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Sammanfattning	  

	  

Detta	  examensarbete	  handlar	  om	  en	  del	  av	  intarsiatekniken,	  skuggbränning.	  

Skuggbränning	  åstadkommer	  man	  genom	  att	  hetta	  upp	  någonting,	  föra	  ned	  ett	  

faner	  i	  det	  upphettade	  och	  på	  det	  sättet	  åstadkomma	  en	  kontrollerad	  bränning.	  

Tekniken	  är	  gammal	  men	  används	  fortfarande	  och	  kan	  moderniseras	  och	  

vidareutvecklas.	  Jag	  har	  i	  mitt	  arbete	  önskat	  att	  ge	  skuggbränningen	  större	  

utrymme	  än	  jag	  tidigare	  sett.	  Låta	  skuggbränningen	  bli	  det	  dominerande	  inslaget	  

i	  ett	  dekorativt	  element	  på	  en	  möbel	  eller	  inredning.	  Detta	  menar	  jag,	  kan	  vara	  en	  

väg	  att	  modernisera	  intarsiakonsten.	  

	  

Jag	  har	  i	  min	  rapport	  i	  viss	  mån	  redogjort	  för	  skuggbränningens	  historia,	  både	  

vad	  gäller	  hur	  utbredd	  användningen	  varit	  men	  också	  den	  metodiska	  historien.	  

Denna	  del	  vilar	  i	  huvudsak	  på	  litteraturstudier	  och	  intervjuer.	  

	  

Rapportens	  största	  del	  handlar	  om	  att	  befästa	  ett	  tillvägagångssätt	  för	  hur	  man	  

på	  bästa	  sätt	  kan	  åstadkomma	  en	  lyckad	  skuggbränning.	  Kriterierna	  för	  lyckad	  är	  

jämn	  övertoning,	  stor	  repeterbarhet	  och	  kontrollerad	  längd	  på	  övertoningen.	  

Moment	  jag	  experimenterat	  med	  är	  i	  huvudsak	  exponeringstid,	  

exponeringstemperatur	  och	  vilket	  upphettat	  ämne	  som	  är	  det	  lämpligaste	  

mediet.	  Jag	  har	  för	  dessa	  moment	  försökt	  definiera	  det	  bästa	  tillvägagångssättet.	  

Rapporten	  behandlar	  flera	  träslag	  men	  i	  huvudsak	  björkfaner.	  I	  arbetet	  har	  jag	  

vidare	  försökt	  att	  med	  nya	  material	  åstadkomma	  nya	  estetiska	  uttryck	  men	  med	  

samma	  grundteknik.	  Dessa	  delar	  av	  rapporten	  vilar	  på	  empiriska	  

undersökningar	  och	  tillhörande	  rapporten	  finns	  en	  fysisk	  provkarta	  med	  mina	  

resultat.	  



Abstract	  

	  

This	  thesis	  is	  about	  a	  part	  of	  the	  marquetrytechnique,	  scorching.	  Scorching	  is	  

made	  by	  heating	  up	  something,	  put	  a	  veneer	  into	  the	  heated	  substance	  and	  make	  

a	  controlled	  burning.	  This	  technique	  is	  old	  but	  still	  used	  today	  and	  have	  

according	  to	  me	  great	  potential	  for	  development.	  In	  my	  work	  I	  wanted	  to	  give	  

the	  scorching	  greater	  room	  then	  I	  earlier	  have	  seen.	  I	  wanted	  the	  scorching	  to	  be	  

the	  dominant	  ingredient	  for	  a	  decorative	  element	  in	  a	  piece	  of	  furniture	  or	  an	  

interior.	  This,	  I	  believe,	  is	  one	  way	  of	  making	  the	  art	  of	  marquetry	  more	  modern.	  

	  

In	  my	  report	  I	  have	  written	  about	  the	  history	  of	  scorching,	  both	  in	  terms	  of	  how	  

often	  the	  technique	  has	  been	  used	  throughout	  history,	  but	  also	  for	  its	  

development	  during	  time.	  This	  part	  of	  the	  thesis	  is	  mainly	  based	  upon	  studies	  of	  

literature	  and	  some	  interviews.	  

	  

The	  biggest	  part	  of	  the	  thesis	  tries	  to	  consolidate	  a	  method	  for	  how	  to	  achieve	  a	  

successful	  scorching.	  The	  criterion	  for	  successful	  is	  an	  equal	  gradient,	  

repeatability	  and	  controlled	  length	  for	  the	  scorching.	  I	  have	  mainly	  

experimented	  with	  exposuretime,	  exposuretemperature	  and	  different	  

substances	  to	  heat	  up.	  During	  this	  experiments	  I	  have	  tried	  to	  define	  the	  best	  

way	  to	  work.	  Several	  different	  woodspieces	  have	  been	  used	  but	  I	  have	  mainly	  

worked	  with	  veneer	  of	  birch.	  During	  my	  work	  I	  have	  also	  tested	  to	  achieve	  new	  

esthetical	  looks	  still	  mainly	  using	  the	  same	  technique.	  Changing	  materials	  to	  heat	  

up	  and	  changing	  the	  way	  of	  applying	  the	  veneer.	  These	  parts	  of	  the	  thesis	  is	  

based	  on	  empirical	  studies	  and	  with	  the	  report	  there	  are	  some	  physical	  samples	  

describing	  my	  results.	  
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1	  Inledning	  

	  

1.1	  Bakgrund	  

	  

Jag	  har	  under	  min	  tid	  på	  Carl	  Malmsten	  –	  Furniture	  Studies	  och	  framförallt	  under	  

de	  tre	  sista	  terminerna	  fastnat	  i	  en	  del	  av	  intarsiatekniken.	  Att	  med	  hjälp	  av	  varm	  

sand	  bränna	  faner	  med	  en	  övertonande	  effekt.	  Detta	  är	  en	  gammal	  teknik	  som	  

flitigt	  använts	  av	  dekopörer	  och	  möbelsnickare	  genom	  historien	  men	  jag	  har	  en	  

önskan	  om	  att	  utveckla	  tekniken.	  Tekniken	  har	  generellt	  använts	  för	  att	  

förstärka	  upplevelsen	  av	  djup	  i	  målande	  intarsia,	  medan	  jag	  låtit	  tekniken	  få	  

större	  utrymme	  och	  bli	  det	  mest	  betydande	  dekorativa	  elementet	  i	  två	  av	  mina	  

möbler.	  

	  

I	  mitt	  gesällprov	  har	  jag	  brännskuggat	  längre	  bitar	  över	  en	  större	  yta	  än	  vad	  som	  

normalt	  är	  brukligt.	  Detta	  har	  inneburit	  speciella	  krav	  på	  tekniken	  och	  föranlett	  

en	  del	  experimenterande	  från	  min	  sida.	  Jag	  är	  nöjd	  med	  det	  resultat	  jag	  hittills	  

uppnått	  men	  upplever	  att	  det	  finns	  stor	  potential	  att	  utveckla	  tekniken	  

ytterligare	  och	  det	  är	  vad	  jag	  har	  för	  avsikt	  att	  göra	  i	  detta	  arbete.	  

	  

Det	  finns	  dåligt	  med	  litteratur	  kring	  tekniken	  och	  den	  litteratur	  som	  finns	  är	  

snarlik	  och	  i	  mina	  ögon	  otillfredsställande.	  Otillfredsställande	  i	  den	  mån	  att	  viss	  

information	  saknas.	  Vidare	  upplever	  jag	  att	  tekniken	  fått	  leva	  vidare	  från	  den	  tid	  

den	  uppkom	  utan	  att	  utvecklas	  med	  dagens	  material	  och	  verktyg.	  Därför	  önskar	  

jag	  att	  under	  vetenskapliga	  förhållanden	  utveckla	  en	  adekvat	  och	  pålitligt	  metod	  

för	  brännskuggning	  av	  faner.	  	  

	  

Möjligheterna	  att	  med	  den	  här	  tekniken	  hitta	  ett	  nytt	  estetiskt	  uttryck	  upplever	  

jag	  som	  stora	  och	  därför	  vill	  jag	  ta	  fram	  en	  provkarta	  som	  i	  sin	  tur	  kan	  tänkas	  

leda	  till	  nya	  produkter.	  I	  huvudsak	  är	  det	  tekniken	  och	  metoderna	  kring	  den	  som	  

intresserar	  mig.	  Den	  största	  delen	  av	  mitt	  arbete	  kommer	  vara	  att	  med	  avstamp	  i	  

historien,	  utveckla	  och	  befästa	  de	  goda	  exemplen	  på	  tillvägagångssätt	  med	  

förhoppning	  om	  att	  bidra	  med	  nya	  metoder	  och	  tillföra	  tekniken	  ytterligare	  

dimensioner.	  
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1.2	  Syfte	  och	  mål	  

	  

I	  mitt	  arbete	  vill	  jag	  utifrån	  historiska	  exempel,	  litteraturstudier	  och	  empiriska	  

undersökningar	  modernisera	  och	  befästa	  tekniken	  för	  att	  brännskugga	  faner	  i	  en	  

metodisk	  bemärkelse.	  Jag	  vill	  också	  ta	  fram	  en	  provkarta	  över	  brännskuggat	  

faner	  med	  syfte	  att	  presentera	  de	  estetiska	  uttryck	  en	  kan	  uppnå	  genom	  olika	  

träslag,	  temperaturer,	  medium	  att	  bränna	  i,	  exponeringstider	  och	  

exponeringsvinklar.	  Denna	  provkarta	  ska	  fungera	  som	  referensmaterial	  för	  

framtida	  produktutveckling.	  	  

	  

1.3	  Frågeställning	  

	  

-‐	  Vilka	  olika	  estetiska	  uttryck	  samt	  metodiska	  för-‐	  och	  nackdelar	  kan	  olika	  

medium	  ge	  vid	  skuggbränning	  av	  faner?	  

-‐	  Vilka	  olika	  estetiska	  utryck	  kan	  uppnås	  med	  olika	  träslag,	  riktningar	  på	  träslag,	  

temperaturer,	  betser,	  fanertjocklekar,	  exponeringstider	  och	  exponeringsvinklar?	  

	  

1.4	  Avgränsningar	  

	  

Detta	  arbete	  är	  i	  huvudsak	  ett	  skrapande	  på	  ytan	  av	  en	  stor	  teknik.	  Under	  

arbetets	  gång	  har	  jag	  valt	  att	  antingen	  gå	  vidare	  med	  eller	  avbryta	  experiment.	  

Ofta	  med	  den	  begränsade	  tiden	  som	  främsta	  anledning.	  Jag	  har	  löpande	  i	  texten	  

angivit	  avgränsningar	  och	  önskemål	  om	  vidare	  undersökningar.	  	  

	  

1.5	  Metod	  

	  

Jag	  kommer	  inledningsvis	  ge	  en	  kortare	  historisk	  redogörelse	  för	  

skuggbränningstekniken.	  Denna	  kommer	  i	  huvudsak	  vila	  på	  litteraturstudier	  och	  

intervjuer	  av	  möbelkonservatorer	  samt	  dekopörer.	  	  

	  

Med	  empiriska	  metoder	  ämnar	  jag	  undersöka	  hur	  man	  metodiskt	  går	  till	  väga	  för	  

att	  skuggbränna	  faner.	  I	  detta	  steg	  kommer	  jag	  uteslutande	  arbeta	  med	  sand	  som	  
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medium	  att	  bränna	  i.	  Detta	  för	  att	  det	  idag	  är	  det	  vedertagna	  ämnet	  för	  

skuggbränning	  och	  det	  ämne	  jag	  har	  mest	  erfarenhet	  av.	  

	  

Experimenterandet	  kommer	  fortsätta	  med	  olika	  medium	  för	  att	  se	  vilka	  estetiska	  

uttryck	  en	  kan	  uppnå	  samt	  vilka	  olika	  för-‐	  och	  nackdelar	  dessa	  genererar.	  

	  

Jag	  kommer	  från	  tidigare	  erfarenheter	  resonera	  kring	  hur	  en	  mer	  rationaliserat	  

kan	  maximera	  repeterbarheten	  vid	  skuggbränning.	  Målsättningen	  är	  då	  en 

bränning	  som	  går	  från	  det	  svartaste	  svarta	  till	  att	  tona	  ut	  till	  ingen	  bränning	  alls.	  

Övertoningen	  skall	  vara	  jämnt	  avtagande hela	  vägen. Förutsättningen	  är	  också	  

att	  detta	  skulle	  ske	  i	  mer	  eller	  mindre	  rationaliserad	  produktion.	  

	  

1.6	  Struktur	  

	  

De	  metodiska	  frågorna	  kommer	  jag	  i	  huvudsak	  besvara	  skriftligen	  i	  detta	  arbete.	  

Jag	  kommer	  i	  arbetet	  redogöra	  för	  hur	  jag	  gått	  till	  väga	  för	  att	  framställa	  de	  olika	  

estetiska	  uttrycken	  men	  jag	  kommer	  inte	  värdera	  de	  olika	  resultaten	  mot	  

varandra.	  Målsättningen	  är	  att	  framställa	  provkartor	  som	  kan	  användas	  vid	  

framtida	  formgivning	  och	  kommer	  presentera	  den	  typen	  av	  resultat	  som	  fysiska	  

prover.	  
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2	  Research	  

	  

2.1	  Historisk	  redogörelse	  

	  

2.1.1	  Olika	  historiska	  metoder	  för	  bränning	  

	  

Historiskt	  har	  man	  för	  att	  åstadkomma	  skuggverkan	  i	  intarsiasammanhang	  

använt	  sig	  av	  tre	  olika	  metoder.	  Kemisk	  bränning,	  gravering	  och	  sandbränning.	  

Jag	  kommer	  här	  kortare	  beskriva	  kemisk	  bränning	  och	  gravering	  för	  att	  lite	  

djupare	  redogöra	  för	  sandbränningens	  historia.	  Sandbränningens	  historia	  är	  

relevantare	  för	  att	  den	  liknar	  de	  metoder	  jag	  använder.	  

	  

Kemisk	  bränning	  

Skuggning	  av	  intarsia	  med	  syror	  var	  vanligt	  under	  1700-‐talet.1	  Starka	  syror	  som	  

svavelsyra	  och	  salpetersyra	  har	  använts	  

och	  man	  har	  i	  huvudsak	  skuggat	  den	  på	  

blindträet	  upplimmade	  intarsian.	  

Problemet	  med	  tekniken	  är	  att	  det	  är	  svårt	  

att	  applicera	  syrorna	  med	  precision	  och	  

fukten	  i	  syran	  kan	  förändra	  storleken	  på	  de	  

skuggade	  ämnena.2	  	  Silvernitrat	  och	  

Järnvitriol	  är	  andra	  ämnen	  man	  använt	  för	  

att	  åstadkomma	  skuggningar	  på	  intarsior.3	  

	  

Gravering	  

Gravering	  har	  man	  använt	  både	  för	  att	  

skugga,	  men	  framförallt	  för	  att	  accentuera	  

konturer	  och	  för	  innerteckning.4	  Man	  skär	  

vanligtvis	  tunna	  spår	  i	  den	  färdiga,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Ramond,	  Pierre	  (1989)	  Marquetry	  s.	  144	  
2	  Ramond,	  Pierre	  (1989)	  s.	  144	  
3	  Lincoln,	  William	  Alexander	  (1980)	  The	  art	  and	  practice	  of	  marquetry	  s.	  155-‐156	  
4	  Paulsson,	  Gregor	  [red]	  (1934)	  Hantverkets	  bok	  Snickeri	  s.	  260	  

Skuggbränd	  del	  av	  intarsia,	  
1500-talets	  andra	  hälft.	  
Bild	  1	  
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upplimmade	  intarsian.	  I	  dessa	  spår	  applicerar	  man	  ett	  ofta	  mörkt	  pigment	  med	  

någon	  form	  av	  bindemedel.	  Detta	  finns	  det	  flera	  olika	  metoder	  för.	  

