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Sammanfattning 
Syftet med rapporten är att försöka öka förståelsen till varför möbler bör underhållas och  
genom att ge tips, avdramatisera, så att man själv om intresse finns, kan och vågar utföra 
underhåll och/eller att i varje fall kunna se när en restaurerare eller konservator behöver 
anlitas. 

Arbetet inleddes genom att information söktes genom litteratur, via internet och genom 
intervjuer. Detta informationssökande fortskred sedan genom hela arbetet. Efterforskningarna 
gjordes för att ta reda på vad som rekommenderas vad det gäller möbelvård, så som metoder 
och produkter och vilken roll lekmannen respektive yrkesmannen har. Vidare testades en del 
av de rekommenderade metoderna och produkterna. Efter att all information, tester och 
resultat samlats, kunde det konstateras att det från olika håll finns många tips att tillgå kring 
ämnet men man bör vara medveten om att de här tipsen om material, verktyg och tekniker inte 
alltid kan användas på alla möbler. Varje möbel har sin historia att berätta och den är viktig 
att bevara. Ur spår vi kan hitta på äldre möbler kan vi bland annat utläsa hur och var en möbel 
är tillverkad och med vilka verktyg. Möbeln kan också vara tillverkad av material som inte 
längre används. Det finns troligtvis även spår i form av slitage som kan berätta hur möbeln 
använts genom åren.  

Med kunskap om hur man tyder spår och varför det är så viktigt att bevara äldre möbler, kan 
man om intresse finns, själv utföra underhåll men det är samtidigt viktigt att kunna inse sina 
begränsningar. Om man inför en åtgärd av en värdefull möbel, känner sig osäker, kan det vara 
bättre att avstå helt eller att anlita en restaurerare/konservator inom området. En felaktig 
åtgärd kan skada möbeln. Övning ger förstås färdighet vad det gäller underhåll och vad det 
gäller att se och förstå tecken från tillverkning, material, användande och formspråk Man ser 
också tydligare när det är dags att ta hjälp av en restaurerare eller konservator.  

Ett åldrat utseende blir med de här kunskaperna intressant, ja till och med vackert och möbeln 
får omsorg därefter. Man använder skonsamma medel vid rengöring, man målar inte om och 
man använder reversibla material. Kristina kvastad tar i sin bok Minsta möjliga åtgärd  upp 
bland annat det här med föremåls olika värden. 

Miljön spelar en stor roll i detta med att bromsa upp nedbrytningsprocesser. Det är viktigt att 
hålla rent, släppa in så lite ljus som möjligt och hålla en så jämn temperatur och luftfuktighet 
som möjligt. 
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Abstract  
The aim of my report is to increase the understanding to why furniture care is so important 
and to play down furniture care by giving advice, so that if you are interested, can and dare 
carry out furniture care yourself and/or to se when it is time to consult a furniture 
restorer/conservator.  

I began the work by searching for information through literature, internet and interviews. This 
research continued throughout the whole report, and was carried out to find out what is 
recommended in terms of methods and products and which role the layman and the 
professional have. Then, some of these methods and products were tested. When all material 
was gathered, I find out that there are many tips about this subject, but you have to be aware 
that all these tips can not be used on every piece of furniture. Each piece of furniture has its 
own history to tell and that is important to preserve. On a piece of furniture we can find traces 
witch can tell as how the piece was made and with which tools. And maybe the materials it 
was made from are no longer in use. There could also be traces in form of wear, which can 
tell us how the furniture has been used throughout the years.  

With an awareness of how to read trace on furniture and why it is so important to preserve 
older furniture, you can practice furniture care, but it is important that you know your own 
limitations. If you feel unsure, it is better to leave the piece as it is, or hand over to a furniture 
restorer/conservator. An incorrect measure can damage the piece. Practice makes perfect 
when it comes to furniture care and to read trace and it is easier to know when it is time to 
consult a furniture restorer/conservator.  

With this knowledge, an aged look makes the piece more interesting, it even makes it 
beautiful and the piece gets care according to that - you use merciful cleaning agents, you do 
not paint and you use reversible materials. There is a book by Kristina Kvastad, Minsta 
möjliga åtgärd, in which she writes about the values you should relate to when working with 
antique furniture. 

Environment plays a major role in slowing the degradation processes. It is important to keep 
the environment clean and let as little light as possible in and to keep as constant temperature 
and humidity as possible. 
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Förord  
Vid sidan av mina studier har jag jobbat extra som museivärd i Skansens möbelfabrik från 
1897 och i den egna verkstaden jobbar jag med möbelrestaurering. Av besökare och kunder 
får jag ofta frågor om hur man på bästa sätt kan ta hand om sina äldre möbler. Damma, torka, 
vaxa, olja eller inte göra något alls, är exempel på frågor som kan dyka upp. Ibland vill man 
också ha tips på hur man åtgärdar olika skador. Det här är viktiga frågor för bevarandet av 
möblerna. Det är också frågor som är mycket svåra att generellt besvara. Det är många 
aspekter man bör ta hänsyn till. Och ibland har jag inget svar, för att jag själv ännu inte har 
erfarenhet av just det specifika problem, frågan gäller. Så med dessa besökares frågor och 
med min egen osäkerhet inom vissa områden i ämnet möbelvård, försöker jag genom mitt 
examensarbete få svaren. Jag har försökt utforma rapporten på ett så lättbegripligt sätt som 
möjligt så att så många som möjligt ska kunna ta del av vad som framkommit och själva med 
enkla medel kunna utföra underhåll av sina möbler.  

Till rapporten följer ett appendix, Råd, anvisningar & recept, som jag refererar till på flera 
ställen i rapporten. I den kan man finna användbara recept och tips vad det gäller möbelvård 
och möbelrestaurering.  

Jag vill här passa på att tacka min handledare Johan Knutsson som med stort engagemang 
kommit med värdefulla synpunkter på arbetets disposition och struktur. Johan är professor i 
möbelkultur vid universitetet. Stort tack också till mina lärare Ulf Brunne, Charlotta Ekholm 
och Anette Glöde som med lika stort engagemang delat med sig av sina kunskaper under 
studietiden. Tack övrig personal, gästlärare och studiekamrater vid universitetet.  

Jag vill också tacka personalen på konservatorsavdelningen - Östergötlands Länsmuseum, 
Jennie Arvidsson och övrig personal på Sörmlands Museum, David Fucik och de andra på 
Jarla Möbelverkstad, som alla tagit emot mig som praktikant och delat med sig av sina 
erfarenheter. 

Tack också till Claes Lindhagen, övrig personal och elever på Hantverkscentrum i Tibro, som 
peppade mig och lade grunden till fortsatta studier.  

