker ikke lakken løse seg 
opp nok til å få nytt feste igjen. Sjansen for at det løser opp for mye av det ytterste 
laget stort. Dette resulterte i at hjørnet, lengst opp på venstre side (bilde nr. 13) av 
seksjonen jeg testet aceton på, ble mindre blank. Det ser ut som at lakken er løst opp, 
og at noe av den ble vasket bort. Generelt ser man en forbedring, men det er alikevell 
mange steder lakken fortsatt er opak og grå. Dette kan komme av at acetonen dunster 
før den kommer inn under mellom lakk og tre, dermed skjer det ingen reaktivering.    

Link til sikkerhetsdatablad: <http://www.fishersci.se/msds/04710002.pdf> (2012-05-
19)

13. Etter regenerering emd aceton12. För regenerering med Aceton
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3.3.6	Konsolideringsmetode	1

Lab 6: 
Paraloid B 72 er et syntetisk konsolideringsmiddel brukt på tre fordi det, tross treets 
rørelser, holder seg kjemisk stabilt over lang tid. (Rivers,2003:565) fordelen med 
Paraloid B 72 i konserveringssammenheng er at den ikke gulner eller får noen farge-
forandring over tid, den går å ta bort igjen, og kan skilles ut fra original materialet. 
(Rivers,2003:629) 

Prosedyre
Paraloid B 72 løst i Aceton strykes på med en liten pensel, slik at væsken kun kom-
mer ned i krakeleringene

Resultat
Etter kort tid ser man hvordan massen klumper seg, og legger seg utenpå over-
flaten. Det virker som om løsningen ikke vil trekkes inn i krakeleringene, og inn 
under lakken oppe på treet. Tanken var at acetonet skulle dra med seg akrylet inn i 
sprekkene, og ”lime” det fast til treet. Jeg har antageligvis brukt en for tykk blanding. 
Det skulle antageligvis ha vært en enda større del Aceton. Men i og med at mitt test 
objekt, ser ut som det gjør, var det ikke så mye jeg kunne gjøre med saken. 

Link til sikkerhetsdatablad: <http://kremerpigments.com/shopus/Published-
Files/67400_SHD_ENG.pdf> (2012-05-19)

14. För konsolidering med 
Paraloid B 72

16. Trerent - ingen overflate-
behandling

15. Etter konsolidering med 
PB72
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Jeg tok bort alt med ”Nya Piraya”, og treets ”ekte” farge kommer frem. Her ser vi 
treets egentlige farger treer frem. Og celluloselakkens gulskjær blir alt mer tydelig i 
de andre delene på urkassen. 

18. Tar bort Paraloid B 72 med “Nya piraya”

19. Urkassen i UV lys etter regenerering og fjerning av lakk og Paraoid B 72

17. Resultat med Paraloid B 72

20. Før og etter fjerning av lakk og 
paraloid B 72. 
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3.3.7	Konsolideringsmetode	2

Lab 7
MFK – Medium for konsolidering. Ble opprinnelig gjort for malerikonservatorer. 
Denne metoden var først og fremst for å ”feste” den krakelerte overflaten. MFK in-
neholder ingen løsningsmiddel for celluloselakk, derfor kan man heller ikke forvente 
seg en ”reaktivering” av lakken. Men jeg ønsket å teste den ut, fordi jeg har sett gode 
resultat på fastlegging av farge på møbler. 

Prosedyre
Påføres på samme måte som de andre produktene. Liten pensel, ikke for fuktig. Jeg 
forsøker å treffe sprekkene, og unngå å legge noe utenpå lakken. Iallfall så lite som 
mulig, for å spare jobben med å ta bort overflødig material senere. 

Resultat
Resultatet ble mindre bra, og det er nok mye fordi MFK ikke løser cellulosen. Når 
det ble fuktet så det ut til at resultatet skulle bli like bra som med sammendragnings-
væske. Men etter en stund hadde MFKen tørket, og løsingsmiddelet dunstet. Flere 
steder ser man derfor hvordan lakken ligger løst, bortsett fra at den nå er limt fast, og 
ikke festet seg tilbake på treet. Den har altså ikke blitt regenerert, men konsolidert. 