	  

Sandbränning	  

Jag	  har	  haft	  stora	  

svårigheter	  med	  att	  hitta	  

litteratur	  kring	  

sandbränningens	  historia.	  

Den	  litteraturen	  jag	  funnit	  

handlar	  i	  huvudsak	  om	  hur	  

man	  använder	  tekniken	  och	  

väldigt	  lite	  om	  dess	  

ursprung.	  Således	  har	  jag	  

istället	  genom	  att	  studera	  

bilder	  av	  intarsior,	  snarare	  

än	  litteratur	  kommit	  fram	  

till	  att	  tekniken	  har	  varit	  

vida	  utbredd	  under	  åtminstone	  1500-‐talet	  och	  framåt.	  

	  

Vid	  dessa	  efterforskningar	  har	  jag	  istället	  upptäckt	  att	  mycket	  av	  litteraturen	  är	  

tveksamt	  inställd	  till	  sandbränning	  och	  skuggning	  generellt.	  Detta	  tyckte	  jag	  var	  

väldigt	  spännande	  och	  har	  därför	  grävt	  djupare	  i	  det.	  	  

	  

2.1.2	  Inställning	  till	  bränning	  av	  faner	  

	  

Jag	  har	  undersökt	  litteratur,	  både	  böcker	  som	  behandlar	  intarsians	  historia,	  men	  

också	  mer	  regelrätta	  handböcker.	  Jag	  har	  också	  varit	  i	  kontakt	  med	  samtida	  

dekopörer.	  Detta	  i	  syfte	  att	  redogöra	  för	  inställningen	  till	  sandbränning	  av	  faner.	  

Då	  den	  litteraturen	  jag	  undersökt	  i	  huvudsak	  handlar	  om	  föreställande	  intarsia	  

kommer	  också	  min	  undersökning	  handla	  om	  detta.	  	  

	  

	  

	  

Skuggbränd	  del	  av	  intarsia,	  år	  1566.	  
Bild	  2	  
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Negativt	  inställda	  

Carl	  Malmsten	  anses	  ofta	  vara	  den	  som	  gjorde	  intarsian	  populär	  igen	  i	  Sverige	  

under	  1920-‐talet.	  Han	  skall	  ha	  ansett	  att	  skuggbränning	  är	  något	  som,	  om	  det	  

används	  överhuvudtaget,	  bör	  användas	  försiktigt5.	  Han	  värnade	  om	  det	  naturliga	  

uttrycket	  i	  träet	  och	  ansåg	  att	  det	  i	  viss	  mån	  gick	  förlorat	  om	  man	  använder	  sig	  

av	  betser	  eller	  skuggningar6.	  

	  

Den	  till	  sandskuggning	  mest	  negativt	  inställda	  person	  jag	  stött	  på	  är	  William	  

Alexander	  Lincoln	  som	  i	  sin	  bok	  ”The	  art	  and	  practice	  of	  marquetry”	  skriver:	  

	  

When	  the	  merits	  of	  marquetry	  picture	  are	  being	  judged,	  the	  

simple	  use	  of	  freak	  veneers	  /…/	  will	  be	  of	  greater	  merit	  

than	  if	  shading	  has	  been	  used	  for	  the	  effect	  –	  no	  matter	  how	  

cleverly	  applied.7	  

	  

I	  boken	  redogör	  han	  för	  tekniken	  men	  återkommer	  vid	  flertalet	  tillfällen	  till	  att	  

det	  är	  bättre	  att	  hitta	  en	  passande	  fanerbit,	  snarare	  än	  att	  bearbeta	  en	  fanerbit	  

för	  att	  uppnå	  önskat	  resultat.	  William	  Alexander	  Lincoln	  menar	  att	  det	  finns	  en	  

fara	  i	  att	  bli	  för	  bildlik	  sitt	  motiv	  och	  anser	  att	  intarsior	  inte	  bör	  sträva	  efter	  att	  

vara	  som	  en	  målning	  eller	  ett	  fotografi,	  det	  är	  en	  annan	  konstform.	  

	  

The	  aim	  is	  to	  preserve	  the	  natural	  apperence	  of	  wood,	  to	  

get	  as	  far	  away	  as	  possible	  from	  the	  ’painted’	  look.8	  

	  

Sammanfattande	  för	  William	  Alexander	  Lincolns	  syn	  på	  sandbränning	  (och	  då	  i	  

naturalistiska	  motiv)	  är	  det	  här	  citatet.	  

	  

The	  true	  craftsman	  should	  apply	  his	  knowledge	  of	  artificial	  

shading	  techniques	  with	  great	  restraint	  and	  selfdiscipline.9	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Burman,	  Leif	  (intervju	  18/4	  2013)	  
6	  IBID	  
7	  Lincoln,	  William	  Alexander	  (1980)	  The	  art	  and	  practice	  of	  marquetry	  s.	  152	  
8	  IBID	  s.	  156	  
9	  IBID	  s.	  156	  



	   7	  

	  

	  

Ulf	  Brunne	  beskriver	  i	  sin	  

bok	  ”Intarsia	  –	  en	  

historisk	  vägledning”	  hur	  

intarsiakonsten	  hade	  en	  

höjdpunkt	  under	  

renässansen	  och	  

framförallt	  andra	  halvan	  

av	  1400-‐talet	  och	  första	  

halvan	  av	  1500-‐talet	  i	  

norra	  Italien.	  Under	  

denna	  period	  hade	  intarsian	  lika	  hög	  status	  som	  måleri	  och	  skulptur.10	  Brunne	  

redogör	  för	  hur	  teknikinnovationer	  förde	  utförandet	  av	  intarsiasågandet	  från	  

konstnären	  och	  hantverkaren	  till	  specialiserade	  intarsiasågare	  och	  hur	  motiven	  

blev	  mer	  och	  mer	  avancerade	  och	  naturalistiska.11	  Detta	  ledde,	  med	  Brunnes	  ord,	  

”till	  en	  allmän	  förflackning	  av	  den	  konstnärliga	  kvaliteten”.12	  Vidare	  beskriver	  

Brunne	  att	  tekniker	  då	  man	  målar	  in	  detaljer	  som	  inte	  finns	  naturligt	  i	  faneret,	  

att	  man	  använder	  färgade	  faner	  och	  att	  man	  skuggar	  faneren	  tilltar	  i	  omfattning.	  

Brunne	  anser	  att:	  

	  

Överdriven	  modellering	  tillsammans	  med	  bristande	  respekt	  

för	  materialets	  begränsningar	  innebar	  att	  intarsian	  

efterhand	  miste	  sin	  särprägel.13	  

	  

Angående	  intarsians	  utförande	  verkar	  Brunne	  hålla	  med	  Lincoln	  om	  att	  det	  finns	  

ett	  stort	  värde	  i	  att	  inte	  göra	  träet	  ”för”	  artificiellt.	  Brunne	  argumenterar	  för	  och	  

tillskriver	  också	  denna	  inställning	  till	  en	  av	  de	  kända	  arkitekterna	  under	  1500-‐

talet,	  Giorgio	  Vasari.14	  Brunne	  avslutar	  sitt	  resonemang	  med:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Brunne,	  Ulf	  (1996)	  Intarsia	  –	  en	  historisk	  vägledning	  s.	  11	  
11	  Brunne,	  Ulf	  (1996)	  Intarsia	  –	  en	  historisk	  vägledning	  s.	  13	  
12	  IBID	  s.	  13	  
13	  IBID	  s.	  14	  
14	  IBID	  s.	  11-‐12	  

	  Verktyg	  för	  skuggbränning	  och	  gravering	  av	  faner	  
från	  1774.	  Bild	  3	  
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Vi	  kan	  här	  konstatera	  att	  de	  tekniska	  framstegen	  indirekt	  

medverkade	  till	  att	  undergräva	  intarsians	  roll	  som	  

dekorationsform,	  en	  utveckling	  som	  upprepat	  sig	  åtskilliga	  

gånger	  under	  historiens	  lopp.15	  

	  

Det	  avslutande	  citatet	  behandlar	  inte	  enbart	  skuggning	  utan	  flera	  framsteg	  som	  

färgning,	  skuggning,	  nya	  motiv	  och	  framförallt	  den	  nya	  tekniken	  med	  lövsågar	  

och	  hur	  detta	  medförde	  att	  utförandet	  av	  intarsian	  försköts	  från	  konstnären	  och	  

istället	  utfördes	  av	  intarsiaspecialister.	  Jag	  undrar	  om	  inte	  Ulf	  Brunne	  egentligen	  

opponerar	  sig	  mot	  det	  slentrianmässiga	  utförandet	  av	  intarsior	  snarare	  än	  de	  

tekniska	  landvinningarna.	  Detta	  slentrianmässiga,	  industrialiserade	  

intarsiautförande	  sågas	  också	  i	  Hantverkets	  bok	  Snickeri.	  

	  

Det	  kan	  synas	  paradoxalt	  att	  standardisera	  ett	  

dekorationselement	  hos	  konsthantverket	  som	  i	  så	  många	  

fall	  är	  personlighetsbetonat	  som	  intarsian.	  Då	  emellertid	  

denna	  avart	  eller	  rättare	  sagt	  oart	  förekommer	  i	  stor	  

utsträckning	  skola	  några	  av	  dess	  metoder	  i	  korthet	  

beröras.16	  

	  

Till	  en	  början	  förvånades	  jag	  av	  denna	  inställning.	  Med	  reservation	  för	  Lincoln	  så	  

vill	  jag	  dock	  hävda	  att	  ovan	  nämnda	  personer	  snarare	  opponerar	  sig	  mot	  en	  

upplevd	  sänkt	  kvalité	  i	  arbetet	  snarare	  än	  tekniken	  i	  sig.	  Min	  ingång	  i	  detta	  

arbete	  är	  motsatsen.	  För	  att	  tekniken	  skall	  kännas	  relevant	  också	  idag	  krävs	  en	  

förnyelse	  av	  utförandet	  och	  en	  utveckling	  av	  tekniken.	  Det	  är	  precis	  vad	  jag	  vill	  

åstadkomma.	  	  

	  

Objektivt	  redogörande/positivt	  inställda	  

De	  flesta	  böcker	  jag	  tittat	  i	  som	  behandlar	  själva	  intarsiatekniken	  redogör	  

relativt	  ovärderat	  för	  huruvida	  man	  bör	  använda	  sandskuggning	  eller	  inte.	  I	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  IBID	  s.	  14	  
16	  Paulsson,	  Gregor	  [red]	  (1934)	  Hantverkets	  bok	  Snickeri	  s.	  259	  
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allmänhet	  beskriver	  de	  kort	  att	  tekniken	  finns	  (men	  sällan	  redogör	  de	  för	  

temperaturer	  eller	  en	  tydlig	  metodik).	  Exempel	  på	  denna	  inställning	  hittar	  man	  i	  

Craig	  Vandall	  Stevens	  bok	  ”The	  Art	  of	  Marquetry”	  och	  i	  ”Hantverkets	  Bok	  

Snickeri”	  som	  Gregor	  Paulsson	  är	  huvudredaktör	  för.	  Till	  denna	  kategori	  hör	  

också	  Pierre	  Ramonds	  bok	  ”Marquetry”	  med	  skillnaden	  att	  den	  i	  särklass	  är	  

matnyttigast	  vad	  gäller	  beskrivande	  av	  metoder	  för	  bränning	  av	  faner.	  	  

	  

Beskriver	  författaren	  tekniken	  utan	  att	  använda	  negativa	  ordalag	  kring	  

resultatet	  vill	  jag	  hävda	  att	  hen	  är	  positivt	  inställd.	  Att	  personen	  ifråga	  anser	  att	  

tekniken	  har	  ett	  existensberättigande	  och	  är	  värd	  att	  föras	  vidare.	  

	  

2.1.3	  Sandbränning	  ur	  ett	  genusperspektiv	  

	  

William	  Alexander	  Lincoln	  hävdar	  i	  sin	  bok	  ”The	  art	  of	  marquetry”	  att	  kvinnor	  är	  

bättre	  lämpade	  än	  män	  att	  utföra	  skuggbränningar.	  

	  

Traditionally,	  this	  job	  has	  been	  held	  to	  need	  a	  woman´s	  

hand,	  and	  so	  has	  been	  handed	  over	  to	  marquetry	  cutters´	  

wives.	  In	  fact,	  even	  today,	  most	  marqueteurs	  invite	  their	  

wives	  to	  carry	  out	  this	  part	  of	  the	  work,	  and	  to	  complete	  the	  

inlaying	  of	  the	  assembly.17	  

	  

Tyvärr	  redogör	  inte	  Lincoln	  för	  hur	  han	  fått	  reda	  på	  detta	  eller	  vilka	  dekopörers	  

fruar	  det	  skulle	  gälla.	  Mina	  (inofficiella)	  undersökningar,	  utförda	  under	  våren	  

2013,	  kan	  dock	  inte	  stärka	  den	  här	  bilden.	  Varför	  en	  kvinnas	  hand	  skulle	  vara	  

mer	  lämplig	  än	  en	  mans	  till	  att	  utföra	  bränningar	  utvecklar	  inte	  Lincoln	  

ytterligare	  och	  jag	  har	  inte	  i	  någon	  annan	  litteratur	  hittat	  liknande	  påståenden.	  

Det	  är	  rimligare	  att	  anta	  att	  hantverksskickligheten	  är	  avgörande	  snarare	  än	  

könstillhörighet.	  

	  

	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  Lincoln,	  William	  Alexander	  (1980)	  The	  art	  and	  practice	  of	  marquetry	  s.	  153	  
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2.2	  Etablerade	  metoder	  för	  sandbränning	  

	  

2.2.1	  Pierre	  Ramond	  

	  

Pierre	  Ramonds	  bok	  ”Marquetry”	  är	  i	  särklass	  den	  bok	  som	  innehåller	  mest	  

matnyttig	  information	  kring	  metoder	  för	  bränning.	  Där	  finns	  angivet	  

temperaturer,	  djup	  på	  sand	  och	  metoder	  för	  att	  skugga	  enbart	  vissa	  delar.	  De	  

resultat	  jag	  fått	  stämmer	  väl	  överrens	  med	  Ramonds	  och	  skall	  jag	  

rekommendera	  en	  bok	  angående	  bränning	  blir	  det	  absolut	  denna.	  

	  

2.2.2	  Hantverkets	  bok	  

	  

Anmärkningsvärt	  i	  denna	  annars	  gedigna	  och	  välskrivna	  bok	  är	  att	  den	  går	  tvärt	  

emot	  mina	  erfarenheter	  av	  bränning.	  Elias	  Svedberg	  hävdar	  att:	  	  

	  

Önskar	  man	  en	  skuggning	  som	  jämnt	  avtonar	  från	  kanten	  

och	  in	  mot	  mitten,	  måste	  fanerbiten	  röras	  upp	  och	  ned	  så	  

att	  kanten	  utsättes	  för	  den	  största	  upphettningen	  och	  

intilliggande	  delar	  allt	  mindre	  och	  mindre.18	  

	  

Min	  erfarenhet	  är	  dock	  att	  temperaturen	  avtar	  så	  pass	  i	  sanden	  att	  övertoningen	  

uppkommer	  utan	  att	  en	  behöver	  röra	  faneret.	  Elias	  Svedberg	  som	  skrivit	  detta	  

kapitel	  har	  titeln	  arkitekt	  och	  inte	  dekopör.	  En	  förklaring	  till	  denna,	  som	  jag	  

anser	  det	  oegentlighet,	  skulle	  kunna	  vara	  att	  han	  iakttagit	  en	  dekopör	  i	  arbete.	  