Ni har alla direkt eller indirekt bidragit till min rapport och mycket mer därtill. Jag är er alla 
evigt tacksam!    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gävle, 3 oktober 2013  
Roland Westling
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1. Inledning 

1.1 Syfte  

På senare tid har man kunnat höra experter avråda helt från att utföra några som helst åtgärder 
på gamla intressanta möbler, därför att de ska bevaras precis som de är. Jag kan delvis förstå 
sådana här uttalanden. För om man utan tillräckliga kunskaper ger sig in på olika slags 
åtgärder av kulturhistoriskt intressanta möbler, finns stor risk att oåterkalliga värden 
elimineras för all framtid men samtidigt varar inget för evigt och får möblerna ingen vård och 
omsorg påskyndas nedbrytningsprocesser. Många människor jag pratat med, vågar inte röra 
sina möbler på grund av dessa experters uttalanden och hur ska man då ens kunna se när det 
är dags att ta hjälp av en restaurerare eller konservator, såvida inte ett ben gått av eller annan 
lika tydlig skada har uppstått. Man kanske inte ens vågar lämna ifrån sig möbeln. De finns i 
alla fall där för oss, restaurerare och konservatorer men de söker inte upp föremål som 
behöver åtgärdas, utan det är upp till ägaren själv att avgöra. Felaktiga metoder på grund av 
okunskap, kan också skada möbler och försvåra en framtida restaurering/konservering. 

Man behöver också få trivas med sin möbel. Ibland kanske inte bara hög ålder och ett 
intressant ursprung räcker. Möbeln har kanske en djup störande repa eller annan iögonfallande 
skada. Att avrådas från att själv göra något i ett sådant fall, skulle kunna leda till att möbeln 
hamnar på en vind eller i värsta fall slängs. Då är det bättre att i stället ge tips på vilka 
material som är reversibla och kan användas utan att möbeln skadas.  

Så syftet med rapporten är att försöka öka förståelsen till varför möbler bör underhållas och  
genom att ge tips, avdramatisera, så att man själv om intresse finns kan och vågar utföra 
underhåll, och/eller att kunna se när det är dags att lämna över möbeln till en restaurerare eller 
konservator. 

1.2 Frågeställning   

Hur och var kan man tillgodogöra sig kunskap om vikten av att bevara möbler och hur kan 
man sedan se till att möblerna får rätt vård? Kan man som lekman själv utföra underhållet, i 
vilken utsträckning och hur i så fall? Eller behövs en restaurerare/konservator anlitas? 

1.3 Avgränsning    

Jag har koncentrerat mig på trämöbler. Möbelmaterial som textil, läder, läderimitation, 
rotting, sjögräs, metall, sten och plast, ingår inte alls eller som en liten del i min utbildning. 
De är minst sagt lika intressanta men att ge sig in på dessa områden som jag inte har 
tillräckliga kunskaper om, skulle inte vara rätt. Rapporten omfattar inte i någon större grad 
restaurering. Endast enklare restaureringsåtgärder tas upp. Koncentrationen ligger mer på det 
dagliga underhållet med förebyggande vård och enklare åtgärder. 
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1.4 Metod  

I det inledande skedet och under arbetets gång, söktes information genom litteratur, via 
internet och genom att intervjua folk som på ett eller annat sätt jobbar med eller omkring 
möbler. Dessa efterforskningar gjordes för att ta reda på lekmannens respektive yrkesmannens 
roll, vad konserveringsetik innebär och vad man rekommenderar vad det gäller underhåll av 
möbler; så som metoder och möbelvårdsprodukter. När jag sedan samlat all information, 
testades en del av de rekommenderade metoderna och produkterna. Dessa tester återfinns i 
appendix under rubrik 5. Laborationer och experiment, s. 19-30. 

1.5 Källkritik 

I litteratur som behandlar underhåll av möbler och riktar sig till lekmannen, råder olika syn på 
vilka som är de bästa metoderna. Vissa stannar vid omgivande miljö, rengöring och kanske 
någon skyddande ytbehandling och ser skador mer som ett ålderstecken och i de fall där skada 
behöver åtgärdas rekommenderar man professionell hjälp. Andra tycker att man kan gå längre 
och laga skador själv. Ett exempel är hur Johan Rapp och Lillemor Olsson ser på sprickor i 
möbler. Rapp tycker att sprickor ska lagas antingen genom att trä fälls in i sprickan eller att 
sprickan tvingas ihop.1 Olsson avråder från att fälla in trä i sprickor, därför att träet fortsätter 
att svälla och krympa och behöver rörelseutrymmet annars spricker det igen på samma ställe 
eller på ett nytt ställe bredvid. Olsson skriver också att ”Möbeln faller inte ihop av en spricka. 
Betrakta den som ett ålderstecken, lika naturligt som det egna skinnets linjer och ristningar.”.2  
Sådana här olika synsätt beror troligtvis till stor del på att vår inställning till gamla saker har 
förändrats genom åren. Olsson skrev sin bok Vårda laga renovera tjugo år efter att Rapps bok 
Möbelvård givits ut. De olika synsätten kan också till viss del ha att göra med utbildning och 
bristande kommunikation mellan yrkesgrupper.  

Min bakgrund och mina erfarenheter av möbelrestaurering och konservering och dagens 
rådande synsätt, säger mig att många av de tips man får från äldre litteratur kring ämnet, inte 
är försvarbara i avseende på bevaring. Det finns förstås många bra användbara tips att hämta 
från de här böckerna också men man bör vara medveten om att utvecklingen har gått mer mot 
att bevara genom konservering. Kristina Kvastad har ett bra exempel på detta (återfinns under 
rubrik 2.3 Etik), nämligen att man tidigare kunde slipa en möbels yta åtskilliga gånger för att 
få bort det solblekta träet och att man idag i stället skulle koncentrera sig mer på att inte 
utsätta ytan för mer solljus.3 Att förhålla sig till det här är förstås lättare vad det gäller 
museiföremål där kravet på funktion oftast inte längre finns och där man kan kontrollera 
bland annat ljus och luftfuktighet men för möbler som fortfarande används är frågan inte lika 
lätt. Här kan man i vissa fall tänka sig viss restaurering utan att för den skull ge avkall på 
möbelns historiska värden. Med vissa fall menar jag att möbeln bör vara i så pass bra skick att 
man inte riskerar att den vid användning går sönder igen med värre skador som följd. 
Även om utvecklingen i stort gått mer mot att bevara, kan man också i senare tids litteratur 
finna beskrivningar på renoveringar utan att de benämns som renoveringar. För ett otränat öga 
är gränserna mellan renovering, restaurering och konservering kanske inte så tydliga. Mitt råd 
är att försöka ha de här begreppen (berörs under rubrik 2.1 Definitioner) och vad de står för, 

                                                
1 Rapp, J. (1989) Möbelvård, sid. 41. 
2 Olsson, L. (2009) Vårda, laga, renovera, sid. 34. 
3 Kvastad, K. (2000) Minsta möjliga åtgärd. 
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med sig i tankarna när man läser den här sortens litteratur. Det kan också vara bra att läsa 
flera böcker som berör ämnet, för att få olika infallsvinklar.       
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2. Förhållningssätt  
Med en förståelse för äldre tiders leverne och för betydelsen av att bevara spår från dessa 
tiders tillverkning och användande av föremål, är det lättare för oss att veta hur vi bör förhålla 
oss när det kommer till hantering, underhåll och inför olika slags åtgärder av dessa föremål.  
Vi ser därför också tydligare vad vi kan åtgärda själva och vad som bör lämnas över till en 
restaurerare/konservator.  
Ur spåren kan man till exempel utläsa vilka verktyg som använts vid tillverkningen. Man kan 
också utläsa hur föremålet sedan använts, till exempel genom slitage. Alla sådana här spår är 
för oss viktiga källor till kunskap om gångna tider och bör inte avlägsnas med för oaktsam 
hantering. 

