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Förord 
 

För 25 år sedan började jag min universitetsutbildning i Isfahan-Iran. Jag hade bestämt mig 

för att utbilda mig till konservator men visste inte då vilket specialområde jag skulle välja. 

Min fars yrke som snickare var det som fick mig att välja inriktning. Vid samma tillfälle för 

25 år sedan fick jag av min bror ett föremål dekorerat i den för Iran typiska tekniken Khatam. 

Jag kom så småningom till Sverige, började på Carl Malmsten Furniture Studies 

möbelkonserveringsutbildning och när det sedan var dags att välja ämne för examensarbete 

var valet givet. 

   I mitt examensarbete vill jag presentera en inläggningsteknik som är typisk för mitt hemland 

Iran, samt dokumentera de vanligaste skadorna på föremål i denna teknik. Jag vill också prova 

en passande metod för konservering av sådana föremål och därmed bidra till att säkra 

överlevnaden av en del av mitt kulturarv, mitt hemland och min kultur som jag värderar så 

högt. 

   Jag vill börja med att tacka min far som var stort stöd för mig. Jag tackar min älskade bror. 

Jag vill också rikta ett stor tack till min handledare Johan Knutsson för goda råd och tålmodig 

vägledning.
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Sammanfattning 
 

I detta arbete, har jag beskrivit den iranska inläggningstekninken Khatamkari. Jag har 

identifierat de vanligaste skadorna, orsakerna till dessa samt studerat hur man hanterat dem. 

En av de viktigaste orsakerna till skador är användning av papper som underlag istället för trä. 

Jag diskuterar också lämpliga preventiva åtgärder och i avslutningen också ett resonemang 

om det konserveringsetiska dilemma en khatam-konservator ställs inför.   
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Abstract  
In this thesis the Persian inlay technique Khatamkari is described. The most common 

damages are observed, the causes are investigated and the methods for their treatment are 

analyzed. It is obvious that paper as backing material behind the inlay surface instead of wood 

is one mayor causes of danger. I discuss what steps should be taken to prevent further 

damages. Finally I conclude my survey by the notification of some ethic problems involved in 

the conservation of Khatamkari.   
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1. INLEDNING 

Detta examenarbete handlar om ”Khatamkari” en av den persiska konstens traditionella 

inläggningstekniker. Khatamkari’s blomstringstid var under Safaviderna (1501-1736). Efter 

en kort nedgång blomstrade tekniken igen under Zanddynastin (1750-1794). 

   Under denna tid förändrades dess tillverkningsprocess på ett sätt som föranledde en del 

skador. Konservering av Khatamkari-föremål har utförts sedan början av 1900-talet. Ett 

exempel är konserveringen av den khatamkari som finns på den heliga platsen Samera-Iraq. 

(Rozitalab, Jalali 2010, 251) 

   Jag kommer att beskriva både material och tillverkningsprocess och vidare studera typiska 

och vanliga skador på Khatamkari-föremål samt diskutera och pröva konserveringsåtgärder.  

 

1.1 Mål och syfte 
Rapportens mål är att få en överblick över skadebilden och prova en konserveringsmetod för 

khatam. Det finns väldigt många khatam-föremål i olika museisamlingar och det långsiktiga 

syftet med mitt examensarbete är att väcka mer uppmärksamhet kring denna konst och den 

kultur den representerar. 

 

1.2 Frågeställningar och hypotes 
 Vilka skador är vanligast hos Khatamkari-föremål? 

 Vilka är orsakerna? 

 Hur kan skadorna hanteras och orsakerna elimineras? 

 

Skadorna på Khatamkari-föremål från tiden före 1750 är mer begränsade än skadorna på 

senare föremål. Min hypotes är att det har att göra med användningen av papper hos de yngre 

föremålen. 

 

1.3 Källor och metod 
Mina undersökningar bygger på: 

 Litteraturstudier, min styrka har varit att jag behärskar det persiska språket och därför 

kunnat använda mig av specialllitteratur. 
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 Besök och intervjuer med Khatamkari-konservatorer och Khatamkari-tillverkare i 

Iran. Jag valde en företrädare för den äldre skolan och en för den yngre för att på det 

sättet få med olika synsätt. 

 Egna försök. Mitt försöksobjekt var visserligen inte det optimala men detta var vad jag 

hade tillgång till. 

 

1.4 Avgränsningar 
I min undersökning har jag betonat beskrivningar av material och teknik. Skildringen av 

teknikens historia, olika mönster, spridning och jämförelse med liknande tekniker i andra 

länder skulle i och för sig kunna fördjupas, Men detta har jag avstått ifrån och koncentrerat 

mig på det som varit väsentligt för arbetets huvdsakliga frågeställning. 
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2. BAKGRUND: MATERIAL, TEKNIK, KVALITET OCH 
HISTORIA 
 

Khatamkari är en teknik att konstruera objekt med specifika mönster (vanligen symmetriska 

stjärnformer) av material som ebenholts, nypon och dadelpalm samt en del andra material 

som mässing, kamelben och elfenben. Guld eller silver kan också användas för dekorativa 

ändamål. Vid tillverkning av musikinstrument använder man bara ben och trä och inga 

metaller alls. Metall påverkar ljudet. 