Dekopören	  kan	  för	  att	  kontrollera	  att	  hen	  uppnår	  rätt	  grad	  av	  bränning,	  föra	  

fanerbiten	  upp	  och	  ner	  i	  sanden.	  Detta	  för	  att	  okulärt	  besiktiga	  graden	  av	  

bränning,	  snarare	  än	  för	  att	  åstadkomma	  en	  övertoning.	  Kanske	  ser	  det	  då	  ut	  

som	  att	  dekopören	  gör	  detta	  för	  övertoningens	  skull.	  	  

	  

	  

	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Paulsson,	  Gregor	  [red]	  (1934)	  Hantverkets	  bok	  Snickeri	  s.	  259	  
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2.2.3	  Ralph	  Bagnall	  

	  

Ralph	  Bagnall	  har	  gett	  ut	  ett	  häfte	  som	  heter	  ”Sand	  Shading	  –	  Mastering	  the	  ”Hot	  

Sand”	  Method	  for	  Shading	  Inlays”.	  Han	  gör	  anspråk	  på	  att	  detta	  häfte	  skall	  vara	  

relativt	  heltäckande	  men	  jag	  anser	  att	  det	  inte	  är	  till	  särskilt	  stor	  hjälp.	  Bagnall	  

har	  liksom	  jag	  förvånats	  över	  att	  metoden	  för	  sandbränning	  är	  så	  dåligt	  

beskriven	  och	  detta	  anger	  Bagnall	  som	  syfte	  till	  att	  han	  skrev	  sitt	  häfte.	  Han	  

använder	  en	  elektrisk	  stekpanna	  (med	  värmegivare	  inbyggt	  i	  pannan)	  att	  värma	  

sanden	  med.	  Detta	  för	  att	  slippa	  ha	  både	  en	  panna	  och	  en	  kokplatta.	  Vidare	  

använder	  Bagnall	  ”leveling	  sand”	  att	  bränna	  i.	  Sand	  som	  används	  för	  att	  lägga	  

stengångar	  och	  liknande.	  Det	  är	  relativt	  grov	  sand	  jämfört	  med	  blästersanden	  

som	  jag	  använt,	  men	  enligt	  Bagnall	  med	  fördelen	  är	  att	  den	  är	  lätt	  att	  få	  tag	  på	  

och	  billig.	  Han	  skriver	  dock	  vidare	  att	  en	  bör	  använda	  fin	  sand	  för	  ett	  jämnare	  

resultat,	  men	  anser	  att	  skillnaden	  är	  försumbar.	  Jag	  har	  relativt	  lågt	  förtroende	  

för	  Bagnalls	  resultat	  och	  anser	  inte	  att	  experimenten	  är	  särskilt	  väl	  utförda.	  Han	  

testar	  för	  få	  exemplar	  och	  drar	  snabba	  slutsatser	  tycker	  jag.	  En	  intressant	  poäng	  

har	  han	  dock	  i	  att	  hur	  väl	  faneret	  är	  putsat	  innan	  bränningen	  påverkar	  

bränningens	  resultat.	  Finare	  putsning	  medför	  ett	  jämnare	  resultat.	  Jag	  har	  tyvärr	  

prioriterat	  bort	  vidare	  tester	  av	  detta	  i	  mitt	  arbete.	  Vidare	  beskriver	  Bagnall	  i	  sitt	  

häfte	  hur	  en	  kan	  tillverka	  sandbrända	  medaljonger	  och	  fleuroner	  för	  

möbelprojekt.	  Dock	  komplicerar	  han	  inte	  alls	  produktionstekniska	  aspekter	  som	  

huruvida	  det	  är	  bäst	  att	  skugga	  innan	  eller	  efter	  vidare	  bearbetning	  av	  faneret	  

eller	  hur	  en	  skulle	  kunna	  produktionsanpassa	  denna	  tillverkning.	  Jag	  anser	  att	  

detta	  häfte	  lämpar	  sig	  bäst	  för	  hobbyprojekt.	  

	  

2.2.4	  Youtube	  

	  

http://www.youtube.com/watch?v=pBzItMJivtk	  

http://www.youtube.com/watch?v=HQg12E4HuDo	  

http://www.youtube.com/watch?v=cwZPgmPCJ6I	  

	  

Jag	  har	  undersökt	  en	  del	  filmer	  på	  Youtube	  som	  beskriver	  en	  metod	  för	  att	  

bränna	  faner	  i	  sand.	  Det	  är	  lite	  varierande	  kvalité	  på	  det	  tekniska	  utförandet	  men	  
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i	  stort	  visar	  de	  på	  samma	  metod.	  Ingen	  av	  filmerna	  hänvisar	  till	  

exponeringstemperaturer	  eller	  exponeringstider.	  Istället	  menar	  de	  att	  det	  

lättaste	  är	  att	  bränna	  ett	  antal	  testämnen	  för	  att	  nå	  önskvärt	  resultat.	  En	  metod	  

jag	  anser	  vara	  lämplig.	  Det	  finns	  ett	  visst	  värde	  i	  att	  titta	  på	  filmerna	  innan	  en	  

försöker	  sig	  på	  att	  bränna	  själv.	  Det	  är	  lättare	  att	  förstå	  tillvägagångssättet	  

genom	  att	  se	  en	  film	  snarare	  än	  att	  läsa	  sig	  till	  tekniken.	  Dock	  är	  Pierre	  Ramonds	  

ovan	  nämnda	  bok	  den	  bästa	  källan	  till	  information	  angående	  temperaturer	  och	  

exponeringstider	  anser	  jag.	  
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3	  Experiment	  

	  

3.1	  Definierande	  av	  terminologi	  

	  

Bränntekniken	  går	  kortfattat	  ut	  på	  att	  med	  någon	  form	  av	  värmekälla1	  hetta	  

upp	  någonting,	  det	  upphettade	  materialet	  kallar	  jag	  för	  medium2.	  Mediet	  har	  

som	  uppgift	  att	  transportera	  värmen	  från	  värmekällan,	  ju	  högre	  upp	  i	  mediet,	  

alltså	  ju	  längre	  från	  värmekällan	  man	  kommer,	  desto	  lägre	  bör	  temperaturen	  bli.	  

Det	  är	  den	  med	  höjden	  avtagande	  temperaturen	  som	  åstadkommer	  den	  

övertoning	  jag	  anser	  vara	  eftersträvansvärd.	  Jag	  har	  i	  mina	  experiment	  endast	  

undersökt	  faner3,	  dock	  faner	  av	  olika	  tjocklek	  och	  träslag.	  Den	  uppmätta	  

temperaturen	  vid	  

ögonblicket	  för	  

införandet	  av	  faneret	  i	  

mediet,	  jag	  har	  

konsekvent	  tagit	  

temperaturen	  mot	  

botten	  av	  

värmeplattan,	  kallar	  jag	  för	  exponeringstemperatur4.	  Tiden	  faneret	  har	  fått	  vara	  

i	  mediet	  kallar	  jag	  för	  exponeringstid5.	  Vinkeln	  jag	  applicerat	  faneret	  med	  

påverkar	  resultatet	  av	  bränningen,	  denna	  vinkel	  kallar	  jag	  exponeringsvinkel6.	  	  

	  

Schematisk	  skiss	  över	  skuggbränning.	  Bild	  4	  

Schematisk	  skiss	  2	  över	  skuggbränning.	  Bild	  5	  
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3.2	  Experiment	  –	  Sand	  som	  medium	  

	  

3.2.1	  Tid	  och	  temperatur	  

	  

	  

Upplägg	  och	  syfte	  

Mitt	  första	  experiment	  gick	  ut	  på	  att	  definiera	  en	  temperatur,	  i	  relation	  till	  en	  tid	  

lämplig	  att	  utföra	  bränningar	  i.	  Jag	  utförde	  detta	  experiment	  på	  0,6	  mm,	  radiellt	  

skuret	  björkfaner.	  Jag	  har	  tidigare	  erfarenhet	  av	  detta	  träslag,	  jag	  hade	  tillgång	  

till	  mycket	  björkfaner	  och	  jag	  anser	  att	  den	  ljusa	  björken	  estetiskt	  passar	  

tekniken.	  Testet	  utfördes	  med	  sand	  som	  medium,	  detta	  för	  att	  det	  är	  det	  medium	  

jag	  i	  huvudsak	  undersöker,	  för	  att	  jag	  har	  erfarenhet	  av	  det	  och	  för	  att	  man	  

historiskt	  använt	  det.	  Experimentet	  genomförde	  jag	  genom	  att	  bränna	  i	  var	  10:e	  

°	  C	  mellan	  240°	  C	  och	  300°	  C	  (mätt	  mot	  botten	  av	  sanden).	  Termometern	  jag	  har	  

tillgång	  till	  klarar	  300°	  C	  men	  jag	  anser	  det	  önskvärt	  att	  testa	  högre	  

temperaturer,	  något	  jag	  inte	  fick	  möjlighet	  att	  göra.	  Temperaturerna	  undersökte	  

jag	  i	  relation	  till	  exponeringstiden.	  För	  varje	  undersökt	  temperatur	  finns	  

testbitar	  för	  tiderna	  10,	  20,	  30,	  60	  och	  90	  sekunder.	  Jag	  utförde	  varje	  test	  i	  fyra	  

exemplar	  för	  att	  öka	  resultatets	  pålitlighet.	  	  

	  

Resultat	  

Jag	  anser	  detta	  experiment	  som	  väldigt	  lyckat.	  Man	  kan	  tydligt	  se	  en	  jämn	  och	  

gradvis	  stegring	  i	  bränning,	  i	  relation	  till	  stegrande	  temperatur	  och	  tid.	  

Spektrum	  av	  bränning	  i	  60	  sekunder.	  Från	  vänster	  240°	  C,	  var	  tionde	  grad	  till	  
300	  °	  C.	  Bild	  6	  
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Bränningen	  börjar	  framträda	  vid	  240°	  C/30	  sekunder	  (dock	  utan	  tydlig	  

övertonande	  effekt).	  Vid	  300°	  C/60	  sekunder	  börjar	  en	  förkolnad	  framträda	  

vilket	  indikerar	  att	  det	  varit	  för	  varmt/länge.	  	  

	  

Jag	  mätte	  temperaturen	  mot	  både	  botten	  av	  sanden	  men	  också	  mot	  toppen	  av	  

sanden.	  Det	  var	  ungefär	  90°	  C	  temperaturskillnad	  på	  de	  20	  mm	  sand	  jag	  hade.	  

Detta	  resultat	  förvånade	  mig	  något,	  jag	  trodde	  att	  temperaturen	  skulle	  avta	  

långsammare.	  	  

	  

Felkällor	  

Temperaturen	  mätte	  jag	  konstant	  under	  experimenten	  och	  tillät	  en	  tolerans	  om	  

±	  5°	  C.	  Jag	  upplevde	  temperaturen	  som	  lätt	  att	  kontrollera	  och	  tror	  inte	  det	  är	  en	  

stor	  felkälla.	  En	  felkälla	  är	  att	  alla	  ämnen	  jag	  testade	  kom	  ur	  samma	  bunt	  faner,	  

alltså	  från	  samma	  stock.	  Hur	  stor	  skillnad	  det	  är	  mellan	  olika	  individer	  av	  samma	  

träslag	  kan	  jag	  därför	  inte	  redogöra	  för.	  

	  

Under	  arbetet	  med	  mitt	  gesällprov	  utförde	  jag	  bränningar	  utan	  termometer	  och	  

tidtagarur.	  Istället	  tittade	  jag	  på	  varje	  enskild	  bit	  och	  avgjorde	  på	  det	  sättet	  när	  

jag	  var	  nöjd.	  Jag	  misstänker	  att	  jag	  hade	  en	  högre	  temperatur	  än	  300°	  C	  då	  

bränningarna	  gick	  snabbare	  än	  under	  mina	  experiment.	  Uppskattningsvis	  20-‐30°	  

C	  varmare.	  Min	  erfarenhet	  är	  att	  det	  också	  vid	  denna	  temperatur	  går	  att	  

kontrollera	  bränningens	  resultat.	  

	  

3.2.2	  Olika	  snittytor	  

	  

	  
Fanerämnets	  olika	  snitt.	  Från	  vänster,	  tangentiell,	  axiell	  och	  radiell	  snittyta.	  
Bild	  7	  
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Upplägg	  och	  syfte	  

I	  detta	  experiment	  ville	  jag	  undersöka	  skillnaderna	  mellan	  fanerämnets	  olika	  

renodlade	  snitt.	  Upplägget	  var	  samma	  som	  i	  experiment	  tid	  och	  temperatur	  med	  

skillnaden	  att	  jag	  brände	  enbart	  i	  300°	  C	  och	  testade	  bara	  60	  och	  90	  sekunders	  

bränningar.	  Skillnaden	  mot	  tidigare	  experiment	  var	  också	  att	  jag,	  för	  att	  uppfylla	  

experimentets	  syfte,	  brände	  med	  den	  tangentiella,	  radiella	  och	  axiella	  snittytan	  

ned	  mot	  värmeplattan.	  

	  

Resultat	  

Det	  är	  lätt	  att	  konstatera	  att	  snittytan	  påverkar	  bränningens	  resultat,	  både	  

estetiskt	  men	  också	  fysiskt.	  Det	  tangentiella	  snittet	  har	  påverkats	  kraftigast	  med	  

en	  jämn	  övertoning.	  Det	  radiella	  snittet	  har	  en	  distinktare	  avslutning,	  där	  

bränningen	  inte	  längre	  påverkar.	  Detta	  tror	  jag	  snarare	  är	  upplevt	  än	  faktiskt	  då	  

årsringarna	  hjälper	  till	  att	  förmedla	  denna	  känsla.	  Det	  axiella	  snittet	  får	  en	  lite	  

smutsigare	  (positivt	  eller	  negativt)	  känsla.	  Avslutningen	  känns	  odefinierad	  då	  

bränningen	  följer	  med	  porerna	  i	  träet.	  Detta	  framträder	  extra	  tydligt	  vid	  

bränning	  i	  tjockare	  faner.	  Metodmässigt	  är	  det	  lättare	  att	  stoppa	  ned	  den	  axiella	  

ytan	  då	  faneren	  inte	  slår	  sig	  i	  den	  riktningen,	  de	  är	  betydligt	  mycket	  styvare	  i	  den	  

riktningen.	  Vill	  man	  utföra	  stora	  bränningar,	  en	  lång	  skuggning,	  är	  det	  lättare	  att	  

göra	  detta	  i	  den	  axiella	  riktningen	  på	  grund	  av	  dess	  styvhet.	  För	  vidare	  

jämförelser	  av	  det	  estetiska	  uttrycket	  hänvisar	  jag	  till	  mina	  fysiska	  prover.	  

	  

Felkällor	  

Liksom	  i	  tidigare	  experiment	  har	  temperaturen	  och	  exponeringstiden	  känts	  

kontrollerad.	  En	  eventuell	  felkälla	  skulle	  kunna	  vara	  att	  de	  olika	  riktningarna	  

påverkar	  hur	  faneren	  slår	  sig	  vid	  exponeringen	  i	  sanden.	  Detta	  skulle	  i	  sådana	  

fall	  förändra	  exponeringsvinkeln	  vilket	  skulle	  minska	  trovärdigheten	  i	  testet.	  Jag	  

upplever	  inte	  detta	  som	  särskilt	  troligt	  eller	  av	  avgörande	  betydelse.	  	  
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3.2.3	  Exponeringsvinkel	  

	  

Upplägg	  och	  syfte	  

Detta	  experiment	  syftade	  till	  att	  ta	  fram	  en	  lämplig	  exponeringsvinkel.	  Upplägget	  

var	  samma	  som	  i	  experiment	  tid	  och	  temperatur	  med	  skillnaden	  att	  jag	  brände	  

enbart	  i	  300°	  C	  och	  testade	  bara	  60	  sekunders	  bränningar.	  Jag	  sågade	  till	  bitar	  

med	  vinkel,	  var	  tionde	  grad,	  från	  30°	  till	  80°.	  Jag	  applicerade	  faneret	  i	  sanden	  

med	  stöd	  av	  vinkelbiten.	  	  