2.1 Definitioner  

Jag skulle här vilja börja med att definiera begreppen renovering, restaurering och 
konservering. Att renovera en möbel innebär att möbeln helt enkelt lagas, ibland på bekostnad 
av möbelns historiska värden. Restaurering handlar också om att laga till funktionsdugligt 
skick men med hänsyn till de historiska värdena. För att förtydliga skillnaderna tar jag ett 
stolsben som gått av som exempel. Renoveraren tar bort det trasiga benet och gör ett nytt, 
medan restaureraren i stället lagar det trasiga benet, genom att kanske ta bort vad som är 
nödvändigt från brottytorna för att få släta limytor till en ny träbit att skarva med. 
Reversibilitet är något som restaureraren till skillnad från renoveraren jobbar med och det 
betyder att material som adderas också ska kunna avlägsnas utan att föremålet skadas. Så i det 
här fallet använder restaureraren ett reversibelt lim, närmare bestämt ett animaliskt lim som är 
starkt och beprövat.  Renoverarens lagning blir kanske den starkaste med tanke på hållfasthet 
men restaurerarens lagning har bidragit till att bevara det mesta möjliga av stolens originalitet, 
samtidigt som den fått tillbaka sin funktion. Konservering handlar mer om att fördröja 
nedbrytningsprocesser, än funktion. Fördröja nedbrytningsprocesser kan konservatorn göra 
genom förebyggande konservering och tillämpad konservering. Förebyggande konservering 
innebär bland annat att se till att den miljö ett föremål står i inte är för fuktig, för varm eller 
för ljus. Tillämpad konservering innebär att man utför olika slags åtgärder direkt på föremålet. 
Dessa åtgärder kan till exempel handla om rengöring och konsolidering. Konsolidering 
innebär bland annat limning av löst sittande färg och faner. Konservatorn jobbar också som 
restaureraren med reversibilitet.  
 
Möbelrenoveraren och möbelrestaureraren jobbar oftast i privata verkstäder med privata 
kunders möbler. Möbelkonservatorn jobbar på museum eller i privat verkstad. De 
möbelkonservatorer som jobbar med privata kunders möbler, jobbar även med restaurering. 
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2.2 Historik 

Svenska möbler har bland annat tillverkats av olika träslag som furu, björk, ek, alm, bok och 
valnöt. Furu är ett av de oftast använda, främst som blindträ för att faneras eller målas på. 
Övriga träslag oljas eller lackas oftast. Även olika tropiska träslag har använts, som 
exempelvis mahogny och jakaranda.  

Redan under 1700-talet förekom underhåll och vård av möbler. Hantverkarna var måna om 
sina möbler. I en del fall förpliktigade man sig till och med att sörja för eventuella 
reparationer. Det finns möbler från den här tiden med påklistrade skötselanvisningar. Äldre 
möbler hade generellt sett inget kulturhistoriskt värde men det fanns enligt bevarade 
skråhandlingar en Wilhelm Mallet som 1784-1786 lär ha arbetat med renovering av äldre 
hantverksprodukter. Omkring sekelskiftet 1900, började man få upp ögonen för det 
kulturhistoriska värdet men detta gällde inte nämnvärt möbelområdet. Yrkestiteln 
möbelkonservering började användas vid mitten av 1900-talet men det vanliga var att museer 
anlitade någon lokal snickare eller att vaktmästaren fick göra jobben, till exempel limma ihop 
stolar.  

1983 startade Bengt Sylvén tillsammans med dåvarande rektor Olle Pira en utbildning i 
möbelrenovering på Carl Malmstens verkstadsskola på Södermalm i Stockholm. Bengt var 
lärare på utbildningen fram till sin död 1987 då Ulf Brunne tog över. Från år 2000 är skolan 
en filial till Linköpings universitet. Möbelrenovering som hade bytt namn till 
möbelrestaurering, blev nu möbelkonservering. 2009 flyttades skolan till nybyggda lokaler på 
Lidingö och man bytte namn till Carl Malmsten Furniture Studies. Ulf Brunne är skolans 
rektor och var till nyligen även ansvarig lärare för programmet möbelkonservering. Nu har 
Charlotta Ekholm tagit över ansvaret för programmet. 

När Lotta H Lindley gjorde sitt examensarbete om Torsten Sylvén 2007, fanns det enligt 
henne i Sverige färre än 6 heltidsanställda möbelkonservatorer och 136 företag som sysslade 
med restaurering/konservering. Av de 136 företagarna har ett 15-tal en 
möbelkonservatorsutbildning eller liknande.4  
 
I äldre litteratur om möbelrenovering/möbelrestaurering, beskrivs ofta hur möbler ska 
lagas. I den senare tidens litteratur om ämnet, går man mer och mer ifrån det där med att laga. 
Det handlar i stället mer om att bevara genom klimat, rengöring, hantering och placering och 
i fall där åtgärder för vissa skador behöver vidtas, hänvisar man till möbelrestaurerare eller 
möbelkonservatorer. Benämningen möbelrenovering används alltmer sällan. 

  
 
 
 
 
 

                                                
4 Lindley, L.H. (2007) ”Konstsnickare Torsten Sylven-Möblernas Mästare” Examensuppsats vid CTD, 
Linköpings universitet. 



 14 

2.3 Etik 

I Den stora möbelboken skriver man att om 
man har verkligt fina gamla möbler ska 
man nöja sig med att ta så god hand om 
dem som möjligt och överlåta reparationer 
till fackfolk. Man uppmanas att spara allt 
som lossnar från möbeln, bitar av faner och 
flisor med mera, för detta underlättar vid 
restaurering.5  

För att kunna använda fullt ut måste jag 
också vårda rätt, skriver Lillemor Olsson 
och vad kan då vara bättre än att veta hur 
det ska gå till, fortsätter hon. Det är viktigt 
att kunna se skillnad mellan en skada och 
ett naturligt slitage och man behöver känna 
till olika svagheter. Det är också viktigt att 
kunna inse sina begränsningar. Känner 
man sig osäker bör man lämna över jobbet 
åt en yrkesman.6  
 