Link til sikkerhetsdatablad: <http://lascaux.ch/pdf/en/produkte/restauro/58373.02_
Polyvinilacetat_Dispersion.pdf> (2012-05-19)

21. Før konsolidering med 
MFK

22. Etter behandling med 
MFK
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23. För utförte metoder og laborasjoner

24. Etter utförte metoder og laborasjoner
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	4.	 Oppsummering
Resultatene blir diskutert og leder frem til konklusjonen. Som en avslutning vil jeg 
komme med egne refleksjoner og tanker som har kommet fram underveis i arbeidet.   

4.1	Etikk
Når man har et møbel i sin forvaring skal man tenke nøye igjennom hva man vil 
gjøre, men minst like viktig er å tenke igjennom hvorfor man skal gjøre det. Man må 
ha sette seg inn i problemet, før man kan velge teknikk. Det er viktig når man jobber 
med et objekt, at man velger rett problemløsning. 

I noen tilfeller vil metoden fungere utmerket, i andre tilfeller vil den virke katastro-
fal. Detter understreker viktigheten av å gjøre små tester først. Konservering av trans-
parent overflatebehandling er ikke noe nytt. Og som alle andre objekt eller element, 
er det noe man bør vurdere å bevare på lik linje som man vurderer å ta den bort. 

Man kan aldri være helt sikker før man faktisk har testet det praktisk. Det er også 
viktig å huske, at uansett hvilken teknikk man velger, og uansett hvor god man er i 
sin utførelse, vil man fremstå som en uforsiktig og uprofesjonell møbelkonservator, 
dersom man ikke har reflektert over de etiske spørsmålene.  

4.2	Diskusjon	

Identifisering
UV lys som identifisering middel er ustabil. Som Rivers tar opp, kan fluoriseringen 
kan gi indikasjoner til en type lakk, uten at det nødvendigvis er den som befinner seg 
på objektet. Fordi lys og aldring kan påvirke fluoriseringen, bør man benytte seg av 
flere identifiseringsmetoder, før man kan vet hvilken lakk man har med å gjøre. 

Fargeforandringer og ujevnheter i UV lys, indikerer som regel tidligere inngrep på 
objektet. Det kan det være hensiktsmessig å finne ut om objektet har hatt tidligere 
inngrepp. Dette både for å forstå skader, men også for å velge rett metode for kon-
servering eller eventuellt restaurering. Velger man en annen lakk eller overflatebehan-
dling enn det som finnes, vil dette kunne identifiseres av konservatorer i fremtiden. 

De regenereringsmetodene jeg har testet ut, har vært testet ut før. Som jeg kjenner til, 
har i hvert fall alle regenereringsmetodene vært testet ut på Celluloselakk. Når det 
gjelder konsolideringsmetodene vet jeg at Paraloid B 72 løst i toulene, ble testet ut 
på krakelert celluloselakk på møbler fra 1926-1942,Early cellulose nitrate coatings 
on furniture of the company of modern craftsmen av Meincke m.fler med et positivt 
resultat. 
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Utover dette har jeg ikke funnet noe spesiell forskning på Paraloid B 72 som kon-
solideringsmetode. Paraloid B 72 er en velkjent metode innen konservering, men da 
som konsolidering av insektsangrepet tre, og ikke løs eller krakelert lakk. Jeg testet 
i dette arbeidet Paraloid B 72 løst i Aceton som konsolideringsmetode, med negativt 
resultat. Om dette kommer av at jeg brukte et annet løsemiddel kan jeg ikke svare på. 
Andre parameter som spiller inn er celluloselakkens bestanddeler, som kan variere 
ettersom hvilken fabrikant den kommer fra. 

Derimot har jeg ikke kjennskap til at konsolideringsmetoden MFK(Medium for kon-
solidering) har blitt testet ut på Celluloselakk. Dette var kanskje ikke overraskende 
den metoden som ga det minst infriende resultatet. 