	  

Resultat	  

Jag	  är	  missnöjd	  med	  resultatet	  i	  detta	  experiment.	  Appliceringen	  var	  svår	  att	  

utföra	  då	  faneren	  slår	  sig	  när	  de	  kommer	  i	  kontakt	  med	  sanden.	  Resultatet	  visar	  

inte	  alls	  en	  stigande,	  mer	  utdragen	  längd	  av	  övertoning,	  vilket	  det	  enligt	  teorin	  

borde	  göra.	  Min	  erfarenhet	  säger	  att	  den	  maximala	  vinkeln	  (längst	  bränning)	  är	  

mellan	  40°	  och	  50°.	  Lägre	  vinkel	  gör	  att	  faneret	  viker	  sig	  och	  inte	  tränger	  in	  i	  

sanden	  på	  ett	  bra	  sätt	  (i	  den	  axiella	  riktningen	  kan	  man	  ha	  lägre	  vinkel).	  Bäst	  för	  

repeterbarheten	  upplever	  jag	  att	  bränning	  i	  90°	  är.	  Det	  är	  då	  som	  lättast	  att	  

trycka	  ned	  faneret	  i	  sanden.	  	  

	  

Felkällor	  

Jag	  upplevde	  införandet	  av	  faneret	  i	  sanden	  som	  den	  stora	  svårigheten	  i	  detta	  

experiment.	  Att	  ha	  koll	  på	  vinkeln	  och	  hur	  faneret	  påverkades/slog	  sig	  vid	  mötet	  

i	  sanden	  blev	  komplicerat.	  Detta	  test	  borde	  ha	  utförts	  i	  den	  axiella	  riktningen	  

istället	  för	  den	  radiella	  som	  jag	  gjorde.	  Detta	  för	  att	  faneret	  är	  styvare	  i	  den	  

riktningen.	  Jag	  skulle	  kanske	  också	  ha	  provat	  med	  måtten	  lite	  vinkel,	  mer	  vinkel	  

och	  mycket	  vinkel	  för	  att	  lyckas	  bättre	  med	  penetrationen	  av	  sanden.	  Då	  skulle	  

jag	  kunnat	  koncentrera	  mig	  mer	  på	  hur	  faneret	  slog	  sig	  snarare	  än	  på	  exakt	  

vilken	  vinkel	  faneret	  var	  i.	  Jag	  står	  trots	  dessa	  resultat	  fast	  vid	  att	  

exponeringsvinkeln	  påverkar	  längden	  på	  bränningen.	  
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3.2.4	  Fanertjocklekar	  

	  

Upplägg	  och	  syfte	  

I	  detta	  experiment	  ville	  jag	  undersöka	  skillnaderna	  i	  resultatet	  mellan	  olika	  

fanertjocklekar.	  Upplägget	  var	  samma	  som	  i	  experiment	  1	  med	  skillnaden	  att	  jag	  

brände	  enbart	  i	  300°	  C	  och	  testade	  bara	  90	  sekunders	  bränningar.	  Jag	  brände	  

0,6,	  1	  och	  1,5	  mm	  faner	  i	  den	  radiella	  och	  axiella	  riktningen.	  

	  

Resultat	  

Fanerets	  tjocklek	  påverkar	  hur	  kraftig	  bränningen	  blir.	  Tunnare	  faner	  påverkas	  

kraftigare	  av	  bränningen	  medans	  tjockare	  faner	  kräver	  högre	  temperatur	  eller	  

längre	  exponeringstid	  för	  att	  få	  samma	  bränning.	  Ett	  mindre	  väntat	  resultat	  av	  

bränningen	  i	  1,5	  mm	  faneret	  är	  att	  bränningen	  sticker	  iväg	  i	  vissa	  porer	  och	  ger	  

ett	  ”smutsigt”	  resultat.	  Detta	  framträder	  kraftigast	  i	  det	  axiella	  snittet	  men	  också	  

i	  det	  tangentiella	  (jag	  hänvisar	  vidare	  till	  mina	  fysiska	  prover	  för	  närmare	  

estetisk	  redogörelse).	  Jag	  misstänker	  att	  detta	  beror	  på	  att	  fibrerna	  i	  faneret	  i	  

Experiment	  med	  fanertjocklekar.	  Ovanifrån,	  1,5,	  0,8	  och	  0,6	  mm	  
björkfaner.	  Bild	  8	  
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viss	  mån	  knäckts	  vid	  uppskärningen.	  De	  knäckta	  fibrerna,	  som	  står	  ut	  från	  

faneret,	  har	  bränts	  betydligt	  kraftigare	  än	  resten.	  Huruvida	  detta	  endast	  

förekommer	  i	  den	  fanerbunt	  jag	  testat,	  eller	  om	  det	  är	  generellt	  för	  tjockare	  

skuret	  faner,	  vågar	  jag	  inte	  svara	  på	  då	  jag	  endast	  testat	  en	  bunt.	  Vad	  gäller	  

appliceringen	  av	  faneret	  i	  sanden,	  tränger	  det	  tjockare	  faneret	  undan	  mer	  sand	  

än	  det	  tunnare.	  Det	  blir	  som	  en	  nedsänkning	  runt	  faneret.	  Av	  denna	  anledning	  

kan	  det	  vara	  klokt	  att	  arbeta	  med	  ett	  högre	  lager	  sand.	  Tjockare	  faner	  slår	  sig	  

inte	  lika	  mycket	  som	  det	  tunnare	  vid	  appliceringen.	  

	  

Felkällor	  

Detta	  experiments	  stora	  felkälla	  är	  att	  jag	  endast	  testat	  faner	  ur	  en	  bunt.	  Jag	  

vågar	  därför	  inte	  säga	  att	  mitt	  resultat	  vad	  gäller	  1,5	  mm	  faneret	  är	  generellt,	  

men	  jag	  tror	  det.	  I	  övrigt	  upplever	  jag	  detta	  experiment	  som	  trovärdigt.	  

	  

3.2.5	  Flera	  faner	  samtidigt	  

	  

	  
	  

	  

Upplägg	  och	  syfte	  

I	  detta	  experiment	  ville	  jag	  av	  rationaliseringsskäl	  testa	  att	  bränna	  två	  faner	  

samtidigt.	  Jag	  applicerade	  två	  faner,	  dikt	  an	  mot	  varandra,	  samtidigt	  som	  jag	  

bredvid	  stoppade	  ned	  ett	  ensamt	  faner.	  Alla	  bränningar	  utfördes	  med	  90°	  

exponeringsvinkel,	  90	  sekunders	  exponeringstid	  i	  300°	  C.	  Experimentet	  utfördes	  

på	  0,6	  mm	  faner	  i	  det	  radiella	  snittet.	  	  

	  

Två	  faner	  samtidigt.	  Bild	  9	  
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Resultat	  

Skillnaden	  mellan	  att	  bränna	  ett	  faner	  och	  två	  är	  ytterst	  marginell.	  Resultatet	  av	  

bränningarna	  är	  likvärdiga.	  Jag	  fick	  under	  bränningen	  känslan	  av	  att	  de	  dubbla	  

faneren,	  vid	  appliceringen,	  slog	  sig	  åt	  varsitt	  håll.	  Detta	  medförde	  att	  det	  kom	  

tillräckligt	  mycket	  sand	  mellan	  fanerarken	  för	  att	  bränna	  de	  båda	  i	  samma	  

utsträckning	  som	  ett	  ensamt	  ark.	  Jag	  anser	  mig	  kunna	  konstatera	  att	  det	  går	  lika	  

bra	  att	  bränna	  ett	  som	  två	  ark	  samtidigt.	  Detta	  förutsatt	  att	  det	  är	  0,6	  mm	  faner	  i	  

sand.	  

	  

Felkällor	  

Detta	  experiment	  kändes	  väldigt	  kontrollerat	  då	  jag	  brände	  de	  två	  olika	  delarna	  

samtidigt.	  Alltså	  brändes	  de	  med	  samma	  temperatur	  och	  tid.	  Att	  faneren	  

separerades	  under	  bränningen	  påverkar	  förstås	  resultatet	  av	  bränningen.	  Jag	  

anser	  dock	  inte	  detta	  vara	  en	  felkälla	  utan	  ett	  resultat	  av	  experimentet.	  

	  

3.2.6	  Olika	  träslag	  och	  infärgat	  faner	  

	  

	  

	  

Olika	  träslag	  brända	  i	  300°	  C	  med	  en	  90	  sekunder	  lång	  exponering.	  Bild	  10	  
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Upplägg	  och	  syfte	  

I	  detta	  experiment	  har	  jag	  testat	  hur	  olika	  träslag	  förhåller	  sig	  till	  varandra	  vad	  

gäller	  bränningar.	  Syftet	  har	  varit	  att	  undersöka	  vilka	  ungefärliga	  temperaturer	  

och	  tider	  som	  passar	  de	  olika	  träslagen.	  Jag	  har	  förutom	  att	  undersöka	  olika	  

träslag	  också	  testat	  genomfärgade	  faner.	  Upplägget	  har	  varit	  att	  bränna	  alla	  

träslag	  i	  300°	  C	  med	  en	  90	  sekunder	  lång	  exponering	  i	  90°	  vinkel	  mot	  

värmeplattan.	  Jag	  önskade	  bränna	  alla	  träslag	  på	  samma	  sätt	  för	  att	  visa	  på	  en	  

relation	  mellan	  träslagen.	  Jag	  hade	  avsikten	  att	  arbeta	  vidare	  med	  varje	  träslag	  

och	  utifrån	  dessa	  tester	  bara	  få	  en	  ungefärlig	  exponeringstid	  och	  temperatur	  

(varmare	  eller	  kallare	  än	  300°	  C	  och	  kortare	  eller	  längre	  än	  90	  sekunder).	  Jag	  

valde	  en	  relativt	  hög	  temperatur	  och	  lång	  tid	  utifrån	  mina	  experiment	  med	  

björken.	  Detta	  för	  att	  vara	  säker	  på	  att	  hela	  spektrumet	  av	  bränningen	  kommer	  

med	  på	  varje	  träslag,	  från	  förkolning	  till	  minsta	  möjliga	  påverkan.	  Tiden	  räckte	  

tyvärr	  inte	  till	  för	  vidare	  experiment	  men	  jag	  anser	  att	  dessa	  prover	  är	  

tillräckliga	  och	  att	  det	  ganska	  enkelt	  går	  att	  hitta	  en	  lämplig	  exponeringstid	  för	  

de	  olika	  träslagen.	  

	  

De	  träslag	  jag	  testat	  är:	  

Björk,	  Alm,	  Valnöt,	  Lönn,	  Körsbär,	  Päron,	  Ek,	  Ask	  och	  Masurbjörk.	  De	  infärgade	  

faneren	  jag	  testat	  är	  huvudsakligen	  i	  rundskuren	  björk,	  men	  också	  tigerlönn,	  

Betsade	  faner	  brända	  i	  300°	  C	  med	  en	  90	  sekunder	  lång	  exponering.	  Bild	  11	  
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fågelögonlönn	  och	  Bolivar	  (jag	  vet	  inte	  vad	  detta	  träslag	  heter	  på	  svenska).	  Alla	  

faner	  är	  mellan	  0.6	  och	  0.8	  mm.	  

	  

Resultat	  

Resultatet	  är	  olika	  för	  de	  olika	  träslagen.	  Vissa	  träslag	  bränns	  mer	  än	  andra	  och	  

de	  olika	  träslagen	  får	  olika	  karaktär.	  Istället	  för	  att	  redogöra	  skriftligen	  hänvisar	  

jag	  i	  huvudsak	  till	  mitt	  fysiska	  material.	  Vissa	  generella	  slutsatser	  ska	  jag	  dock	  

försöka	  dra.	  	  

	  

Betserna	  påverkar	  hur	  bränningen	  blir.	  Det	  krävs	  generellt	  längre	  

exponeringstid/högre	  exponeringstemperatur	  än	  obetsade	  ämnen	  för	  att	  uppnå	  

samma	  grad	  av	  bränning.	  Resultaten	  för	  de	  olika	  färgerna	  varierar	  också	  

sinsemellan.	  Jag	  har	  svårt	  att	  avgöra	  huruvida	  det	  i	  beror	  på	  pigmenten	  eller	  om	  

det	  har	  att	  göra	  med	  de	  olika	  fanerarkens	  egenskaper,	  hur	  mycket	  varje	  enskild	  

stock	  skiljer	  sig	  från	  varandra.	  De	  flesta	  infärgade	  faner	  jag	  testat	  är	  av	  

rundskuren	  björk,	  därav	  har	  de	  samma	  snittyta.	  Jag	  vill	  mena	  att	  skillnaderna	  i	  

resultaten	  i	  huvudsak	  har	  att	  göra	  med	  pigmenten	  men	  har	  svårt	  att	  leda	  detta	  i	  

bevis.	  

	  

Jag	  har	  försökt	  definiera	  vad	  i	  träslagen	  som	  gör	  att	  de	  bränns	  mer	  eller	  mindre	  

kraftigt.	  Jag	  har	  jämfört	  band-‐,	  ströband-‐	  och	  ströporiga	  träslag,	  försökt	  hitta	  

mönster	  med	  densitet	  och	  hårdhet	  som	  utgångspunkt	  och	  funderat	  kring	  andra	  

eventuella	  element	  som	  skulle	  kunna	  påverka	  resultatet.	  Jag	  upplever	  inte	  att	  jag	  

har	  hittat	  ett	  tillfredsställande	  mönster	  och	  anser	  det	  inte	  särskilt	  viktigt.	  Min	  

erfarenhet	  är	  att	  alla	  träslag	  jag	  testat	  går	  att	  bränna,	  med	  olika	  men	  

tillfredsställande	  resultat.	  Det	  gäller	  att	  hitta	  en	  för	  träslaget	  lämplig	  temperatur	  

och	  exponeringstid	  för	  att	  uppnå	  det	  önskade	  resultatet.	  Nedan	  följer	  en	  lista	  för	  

i	  vilken	  utsträckning	  och	  i	  vilken	  grad	  mina	  testbitar	  påverkats	  med	  den	  

kraftigaste	  bränningen	  överst.	  	  

	  

Körsbär	   	  

Valnöt	   	  

Päron	   	  
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Björk	   	  

Alm	   	  

Lönn	   	  

Ask	   	  

Ek	   	  
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3.3	  Övriga	  medium	  

	  

Jag	  har	  valt	  att	  testa	  olika	  medium	  att	  bränna	  i	  för	  att	  se	  vilka	  olika	  estetiska	  

uttryck	  en	  kan	  uppnå.	  I	  huvudsak	  har	  jag	  testat	  olika	  form	  (till	  exempel	  olika	  

stora	  kulor)	  på	  delarna	  av	  mediumet.	  Jag	  har	  vidare	  letat	  efter	  ett	  material	  

(medium)	  som	  åstadkommer	  längre	  bränningar	  än	  sand.	  Detta	  material	  

transporterar	  värme	  bättre	  än	  sand	  vilket	  skulle	  generera	  en	  mer	  utdragen	  

bränning.	  Materialet	  får	  dock	  inte	  transportera	  värme	  så	  pass	  att	  hela	  mediumet	  

får	  samma	  temperatur.	  	  