 
Alarik och Ingegerd Wachtmeister tycker att man bör kontakta närmaste länsmuseum för att 
få råd vid val av fackman. De menar att många av dem som kallar sig fackmän utgör en fara 
för vårt kulturarv. Man är alltför ambitiös i sin intention att få lagningar och spår av slitage att 
inte synas. Man renoverar sönder föremålen. ”Slitaget hör till föremålet. Om det tas bort 
berövas föremålet en del av sin historia. Det stympas och förlorar sin charm”.7  
 
”Att vårda sina möbler är en god investering och – särskilt vad det gäller gamla möbler – 
något som man själv och framtida generationer har stor glädje av. Moderna möbler behöver 
sällan någon särskild vård eftersom de flesta är plastlackade eller tillverkade i material som tål 
det mesta.”.8 

Nya mera hantverksmässigt tillverkade möbler kan vara lika känsliga som äldre möbler. Ett 
tips är att spar varudeklarationen för att hålla reda på vad som gäller.9  
 
Kristina Kvastads bok Minsta Möjliga Åtgärd (se bild 2) handlar om att bevara möbler och 
liknande föremål. Dock inte så mycket om hur man handgripligen går till väga utan mer om 
hur man bör tänka för att kunna förstå föremåls olika värden, kunna uppskatta ett åldrande 
utseende med slitage, solblekta ytor och smårepor och att kunna se detta som patina i stället 
för som skador och koncentrera sig mer på förebyggande konservering. Förebyggande 
konservering handlar bland annat om att hålla koll på luften så att den är lagom fuktig, har en 
jämn temperatur och inte är förorenad. Det handlar också om hur mycket ljus vi utsätter 

                                                
5 Hagen, A.C. m.fl. (2007) Den stora möbelboken. Stockholm. sid 529. 
6 Olsson, L. (2009) Sid. 9 och 11. 
7 Wachtmeister, A. och I. (1990). Vårda och laga gamla saker, sid.  7-9. 
8 Olsson, L. (2009) Sid. 10. 
9 Ibid. Sid. 10. 

Bild 1: En byrå som obefogat 
slipas med ett förödande 
resultat. 
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föremålen för också handlar det om vår egen inverkan förstås. Synsättet har inte alltid varit 
detta. Tidigare har åtgärder koncentrerats direkt till föremålen. Man kunde exempelvis 
tidigare slipa en möbels yta åtskilliga gånger för att få bort det solblekta träet. I dag skulle 
man i stället koncentrera sig mer på att inte utsätta ytan för mer solljus. En oförändrad 
gammal möbel har oftast i dag högre värden än en som är förändrad på något sätt genom 
renovering eller restaurering. Med det menas inte bara ett högre ekonomiskt värde, även om 
det ekonomiska värdet förstås styrs av många av föremålets övriga värden och säkert kan vara 
en morot. Det finns många värden att ta hänsyn till. Till exempel värdet av att kunna se vilka 
material, verktyg och tekniker som använts. Patina kan ibland värderas högt, så det är inte 
alltid smutsen ska bort, även om det bland annat är smuts som bryter ner möbeln på sikt. Ofta 
måste ett värde prioriteras på bekostnad av ett annat. Finns proveniens (ursprung eller tidigare 
historia)  påverkas värdet. Det estetiska värdet är även det något som påverkar. Också har vi 
affektionsvärdet som inte behöver ha något med det ekonomiska värdet att göra utan kanske i 
stället mer förknippas med en speciell person, plats eller tid och då måste det värdet få 
prioriteras. Det här var bara en del av de olika värden man har att förhålla sig till vad det 
gäller bevarandet av kulturhistoriskt intressanta möbler och föremål.10  
 
”Ett övergripande väl genomtänkt förhållningssätt är av central betydelse vid all 
föremålsvård. Det bör exempelvis rent principiellt inte föreligga någon skillnad i kvaliteten av 
omsorg mellan fanérade högreståndsmöbler och provinsiellt tillverkade bruksmöbler.”  
Ulf brunne skriver vidare i sin rapport att den museala konserveringens grundprinciper, det 
vill säga att företa så få ingrepp som möjligt, vore önskvärt även vid restaurering av möbler i 
privat ägo och om man ändå behöver vidta åtgärder bör man tänka på är att inga åtgärder har 
obegränsad livslängd. Därför är det viktigt att allt som adderas en möbel bör kunna avlägsnas 
utan att möbeln skadas. Åtgärderna ska vara reversibla.11 
 
Föremålens proveniens är ofta okänd. För sin egen skull, för kommande generationer och för 
försäkringsbolagets skull, är det bra att dokumentera. Fotografera särskilt betydelsefulla 
möbler och föremål och placera bilderna i en pärm tillsammans med skriftliga uppgifter och 
personliga kommentarer. ”Om det gäller arvegods kanske föremålet finns med eller skymtar i 
bakgrunden på något gammalt fotografi, som kan följa med dokumentationen. Fotografera 
objektet från olika håll, baksidan kan vara en viktig informationsbärare, och dokumentera det 
gärna i sin befintliga miljö. Det senare kan vara viktigt i händelse av stöld eller skada.”.12  
 
Sammanfattningsvis bör utgångspunkten för hantering av kulturhistoriskt intressanta föremål, 
bottna i en förståelse och acceptans till att föremål åldras. Detta förhållningssätt är avgörande 
för om ett föremål ska få behålla sin historia och fortsätta åldras på ett värdigt sätt.  

 
 

                                                
10 Kvastad, K. (2000). 
11 Brunne, U. (2007) ”Möbelkonservering, introduktion”. Rapport vid Linköpings universitet. 
12 Olsson, L. (2009) Sid. 12 och 13. 
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Bild 2: Minsta möjliga åtgärd av 
Kristina Kvastad.  
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3. Miljö 
Det finns aldrig någon perfekt miljö för någonting, bara tillstånd som bidrar mer eller mindre 
till nedbrytning. En optimal miljö för trämöbler är 20 ̊C och 50 % relativ luftfuktighet (RH), 
mörkt och syrefritt och utan kontakt med någon eller någonting. Så kan vi förstås inte ha det 
men vi kan i alla fall försöka förstå effekterna från ljus, varierande temperatur och 
luftfuktighet. Med vetskap om detta kan vi också göra det bästa möjliga.13  
 
Enligt Svenska dagbladet ska det i framtiden bli lättare att hålla koll på miljön omkring oss 
med hjälp av nätverk med små trådlösa sensorer, som kan skicka information till 
internetuppkopplade datorer och mobiltelefoner. Exempelvis ”I hem och kontor kan man via 
sensorer få bättre kontroll på värme och belysning”. Man kommer också att kunna mäta 
luftföroreningar och luftfuktigheten i ett rum. Det här är bara ett fåtal av de potentiella 
användningsområden man tar upp. Forskarna räknar med att vår omgivning kommer att fyllas 
av sensorer inom många olika områden, skriver man. Arbetet med dessa nätverk tog sin 
början hos militären i USA i början av 1990-talet. Man har sedan börjat forska på hur 
tekniken ska kunna användas av privatpersoner. Men tekniken har bara kommit till ungefär 
där internet var i slutet av 1980-talet, säger enligt Svenska Dagbladet Adam Dunkels.14 
  

3.1 Ljus  

”Solens elektromagnetiska strålning påverkar inte bara vårt eget mänskliga skinn utan allt 
som finns omkring oss. Det är de osynliga ultravioletta strålarna, UV-strålningen, som i 
förening med föremålens egna atomer och molekyler startar en nedbrytningsprocess. Färger 
och träslag bleknar, målerifernissor mörknar, textilier blir sköra och brister.” 