 

2.1 Material 

 

 

Figur 1. Olika material (ben, trä, mässing, tråd) 
 

 

2.1.1 Trä 
Trä är en viktig beståndsdel i Khatamkari.  

Trä för inläggning 
 Ebenholts (Diospyros sp.) används mest som utfyllnad och avgränsning mellan olika 

mönster, samt på kanter. 
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 Dadelpalm (Phoenix sp.) har färg och fysiska egenskaper som passar bra för 

Khatamkari. Dadelpalm är lätt att limma och det var därför som de gamla mästarna 

använde mycket dadelpalm i sina verk.  

 Nypon (Rosa sp.) har en fin röd färg och denna används för de liksidiga trianglarna.  

 Citron/ Pommerance (Citrus aurantium) har ljus och gulaktig färg. 

 Logwood (Haematoxylum campechianum) är rödaktig och är ett väldigt hårt träslag. 

Vissa Khatam-arbetare var inte så intresserade av logwood för att färgen förändras till 

svart efter ett tag. 

 

Trä för stomme och blindträ 
Blindträ brukade kokas i olivolja.  

 Lönn (Acer sp.) används som blindträ för små föremål t.ex. ramar och skrin.  

 Al (Alnus sp.) används bara som blindträ. Mjuka träslag som al innehåller mindre 

spänningar än hårda och behåller därför bättre passformen vid klimatväxlingar. 

(Sylvén, 1996, s.23). 

 Tall (Pinus sp.) passar bäst för stommen. 

 Valnöt (Julglans sp.) är ett träslag som används både för stomme och blindträ. Det är 

lätt och arbeta med valnöt. Ibland har man ersatt dadelpalm med valnöt. 

 

2.1.2 Metall 
Olika metaller som mässing och koppar, ibland silver och mer sällan guld har använts i 

Khatamkari-föremål. Mässing och koppar är billiga och tillgängliga jämfört med alla de 

andra. Av metall tillverkas inte bara de liksidiga triangelstavarna utan också de tunna banden 

med olika bredd som används mellan trianglarna och som kallas Layeh.  

 

 

Figur 2. Mässingsband 
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2.1.3 Ben/ elfenben 
Ben är ett av de vanligaste materialen som används i Khatamkari på grund av dess egenskaper 

och ljusa färg. Det är lätt att betsa, lätt att skära och hållbart. Det finns olika sorts ben som 

används, till exempel kamelben. Det är vitare än andra ben och tillåter en mer rationell 

tillverkning genom att benen är längre än andra djurs ben. Hästben är ett annat alternativ med 

bra kvalitet om än lite gulaktigt. Koben kan användas när de andra inte är tillgängliga. Alla 

sorters ben är jämförelsevis billiga, lätta att hitta och är klimatstabila. Man har använt 

elfenben för heliga föremål. Idag används mest ett modernt plastliknande material som 

ersättning för ben.  

 

 

Figur 3. Benstavar 

 

2.1.4 Pärlemor  
Pärlemor av god kvalitet från Persiska viken var dyrt och var inte så vanligt.  Pärlemor 

används mest för instrument och för mycket värdefulla och exklusiva föremål.  

 

Figur 4. Kamancheh, ett persiskt böjt stränginstrument med pärlemor inläggning 
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2.1.5 Lim  
Det bästa och mest lämpliga limmet är animaliskt lim (hud- och benlim) som t.ex. kamellim. 

Idag används mest vitlim (PVAc-lim) som inte fungerar tillsammans med de övriga 

materialen, är mindre elastiskt än de animaliska limmerna och därför kan orsaka skador. 

 

2.1.6 Lack 
Lack förhöjer utseendet och bidrar till skydd av ytan hos Khatamkari-föremål. För mycket 

länge sedan användes talloljan som lack men har senare ersatta av linfröoljan. Khatam med 

hög kvalitet brukar ha en växtbaserad lack vilket man idag sällan ser. 

 

2.1.7 Tråd 
Bomullstråd är den enda tråden som man använder i Khatamkari och detta används efter varje 

limning. Trådens enda uppgift är att pressa ihop stavarna tills limmet torkat. Tråden avlägsnas 

med fil. 

 

 

2.2 Materialberedning och tillverkningsteknik 
För att underlätta läsning och förståelse av det närmast följande avsnittet är det viktigt att 

redan nu förklara några av de använda orden: 

 Parreh: Fyra limmade liksidiga trianglar som tillsammans bildar en större liksidig 

triangel. 

 

 Shesh: (Siffran sex på persiska) Sex limmade liksidiga trianglar som tillsammans bildar 

en hexagonal. 

 

  Gol: (Blomma på persiska) Ett stort hexagonalt prisma som består av minst 60 

trianglar. 
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 Loz: Block av sammansatta stavar med romboid form. 

 Togalo: (Galo betyder hals på persiska och to betyder ”inne” dvs. togalo betyder 

”inne i hals”, det som avses är en mycket tätt sammansättning av olika mönster). En 

sammansättning av fyra eller nio stycken Parreh bildar en stor liksidig triangel. 

 

Layeh: ( skikt på persiska) en tunn (ca 0.1 - 0.2 mm) och smal (ca 2-4 mm) remsa som är 

gjord av metall (oftast mässing) eller trä som ligger emellan Parreh, Togalo, Golkhatam etc. 