	  

3.3.1	  Metod	  

	  

Till	  en	  början	  testade	  jag	  de	  olika	  mediumen	  på	  samma	  sätt	  som	  jag	  testat	  i	  

sanden.	  Jag	  förhöll	  mig	  dock	  friare	  till	  temperaturer	  och	  hade	  snarare	  än	  en	  

kontrollerad	  temperatur,	  så	  varmt	  som	  möjligt.	  Det	  var	  svårt	  att	  hitta	  en	  

repeterbar	  och	  tillförlitlig	  punkt	  att	  mäta	  temperaturen	  på	  och	  därför	  valde	  jag	  

bort	  att	  anstränga	  mig	  kring	  temperaturer.	  På	  grund	  av	  dessa	  mediums	  

beskaffenhet	  (då	  framförallt	  kulorna)	  var	  jag	  tvungen	  att	  ha	  någon	  form	  av	  

behållare.	  Jag	  tog	  en	  konservburk	  och	  sågade	  bort	  botten,	  hällde	  kulorna	  i	  denna	  

och	  ställde	  paketet	  på	  värmeplattan.	  

	  

3.3.2	  Grus,	  olika	  storlekar	  

	  

Min	  tydliga	  erfarenhet	  av	  grus	  som	  medium	  för	  bränning	  är	  negativ.	  Problemet	  

är	  att	  det	  inte	  går	  att	  komma	  ner	  i	  gruset	  utan	  att	  faneret	  knäcks.	  I	  viss	  mån	  går	  

det	  att	  penetrera	  gruset	  med	  faneret	  men	  endast	  i	  den	  axiella	  riktningen.	  Jag	  har	  

testat	  olika	  dimensioner	  på	  grus,	  de	  storlekar	  som	  finns	  i	  djurbutiker	  och	  säljs	  

som	  akvariegrus.	  Min	  erfarenhet	  är	  att	  om	  gruset	  är	  så	  stort	  att	  det	  ger	  ett	  

annorlunda	  estetiskt	  uttryck,	  är	  det	  svårt,	  i	  det	  närmaste	  omöjligt,	  att	  få	  ned	  

faneret	  i	  mediet.	  Är	  gruset	  så	  litet	  att	  det	  lätt	  går	  att	  få	  ned	  faneret	  får	  man	  

samma	  effekt	  som	  av	  sand.	  Sanden	  är	  dock	  lättare	  att	  forcera	  och	  är	  därför	  

lämpligare	  som	  medium.	  
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3.3.3	  Kulor	  

	  

Mässingskulor	  (smyckesbutik)	  Ø	  6	  mm	  och	  Ø	  15	  mm	  

Jag	  hade	  stora	  förhoppningar	  inför	  testerna	  med	  mässingskulor.	  Min	  hypotes	  var	  

att	  jag	  skulle	  kunna	  åstadkomma	  en	  bränning	  som	  skulle	  likna	  ett	  åskmoln	  som	  

tornar	  upp	  sig,	  mörkare	  kraftigare	  bullar	  nedtill	  med	  en	  avtagande	  skuggning	  

uppåt.	  Detta	  blev	  dock	  inte	  resultatet.	  Bränningen	  blev	  relativt	  jämn	  och	  liknade	  

bränningen	  i	  sand	  mer	  än	  jag	  förväntat	  mig.	  Dock	  uppstår	  en	  viss	  prickighet,	  

framförallt	  vid	  kortare	  exponeringstider.	  Denna	  prickighet	  upplever	  jag	  som	  

odefinierad.	  Liksom	  med	  gruset	  var	  exponeringen	  av	  faneret	  i	  mediet	  svår	  då	  det	  

är	  komplicerat	  att	  trycka	  ned	  faneret	  bland	  kulorna.	  

	  

Glaspärlor	  (smyckesbutik)	  Ø	  6	  mm	  

Jag	  utförde	  en	  del	  experiment	  med	  glaspärlor.	  Detta	  medium	  gav	  i	  än	  större	  

utsträckning	  än	  mässingskulorna	  samma	  resultat	  som	  sanden.	  Dock	  med	  

nackdelen	  att	  det	  är	  svårare	  att	  applicera	  faneret.	  Jag	  gav	  fort	  upp	  utförligare	  

tester	  i	  detta	  medium.	  

	  

	  

Experiment	  med	  kulor.	  Bild	  12	  
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Rostfria	  kulor	  (kullagerkulor)	  Ø	  8	  mm	  

Generellt	  för	  alla	  kulor	  gäller	  att	  appliceringen	  av	  faner	  är	  svår.	  Det	  är	  svårt	  att	  

trycka	  ned	  faneret.	  De	  rostfria	  kulorna	  ger	  ett	  väldigt	  odistinkt	  uttryck.	  Det	  går	  

knappt	  att	  avläsa	  att	  faneret	  utsatts	  för	  kulor	  då	  formen	  på	  bränningarna	  är	  

väldigt	  oregelbundna.	  	  

	  

3.3.4	  Ny	  metod	  

Då	  jag	  stött	  på	  problem	  med	  exponeringen	  i	  kulor,	  framförallt	  vid	  applicerandet	  

av	  faneret,	  önskade	  jag	  ta	  fram	  en	  ny	  metod	  för	  att	  bränna	  med	  kulor.	  Istället	  för	  

att	  ha	  kulorna	  i	  en	  behållare	  byggde	  jag	  upp	  ett	  lågt	  staket	  på	  värmeplattan	  och	  

hällde	  ut	  alla	  kulor	  på	  den	  varma	  ytan.	  Vidare	  lade	  jag	  ett	  faner	  på	  kulorna	  och	  

ytterligare	  en	  tyngd	  (en	  träbit)	  ovanpå	  faneret.	  Då	  jag	  hade	  flest	  (störst	  volym)	  

av	  de	  stora	  mässingskulorna	  utförde	  jag	  dessa	  experiment	  endast	  med	  dem.	  

Detta	  gav	  ett	  väldigt	  distinkt	  och	  prickigt	  resultat.	  Man	  får	  olika	  typer	  av	  prickar	  

beroende	  på	  exponeringstid.	  Man	  kan	  få	  olika	  täthet	  mellan	  prickarna,	  antingen	  

genom	  att	  bränna	  en	  stund	  och	  flytta	  faneret	  något	  och	  fortsätta	  bränna,	  detta	  

ger	  en	  viss	  oregelbundenhet	  bland	  prickarna.	  Man	  kan	  också	  reglera	  tätheten	  

bland	  prickarna	  genom	  att	  anpassa	  storleken	  på	  kulorna.	  Desto	  större	  kulor	  

desto	  större	  avstånd	  mellan	  prickarna.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Experiment	  med	  kulor,	  stegrande	  exponeringstid.	  Bild	  13	  
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3.3.5	  Granulat/pulver	  

	  

	  

Till	  skillnad	  mot	  kulorna	  har	  granulaten	  metodologiskt	  fungerat	  väldigt	  bra.	  Det	  

är	  lätt	  att	  applicera	  faneret	  och	  lätt	  att	  bygga	  ”högar”	  att	  applicera	  faneret	  i.	  Alla	  

material	  har	  jag	  fått	  från	  blästringsindustrin.	  

	  

Glaskulor	  (blästermedel)	  Ø	  0,3	  mm	  

Detta	  material	  upplever	  jag	  som	  positivt.	  Bränningsegenskaperna	  är	  i	  det	  

närmaste	  identiska	  med	  sandens.	  En	  kan,	  som	  jag	  upplever	  det,	  åstadkomma	  en	  

marginellt	  längre	  bränning,	  men	  med	  betoning	  på	  marginellt.	  Glaskulornas	  

fördel	  är	  att	  de	  inte	  fastnar	  i	  porerna	  på	  träet	  i	  samma	  utsträckning	  som	  sanden.	  

Vid	  bränning	  i	  sand	  får	  man	  efter	  bränningen,	  borsta	  eller	  blåsa	  av	  faneren	  för	  

att	  inte	  sandkornen	  ska	  fastna	  i	  faneret.	  Det	  är	  en	  enkel	  manöver	  att	  få	  bort	  

sanden,	  men	  vid	  bränning	  i	  glas	  slipper	  man	  den	  manövern.	  Nackdelen	  är	  att	  det	  

är	  betydligt	  mycket	  dyrare	  än	  sanden,	  men	  en	  livstidsförbrukning	  kostar	  500	  

kronor.	  

	  

Experiment	  medium.	  Aluminiumoxid	  till	  vänster,	  glaskulor	  för	  blästring	  till	  
höger.	  Bild	  14	  
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Aluminiumoxid	  (blästermedel)	  Ø	  0,05	  mm	  

Aluminiumoxiden	  har	  fungerat	  dåligt.	  Den	  transporterar	  inte	  värme	  på	  samma	  

sätt	  som	  glaset/sanden	  och	  åstadkommer	  därför	  en	  mindre	  bränning.	  Vid	  

införandet	  av	  faneret	  ”dammar”	  den	  på	  ett	  märkligt	  sätt.	  Jag	  anser	  det	  inte	  

intressant	  att	  gå	  vidare	  med	  detta	  material.	  

	  

Sand	  (blästermedel,	  önskar	  man	  finare	  sand	  finns	  det	  i	  djuraffärer	  och	  kallas	  

chinchillasand)	  Ø	  0,2-0,5	  mm	  

Blästersanden	  är	  det	  material	  jag	  har	  utfört	  den	  största	  delen	  av	  testerna	  i	  och	  

använder	  som	  referensmaterial.	  Det	  är	  det	  material	  som	  historiskt	  använts.	  I	  den	  

litteratur	  jag	  tagit	  del	  av	  står	  det	  att	  man	  bör	  ha	  så	  fin	  sand	  som	  möjligt.	  Min	  

erfarenhet	  för	  mitt	  projekt	  är	  dock	  att	  den	  blästersand	  jag	  använt	  är	  helt	  

tillfredsställande.	  	  

	  

3.3.6	  Vidare	  medium	  att	  testa	  

	  

Jag	  har	  valt	  att	  i	  mitt	  arbete,	  snarare	  än	  att	  avgränsa	  mig	  kraftigt,	  försöka	  göra	  

flera	  undersökningar	  och	  hänvisa	  till	  intressanta	  områden	  att	  undersöka	  vidare.	  

Detta	  för	  att	  det	  finns	  lite	  tidigare	  litteratur	  på	  området	  och	  för	  att	  försöka	  ge	  en	  

något	  mer	  heltäckande	  bild	  av	  tekniken.	  

	  

För	  att	  kunna	  åstadkomma	  de	  längre,	  mer	  utdragna	  bränningarna	  jag	  beskriver	  i	  

början	  av	  detta	  kapitel	  behöver	  man	  ett	  medium	  som	  transporterar	  värme	  bättre	  

än	  sand.	  Inom	  blästringsindustrin	  finns	  det	  något	  som	  heter	  stålsand.	  Det	  är	  små	  

stålkulor	  med	  minsta	  diametern	  0,2-‐0,4	  mm.	  Dessa	  skulle	  vara	  väldigt	  

intressanta	  att	  testa.	  Ett	  stort	  problem	  för	  mig	  har	  varit	  att	  de	  återförsäljare	  jag	  

varit	  i	  kontakt	  med	  har	  varit	  förvånansvärt	  ovilliga	  att	  ge	  mig	  prover	  och	  minsta	  

kvantitet	  att	  köpa	  är	  25	  kg.	  Ganska	  fort	  tog	  därför	  mina	  pengar	  slut.	  Vidare	  skulle	  

det	  vara	  intressant	  att	  undersöka	  mässings-‐	  och	  kopparslipspån.	  Då	  menar	  jag	  

inte	  i	  kulform	  utan	  som	  granulat.	  En	  stor	  insats	  skulle	  kunna	  göras	  om	  man	  

arbetar	  fram	  en	  skala	  för	  vilka	  proportioner	  man	  blandar	  förslagsvis	  

kopparslipspån	  och	  sand	  med.	  På	  detta	  sätt	  tror	  jag	  att	  man	  med	  stor	  kontroll	  

skulle	  kunna	  styra	  bränningens	  längd.	  Jag	  har	  dock	  inte	  testat	  några	  blandningar	  
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alls	  och	  vågar	  inte	  uttala	  mig	  om	  hur	  det	  skulle	  bli.	  Jag	  tror	  och	  hoppas	  dock	  att	  

det	  skulle	  generera	  en	  jämn	  bränning.	  

	  

I	  mitt	  arbete	  har	  jag	  prioriterat	  bort	  bränningar	  i	  lasermaskin	  men	  det	  skulle	  

vara	  spännande	  att	  undersöka.	  Jag	  har	  heller	  inte	  undersökt	  hur	  man	  kan	  

maskera	  faner	  för	  att	  åstadkomma	  bränningar	  på	  enbart	  delar	  av	  ett	  faner.	  Det	  

är	  en	  utveckling	  som	  skulle	  vara	  intressant	  att	  undersöka.	  

	  

Blandningar	  av	  olika	  slag	  som	  till	  exempel	  att	  blanda	  kulor	  i	  sand	  hade	  varit	  

intressant	  att	  prova.	  Jag	  har	  svårt	  att	  förutse	  vilket	  resultat	  det	  skulle	  ge.	  En	  

undersökning	  kring	  andra	  former	  än	  kulor,	  av	  massiva	  material,	  till	  exempel	  

cylindrar	  eller	  kuber	  önskar	  jag	  vid	  tillfälle	  undersöka.	  Sammanfattningsvis	  

upplever	  jag	  att	  jag	  fortfarande	  bara	  grävt	  på	  ytan	  av	  ett	  jätteämne.	  Detta	  är	  en	  

första	  guide	  och	  jag	  hoppas	  att	  jag	  någon	  gång	  kommer	  få	  möjligheten	  att	  

undersöka	  detta	  vidare.	  
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3.4	  Repeterbarhet	  

	  

Dessa	  uppgifter	  vilar	  på	  den	  erfarenhet	  jag	  uppnått	  under	  mitt	  

experimenterande	  och	  är	  ett	  resonerande,	  med	  min	  kunskap	  i	  ryggen,	  snarare	  än	  

utförda	  experiment	  med	  enbart	  stor	  repeterbarhet	  som	  mål.	  

	  

För	  att	  uppnå	  stor	  repeterbarhet	  anser	  jag	  att	  det	  viktigaste	  är	  en	  värmekälla	  

som	  ger	  en	  över	  tid	  och	  yta	  jämn	  värme.	  Jag	  menar	  att	  det	  är	  bra	  att	  ha	  en	  

tjockare	  plåt,	  cirka	  10	  mm	  att	  ha	  mediet	  på.	  Denna	  plåt	  både	  buffrar	  och	  fördelar	  

värme,	  vilket	  ökar	  homogeniteten	  hos	  värmekällan.	  Enklast	  är	  att	  föra	  ned	  

faneret	  i	  90	  graders	  vinkel	  mot	  värmeplattan.	  Vill	  man	  åstadkomma	  längre	  

bränningar	  anser	  jag	  det	  lämpligare	  att	  laborera	  med	  mediumet	  snarare	  än	  att	  

applicera	  faneret	  med	  vinkel.	  	  

	  

3.5	  Värmekälla	  

	  

Jag	  har	  inte	  utfört	  några	  tester	  med	  vetenskaplig	  ambition	  över	  vilken	  

värmekälla	  som	  ger	  det	  bästa	  resultatet.	  Dock	  har	  jag	  uppnått	  viss	  erfarenhet	  och	  

kommer	  i	  detta	  kapitel	  resonera	  kring	  vilken	  värmekälla	  man	  bör	  använda.	  

	  

3.5.1	  Förutsättningar	  

	  

Eftersträvansvärt	  med	  värmekällan	  är	  att	  den	  avger	  en,	  över	  ytan	  och	  över	  tid,	  

jämn	  värme.	  Eftersom	  det	  här	  arbetet	  i	  huvudsak	  syftar	  till	  parkettläggningar	  

och	  det	  ofta	  är	  rationellt	  att	  bränna	  längre	  ämnen	  för	  vidare	  bearbetning,	  är	  den	  

brännande	  ytans	  längd	  ett	  viktigt	  kriterium.	  Jag	  har	  under	  mitt	  projekt	  testat	  två	  

olika	  typer	  av	  värmeplattor,	  en	  infravärmare,	  öppen	  eld	  och	  gasol.	  Nedan	  

redogör	  jag	  för	  de	  olika	  typernas	  för-‐	  och	  nackdelar.	  