”Även lampljus skadar möbler och textilier på samma sätt som solen, fast det tar längre tid. Se 
upp med lampor som står nära känsliga föremål och som nästan alltid har samma riktning. 
Flytta ut dem en aning, vänd ljuskäglan, skaffa en dimmer, så att ljuset kan dämpas om man 
inte behöver det just där och då.”.15 

Inte bara direkt solljus utan även normalt dagsljus bleker.16 Byrån på bild 3 är ett exempel på 
detta. Intill byrån har en stol stått och skyddat träet. Därav den mörkare färgen som bevarats 
(se bild 3). Möbler som blekts är ofta ojämnt blekta. Den ena sidan på till exempel en byrå, 
kan vara hårt blekt på grund av att byrån stått med denna sida intill ett fönster, där solstrålarna 
fått fritt spelrum, medan den motsatta skyddade sidan är mer bevarad och därför mörkare. I ett 
direkt solflöde påskyndas nedbrytningen av värmen från de infraröda strålarna. Persienner och 
gardiner för fönstren ger ett bra skydd. Gardiner släpper förstås in ljus men motar i alla fall 
bort den starkaste UV-strålningen. Att ha specialsydda överdrag på möblerna är också en bra 
lösning.17 När träföremål ställs ut i montrar på museum, rekommenderas en belysning på max 
50 lux (lux= mätetal för det infallande ljuset). ”En timme i solljus kan ge samma luxvärde 

                                                
13 Smithsonian Museum Conservation Instirute [WWW] Hämtad augusti 2011.  
14 Augustsson, T. (2010) [WWW] Hämtad 4 november 2010. 
15 Olsson, L. (2009) Sid. 9-10. 
16 Ibid. Sid. 31. 
17 Ibid. Sid. 9-10. 
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som ett helt år i 50 lux.”.18. Ett blekningstest av en betsad lackad björkbit finns i appendix (se 
appendix, rubrik 5. Laborationer och experiment). Testet utfördes för att se om olika 
ytbehandlingar ger olika skydd.  
 
Det var under 1800-talet och en stor del av 1900-talet vanligt att man slipade ner äldre 
solblekta möbelytor. Fortfarande händer det att faner delvis putsas ner i restaureringssyfte, så 
att blindträet ibland syns på vissa ställen. En skickligt utförd punktlagning är långt mer 
attraktiv och blir ett led i möbelns historia.19 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
18 Herjulfsdotter-Andersson, R. (1997) Hembygdshandboken-Vårda & Bevara, sid. 19. 
19 Olsson, L. (2009) Sid. 10 och16 

Bild 3: Byrå som blekts av dagsljus, ej 
direkt solljus.  
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3.2 Fukt och torka 

Möbler kan skadas vid för torrt eller fuktigt inomhusklimat. ”Förr i tiden var det vanligt att 
man hängde keramikbehållare med vatten på värmeradiatorerna för att luften inte skulle bli 
för torr. Det var en effektiv åtgärd. I dag finns liknande behållare av plast.”, skriver Olsson.20. 
Enligt egna noteringar tillverkas även idag keramikbehållare (se bild 4). 
 
Under vintern är det ofta torrare luft i Sveriges inland än det är i Sahara. Och om man sedan i 
våra täta moderna hus, eldar för att hålla temperaturen över 20 C ̊ så blir det för torrt för både 
människor och möbler. Med luftfuktare, gröna växter och lite lägre inomhustemperatur kan 
man öka RH och förebygga uttorkningsskador. Vid kusten är RH hög. Högre än vad som är 
önskvärt.21 ”Fukt orsakar rörelser i träet och är grogrund för trämask, ett smådjur som äter upp 
möbeln inifrån.” Troligtvis syftar man här på den strimmiga trägnagarens larver. Av fukt kan 
träytor bli grådaskiga och faneret kan släppa. Torka kan orsaka sprickor i träet. Det bästa är en 
relativt låg inomhustemperatur och möblerna bör inte ställas bredvid ett element, spis eller 
liknande. I jämn rumstemperatur och normal luftfuktighet, mår möbler bäst. Växter eller ett 
akvarium är bra att ha i rummet, t.o.m. en skål vatten direkt under möbeln, är bra, skriver 
Rapp.22  

 
För de flesta föremålskategorier av trä har man kommit fram till att cirka 55 % RH är det 
ideala. Vid RH på 55 %, befinner sig trä i relativ jämvikt. Blir RH alltför låg, uppkommer 
oundvikligen torkskador på trä och måleri.23 Vid för hög luftfuktighet kan mögel bildas. För 
att komma till rätta med det måste fuktkällan hittas och åtgärdas. Mögel kan vara mycket 
farligt (läs om risker och hantering under rubrik Hälsoaspekter).24 I en lägenhet där RH var 
för lågt gjordes ett försök att öka RH. Växter införskaffades men det var inte tillräckligt. En 
luftfuktare var lösningen (se bild 5 och appendix, rubrik 5. Laborationer och experiment). 

”Med en fuktmätare eller hygrometer (se bild 6), som det heter på fackspråk, kan du på ett 
enkelt sätt kontrollera den relativa luftfuktigheten (RF). Små digitala fuktmätare, som även 
avläser temperatur, finns i byggbutiker och välsorterade varuhus. Rekommenderad temperatur 
brukar ligga runt 20 grader och luftfuktigheten ska om möjligt hållas inom 40-60 procent.”  

Det är värmen som gör att luftfuktigheten sjunker och om man sänker inomhustemperaturen 
någon grad, ökar luftfuktigheten.25 
 

 
 
 

 

                                                
20 Olsson, L. (2009) Sid. 10. 
21 Hagen, A.C. m.fl. (2007) Sid. 55-56. 
22 Rapp, J. (1989) Sid. 8-9. 
23 Fjæstad, M. och Hedlund, H-P. (1999) Tidens Tand, sid. 212.  
24 Herjulfsdotter-Andersson, R. (1997) Sid. 33. 
25 Olsson, L. (2009) Sid. 9-10. 
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Bild 5: Vicks luftfuktare VH 5000 är en 
av många elektriska luftfuktare som 
finns på marknaden.  

Bild 6: Exempel på en elektrisk hygrometer. Denna är 
från TFA och säljs av Conrad..  