 

 Jovi: (Havre på persiska) Snitt av trästav eller benstav som har en rombisk form.  

 

 Baghalshesh: (Baghal betyder sida och shesh som sagt numret sex) En triangel där en 

av de tre vinklarna är trubbig. 

 

 Ove: (Betyder inte något särskilt) Två skivor av trä (ibland 

metallskivor) som limmas och pressas ovanpå och under Ghameh. 

 

 Ghameh: (Betyder inte något särskilt) Block av sammansatta Loz kallas 

Ghameh. 

 

 Dozayeh: (Betyder inte något särskilt) Tvärsnitt av Ghameh. 

 

2.2.1 Beredning av material 

Alla råvaror som trä, ben och metaller bereds noggrant innan själva inläggningsarbetet 

påbörjas. Olika träslag skärs i tunna skivor i olika storlekar beroende på hur de kommer att 

skäras senare p.g.a. olika användningar. Sedan läggs de undan för ytterligare torkning. På 



15 

 

samma sätt skärs ben i små strimlor. De bleks i en blekningslösning av urvattnad bränd kalk. 

Sedan skärs alla ben och trä till tunna stavar till sin ungefärliga form. 

   Ben betsas med en betslösning som består av vinäger (ättiksyra), salmiak (ammoniumklorid, 

NH4Cl) och kopparspån. Benstavarna läggs i buntar i den gröna betslösningen tills färgen 

tränger in och ger en permanent grön färg. Det kan ta upp till några månader (Wulff, Hans E, 

1966, s.93).  

   Efter beredningen av trä och ben är det metallens tur. Rundstavar av metall (vanligtvis 

mässing) kapas till lämpliga längder och filas sedan i en triangelsformsbehållare gjord av ett 

hårt träslag. 

2.2.2 Tillverkning 
Innan jag börjar förklara tillverkningsmetoden vill jag påminna om att: 

 1. När jag nämner ”triangel/trianglar” avser jag ”treliksidig prisma”. 

 

 

 

2. I varje limningsmoment, pressas triangelstavarna och listerna samman genom att linda en 

tråd runt dem som efter torkning tas bort. Om nödvändigt filar man dem sedan på nytt.   

 

 

 

Figur 5. Limning av stavar med snöre  

PARREH, fyra liksidiga trianglar med lika storlek och av olika material, limmas ihop till en 

större liksidig triangel, som kallas Parreh. En Parreh är utgångsmaterialet för Khatam. 
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Figur 6. Parreh 

 

 

SHESH, När sex liksidiga trianglar med lika storlek och av olika material limmas ihop bildas 

en hexagonal som kallas Shesh.  

 

Figur 7. Shesh 

 

Shesh förekommer som: 1. SHESH MARKAZI, sex trianglar av lika eller olika material som 

bildar en Shesh markazi och 2. SHESH JOVI POR SHODE, bestående av sex Parreh som 

bildar en hexagonal. I detta steg av tillverkningsprocessen är det viktigt att tänka i färger 

innan stavarna limmas ihop. 
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Figur 8. Shesh markazi 

 

 

Figur 9. Shesh Jovi porshode 

 

 

Figur10. Shesh Jovi porshode, olika moment 

 

Tillverkningen av Golkhatam sker i olika moment. Dessa fyra just beskrivna former d.v.s. 

Parreh, Shesh, Shehmarkazi och Shesh Jovi porshode är utgångsmaterialet för den fortsatta 

processen, d.v.s. framställningar av huvudmönstret i all Khatamkari; Golkhatam. 
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 Framställningsprocessen av Golkhatam: 

(a) Sex liksidiga trianglar limmas ihop och bildar ett hexagonal prisma.  

a)  

(b) Limningen fortsätter med tre ytterligare trianglar som bildar en större triangel med nio 

stycken trianglar. 

b)  

 

 

(c) Genom att addera ytterligare tre trianglar bildas en stjärna med tolv stycken trianglar. 

c)  

 

(d) Mellan stjärnuddarna limmas Jovi som är en rombform som bildar ett större hexagonalt 

prisma med sex Jovi och tolv stycken trianglar. 
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d)  

  

(e och f) På varje sida av hexagonen limmas en Parreh. Med färgändringar kan man skapa 

olika Golkhatam.   

e)   f)  

 

(g och h) Mellan de nya uddar som adderats till stjärnformen limmas en trubbvinklig triangel 

som består av två Baghalshesh (trubbvinklig triangel), en likbent triangel som till sist bildar 

en hexagonal form som kallas Golkhatam. 

g)    h)  

 

TOGALO, För att sedan sammanlänka Golkhatam till stora mönster används Togalo, en 

sammansättning av fyra eller nio stycken Parreh som bildar en större liksidig triangel och 

fogar samman alla Golkhatam. Det finns tre olika former av Togalo. Den första är en vanlig 
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Togalo (med 4 Parreh eller 9 Parreh) den andra heter LOZ och bildar en rombisk form. (det 

finns två olika Loz: 1. Marginal Loz. 2. Huvud Loz där den sista kallas Navdani. 