	  

3.5.2	  Yta	  för	  medium	  

	  

Gasolen	  och	  vedeldningen	  kräver	  något	  att	  lägga	  sanden	  på.	  Jag	  har	  testat	  en	  

ugnsplåt,	  en	  5	  mm,	  en	  10	  mm	  och	  en	  18	  mm	  stålplåt.	  Min	  erfarenhet	  är	  att	  10	  
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mm	  plåten	  var	  bäst.	  Den	  både	  buffrar	  och	  fördelar	  värmen	  för	  en	  jämnare	  

bränning.	  5	  mm	  plåten	  slog	  sig	  rejält	  vid	  uppvärmning,	  detta	  medförde	  

svårigheter	  i	  att	  åstadkomma	  en	  jämn	  bränning.	  Ugnsplåten	  klarade	  inte	  av	  att	  

buffra	  eller	  fördela	  värmen	  vilket	  medförde	  ett	  ojämnare	  resultat.	  Nackdelen	  

med	  den	  tjockare	  plåten	  är	  att	  den	  tar	  lång	  tid	  att	  värma	  upp,	  20-‐30	  minuter.	  Det	  

skulle	  vara	  väldigt	  spännande	  att	  testa	  med	  en	  U-‐balk.	  Både	  för	  att	  den	  till	  

formen	  kan	  hålla	  fast	  mediet,	  men	  också	  för	  att	  den	  kanske	  skulle	  värma	  upp	  en	  

större	  del	  av	  mediet.	  Värmen	  skulle	  förhoppningsvis	  med	  avtagande	  grad	  vandra	  

längs	  U-‐balkens	  sidor	  och	  man	  skulle	  kunna	  åstadkomma	  en	  större	  bränning.	  

Tyvärr	  har	  jag	  i	  mitt	  arbete	  prioriterat	  bort	  dessa	  undersökningar.	  

	  

3.5.3	  Gasol	  

	  

Under	  arbetet	  med	  mitt	  gesällprov	  hade	  jag	  behov	  av	  att	  bränna	  relativt	  långa	  

ämnen,	  ca	  400	  mm.	  Min	  ambition	  var	  att	  lägga	  upp	  fanerbränningen	  så	  att	  jag	  

bara	  behövde	  stoppa	  ned	  faneret,	  ta	  tid	  och	  ta	  upp	  faneret	  med	  stort	  krav	  på	  

repeterbarhet.	  Ganska	  snabbt	  insåg	  jag	  att	  detta	  inte	  var	  möjligt	  med	  mina	  

Bränning	  av	  faner	  med	  gasolgrill.	  Bild	  15	  
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förutsättningar.	  Den	  grillen	  jag	  använde	  hade	  tre	  parallella	  brännare	  i	  90	  graders	  

vinkel	  mot	  den	  riktning	  jag	  brände.	  Detta	  medförde	  att	  det	  blev	  betydligt	  mycket	  

varmare	  i	  mitten	  av	  grillen.	  För	  att	  komma	  runt	  detta	  fick	  jag	  under	  bränningen	  

föra	  fanerarken	  fram	  och	  tillbaka	  samt	  flera	  gånger	  per	  bränning	  ta	  upp	  arken	  

och	  titta	  på	  dem.	  Efter	  att	  tittat	  kunde	  jag	  avgöra	  vart	  det	  behövdes	  mer	  

bränning	  och	  stoppa	  ned	  den	  delen	  på	  den	  varmaste	  delen	  av	  grillen.	  Mina	  

erfarenheter	  av	  gasolen	  är	  goda.	  Det	  ger	  en	  jämn	  temperatur	  som	  är	  lätt	  att	  

kontrollera.	  Jag	  tror	  också,	  utan	  att	  kollat	  upp	  det	  vidare,	  att	  det	  finns	  tillräckligt	  

långa	  gasolbrännare	  för	  en	  rationell	  tillverkning	  av	  parkettläggningar.	  Den	  stora	  

nackdelen	  med	  gasol	  är	  att	  det	  kostar	  väldigt	  mycket.	  Gasolförbrukningen	  på	  den	  

grillen	  jag	  använde,	  med	  den	  temperaturen	  jag	  önskade,	  kostade	  ungefär	  200	  

kronor	  per	  timme.	  

	  

3.5.4	  Vedeldat	  

	  

Jag	  anser	  att	  det	  finns	  ett	  stort	  

värde	  i	  att	  kunna	  använda	  

spillmaterialet	  från	  snickeriet	  till	  

att	  värma	  upp	  det	  medium	  man	  

vill	  utföra	  bränningen	  med.	  Jag	  

testade	  således	  att	  placera	  en	  

plåt	  över	  öppen	  eld,	  med	  

restmaterial	  från	  snickeriet	  som	  

bränsle.	  Mina	  erfarenheter	  är	  

dock	  att	  det	  var	  för	  svårt	  att	  

kontrollera	  temperaturen	  i	  

mediet	  med	  detta	  upplägg.	  

Historiskt	  har	  man	  använt	  glöd	  i	  

en	  speciell	  ugn,	  med	  reglerbar	  

tillförsel	  av	  syre,	  för	  att	  värma	  

upp	  sanden.	  Detta	  antar	  jag	  går	  

bra	  om	  man	  kan	  reglera	  
Bränning	  av	  faner	  med	  spillvirke.	  Bild	  16	  
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bränningen	  med	  exponeringstiden	  men	  jag	  har	  svårt	  att	  tro	  att	  denna	  metod	  kan	  

ge	  en	  stor	  repeterbarhet	  och	  vara	  lämplig	  i	  en	  storskalig	  tillverkning.	  

	  

3.5.5	  Infravärmare	  

	  

Jag	  hade	  ambitionen	  att	  testa	  en	  infravärmare.	  Jag	  tror	  att	  denna	  skulle	  kunna	  

avge	  en	  jämn	  värme	  över	  en	  lång	  sträcka.	  Den	  infravärmare	  jag	  fick	  tag	  på	  var	  

det	  tyvärr	  kortslutning	  i	  och	  mina	  kunskaper	  inom	  elektronik	  räckte	  inte	  till.	  

Dock	  misstänker	  jag	  att	  temperaturen	  skulle	  bli	  för	  låg	  med	  en	  vanlig	  

hushållsinfravärmare	  och	  gick	  inte	  vidare	  med	  dessa	  tester.	  Någon	  form	  av	  

glödtråd,	  med	  högre	  temperatur	  skulle	  dock	  vara	  intressant	  att	  testa.	  

	  

På	  skolan	  har	  jag	  hittat	  två	  olika	  värmeplattor.	  En	  som	  blir	  lysande	  röd	  när	  den	  

värmer.	  Denna	  kallar	  jag	  värmeplatta	  1.	  Den	  andra	  har	  en	  fyrkantig	  

gjutjärnsplatta,	  denna	  kallar	  jag	  värmeplatta	  2.	  Gemensamt	  för	  de	  båda	  

värmeplattorna	  är	  att	  de	  är	  för	  små	  för	  att	  kunna	  åstadkomma	  längre	  bränningar	  

i	  rationellt	  parkettläggningssyfte.	  Dock	  fungerar	  storleken	  för	  testbitar	  i	  

experimentsyfte.	  

	  

3.5.6	  Värmeplatta	  1	  

	  

Denna	  typ	  av	  värmeplatta	  har	  inte	  fungerat	  tillfredsställande.	  Jag	  upplever	  att	  

när	  den	  värmer,	  ger	  ifrån	  sig	  en	  väldigt	  intensiv	  värme	  vilket	  medför	  att	  

temperaturen	  i	  mediet	  har	  fluktuerat	  och	  framförallt	  att	  delen	  av	  faneret	  som	  

ligger	  an	  mot	  botten,	  har	  bränts	  för	  mycket	  och	  förkolnat.	  Den	  modell	  jag	  arbetat	  

med	  har	  bara	  sex	  steg	  i	  termostaten.	  Detta	  medförde	  att	  jag	  var	  tvungen	  att	  höja	  

och	  sänka	  temperaturen	  för	  att	  åstadkomma	  önskvärd	  temperatur.	  Jag	  hade	  

mediet	  i	  en	  tunn	  stekpanna	  när	  jag	  utförde	  mina	  experiment.	  Jag	  tror	  dock	  att	  om	  

man	  lägger	  en	  plåt	  på	  denna	  värmeplatta	  eller	  har	  mediet	  i	  en	  gjutjärnspanna,	  

kan	  man	  komma	  runt	  de	  flesta	  av	  problemen	  med	  denna	  värmekälla.	  
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3.5.7	  Värmeplatta	  2	  

	  

Huvudorsaken	  till	  att	  jag	  inte	  laborerade	  vidare	  med	  värmeplatta	  1	  var	  att	  

värmeplatta	  2	  fungerade	  så	  bra.	  Denna	  värmeplatta	  har	  en	  steglös	  termostat	  som	  

ger	  en	  jämn	  värme	  över	  tid.	  Temperaturen	  höll	  sig	  på	  ±	  5°	  C.	  Temperaturen	  var	  

ojämn	  över	  ytan	  på	  värmeplattan,	  det	  var	  varmast	  i	  mitten	  och	  kallare	  utåt.	  Jag	  

ansåg	  att	  den	  yta	  jag	  behövde	  för	  mina	  experiment	  var	  tillräckligt	  jämn	  

temperaturmässigt	  för	  att	  inte	  gå	  vidare	  med	  detta	  problem.	  Denna	  värmekälla	  

är	  den	  jag	  i	  huvudsak	  använt	  för	  mina	  experiment	  och	  den	  jag	  vill	  

rekommendera	  för	  sandbränning	  i	  intarsiasammanhang	  på	  skolan.	  
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4	  Sammanfattning	  och	  utvärdering	  av	  metod	  
	  

En	  av	  de	  viktigaste	  delarna	  i	  mitt	  arbete	  är	  att	  befästa	  en	  metod	  för	  hur	  man	  går	  

tillväga	  vid	  bränning	  av	  faner.	  I	  detta	  kapitel	  kommer	  jag	  relativt	  kortfattat	  ge	  

handfasta	  råd	  för	  hur	  man,	  enligt	  mina	  efterforskningar	  bör	  arbeta.	  	  

	  

4.1	  Bränning	  i	  granulat	  

	  

Värmekällan	  bör	  vara	  homogen	  och	  lätt	  att	  reglera	  temperaturen	  på.	  En	  gasol	  

eller	  elektrisk	  värmekälla	  är	  därför	  att	  rekommendera.	  För	  att	  göra	  värmekällan	  

homogenare	  kan	  man	  ha	  en	  ungefär	  10	  mm	  tjock	  plåt	  på	  den	  heta	  ytan.	  Plåten	  

både	  buffrar	  och	  fördelar	  värmen.	  Det	  går	  att,	  om	  man	  vill	  bränna	  långa	  ämnen,	  

bränna	  en	  del	  av	  faneret	  och	  sedan	  flytta	  ämnet	  en	  bit	  för	  att	  fortsätta	  bränna	  

med	  gott	  resultat.	  Eftersträvansvärt	  är	  dock	  en	  brännande	  yta	  lika	  lång	  som	  

fanerarket	  som	  ska	  brännas.	  En	  temperatur	  på	  ungefär	  300°	  C	  är	  bra.	  Olika	  

träslag	  är	  olika	  känsliga	  för	  bränningar,	  men	  eftersom	  bränningen	  påverkas	  av	  

både	  exponeringstemperatur	  och	  exponeringstid	  rekommenderar	  jag	  att	  man	  i	  

huvudsak	  laborerar	  med	  tiden.	  Den	  är	  lättare	  att	  justera	  och	  kontrollera.	  De	  

bränningar	  jag	  utfört	  har	  haft	  30-‐60	  sekunders	  exponeringstid.	  För	  att	  

kontrollera	  bränningens	  utdragenhet,	  hur	  lång	  bränningen	  är,	  kan	  man	  applicera	  

faneret	  med	  vinkel.	  Vinkeln	  gör	  att	  en	  större	  yta	  av	  faneret	  påverkas.	  Jag	  anser	  

dock	  att	  det	  är	  lättare	  att	  bibehålla	  en	  god	  repeterbarhet	  om	  man	  applicerar	  

faneret	  i	  90°	  vinkel	  och	  efterlyser	  vidare	  forskning	  kring	  hur	  man	  kan	  påverka	  

mediumet	  att	  bränna	  i,	  för	  att	  kunna	  åstadkomma	  en	  mer	  utdragen	  bränning.	  Det	  

går	  absolut	  att	  bränna	  ett	  antal	  ämnen	  samtidigt.	  Jag	  arbetade	  med	  ungefär	  tio	  

ämnen	  åt	  gången,	  dock	  separerade	  från	  varandra,	  för	  att	  spara	  tid.	  

	  

4.2	  Bränning	  i	  större	  partiklar	  (kulor)	  

	  

Jag	  har	  i	  min	  jakt	  på	  nya	  estetiska	  uttryck	  med	  en	  mindre	  utveckling	  av	  

bränntekniken,	  etablerat	  en	  metod	  för	  att	  bränna	  med	  större	  partiklar.	  Min	  

tydliga	  erfarenhet	  av	  dessa	  stora	  partiklar	  är	  att	  appliceringen	  av	  faner	  är	  väldigt	  

komplicerad.	  Jag	  har	  därför	  hällt	  ut	  de	  kulor	  jag	  bränt	  med	  direkt	  på	  
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värmeplattan	  och	  på	  dessa	  kulor	  lagt	  ett	  faner.	  På	  faneret	  har	  jag	  lagt	  en	  tyngd	  

för	  att	  det	  inte	  ska	  slå	  sig	  och	  få	  en	  bättre	  kontakt	  med	  kulorna.	  Vid	  bränning	  

med	  denna	  metod	  har	  jag	  haft	  en	  högre	  temperatur,	  men	  utan	  att	  mäta	  den.	  Jag	  

anser	  dock	  att	  temperaturen	  inte	  är	  lika	  avgörande	  vid	  denna	  typ	  av	  bränning.	  

	  

Jag	  har	  inte	  på	  samma	  sätt	  som	  med	  granulatbränningen	  arbetat	  fram	  en	  metod	  

för	  bränning	  med	  större	  partiklar.	  Jag	  har	  därför	  svårt	  att	  värdera	  huruvida	  

denna	  metod	  är	  den	  bästa,	  den	  fungerade	  dock	  tillfredsställande	  för	  mig.	  Jag	  tror	  

att	  det	  skulle	  gå	  lika	  bra	  att	  värma	  upp	  kulorna	  och	  hälla	  ut	  de	  över	  ett	  faner(som	  

kanske	  till	  och	  med	  är	  upplimmat	  på	  en	  skiva).	  Fördelen	  med	  att	  flytta	  faneret	  

istället	  för	  kulorna	  är	  dock	  att	  man	  inte	  behöver	  arbeta	  med	  och	  flytta	  runt	  det	  

upphettade	  materialet.	  	  