Den metoden som gav best resultat var sammendragsningsvæsken. Dette resultatet 
kom også min medstudent,Louise Kristiansson frem til i sitt arbeid med regenerering 
av overflaten på Carl Malmsten bordet; Guldheden fra ca 1945. Selv om vi brukte 
ulike metoder, viser produktet seg å virke like bra med begge metoder.Anledningen 
til at vi hadde ulik metode, var at våre skader var ulike, og på ulike typer av objekt.

Løselighetsmetoden og identifisering med UV lys er metoder er i seg metoder som 
ikke kan gi et konkret svar på hvilken type overflatebehandling man har framfor seg. 
Men de vil väre et komplement til den metoden jeg anser som sikker; spot testen.

Det er bare en metode i mitt arbeid man kan kalle sikker. Resten av metodene er 
usikre. De må tolkes uavhengig av hverandre, men bør alikevell sees i sammenheng 
med hverandre. Løselighetsmetoden og identifisering med UV lys er metoder som i 
seg ikke kan gi et konkret svar på hvilken type overflatebehandling man har framfor 
seg. De vil være et komplement til den metoden jeg har valgt å kalle sikker; Spot 
testen. Alle metoder vil i utgangspunktet være usikre, men denne metoden er såpass 
stabil, og faktorene som kan gjøre den usikker er mye färre enn de andre identifiser-
ingsmetodene, derfor anser jeg den som sikker. 

Hvor mye kunnskap jeg kan ta till meg, bygger på hvor mye kunnskap jeg har fra 
før, og det er i seg komplekst å forsøke å se sin egen kunnskap fra et annet per-
spektiv, enn mitt eget. Jeg tror absolutt det finnes enkle løsninger. Men alt er enkelt 
om man kan det. Jeg tror derfor ikke det er mulig for en person uten rett kunnskap, 
og gjennomføre ”enkle” metoder. For ingenting er enkelt om man ikke kan det. Det 
enkle er nødvendigvis ikke det beste, men det er bedre enn ingenting, og de aller 
fleste privateide verksteder har ikke tilgang til dyre og avansert utstyr. Dette henger 
sammen med neste spørsmål, det økonomiske.

Metodene i dette arbeidet er metoder jeg mener passer godt for en person som arbei-
der i et privat verksted. Metodene er skånsomme, og passer bra for en person med 
rett kunnskap. Og siden metodene må utøves av folk med en hvis grad kunnskap, kan 
man konkludere med at metodene er økonomiske for personer med rett kunnskap. 
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Det er noen som må betale for forskning, og undersøkelser. De fleste privat kunder 
kanskje like opptatt av den kulturhistoriske delen, men ikke interessert i å betale for å 
finne ut noe mer om den. De er mer opptatt av affeksjonsverdien. De er ikke interes-
sert i å betale for at du skal utføre analyser og undersøkelser. 

Ti uker gikk med til rapportskriving, metodetesting, og økt kunnskapsnivå. 
Resultatene av mitt eksamensarbeid viste at det finns enkle og økonomiske metoder 
for både identifisering og restaurering av Celluloselakk. 

4.3	 	Konklusjon	
Det ble gjennomført en vellykket identifisering av celluloselakken. Jeg anbefaler 
å utføre alle identifiseringsmetodene. Slik vil man i første omgang kunne innhente 
mest mulig informasjon om tillstand og skadeomfang. Før man videre kan fastslå om 
det er en celluloselakk man har å gjøre med.
 
I denne sammenheng var det regenerering med sammendragningsvæsken som fun-
gerte best. Ingen av konsolideringsmetodene fungerte optimalt, men jeg er av den 
oppfattelsen av ta de har  potensial til å forbedres.

Oppgaven i seg er som sagt ikke sensasjonell. Men fordi mange interesserer seg for 
retromøbler, vil jeg tro man som konservator risikerer å få flere møbler fra cellu-
loselakkens glanstid mellom hendene. Det er da en fordel om man har kjennskap til 
denne lakken, og dens utfordringer. Men ikke minst hvilke metoder som finnes, og 
hvordan de fungerer.