 

 
Figur 11. Togalo 

         

 

 

 

Figur 12. De vanliga Togalo, Loz 
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Figur 13. Huvud Loz 
  
 
 
 
 
 
 

 
Figur 14. Togalo Navdani 

 

LAYEH är en tunn (ca 0.1 - 0.2 mm) och smal (ca 2-4 mm) remsa som är gjord av metall 

(oftast mässing) eller trä som läggs emellan Parreh, Togalo, Golkhatam etc. innan man börjar 

med nästa steg. Layeh kan bidra till avskiljning av mönster samt till ett finare utseende. 
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       Figur 15. Layeh sättning 

 

GHAMEH, När alla stavarna (Loz, Gol, etc.) framställts (deras ursprungliga längd är ca 60-65 

cm) skär man dem i sju-åtta korta stycken. På sina kanter visar det redan ett designmönster. 

De korta hexagonala (Gol) stavarna och de triangulära (Togalo) stavarna limmas, 

komprimeras och torkas mellan två träplattor innan de skivas för sista gången. Blocket av 

sammansatta stavar kallas Ghameh. Två träskivor (Ove) limmas och pressas ovanpå och 

under för bilda Ghameh. Sedan skärs Ghameh i mitten för att erhålla Khatam i tunna skivor ca 

2/5-5 mm tjocka. Till sist behöver skivorna ett underlag för att skydda Khatam-lagret samt för 

att lättare limmas på blindträet. (Wulff, 1966, s. 94-95).  

 

2.2.3 Underlagsförberedning  

Innan man sätter igång med limningen i den sista arbetsfasen måste tänka på följande:  

  Underlaget måste hyvlas ner till önskad tjocklek (vanligtvis från 1,5 mm till 0,5 mm). 

  För att förhöja limningsförmågan samt förhindra att limmet skadar khatam-ytan måste 

tjockleken på underlaget minskas före limningen. 

  För vissa föremål som har konvexa eller konkava ytor måste khatam i bitar formas med 

hjälp av hammare i vissa avsedda former.  

 Mjuka träslag passar väl som underlag. 

 Underlagets fiberriktningar måste synkroniseras med fiberriktningen hos khatam- 

remsan, detta för att undvika eventuella sprickor pga. föremålets rörelser och limmets 
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dragningskraft. 

 Underlaget ska varken vara för tjockt eller tunt. Om det är för tjockt så höjer det 

skaderisken. 

          

             Figur 16. Tvärsnitt av Khatam med underlag och blindträ 
 

 

2.3 Kvalitet 
En Khatam med hög kvalitet kännetecken av: 

 Täta och noggrant geometriska figurer med en slät yta 

 Små trianglar utan synliga fogar och utan utfyllande spackel 

 Rika inslag av fina träslag som ebenholts, dadelpalm och ben i väldigt små bitar 

 Hela mönster som inte skurits av 

 En Khatam med hög kvalitet ska inte heller innehålla kemikaliska färgämnen 

 

 

Figur 17. Ett skrin med hög kvalitet 

Khatam-lager 

Khatam-underlag 

Blindträ 
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2.4 Historik 
Denna konst har i viss utsträckning funnits i Iran sedan länge. Man kan säkert påstå att 

Khatamkari importerades från Kina och utvecklades genom persiska hantverkare i mer än 700 

år. Arthur Pope hänvisar till denna typ av arbete, när han beskrev ”ett par dörrar, daterade 

1591 e.Kr. av valnöt med ben och diverse andra träinläggningar, kallade Khatam-bandi." 

 (Pope, P. Ackerman, 1938-39, s. 2624).  

   Inläggningar från perioden Safaviderna (1501-1736) fick en särskild betydelse, då 

konstnärer använde denna konst på dörrar och fönster i heliga platser, spegelramar samt 

koranlådor, pennhållare, skrin m.m.  

   Khatam i stora ytor tillverkades under Pahlavi-tiden på 1930-talet (400 kvadratmeter 

väggpaneler i Marmorpalatset i Teheran). Khatamkari har tillverkats i Iran till idag.  

Viktiga städer där Khatam tillverkats till och med nu är Esfahan, Shiraz och Teheran. 

 

 

Figur 18. Karta över Iran, städer där Khatam tillverkas 
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3. BESKRIVNING AV SKADOR/ORSAKER 

3.1 Vanliga khatam-skador 
Det finns olika skador på khatam-föremål. Den vanligaste är sprickbildning och lossning av 

bitar. Andra skador är färgförändringar på ytan t.ex. fläckar, både mörka och bleka.  

 

 

   Figur 19. En del borfall på ett skrins lock, Shiraz, 1900-talet 
 

3.2 Vanliga orsaker till khatam-skador 
Skadorna beror inte bara på en faktor utan det finns många faktorer som samspelar för att 

åstadkomma khatam-skador, t.ex. miljö, hantering osv. Men den viktigaste orsaken är fukt 

och brister hos det material som man använder som underlag (stomme).  

 

Figur 20. Skador på stomme 
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3.2.1 Blindträ 
Den viktigaste skadeorsaken är dåligt underlag i blindträ och stomme som rör sig på fel sätt. 

Khatam-bitarna kan inte anpassa sig efter alla förändringar. Följden blir att de lossnar. Efter 

Safavidernas period, under Zanddynastin (1750-1794) kom khatam-arbetarna av okänd anled-

ning att använda tjockt papper som blindträ. Detta ledde till flera skador på khatam-föremålen 

än före och efter den perioden. 