	  

4.3	  Vidare	  bearbetning	  av	  brända	  ytor	  

	  

En	  befogad	  rädsla	  och	  en	  vanlig	  fråga	  jag	  fått	  under	  mitt	  arbete	  är	  hur	  det	  går	  att	  

bearbeta	  materialet	  efter	  bränning.	  Min	  erfarenhet	  är	  att	  det	  går	  förvånansvärt	  

bra	  att	  arbeta	  med	  de	  brända	  delarna.	  Putsarbetet	  påverkar	  i	  viss	  mån	  

bränningen	  men	  inte	  i	  den	  utsträckning	  jag	  inledningsvis	  trodde	  att	  det	  skulle	  

göra,	  speciellt	  inte	  i	  de	  0,6	  mm	  faner	  jag	  bränt.	  Man	  kan	  utföra	  bränningen	  något	  

kraftigare	  än	  man	  önskar	  men	  inte	  särskilt	  mycket.	  Jag	  har	  inte	  upplevt	  att	  

putsdammet	  från	  de	  brända	  delarna	  missfärgar	  resten	  av	  faneret	  eller	  på	  något	  

annat	  sätt	  blir	  problematiskt.	  Limning	  eller	  ytbehandling	  har	  heller	  inte,	  vad	  jag	  

märkt,	  påverkats	  av	  bränningarna.	  Den	  brända	  ytan	  blir	  sprödare	  och	  känsligare	  

för	  vidare	  bearbetning	  och	  en	  får	  vara	  försiktig	  vid	  processandet.	  Det	  går	  att	  

arbeta	  med	  ämnena,	  men	  som	  sagt	  med	  större	  omsorg	  än	  utan	  bränningar.	  
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5	  Praktiskt	  genomförande	  och	  vårutställning	  
	  

Ett	  av	  detta	  arbetes	  syften	  är	  att	  ta	  fram	  en	  provkarta	  som	  skall	  ligga	  till	  grund	  

för	  vidare	  produktutveckling.	  Jag	  kommer	  i	  detta	  kapitel	  i	  korthet	  redogöra	  för	  

hur	  jag	  tänkt	  kring	  provkartan,	  hur	  jag	  gått	  tillväga	  för	  att	  framställa	  den	  och	  vad	  

som	  kommer	  hända	  med	  den	  i	  framtiden.	  Jag	  kommer	  också,	  då	  jag	  anser	  det	  

ligga	  inom	  ramarna	  för	  detta	  projekt,	  resonera	  kring	  hur	  jag	  på	  skolans	  

vårutställning	  exponerat	  mitt	  projekt.	  Parkettläggningsteknikerna,	  ytbehandling	  

och	  upplimning	  kommer	  jag	  inte	  beröra	  då	  jag	  inte	  anser	  att	  de	  teknikerna	  har	  

relevans	  i	  detta	  projekt.	  	  

	  

5.1	  Provkarta	  

	  

Jag	  ville	  presentera	  ett	  material	  som	  visade	  på	  den	  stora	  variationen	  inom	  

tekniken.	  Jag	  tillverkade	  därför	  sexton	  olika	  tavlor	  att	  presentera	  på	  

vårutställningen.	  Av	  dessa	  sexton	  valde	  jag	  ut	  tolv	  som	  jag	  anser	  på	  ett	  

De	  på	  utställningen	  presenterade	  provkartorna.	  Bild	  17	  
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heltäckande	  sätt	  representerar	  vad	  jag	  arbetat	  med.	  Anledningen	  till	  att	  jag	  

presenterade	  materialet	  upplimmat	  på	  en	  skiva,	  putsat	  och	  ytbehandlat	  var	  att	  

jag	  vill	  att	  man	  ska	  kunna	  röra	  materialet.	  Jag	  funderade	  länge	  på	  att	  presentera	  

materialet	  som	  fanerark,	  men	  bestämde	  mig	  för	  att	  det	  var	  viktigt	  med	  

beständigheten	  och	  den	  taktila	  upplevelsen.	  Tekniken	  ger	  en	  kraftig	  Trompe	  

l'œileffekt	  och	  jag	  personligen	  älskar	  att	  få	  röra	  den	  typen	  av	  verk.	  Jag	  vill	  

kontrollera	  att	  det	  verkligen	  är	  2-‐dimensionellt.	  Vidare	  tillverkade	  jag	  en	  större	  

tavla	  som	  skulle	  fungera	  i	  uppmärksamhetssyfte	  och	  visa	  på	  tekniken	  uppskalad.	  

Jag	  ställde	  de	  små	  tavlorna	  på	  hyllplan	  för	  att	  inbjuda	  till	  beröring.	  Min	  

erfarenhet	  är	  att	  det	  är	  svårt	  att	  presentera	  vad	  man	  får	  ta	  på	  och	  inte.	  Viss	  

osäkerhet	  bland	  besökarna	  rådde	  kring	  huruvida	  man	  fick	  röra	  eller	  inte	  trots	  

mina	  ambitioner.	  Jag	  är	  nöjd	  med	  att	  proverna	  blev	  upplimmade	  och	  

ytbehandlade,	  det	  lyfte	  avsevärt	  kvalitén	  på	  presentationen.	  

	  

5.2	  Bränning	  i	  sand	  

	  

Vid	  framställandet	  av	  provkartan	  kunde	  jag	  i	  stor	  utsträckning	  vila	  på	  de	  

erfarenheter	  jag	  fått	  under	  mitt	  experimenterande.	  Den	  största	  delen	  av	  

provkartan	  består	  av	  faner	  brända	  i	  sand.	  Jag	  valde	  att	  arbeta	  med	  en	  mindre	  

värmeplatta,	  den	  steglöst	  inställbara	  som	  ger	  och	  kan	  hålla	  en	  jämn	  temperatur.	  

Jag	  behövde	  500	  mm	  ämnen	  till	  provkartan	  och	  ansåg	  det	  inte	  nödvändigt	  med	  

en	  till	  ytan	  större	  värmekälla.	  Jag	  har	  tidigare	  definierat	  att	  en	  

exponeringstemperatur	  på	  300°	  C	  är	  lämplig.	  Då	  bränningarnas	  resultat	  

påverkas	  i	  relation	  mellan	  i	  huvudsak	  exponeringstid	  och	  

exponeringstemperatur,	  valde	  jag	  att	  variera	  tiden	  då	  den	  är	  lättare	  att	  

kontrollera	  och	  förändra.	  Jag	  brände	  i	  tidsbesparande	  syfte	  parallellt	  flera	  faner,	  

men	  alltid	  faner	  i	  samma	  träslag.	  Alla	  bränningar	  till	  provkartan	  utfördes	  under	  

en	  eftermiddag,	  ett	  bevis	  på	  att	  tekniken	  är	  relativt	  snabb	  och	  därför,	  anser	  jag,	  

av	  kommersiellt	  värde.	  	  
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5.3	  Bränning	  i	  andra	  medium	  

	  

Ett	  av	  mitt	  arbetes	  syften	  är	  att	  undersöka	  vilka	  andra	  estetiska	  uttryck	  man	  med	  

bränntekniken	  kan	  åstadkomma.	  Jag	  är	  något	  missnöjd	  med	  mina	  resultat	  inom	  

denna	  del	  och	  presenterade	  i	  provkartan	  endast	  faner	  brända	  med	  min	  ”kulor-‐

på-‐platttan-‐teknik”	  (se	  sidan	  26).	  Jag	  har	  i	  mitt	  arbete	  försökt	  åsidosätta	  mina	  

egna	  estetiska	  preferenser	  och	  tog	  med	  denna	  teknik	  för	  att	  den	  bland	  mina	  

skolkamrater	  väckt	  viss	  uppmärksamhet/nyfikenhet.	  Jakten	  på	  nya	  estetiska	  

uttryck	  fick	  istället	  stort	  utrymme	  på	  det	  bord	  jag	  hade	  med	  under	  utställningen.	  	  

	  

5.4	  Processbord	  

	  

Eftersom	  mitt	  arbete	  har	  handlat	  mycket	  om	  en	  teknik	  och	  teknikutvecklande	  

ville	  jag	  på	  något	  sätt	  presentera	  detta.	  Jag	  inredde	  ett	  bord	  med	  både	  resultat	  

från	  mina	  tester,	  men	  också	  med	  prover	  av	  de	  medium	  jag	  testat	  och	  en	  

uppställning	  av	  hur	  det	  sett	  ut	  när	  jag	  arbetat.	  Denna	  del	  av	  utställningen	  fick	  

väldigt	  lite	  uppmärksamhet	  men	  har	  fungerat	  som	  ett	  ypperligt	  pedagogiskt	  

medel	  när	  jag	  berättat	  om	  tekniken	  för	  besökare.	  Jag	  presenterade	  detta	  bord	  på	  

Processbord	  från	  vårutställningen.	  Bild	  18	  
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en	  MDF-‐skiva	  (dock	  kantlistad)	  och	  arbetsbockar	  för	  att	  poängtera	  att	  det	  

beskriver	  en	  arbetsprocess.	  

	  

5.5	  Mottagande	  på	  Vårutställningen/framtiden	  

	  

Jag	  upplever	  att	  jag	  fick	  ett	  väldigt	  fint	  mottagande	  på	  vårutställningen	  och	  att	  

mitt	  projekt	  fick	  mycket	  uppmärksamhet	  samt	  goda	  omdömen.	  Det	  är	  förstås	  

väldigt	  roligt.	  Min	  ambition	  är	  att,	  tillsammans	  med	  designers	  fortsätta	  utveckla	  

den	  här	  tekniken	  och	  närma	  mig	  ett	  område	  där	  tekniken	  kan	  vara	  applicerbar.	  

Än	  så	  länge	  vill	  jag	  inte	  snäva	  av	  användningsområdena	  för	  mycket	  men	  kan	  se	  

både	  inredningssnickerier	  och	  möbler	  som	  alternativ.	  Jag	  är	  också	  intresserad	  av	  

att	  skala	  upp	  tekniken	  och	  göra	  någon	  form	  av	  offentlig	  utsmyckning	  med	  

parkettläggningar.	  Tekniken	  ligger	  som	  jag	  ser	  det	  rätt	  i	  tiden	  och	  har	  potential	  

för	  vidare	  arbete.	  

	  

Provkartan	  jag	  tagit	  fram	  skulle	  jag	  med	  glädje	  donera	  till	  skolan.	  Jag	  tycker	  att	  

skolan	  som	  institution	  har	  stor	  potential	  att	  både	  sprida	  tekniskt	  kunnande	  men	  

också	  att	  bevara	  verk	  som	  tidsdokument.	  Jag	  anser	  att	  min	  provkarta	  skulle	  

passa	  bra	  till	  detta.	  Innan	  jag	  donerar	  provkartan	  vill	  jag	  få	  ett	  förslag	  på	  hur	  den	  

skulle	  exponeras.	  De	  samlingar	  som	  finns	  på	  skolan	  är	  tyvärr	  enligt	  mig	  

svåråtkomliga	  och	  jag	  hoppas	  att	  detta	  sätter	  en	  viss	  (positiv)	  press	  på	  kollegiet	  

att	  utveckla	  detta.	  Jag	  skriver	  detta	  med	  förståelse	  för	  att	  skolan	  fortfarande	  inte	  

riktigt	  bott	  in	  sig	  i	  lokalerna	  och	  att	  det	  alltid	  är	  mycket	  som	  händer.	  Jag	  vill	  

poängtera	  att	  jag	  gärna	  lånar	  ut	  min	  provkarta	  i	  undervisnings-‐	  eller	  

utställningssyfte.	  
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6	  Avslutning	  
	  

Det	  föll	  sig	  ganska	  naturligt	  för	  mig	  att	  skriva	  om	  detta	  ämne.	  När	  jag	  gick	  

igenom	  min	  portfolio	  häromdagen	  kunde	  jag	  tydligt	  se	  hur	  det	  gick	  en	  röd	  tråd	  

genom	  hela	  min	  tidigare	  produktion	  fram	  till	  denna	  rapport.	  Det	  var	  glädjande	  

för	  mig.	  Jag	  är	  också	  glad	  över	  att	  jag	  lyckades	  knyta	  samman	  examensarbetet	  

med	  gesällprovet	  och	  rekommenderar	  detta	  upplägg	  till	  framtida	  studenter.	  

Detta	  innebar	  att	  jag	  fick	  mer	  tid	  till	  båda	  projekten,	  att	  båda	  projekten	  

utvecklades	  av	  varandra	  och	  att	  jag	  nu	  har	  ett	  väldigt	  gediget	  fysiskt	  

presentationsmaterial.	  

	  

Jag	  har	  förhoppningen	  om	  att	  mitt	  arbete	  skall	  kunna	  ligga	  till	  grund	  för	  

personer	  som	  själva	  vill	  undersöka	  skuggbränningstekniken,	  antingen	  för	  vidare	  

utveckling	  eller	  för	  applicering	  i	  egna	  projekt.	  Mycket	  av	  den	  litteratur	  som	  finns	  

är	  bristfällig	  och	  jag	  hoppas	  att	  min	  rapport	  i	  viss	  mån	  kan	  täcka	  dessa	  luckor.	  

Min	  förhoppning	  är	  också	  att	  de	  som	  sett	  mig	  arbeta	  på	  skolan	  kommer	  ha	  

närmare	  till	  tekniken.	  

	  

Jag	  är	  väldigt	  glad	  över	  de	  fysiska	  testbitarna	  jag	  har.	  De	  spretar	  åt	  alla	  möjliga	  

håll	  och	  jag	  anser	  att	  det	  finns	  ungefär	  hur	  mycket	  som	  helst	  att	  undersöka.	  Det	  

är	  lite	  tråkigt	  att	  bilderna	  i	  en	  rapport	  aldrig	  helt	  kan	  återspegla	  de	  fysiska	  

proverna	  och	  att	  jag	  varit	  tvungen	  att	  göra	  ett	  urval	  bland	  mina	  testresultat.	  

Både	  vad	  gäller	  metoden	  för	  att	  utföra	  bränningar	  i	  sand,	  men	  framförallt	  för	  

med	  vilka	  medium	  och	  på	  vilka	  sätt	  man	  kan	  utföra	  bränningar,	  finns	  det	  mycket	  

kvar	  att	  undersöka.	  Jag	  hoppas	  och	  tror	  att	  jag	  kommer	  ta	  mig	  utrymme	  för	  detta	  

i	  framtiden,	  det	  känns	  för	  tillfället	  som	  min	  snickerinisch.	  Jag	  är	  förväntansfull	  

inför	  hösten	  med	  två	  utställningar	  och	  ett	  smygstartat	  samarbete	  med	  två	  

designers	  där	  tekniken	  kommer	  appliceras	  på	  en	  produkt.	  Förhoppningsvis	  är	  

detta	  bara	  slutet	  av	  början	  på	  mitt	  arbete	  med	  brännskuggning	  av	  faner.	  
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Bakgrund till möbeln

Jag och Martin har arbetat med att modernisera 
en möbel vi tycker, lite oförtjänt, har försvunnit, 
kabinettskåpet. Vi har pratat om att kabinettskå-
pet som den typiska skrytmöbel det är, passar bra 
som gesällarbete. En möbel som man har möj-
lighet att lägga ned (kanske) orimligt mycket tid 
på och som man verkligen kan göra till en juvel. I 
kabinettskåp har man historiskt förvarat föremål 
man velat skryta och visa sitt välstånd med. Vilka 
föremål skulle man placera där idag? Vår ingång 
har varit att man ska kunna förvara precis vad 
man vill och att själva skåpet i sig, ska lyfta detta 
föremåls värde så pass mycket att det blir intres-
sant. Min idé är att detta också lyfter en viss kritik 
mot konsumtionssamhället och prylgalenheten. 
Man behöver inte de attiraljer kommersialismen 
skriker att man ska ha för att vara en godkänd 
människa. Lika fin som den senaste Iphonen är, 
kan en upphittad fjäder eller gammal klocka vara. 
Lika okej som det är att följa de senaste trenderna 
är det att strunta i dem och tycka om något an-
nat. Vidare har jag uttryckt ett starkt önskemål 
om att få prova en teknik (som jag redogör för 
nedan) med sandbrända faner i parkettläggnin-
gar och detta har också fått styra formgivningen 
av möbeln i stor utsträckning. Möbel(typen) vi 
kommit fram med har vi valt att kalla för Kara-
mellskåp.