Bild 4: Exempel på luftfuktare av 
keramik som hängs på elementen. 
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3.3 Temperaturväxlingar  

”Trämöbler klarar långsamma temperaturförändringar och kyla, men är känsliga för snabba 
temperaturkast och kraftig värme, som torkar ur träet.” Sprickbildning kan uppstå vid en flytt 
från ett kallt utrymme till ett varmt. Sommaren är en bra tid att flytta möbler, då 
temperaturskillnaderna är små. De sprickor och deformeringar som kan uppstå vid för snabba 
temperaturförändringar, beror på att det blir för stora spänningar mellan möbelns yttersta 
träskikt och det underliggande träet. 
 

3.4 Luftföroreningar 

Luftföroreningar är grogrund för mikroorganismer och kan bilda starka syror tillsammans 
med fukt, färgförändra pigment och missfärga möbelytor.26 

”Naturliga luftföroreningar är bland annat salthaltig luft, växtpollen från vegetationen och 
jorderosion. Av människan orsakade luftföroreningar förekommer en del i partikelform och 
andra som gaser från bl.a. bilar, industri och uppvärmning av byggnader. Luftföroreningarna i 
partikel- och gasform kommer in i byggnaden via ventilationen eller otätheter i byggnaden. 
Skador på grund av luftföroreningar är bland annat en påskyndande oxidation/korrosion av 
metaller. Partiklar binder flera ämnen och innehåller ofta fett. Dessa partiklar fastnar på 
möbelytor och etsar sig fast på polerade metaller, transparenta ytbehandlingar och målade 
ytor.”.27 

På webbplatsen www.luftrenare.se , ger man tips på några enkla åtgärder att börja med för att 
få bättre innomhusluft; det ena är att skaffa en dammsugare med ett hepa-filter och det andra 
är att skaffa gröna växter. Växter producerar syre och tar upp koldioxid. De renar också luften 
genom att dra åt sig partiklar. Vissa växter kan till och med absorbera formaldehyd och andra 
giftiga ämnen. Man ger också information om olika elektriska luftrenare som finns på 
marknaden för luftrening av olika ämnen.28 På Vi i villas webbplats finns artikeln Mycket 
grönt ger bättre inomhusluft. Här tycker man att vi kan göra om våra hem och vår arbetsplats 
till en grön djungel för att få renare och fuktigare luft. Det blir ju mer ombonat också, skriver 
man. Har man mycket torr luft kan man med fördel välja växter som behöver mycket vatten. 
Vidare ger man exempel på vilka olika giftiga ämnen olika växter tar upp.29  
 

                                                
26 Erson, B. och Raaum, M. (2002) Minimal Manual, sid. 22. 
27 Fjæstad, M. och Francén, R. (1999) Tidens Tand,. sid. 223. 
28 Gilwig [WWW], hämtad november 2010. 
29 Vi i villa [WWW], hämtad november 2010. 
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Bild 7: På kontoret. 
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4. Rengöring och skyddande efterbehandling 
Noggrann regelbunden städning i hemmet är en förutsättning för att på ett bra sätt kunna 
underhålla sina möbler.30 Vid rengöring av möbler, bör först och främst damm avlägsnas.31 
Att lätt dammtorka med en torr mikrofibertrasa är en säker behandling på alla möbler. Trasan 
tar också upp fettfläckar. Det går förstås naturligtvis också att torka med en fuktig 
mikrofibertrasa men det sliter på gamla lacker.32 Damm och smuts innehåller bland annat 
mögelsporer och andra nedbrytande ämnen.33 Damm binder också fukt och bildar grogrund 
för mikroorganismer, som kan skada möbler och föremål. ”Därför är det bra att vara ute i god 
tid och sjasa bort dammkornen med en mjuk vippa, innan de hinner samlas i alltför många 
lager.” Dammsug inte fanerade ytor. Om faner börjat lossna, kan det rivas upp ytterligare av 
dammsugarmunstycket och i värsta fall lossnar det helt och följer med in i dammsugaren. 
Avlägsna i stället med en torr dammduk eller dammvippa.”.34  

”Kontrollera före damningen att eventuella faner, färgskikt och förgyllningar sitter fast 
ordentligt. Samla alltid lossnade fanerbitar i ett kuvert och skriv utanpå var bitarna ska sitta. 
Förvara om möjligt kuvertet hos möbeln, i en låda eller instucket i sadelgjorden, tills skadan 
ska åtgärdas.”.35  

Damm kan tas bort med en dammduk på plana ytor som till exempel fanerade bordsskivor. På 
förgyllda ytor och på mer dekorativa ytor av faner eller andra material, kan en pensel av mjuk 
naturborst användas. Vid tjocka lager damm, är en dammsugare med låg effekt ett bra 
alternativ. Om det finns lösa fanerbitar eller andra lösa delar, kan ett stycke fint nylonnät 
spännas över insuget på dammsugarröret och hållas på plats med en gummisnodd (se bild 8).36 
På webbplats Ernst P skriver man att möbler bör dammsugas ofta. Damm och smuts verkar 
som slippapper på textil och läder. Vid mindre användning räcker dammsugning var 14 dag. 
En barnfamilj bör dammsuga minst en gång i veckan.37 Tyg dammsugs med avsett munstycke 
på lägsta styrka. Läder rengörs med dammduk eller dammsugare.38 I damm kan svaveloxid 
som finns i luften ombildas till svavelsyra, på grund av fukt som dammet binder. ”Textil och 
papper är känsligast.” för detta.39 

Vatten har många fördelar som rengöringsmedel men dunstar sakta och har dåliga 
vätningsegenskaper på många material och på de flesta möbelytor. Detta beror på vattnets 
ytspänning, som orsakas av molekylernas starka attraktion till varandra men det kan avhjälpas 
genom att ett ytaktivt ämne tillsätts, så kallat surfaktant eller tensid. Tensider finns i till 
exempel diskmedel och tvättmedel. Med en tillsats av detta kan också vattnet avlägsna fet och 
vaxartad smuts. De flesta möbelytor löses inte av vatten men vattnets små molekyler kan 
spridas i och igenom ytan och det kan resultera i att det uppstår fläckar eller sönderfall. Därför 
är det viktigt att genast torka ytan torr efter rengöring med vatten.40  

                                                
30 Hagen, A.C. m.fl. (2007) Sid. 58 och 60. 
31 Rivers, S. Umney, N. (2003), Conservation of Furniture, sid. 501. 
32 Hagen, A.C. m.fl. (2007) Sid. 58 och 60. 
33 Erson, B. och Raaum, M. (2002) Sid. 22 
34 Olsson, L. (2009) Sid. 10 och 19. 
35 Ibid. Sid. 19. 
36 Rivers, S. Umney, N. (2003) Sid. 501. 
37 Ernstp [PDF], hämtad 2010.    
38 Olsson, L. (2009) Sid. 53.  
39 Wachtmeister, A. och I. (1990) Sid.11.  
40 Ibid. Sid 529-530. 
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Äldre Cellulosalackade möbler där lacken ofta är krackelerad (sprucken), bör inte tvättas med 
för mycket vatten. Krackeleringarna går ofta ända ner till träet. Vatten på ytan sugs ner genom 
krackeleringarna och orsakar rörelser i träet varpå lacken flagnar. Dessutom får lacken vita 
ringar eller grå fläckar om den utsätts för fukt eller värme. Är skadorna ytliga kan man 
reparera dessa.41 Dammtorka regelbundet med en fuktig trasa eller med en microfiberduk. Om 
fuktig trasa används, eftertorka då med en torr trasa.42  