   För att undvika skador bör blindträet inte vara för tjockt eller för tunt. Det bör heller inte ha 

några hål eller sprickor. Det bör också vara helt plant. 

 

 

Figur 21. Skador på kanter 
                

 

Figur 22. Både dåligt och tunnt underlag 
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3.2.2 Material 
Materialkunskap är viktig för att förstå hur material uppför sig och hur skador uppkommer. 

Dåliga material av låg kvalitet med små osynliga sprickor, inte riktigt torrt trä osv. ger lätt 

upphov till skador. 

   Det gör även kombinationen av olika material. Man kan förvänta sig att organiska och 

oorganiska material som trä och metall kan reagera på olika sätt i olika omgivningar och 

miljöer. 

   Limfogarna blir kraftlösa med tiden pga. värme och fukt. De flesta ytbehandlingar är 

känsliga mot fukt (både hög och låg fuktighet) och UV-ljus och en del nedbrytningar påverkar 

också andra material. Dessa skador kan i sin tur bidra till ytterligare skador. 

 

3.2.3 Papper som underlag 

Jag träffade och intervjuade Safar Sami, en av få khatam-konservatorer i Iran. Han bekräftade 

att efter Safaviderna (1501-1736) har man mer börjat ersätta trä med papper som underlag. En 

anledning kunde vara tidsbesparing. En annan anledning kunde vara ekonomi eller kanske att 

en del av arbetet kunde bli lättare! Men den exakta anledningen är inte uppenbar än. Papper 

fungerar helt enkelt inte som ersättning för trä i khatam-föremål. Trä är starkare än papper och 

det kan stå kraftigare emot olika eventuella skador än papper och det är, enligt min hypotes, 

därför som skadorna på khatam-föremål från tiden före 1750 är mer begränsade än skadorna 

på senare föremål. 

   Papper kan tillverkas av olika växtfibrer. Gemensamt för alla växtfibrer är att de innehåller 

cellulosa vilken är mycket fuktabsorberande. Papper är liksom trä ett hygroskopiskt material 

och reagerar med fukt från luften. Papper består av cellulosafibrer som ger pappret vissa 

fysikaliska och kemiska egenskaper som reagerar på mängden fukt i atmosfären. (Björdal, 

1999, s.144) 

   Fibrernas styrka, hållfasthet och draghållfasthet är mycket svagare hos papper än trä. Papper 

krymper, sväller och bryts ned snabbare än trä. (Björdal, 1999, s. 145) Detta är uppenbarligen 

den främsta orsaken till de mer omfattande skador på khatam-föremål med papper som 

underlag. 
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3.2.4 Miljö 
Extrema temperaturförändringar stressar materialen. Hög fuktighet orsakar en del korrosion 

hos metall, mögel och annan biologisk aktivitet samt förändringar i fuktkvot hos organiskt 

material som ger upphov till svällning, krympning, sprickbildning, skevhet och välvning 

(Holmberg, 1999, s. 259). 

   Låg fuktighet bidrar också till en del andra skador som krympning av hygroskopiska 

material. Damm under lång tid med hjälp av fuktig miljö förvandlas till fast smuts på ytan och 

detta kräver rengöring. Utsättning för direkt solljus under lång tid leder till att färger bleks. 

 

 

3.2.5 Misstag under tillverkningsprocessen 
Dåligt snickeri med t.ex. dåliga sammansättningar ger upphov till skador. Om två olika 

träriktningar skulle limmas ihop mot bättre vetande, och luftfuktigheten radikalt ändras, 

kommer de olika delarna att hindra träets rörelse och ge upphov till sprickor. (Francén, 1999, 

s. 223) 

   Till missarna under tillverkningen hör slarvig sågning av khatams-arbetet. Stress under 

olika tillverkningsmoment orsakar också en del skador. t.ex. att limmet inte hinner torka helt 

och hållet före nästa moment i processen. 

 

 

Figur 23.  En slarvig sågning 
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3.2.6 Hantering 
Många khatam-föremål skadas genom ovarsam städning, t.ex. torkning av föremålet med 

fuktig trasa. Skador kan även förorsakas genom brist på städning. Damm som lägger sig på 

föremålen binds till slut fast vid ytan så att denna måste rengöras. Detta kan leda till att man 

blir tvungen att ta bort alla spår av användning (patina). 

    Fett påskyndar vissa skador på transparenta ytbehandlingar vilket blottlägger underliggande 

khatam-bitar för nya skador.  

    Mekaniska skador sker pga. slarviga flyttningar och berör mest lister och kanter. Dessa 

skador kan i sin tur ge upphov till nya skador hos de ytor som blottlagts. 
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4. ÅTGÄRDER 
Mina undersökningar har bekräftat min hypotes att papper som underlag har en skadlig 

inverkan, att pappret är en av de viktigaste orsakerna till skador hos khatam-föremål. 

Jag har därför för avsikt att härnäst försöka besvara följande frågor: 

 Hur åtgärdades/åtgärdas skador på khatam-föremål i Iran då och nu? 

 Är det rätt att använda papper vid konservering och vad kan man använda istället 

papper? 

I följande avsnitt redogör jag för vad jag genom mina intervjuer med hantverkare i Iran kom 

fram till. 