Avgränsningar

Jag kommer att i huvudsak koncentrera mitt be-
skrivande av processen till hur jag har brännskug-
gat (som jag hädanefter kommer kalla tekniken) 
faner och hur jag har arbetat för att lyckas med 
parkettläggningarna. Detta för att jag i andra 
reflektionsdokument redogjort för de övriga te-
kniker jag hunnit med så här långt och för att det 
är dessa moment som varit mest intressanta för 
mig.

Innehållsförteckning

Brännskuggningar

   Eftersträvansvärt resultat
   Värmekällor
   Temperatur
   Medium att bränna i
   Plåt
   Praktiskt tillvägagångssätt
   Utomhusarbete

Parkettläggningar

   Bränn först, hyvla sen
   Foglimma
   Skära remsor
   Foglimma remsor
   Fanering på skivor

Reflektioner



Brännskuggning

Eftersträvansvärt resultat

Resultatet jag har strävat efter är att få en bränning 
som går från det svartaste svarta till att tona ut till 
ingen bränning alls. Övertoningen skall vara jämnt 
avtagande hela vägen. Det är uttrycket har jag strä-
vat efter.

Värmekällor

Det första jag testat i mitt projekt var vilken typ av 
värmekälla jag skulle använda för att brännskugga 
faneret. Tidigare när jag arbetat med denna teknik 
har jag bränt mindre bitar än vad som var lämp-
ligt i detta projekt. Då har jag använt en kokplatta, 
men för dessa bränningar räcker inte kokplattans 
radie. I detta projekt skulle tillverkningen av par-
kettläggningarna bli betydligt mycket mer rationell 
om jag kunde utgå från ämnen som var längre. 
Den första värmekällan jag testade var att elda 
med restmaterial från snickeriet. En plåt att lägga 
sand på, denna plåt värmdes upp över en öppen 
eld. Problemet med denna teknik var att det var 
svårt att kontrollera temperaturen. Vidare fortsatte 
jag med en gasolgrill. Med gasolgrillen kunde jag 
på ett helt annat sätt styra temperaturen och få en 
jämnare värme. 

Temperatur

Temperaturen jag brännskuggat i har varit ca 280 
grader. Det har varit en bra temperatur men skulle 
man vilja bränna något snabbare skulle man kunna 
ha ungefär 300 grader. Problemet med det upplägg 
jag använde var att det inte gick att få upp tem-
peraturen på sanden högre än 280 grader (det blev 
dock varmare i mitten av sandhögen). Man hade 
kunnat tänka sig en annan gasolgrill med lite större 
spjäll för att generera högre temperatur. Istället för 
att ha en högre temperatur lät jag fanerarken ligga 
i sanden lite längre än vad som kanske hade be-
hövts. Processen  blev på detta sätt väldigt kontrol-
lerad men något tidsödande. 

Medium att bränna i

Tekniken generellt fungerar genom att man värm-
er upp ett medium där det blir varmast i botten 
och ju högre upp i mediumet man kommer avtar 
temperaturen. Detta medför att det blir som mest 
brännskuggat i nederkant av fanerarket och att 

skuggningen tonar ut ju högre upp man kommer. 
Ursprungligen hade jag tänkt experimentera en 
del med vilka olika uttryck man kan få beroende 
på vilket medium man väljer. På grund av tids-
brist prioriterade jag bort detta, det blir ett senare 
projekt. Jag har därför enbart brännskuggat i sand 
som är det medium man använt historiskt sedan 
1600-talet då tekniken uppkom. Den sanden jag 
använde var fin blästersand och jag har inte upplevt 
sandens kvalité som något problem i proektet.

Plåt

För att kunna buffra värme, för att fördela värmen 
och för att ha något att lägga sanden på, har jag 
testat olika plåtar. Jag upplever att en plåt med 8-10 
mm tjocklek är bra. Den slår sig inte och det tar 
inte så lång tid att värma upp den. Man hade kun-
nat tänka sig en tunnare plåt med urfräsningar un-
dertill (som det brukar vara på gasolgrillar) men 
på grund av projektets omfattning har jag inte tes-
tat detta eller velat betala för en sådan.

Praktiskt tillvägagångssätt

Vid bränning har jag stoppat ned ett ämne, 
brännskuggat, medans nästa ämne har varit plac-
erat på grillens ytterkant för att värmas upp inför 
det ämnets brännskuggning. Jag stoppade ned fan-
eren med en vinkel för att få en långsammare över-
toning, en större yta som påverkas, alltså en mer 
utdragen övertoning. Jag har arbetat med termom-
eter för att försöka hålla temperaturen någorlunda 
jämn och använt pincetter för att inte bränna mig. 
Jag har fört faneret fram och tillbaka över plåten, 
detta för att plåten var varmare i mitten. Grillen 
bestod av tre brännare och jag brännskuggade 
tvärs över dessa. Eftersträvansvärt skulle vara med 
en brännare hela fanerets längd, men jag hade inte 
tillgång till en sådan grill/brännare/värmekälla.

Utomhusarbete

Eftersom jag arbetat med eld har jag hållt till utom-
hus. Det har varit ganska tidsödande och problem-
atiskt, mest eftersom det har snöat väldgt mycket. 
Det tidsödande har varit att transportera saker ut 
och in. Det problematiska har varit att hålla ordn-
ing på faneren. Det är trots allt ytfaner till mitt 
gesällprov och därför vill jag förstås att det ska 
hålla hög kvalité. 



Parkettläggningar

Bränn först, hyvla sen

För alla parkettläggningar jag arbetat med har jag 
först bränt ämnena, för att senare hyvla dessa. Jag 
hade en rädsla för att faneren skulle slå sig och att 
detta skulle påverka parkettläggningens resultat.

Foglimma

Jag har av tillverkningstekniska skäl bränt län-
gre ämnen som jag senare foglimmat för att efter 
foglimningen kunna skära upp de limmade delar-
na i remsor. Detta har varit i princip nödvändigt 
för att ha en rimlig tillverkningsprocess. Jag har 
inte upplevt några problem med att limma mot 
den brända ytan. Den mest problematiska delen 
av foglimningen var till skåpstommens parkett-
läggning utvändigt, detta för att de brända delarna 
“vandrar” i vertikalplanet (se mock-upbild) detta 
gjorde att jag var tvungen att ha ritningen bredvid 
mig och hålla tungan rätt i mun när jag valde faner 
till varje del. Foglimningen av fiskbensparketten 
tog också väldigt lång tid då den inte går att ration-
alisera på ett klokt sätt. Man måste helt enkelt tejpa 
fast varje bit för sig. 

Skära remsor

Av de fogade ämnena skar jag remsor tvärs träts 
fibrer. Detta för att kunna åstadkomma den för-
skjutning som jag velat ha. Remsorna skar jag med 
två millimeters övermått för att senare kunna packa 
ihop dem och skicka dem igenom bredbandsput-
sen. Detta för att säkerställa att alla är lika breda 
och för att arbeta bort den vinkel man åstadkom-
mer på fanerets kant när man skär med kniv.

Foglimma remsor

De färdiga remsorna foglimmade jag med den för-
skjutning jag ritat. Den stora svårigheten vid denna 
fogliming var att spänna så hårt att inte glipor upp-
stod men så försiktigt att de tejpade remsorna inte 
började vandra. Jag arbetade från en mall med ett 
nittiograders hörn och förskjutningen åstadkom 
jag med hjälp av distansklossar. Arken började 
vandra något men jag tog under processen kon-
trollmått och försökte kompensera för vandrin-
gen. Det lyckade okej men inte hundraprocentigt. 
Min lösning blir att låta parkettläggningen styra 
höjdmåttet på skåpsstommen. Det handlar om 1-2 

millmeters differens så jag anser att det är rimligt.

Fanering på skivor

I mitt projekt var det av stor vikt att faneren ham-
nade bra på blindträet. Detta för att jag ska passa 
ihop parkettläggningarna över de gerade hörnen. 
Jag har arbetat efter att se till att göra parkett-läggn-
ingarna så när nittio grader som möjligt, tyvärr 
har bränningarna gjort det omöjligt att arbeta med 
övermått då alla bränningar är längst ut på fanerar-
ken. Jag kommer såga med skivans ovankant som 
referens och nolla mot parkettläggningens neder-
kant. Se till att det första hörnet nedifrån stämmer 
mot mötande sida. På detta sätt kommer parket-
tläggningarna passa varandra i vertikalplanet, som 
är det plan där det syns mest om de inte passar. I 
horisontalplanet är det inte lika viktigt, där är det 
viktigare att lyckas med en bra gering. Faneren har 
jag satt på med klossar som styrning och lagt my-
cket tid på att få detta bra.



Reflektioner

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

• självständigt eller i samarbete med andra utveckla 
och tillverka en produkt utifrån en bestämd arbets- 
och tidplan.

Jag har i min tidsplanering förhållit mig fritt till 
kursens omfattning. Det är verkligen på gott och 
ont då jag med råge har överskridit det antal tim-
mar jag har på mig att tillverka möbeln. Det goda 
är att jag får bygga den drömmöbel jag vill göra 
och det onda är att det inskränker mitt privatliv. 
Jag upplever att jag har en betydligt mycket högre 
stressnivå än vad jag anser är hälsosamt för mig, 
samtidigt har jag väldigt roligt när jag snickrar. 
Jag valde att prioritera skolan framför det övriga 
livet, om man kan ställa dessa två mot varandra. 
Utvecklandet av möbeln gjorde jag tillsammans 
med Martin Eckerberg. Vi kom först fram med 
ett förslag som vi totalt förkastade i samband med 
kursstart. Det andra förslaget vi arbetade fram 
gick betydligt mycket snabbare och utan komp-
likationer. Jag upplever att vi hade arbetat fram en 
gemensam plattform att stå på och jag är väldigt 
glad att vi gjorde det extra arbete, det innebar att 
ta fram en ny möbel. Jag tror att resultatet kommer 
bli väldigt lyckat.

• tillämpa avancerad konstruktionsritning.

Arbetet efter ritningen och också själva ritandet 
har gått bra tycker jag (och granskningsnämnden 
då jag fick högsta möjliga poäng). Jag anser att 
layoutandet av ritningen tar orimligt mycket tid 
då jag i huvudsak när jag snickrar använder mig 
av ritningen i AutoCad och tar mått från modell-
rymden. Jag tänker mig att en ritning med dagens 
moderna teknik lika gärna skulle kunna vara en fil, 
där man digitalt skickar hela vyer, istället för att 
göra snitt och sammandragningar, som jag anser 
gör ritningen mindre intuitiv att läsa. Jag tycker 
att layoutandet av ritningen är som att tillverka ett 
grafiskt blad. Det blir väldigt vackert och är roligt 
men jag har inte speciellt mycket nytta av den när 
jag snickrar. Genom att mäta digitalt i modellrym-
den eliminerar jag risken för praktiska mätfel.

• analysera, beskriva och dokumentera sin process.

Det här är en del jag tycker vi kan på den här sko-
lan. Vi har arbetat mycket med det och har arbetat 

upp rutiner för denna del. Just i detta projekt har 
det känts extra viktigt för mig då jag har fått ett 
stipendium och har en redovisningsplikt gentemot 
den stiftelsen. Dokumenterandet har gått extra bra 
just för att jag känner att jag har arbetat skarpt, mot 
någon utanför skolan. Sandbränningen som jag ar-
betat med har haft mycket experimenterande och 
därför har jag varit tvungen att analysera extra my-
cket i just den delen av processen. Det har varit in-
tressant och jag tycker att jag arbetat strukturerat. 



Efter genomförd kurs ska den studerande ha fått in-
sikter i/om:

• produktframtagningens komplexitet utifrån alla 
de aspekter som tidigare kursmoment behandlat 
(hantverkstekniska, funktionella, produktionstekni-
ska och gestaltningsmässiga)

Jag beskrev tidigare att jag och Martin först ar-
betade fram en möbel för att senare totalt förkasta 
denna och komma fram med ett nytt förslag. Jag 
upplever att det var ett bra sätt att arbeta på just 
för att vi i det första projektet kom fram till en ge-
mensam plattform och att vi i möbel nummer två 
kunde vara ärligare mot varandra och att det gick 
betydligt mycket snabbare att utveckla den idén. 
Det hantverkstekniska har jag experimenterat my-
cket med då jag prövar en ny teknik och det är lätt 
att underskatta vilken tid detta tar. Vad som också 
tar mycket tid är att hitta beslag, lämpligt virke och 
liknande detaljer. Det är ett frustrerande moment 
eftersom jag upplever att arbetet går väldigt lång-
samt framåt. Jag måste avsätta mer tid till denna 
del och respektera vilken tid det tar.

• betydelsen av att kunna värdera olika tillvä-
gagångssätts hållbarhet ur såväl tidsmässiga som 
ekonomiska och ekologiska aspekter

Jag har beslutat mig för att i största möjliga mån 
använda svenska träslag med i huvudsak ekono-
miska och ekologiska argument. Intressant tycker 
jag det blir att bygga väldigt lyxiga möbler med 
svenska träslag, i mitt fall björk och på det sättet 
uppvärdera björk som träslag. Jag tror att man 
värderar träslag efter de sammanhang man är van 
att se dem i. Jag har genom sandbränning valt att 
förädla mitt träslag. Jag har i detta projektet, ock-
så med de tankar jag fick med mig från praktik-
en, valt att ibland inte tänka för noga kring vilket 
tillvägagångssätt jag arbetar med då jag kanske 
kommer fram med tre jämnbördiga förslag. Ibland 
är det effektivaste bara att välja ett sätt att göra det 
på och sedan utföra det. Jag tycker dock att jag får 
ut mycket av att fundera kring hur man skulle göra 
vissa moment om man istället skulle tillverka hun-
dra exemplar.

• sina egna kunskaper och färdigheter, dess styrkor 
och svagheter, förmåga att
arbeta i komplexa situationer samt egna behov av 
ytterligare utbildning

Under utbildningens tid har insikten om hur jag 
vill arbeta med snickeri vuxit fram på ett bra sätt. 
Jag är inte speciellt intresserad av att bygga mö-
bler på det sätt vi gör under den här kursen. Det 
är på ett sätt intressant men jag känner inte den 
tillfredsställelse jag önskar få från ett arbete. Jag är 
heller inte speciellt intresserad av att produktion-
sanpassa eller arbeta med produktionslinjer och 
inte av att arbeta med till exempel lyxiga butiksin-
redningar som har en livslängd på ett år och bid-
rar till ett osunt konsumerande. Min stora passion 
kring snickeri är att det ger ett fint och unikt forum 
för samtal. Jag önskar i min snickerikarriär kunna 
kombinera snickrande med någon form av män-
sklig kontakt. Det skulle kunna vara till exempel 
på Skansen, i ett fängelsesnickeri eller kanske med 
människor som har funktionsnedsättningar på 
något sätt. Jag vill dock poängtera att jag anser att 
utbildningen givit mig kunskaper jag tror kommer 
vara väldigt nyttiga och som jag inte skulle kunna 
förvärva på någon annan plats. Jag anser inte att 
jag valt fel utbildning, kanske krävdes det att prova 
på det vi gjort för att inse vart jag vill och att den 
vägen jag önskar gå vidare med min karriär kanske 
inte är en självklar väg efter denna skola, men att 
den ändå ska finnas med.


	Framsida
	onumreradesidor
	numreradesidor
	Provkartor
	parkett009(red)
	parkett010red
	parkett011red
	parkett012red
	parkett013red
	parkett014red
	parkett015red
	parkett016red
	parkett017red
	parkett018red
	parkett019red
	parkett020red

	Reflektionsdokument_TCM025_Eklund_Edvin