(I appendix s. 7 finns tips på hur man kan gå till väga för att åtgärda lack skadad av vatten och 
värme). När känsliga material ska rengöras med vatten, bör vattnet vara så rent som möjligt. 
Järnhaltigt vatten kan missfärga, kalkhaltigt vatten kan göra material styvt och regnvatten är 
mer eller mindre förorenat. Därför används ibland destillerat eller avjoniserat vatten av 
fackmän.43 Avjoniserat vatten är renare än destillerat vatten.44 Med vatten kan man lösa 
ämnen som de organiska lösningsmedlen lacknafta, aceton, färgborttagningsmedel, bensin 
med flera inte klarar att lösa. Ska tvättmedel tillsättas, får det inte innehålla blekmedel eller 
optiskt vitmedel. Gammaldags tvålflingor bör heller inte användas, för de kan tillsammans 
med vanligt vatten bilda svårlösliga kalkavlagringar. Det bästa är flytande tvätt- eller 
handdiskmedel som är gjorda för allergiker, för de innehåller så få tillsatser som möjligt. Kom 
ihåg att skölja noggrant efter all rengöring.45 På webbplatsen HälsingeSåpa får man tips på 
olika användningsområden för såpa. Bland annat att såpa kan användas för all rengöring i 
hemmet. Exempelvis på alla slags golv, målade ytor, skinnmöbler och ugnen. Man kan också 
smörja gnisslande gångjärn. Ett annat område är obehandlade möbler som kan smörjas in med 
outspädd såpa och spolas av med vatten dagen efter.46 Kineserier och förgyllning bör 
överlåtas till fackfolk. Annars tål som sagt de flesta möbelytor vatten. Det är inte många som 
tror att polerade möbler tål vatten. Visserligen nöts de flesta lacker av regelbunden tvättning 
med såpa och vatten men någon gång då och då behövs en rengöring med ett syntetiskt 
rengöringsmedel och vatten. Viktigt är att torka torrt med en torr trasa eller pappershandduk 
direkt efteråt. Innan man börjar är det bra att först pröva på ett undanskymt område. Om man 
sedan rengör ett litet område i taget och torkar torrt, så har man bra kontroll. Om det är ett 
tjockt lager smuts, går det bra att använda en skurkudde av den finaste sorten (den vita) som 
inte repar ytan.47 
 
På Benson Ford Research Center avråder man från att själv göra någon omfattande rengöring 
av skadade eller förmörkade möbelytor. Man bör heller inte göra någon omfattande rengöring 
av porigt eller obehandlat trä. Rekommendationen är att överlåta till en professionell 
möbelkonservator. För rengöring av en yta i god kondition, är rengöring med utspätt 
rengöringsmedel det säkraste alternativet. Rengöringsmedlet bör späs ut till ungefär 1 % i 
vatten. Bomull eller en mjuk trasa rekommenderas. Efter rengöringen bör rester av 
rengöringsmedlet tas bort med destillerat vatten och återigen bör bomull eller en mjuk trasa 
användas. I båda fallen ska bomullen eller trasan vara fuktig och inte blöt. När ytan är helt 
torr, kan man vaxa denna med ett högkvalitativt vax.48 Man syftar här på vax avsett för 
möbler. Vax avsett för andra användningsområden kan innehålla bland annat silikon. Silikon 
är irreversibelt, inget fäster på det och det hör absolut inte hemma på möbler. 
 
                                                
41 Hagen, A.C. m.fl. (2007) Sid. 63-64.  
42 Möbelhaus [WWW], hämtad juli 2011. 
43 Jackson, A. och Day, D. (1996) Möbler att fynda, laga, vårda, sid. 103. 
44 Avjoniserat vatten (2006) [WWW], hämtad den 19 januari 2011. 
45 Jackson, A. och Day, D. (1996) Sid. 103. 
46 Hälsingesåpa [WWW], hämtad november 2010. 
47 Hagen, A.C. m.fl. (2007) Sid 110-111. 
48 The Henry Ford [WWW], hämtat juli 2011. 
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Ibland på ingrodd smuts räcker inte vanlig tvätt. Man behöver kanske tillsätta någon 
kemikalie. I appendix finns ett exempel på hur aceton kan användas (se appendix s. 6, 21 och 
27). Använd inte medel som innehåller ammoniumklorid eller skurmedel med slippulver.  
Ammoniumklorid löser upp schellackpolityr och vax och gör målade och oljade ytor matta. 
Skurmedel gör alla blanka ytor matta.49  
 
Syftet med en mer djupgående rengöring av möbler bör vara att tvätta bort det yttersta lagret 
av gammalt vax och ingrodd smuts och lämna den underliggande ytbehandlingen intakt. Detta 
är rätt så enkelt om man inte är för hårdhänt, enligt Jackson och Day.50 Enligt Den stora 
möbelboken behöver man inte ta bort vaxet från en lackad yta vid rengöring. Vid användning 
av nafta rekommenderas en lågaromatisk alifatnafta som är mindre skadlig för miljön. Undvik 
vatten på en vaxad yta. Vatten bildar snabbt fläckar i vax. Men ibland är det kanske bara 
vatten och såpa som biter på en viss typ av fläck. Använd då vatten men torka noggrant med 
papper efteråt.51  
 
I appendix finns många tips kring det här med rengöring av olika ytor (se appendix, rubrik 1. 
Rengöring & skyddande efterbehandling). 
 
Vid rengöring av speglars glas och ram används försiktigt en torr dammvippa eller mjuk 
borste. Till svåråtkomliga ställen kan en tandborste eller tops användas. Extra försiktig bör 
man vara vid utskjutande partier och dekorer. Om glaset är hårt smutsat kan det torkas med en 
väl urvriden trasa eller sämskskinn. Rent ljummet vatten används, eventuellt med några 
droppar milt diskmedel. Se upp så att trasan inte kommer åt ramen om den är förgylld. 
Baksidan rengörs med dammvippa eller mjuk borste. Om spegeln har kvicksilverglas, ska 
man se till att ha bra ventilation och använda handskar eller bomullsvantar, kvicksilver kan 
finnas i dammet. Speglar med kvicksilverglas känns igen på de svarta fläckar som glaset ofta 
har. Dessa fläckar uppstår genom en korrosion mellan metallens dioxider och monoxider. 
Baksidan på kvicksilverglas är matt tennfärgad i motsats till det ofarligare silverfolierade 
glaset som har en brun eller orangefärgad baksida av koppar. Den farliga tenn- och 
kvicksilverfolieringen av spegelglas var vedertagen fram till 1850-talet, då kvicksilvret efter 
hand ersattes med den ofarligare silverlösningen.52 
    