 

4.1 En kort översikt över mina undersökningar 
I Iran träffade jag två khatamkari-arbetare av två olika generationer och två olika klasser. Den 

ena som är en känd khatam-mästare heter Safar Sami, han är pensionerad nu. Den andra av 

den yngre generationen heter Hadi Chabook och representerar ett helt annat synsätt. Han är 

mer tekniker än Safar Sami. Den yngre generationen tycker att det är helt passande att man 

använder nytt material för både tillverkning och konservering. Hadi Chabook tycker t.ex. att 

det är helt OK att ersätta varmlim med vitlim i vissa moment medan Safar Sami tycker att det 

är ett måste att använda äkta eller ursprungliga material så mycket som möjligt för att uppnå 

hög kvalitet. Jag kunde tyvärr inte ta bilder av konserveringsarbetet eftersom Safar Sami inte 

hade något jobb på gång. En del föremål från 1700-talet som var viktiga för mig fanns i 

parlamentsbyggnaden och det betyder att de var helt omöjliga att studera. Redogörelsen för 

olika konserveringsmetoder som idag praktiseras i Iran bygger på mina intervjuer med dessa 

två personer. I kapitel 6 diskuterar jag vad som kan vara rätt och vad jag erfarit i mina 

intervjuer och övriga undersökningar. 

   Jag kontaktade några museer i Sverige för att få hjälp och tips att söka efter khatam-föremål  

i deras samlingar och fråga om eventuella skador och åtgärder: Medelhavsmuseet i Stockholm  

Världskulturmuseet i Göteborg, Nationalmuseet i Köpenhamn, Davids samling i Köpenhamn, 

Museum of Fine Art i Boston och Victoria & Albert Museum i London.  

   Jag fick inga svar på mina frågor av Medelhavsmuseet och inte av Nationalmuseet i 

Köpenhamn heller. Det fanns inget khatam-föremål i Museum of Fine Arts i Boston. Däremot 

fanns en dörr från 1700-talet från Shiraz-Iran i Davids samling i Köpenhamn. Enligt 

konservator Anne-Marie Keblow Bernsten är dörren i magasin och det finns inga spår efter 
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eller behov av konservering eller renovering av den. Det fanns också en kista från 1900-talet i 

Världskulturmuseet i Göteborg. Kistan är i ett bra skick och behöver inte konserveras enligt 

Farzaneh Bagherzadeh, konservator vid Världskulturmuseet.  

   Det finns fyra khatam-föremål (tre kistor och en koranhållare) i V & A Museum från 1900-

talet i den islamiska samlingen. Dr. Moya Carey, curator för de iranska samlingarna, 

hänvisade mig till Dr. Nigel Bamforth, möbel- och träkonservator. Han påstod att khatam-

föremålen är i magasin just nu och de behöver ingen åtgärd men om han någon gång måste 

åtgärda dem kunde han tänka sig att börja med en svag Paraloid B-72 lösning. 

 

 

Figur 24. Davids samling, Dörr, 1700-talet 
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Figur 25. V & A Museum. Koranhållare, början av 1900-talet, Shiraz-Iran 

 
Figur 26. V & A Museum, En kista med lådor. 1800-50 talet, förmodligen Tehran-Iran 
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4.2 Hur åtgärdades/ åtgärdas skadorna i Iran då och nu? 
Generellt tillämpas fyra olika metoder: 

  Fastlimning av lösa bitar 

  Återställande av kvarlämnade bitar på plats 

  Nytillverkning och ersättning av saknade delar 

  Spackling  

4.2.1 Fastlimning av lösa bitar 
Lösa khatam-bitar eller bitar från blindträ (underlaget) limmas ner med en låg konsistens 

animaliskt lim (ca 20 % lim och ca 80 % vatten) under press. Limmet läggs på med pensel. 

Om det finns större och ojämna lösa områden kan man lägga på lim över hela ytan för 

säkerhets skull. Om det är khatam-underlaget som är löst ska man ta bort blindträet och först 

rengöra stommen och blindträet från gamla limrester och smuts varefter underlaget limmas 

ner med animaliskt lim av en konsistens som inte för tjock, ej heller för tunn på stommen.  

 

4.2.2 Återställande av kvarlämnade bitar på plats 
I vissa fall finns lösa bitar kvar, t.ex. en Golkhatam, som går att limma ner men när det 

handlar om väldigt små enskilda trianglar är dessa nästan omöjliga att återställa. Däremot kan 

man återställa större bitar mot underlaget på plats. 

 

4.2.3  Nytillverkning och ersättning av saknade bitar 
När en del eller några delar av khatam är borta och saknas kan man tillverka nya delar med 

samma mönster och samma material men det blir inte alltid så.  

 

4.2.4 Spackling 
Spackel som används för åtgärder av skador på khatam består av sågspån och lim. Man kan 

välja olika färger beroende på träslag. Spackel används för att fylla ut det mellanrum mellan 

khatam-remsor som uppstått när detta rör sig. Målet är att spacklet är så osynligt som möjligt. 