Når det er sagt, er jeg av den oppfattelsen at man aldri kan lese seg til, eller pugge 
seg til løsningen på et praktisk problem. Celluloselakk er såpass komplekst, og 
varierer innholdsmessig, avhengig av fabrikat, derfor tror jeg man får et godt utgang-
spunkt om man leser seg opp på et emnet, og i tillegg til dette får en praktisk erfar-
ing. Ettersom man får erfaring, bygger det seg opp et register i hukommelsen, og det 
er kombinasjonen mellom teori og praksis som gjør at man lykkes i sitt arbeid. 

Det er viktig å understreke at resultatene bare kan tolkes ut ifra dette arbeidets ek-
sempler. Metodene ble testet på en celluloselakk, og dermed kan man ikke vite om 
dette gjelder celluloselakk generelt. Kanskje finnes celluloselakker som byr på større 
problem eller oppfører seg helt annerledes ved testing av de ulike metodene.  

For meg som blivende møbelkonservator har arbeidet vært viktig og lærerikt. Utover 
hva jeg kjenner til fyller dette arbeidet et tomrom, og jeg håper at andre kan finne 
det interessant og lærerikt. Jeg håper at mine resultat kan komme til nytte for andre 
studenter, og brukes til det her og det her. 
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Forslag til videre forskning kan være Paraloid B 72 som konsolideringsmetode. Man 
bør teste ulike løsemidler på flere objekt med krakelert Celluloselakk, slik at man får 
testet metodene på Cellulosenitratlakker med ulike bestanddeler. Sammenligning av 
resultat kan kanskje gi svar på om det spiller en stor rolle hva slags bestanddeler den 
krakelerte Celluloselakken består av, eller ikke. Og om de forskjellig lakkene rea-
gerer ulikt på de ulike løsemidlene Paraloid B 72 er løst i. 

4.4	 	Refleksjon
Celluloselakkens kompleksitet utfordrer enhver person uten kjemibakgrunn. Den har 
en komplisert sammensetning, og dette gjør den utfordrende å jobbe med for en kon-
servator. Forståelsen jeg nå besitter om identifisering, regenerering  og konsolidering 
av Celluloselakk er resultatet av et eksamens arbeid. 

Jeg mener tilfeldigheter og erfaring spiller inn på de enkelte områdene. Da cellulose-
lakken kom på markedet ble det  produsert celluloselakker med “hemmlig” innhold, 
fordi dette var för myndighetene kom på banen å krevde varedeklarasjon på produk-
tene. Lakkene varierer noe i innhold, og reagerer sannsynligvis forskjellig på de 
ulike metodene, regenererings – og konsolideringsproduktene. 
 
Celluloselakken på dette ene objektet  har en hvis alder, en hvis skade og en hvis 
kjemisk sammensetning, som jeg dessuten ikke konkret vet hva er. Dette er faktorer 
som også spiller en rolle for hvordan man skal gå frem, hvilke metoder og hvilke 
produkter man skal velge for konserveringen. 

Erfaring kan gi deg kunnskap, men det vil alltid være noe du ikke får med deg på 
veien, dersom du står med nesen ned i dine egne saker. Nysgjerrighet er til stor hjelp, 
men om man ikke diskuterer med andre som vet mer enn seg selv på områder, vil 
man gå glipp av kunnskap. Lærer du bare fra en person, vil din kunnskap begrenses 
til denne personens kunnskaper. 

Mennesker lærer på ulike måter. Noen lærer av å lese om et emne teoretisk, andre 
lærer bedre av å gjøre noe praktisk, mens noen trenger den praktiske delen før de for-
står den teoretiske delen. Alle mennesker oppfatter ting på ulike måter. Konservering 
av møbler er et komplekst emnet. Det resultatet man får en gang kan bli helt anner-
ledes neste gang. 
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