Att använda spackel i detta sammanhang anser jag dock vara diskutabelt och en fråga för 

vidare experiment.  
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Figur 27. Spacklade skrin 
 

 

 

 

4.3 Åtgärda khatam-föremål med papper som underlag 
Om skadorna kräver fastlimning av lösa bitar gör man på exakt samma sätt som med khatam-

föremål med trä som underlag. Den bästa möjliga åtgärden är limning utan att röra eller ändra 

någonting. Men om det kräver återställning av kvarlämnade bitar eller tillverkning och 

ersättning av saknade delar ska man välja underlagsmaterial med större omsorg. 

   Jag har nämnt nackdelen med pappersanvändning som underlag. Hur bör man då tänka när 

man ska välja underlag för khatam-föremål med papper som underlag. Trä är alltid det bästa 

materialet för underlag oavsett om det ursprungliga materialet varit papper. Eftersom det 

ursprungliga pappret som regel försvunnit med skador kan man utan etiska betänkligheter 

ersätta pappret med trä. Att välja ett passande träslag med passande fiberriktning och 

passande tjocklek är därför att föredra.  
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5. EGET FÖRSÖK  

Här kommer resultatet av ett eget försök med konkreta åtgärder. Jag experimenterade på ett 

khatam-föremål för att visa hur man kan rädda ett föremål utan att äventyra föremålets 

kulturhistoriska information eller tumma på konserveringsetiken. Jag hade gärna arbetat med 

ett föremål där skadorna orsakats av papper som underlag. Det var svårt att få tag på ett sådant 

var för jag istället valde ett föremål med trä som underlag. 

 

 
Figur 28. Brev & kuvertförvaring med bläcktorkare 
 

 

Föremålet är ett skrin för brev & kuvertförvaring samt bläcktorkare av hög kvalitet från 1900-

talet, tillverkat i Shiraz-Iran. Föremålet (30 x 24 x 28 cm) består av en horisontell låda (7 x 

6,5 x 14 cm), ett fack avsett för kuvert eller papper samt två platser för bläckhållare av glas, 

samt en låda som är en cigaretthållare. En cigarett hämtas genom ett spår när lådan dras uppåt.  

Stommen är tillverkad av furu. Inläggningarna är av olika träslag som Ebenholts, Citron, 

Nypon och ev. Dadelpalm samt andra material som ben och mässing. 

Materialval och tillverkningsmetod är de traditionella. 
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Figur 29. Brev& kuvertförvaring bakifrån 
 

 

Jag som ägare fick föremålet för omkring 25 år sedan. Halva tiden har detta förvarats i 

Teheran – Iran, där klimatet är mer varmt och torrt, övrig tid har det funnits i Sverige. 

Föremålet är stabilt. Inga mer omfattande skador eller biologiska angrepp har konstaterats. De 

skador som finns är sådana som inte innebär någon risk för skador på stommen, men som jag 

ändå valt att delvis åtgärda.   
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5.1 Skador 
  Bortfallna och lösa khatam-bitar och lister  

 

 

Figur 30. Listskador på föremålet 
 

 

 

 

   Figur 31. Lösa detaljer på listen och på khatam-bitar 
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5.2 Åtgärder 
Jag har åtgärdat skador med minsta möjliga åtgärder för att inte riskera den kulturhistoriska 

information som föremålet bär på. Jag har valt att åtgärda ett litet område med både 

borttfallna khatam-bitar och lister på baksidan av föremålet.  

 

 

  Figur 32. Borttfallna khatam-bitar på bakre fotpartiet före åtgärd 
 

Jag kompletterade saknade delar med faner (furu) och retuscherade dem med akvarellfärg. 

Mitt mål med retuscheringen var att skapa en färgharmoni och inget mer. 

 

 

Figur 33. Komplettering med faner 
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Figur 34. Retuschering med akvarell 

 
 
 

 
Figur 35. Retuschering 

 

 

 
Figur 36. Efter komplettering och retuschering 
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För att minska risken för att ytterligare khatam-bitar lossnar från underlaget räcker det att 

limma fast dem med animaliskt lim och inget mer. 

 

 
Figur 37. Lösa khatam-bitar på bläcktorkare före konservering 

 

 
    

Med hjälp av varmlim (harlim) och press sätts de lossnade khatam-bitarna på sina platser. 

Risken att skadan skall sprida sig har minskat betydligt. 

 

 

    Figur 38. Bläcktorkare under press 
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Figur 39. Efter limning 
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6. AVSLUTNING 

6.1 Slutsatser och råd 
 

6.1.1 Vilka skador är vanligast? 
De vanligaste skadorna är sprickor och att khatam-bitar saknas eller sitter löst som leder till 

än mer allvarliga skador med tiden. Det är viktigt att åtgärda små skador i tid, fördröjning av 

åtgärder bidrar till ytterligare skador samt svårare åtgärder.  

   

6.1.2 Vilka är orsakerna? 
Den viktigaste orsaken är fukt. Detta gäller både för khatam med trä som underlag och för 

khatam med papper som underlag. Khatam med papper som underlag tål fuktig miljö sämre 

än khatam med trä som underlag. Därtill kommer andra faktorer som kvalitet på material och 

tillverkningsteknik. Rätt hantering och rätt tillsyn är viktiga faktorer för att skjuta upp 

åldrings- och skadeprocessen. 

6.1.3  Hur kan skadorna hanteras och orsakerna elimineras? 
Det främsta hotet mot Khatam är som nämnts hög luftfuktighet och stora växlingar i den 

relativa luftfuktigheten (RF). Klimatkontroll och förebyggande konservering är den bästa 

åtgärden. De skador som uppstått hanteras med minsta möjliga åtgärd till förebyggande av 

ytterligare skador. Omgivningen optimeras för att bromsa nedbrytningen och eliminera 

orsakerna. Traditionella metoder och material är att föredra.  Nya material och nya metoder 

riskerar att förvärra skadorna. En del Khatam-arbetare ersätter sakande delarna med nya 

material utan vidare eftertanke. 

    Man bör sträva efter att ge den nya tillverkade delen samma färgnyans. Man bör inte förnya 

hela föremålet utseendemässig som man brukar göra nu. Mina egna experiment visar att man 

kan rädda ett skadat khatam-föremål utan att ersätta saknade delar med nytillverkade av 

samma mönster. Det räcker att man stabiliserar föremålet med minsta möjliga ingrepp och 

åtgärder. Man kan limma fast lösa delar och ersätta och komplettera större saknade delar med 

passande träfaner. Resten kan retuscheras. Det finns exempelvis en del föremål med stora 

saknade partier som kan ersättas med t.ex. ett mönster som kopierats på genomskinligt papper 

eller vanligt papper och limmas på faneret. Det betyder att vi lagar föremålet utan att skada 

det samt att alla åtgärder är reversibla.  
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6.2  Diskussion: omhändertagandet av Khatamkari idag 
”En aldrig så god målsättning ger ett dåligt resultat om den utöver konserveringen inte är 

kompetent. Det krävs därför en kombination av kunskap om föremålet och om åtgärden och 

att du är uppmärksam under arbetets gång, dvs. att du har ett moget yrkestänkande. Det 

handlar om etik”. (Kvastad, 2000, s. 66) 

   De som idag tar hand om khatam-föremålen är de mest skickliga khatam-tillverkarna. De 

har fina lösningar när det handlar om alla tekniska moment men deras åtgärder är långt bort 

från den konserveringsetik vi numera arbetar efter. De åtgärder som en khatam-tillverkare i 

Iran vidtar för att reparera ett skadat föremål kan förorsaka ytterligare behov av konservering 

och åtgärder. Man kan inte heller garantera föremålets fortbestånd i framtiden. 

 

6.2.1 Konservator eller hantverkare? 
Vem ska ta hand om gamla föremål och enligt vilka principer? Om vi vill fokusera bara på 

khatam måste det sägas att de hantverkare som kan tillverka fina khatam-föremål och kan 

hitta de bästa lösningarna inom tillverkningstekniken kanske inte alltid är de bästa khatam-

konservatorerna. De som arbetar med khatam använder antingen traditionella material och 

metoder eller nya material och metoder. De två personer som jag träffade och intervjuade, är 

säkra på sina metoder och material. Här går en skiljelinje mellan de äldre som använder 

traditionella material och de yngre som föredrar nyare. 

   Hadi Chabook, den yngre khatam-tillverkaren och khatam-konservator, tycker att det är helt 

acceptabellt att använda nya material som vitlim, cellulosalack för ytbehandling, tillgängliga 

träslag och betser för att uppnå avsedda färger.  

   Safar Sami tycker helt annorlunda. Han tycker att materialvalet är en av de viktigaste 

faktorer som man alltid ska respektera när det handlar om khatam-arbetet både för tillverkning 

och för lagning. Limmet måste vara varmlim. Inga kemiska betser och ingen cellulosalack bör 

enligt Safar Sami användas.  

   Nya material fungerar inte alltid med de ursprungliga och det kan ställa till med stora 

problem. Vitlim (PVAc) är ett modernt lim som kan orsaka skador på kringliggande material. 

Cellulosalack är ett annat modernt material som har använts för att ersätta traditionella 

ytbehandlingsmaterial. När cellulosalack bryts ner, missfärgas den, krackelerar och blir opak. 
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Vid nedbrytningen frigörs ämnen som påverkar t.ex. korrosion av metaller (Francén, 1999, s. 

231).  

   För att kunna sätta igång med konservering och åtgärda skador på khatam-föremål räcker 

det inte med kunskaper och erfarenhet av traditionellt hantverk, det krävs också grundliga 

kunskaper i konservering såväl tekniskt som etiskt. När det gäller materialval är det minsta 

som en konservator ska tänka på reversibilitet, dvs. att i samband med framtida 

konserveringar kunna ta bort den använda materialet utan att skada föremålet. 

6.2.2 Konservering eller restaurering? 
En vanlig åtgärd för khatam har varit att ersätta saknade bitar med nya bitar och fräscha upp 

förmålet, något som har inneburit att alla spår av användning och ålder försvinner. Det 

handlar då mer om restaurering än konservering. Att ta bort en del av khatam-inläggningar 

och rengöra gamla ytor genom att slipa eller använda genomträngande rengöringsmedel är 

inte förenligt med god konserveringsetik. När det gäller gamla föremål med skador måste en 

konservator alltid vara uppmärksam på all behandling som ytterligare kan skada föremålet. 

”Som konservator ska man avstå från restaurering och alltid föreslå det minsta möjliga men 

också det bästa möjliga”. (Kvastad, 2000, s. 66) 
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