                                                
49 Hagen, A.C. m.fl (2007) Sid. 110-111. 
50 Jackson, A. och Day, D. (1996) Sid. 18. 
51 Hagen, A.C. m.fl. (2007) Sid. 63. 
52 Olsson, L. (2009) Sid. 139-140. 
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Bild 8: Dammsugning av skadad möbelyta. 
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4.1 Obehandlade ytor 

Obehandlade möbler är inte så vanliga. De är mycket känsliga och bör dammas regelbundet. 
Våta fläckar torkas upp snabbt. Möbelpolish eller möbelolja ska inte användas. Fläckar kan 
ofta tas bort med radergummi eller fläckpasta som K2r, som egentligen används för kläder, 
skriver Rapp. Fläckpastan kan även fungera på feta fläckar. Svåra fläckar kan tas bort med ett 
fint sandpapper men man riskerar då att ytan blir flammig, eftersom möbeln med tiden ändar 
nyans. Hela ytor rengörs med borste, ljummet vatten och diskmedel. Torka sedan av innan 
träet hinner suga åt sig allt för mycket av vattnet. Möbeln bör sedan stå i ett dragigt utrymme 
för att torka.53 För att få bort de värsta fläckarna, kan man också använda ett lätt lösande 
medel som terpentin eller lyspetroleum, skriver man i Vård och förvaring av museiföremål.54 

K2r och lyspetrolium är inget jag har erfarenhet av och kan därför heller inte rekommendera 
dessa. Feta fläckar på obehandlat trä brukar jag få bort med alifatnafta. 

4.2 Oljebonade ytor 

En oljebonad möbel behöver också underhållas med olja och poleras med slipnylon innan 
oljan torkat, oftare i början när möbeln är ny. Med underhållet bibehåller möbeln sin 
sidenmatta yta och blir mer motståndskraftig mot smuts. Oljan ska inte hällas direkt på träet 
för då kan man få en ojämn yta. ”Olja ska bara påföras rena ytor. Ibland behöver ytan 
rengöras lite noggrannare, använd då en bra trärengöring.” Om oljan har som Danish Oil, 
antistatiska egenskaper så stöts även damm bort.55 Ernst P rekommenderar Rubinol 
Trärengöring som ett effektivt rengöringsmedel som tar bort gammalt vax och gammal olja 
på olackerade ytor och gammal möbelpolish på lackerade ytor.56   
 
Att oljebona är inte svårt skriver Rapp och träoljan som används för detta, gör man av lika 
delar kokt linolja och lacknafta eller köps som teakolja eller möbelolja. Teakolja innehåller 
förutom linolja och lacknafta även paraffinolja. Paraffinolja är en icke torkande olja. Icke 
torkande oljor vandrar i träet. Så Teakolja är inget jag rekommenderar att använda vid 
oljeboning. Vid oljeboning gör lacknaftan rent och dunstar. Kvar blir oljan som ger lyster och 
skyddar ytan. Men först bör man försäkra sig om att ytan verkligen är oljebonad, eftersom 
lackade ytor blir flammiga av olja och vaxade ytor blir kladdiga. Damma också innan för att 
få bort partiklar som annars kan repa ytan. Under rubrik 1. Rengöring & skyddande 
efterbehandling i appendix finns ett citat om tillvägagångssätt vid oljeboning (se appendix s. 
9). Om ytan efter oljeboningen fortfarande inte är fräsch, gör man en ny oljeboning. 
Observera att linolja är självantändlig! Använda trasor dränks i vatten och läggs i en plastpåse 
som knyts igen, innan den slängs.57 Enligt Anna Lefvert som intervjuat Ulf Brunne om 
utemöbler, säger Brunne bland annat att om man köper en obehandlad trämöbel måste man 
olja den minst tre eller fyra gånger innan sommaren och sedan minst en gång per år. Det 
gäller att mätta träet. Teak är ett av få träslag som kan tåla att stå ute helt utan oljebehandling. 
Brunne varnar för att det säljs möbler som liknar teak men som är av helt andra träslag. Dessa 
är troligtvis inte lika motståndskraftiga och måste därför oljas för att hålla.58  
                                                
53 Rapp, J. (1989) Sid. 13-15. 
54 Huovinen, A-T. och Pastila, T. (1982), Vård och förvaring av museiföremål,  sid. 8. 
55 Ernstp [WWW], hämtat november 2010. 
56 Ibid, [PDF], hämtat november 2010.  
57 Rapp, J. (1989) Sid. 5-13. 
58 Lefvert, A. (2005), Så underhåller du utemöblerna [WWW], hämtat den 2 juni 2011. 
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4.3 Vaxade ytor 

Att vaxa möbler är i Storbritannien mycket vanligt. I Sverige har vi inte riktigt samma 
tradition men det är väl värt att pröva, skriver Lillemor Olsson.59  

För möbler med enbart vax som ytbehandling, gäller samma underhåll som för en vaxad 
lackerad möbel (Se under rubrik Lackade ytor, nedan). Man kan utan att tillföra nytt vax på en 
vaxad träyta ofta få glans genom att bara polera eller på en ojämn yta borsta. Man kan också 
köpa färdigt vax eller blanda eget.60 Läs om tillredning, tillvägagångssätt och 
användningsområden för vax och polish i appendix (se appendix s. 7, 8 & 9, rubrik 1. 
Rengöring & skyddande efterbehandling). 
 

4.4 Lackerade ytor 

Under 1700-talet började man använda schellack som ytbehandling på möbler men då som 
boning, vilket innebär att man låter porerna vara öppna.61 Under empiren blev det modernt att 
franskpolera med schellack. Franskpolera betyder att man porfyller träet och polerar upp en 
spegelblank yta. Empiren varade ungefär 1800-1830. Tidigare var möblerna mer sidenmatta 
medan beslagen fick glänsa.62 Både faner och massivt trä behandlades med schellack men 
även med andra mer eller mindre spritlösliga hartser, tillsatta i schellacken eller som egna 
spritfernissor.63 Franskpolering var fram till 1920-talet den allenarådande ytbehandlingen på 
möbler i städerna.  
 
På 1920-talet tog cellulosalacken över och användes fram till omkring 1960-talet.64 
Cellulosalacken var modern under 1930- och 1940-talen. Den var lätt att lägga på och man 
fick högblanka ytor.65 Cellulosalacken var också hållbarare och eftersom den var färglös 
passade den bra att använda på ljusa träslag som var på modet. Den var också mer 
motståndskraftig mot fukt och spill än franskpolering men med tiden krackelerade den. En till 
stor nackdel; den var mycket brandfarlig och kunde antändas och förorsaka en explosiv brand 
av ett vält brinnande stearinljus eller av glöden från en cigarett. Detta berodde på att lacken 
innehöll nitrocellulosa, samma ämne som används i sprängmedel.  
 
Efter andra världskriget började man använda plastlacker. Dessa kan som schellack och 
cellulosalack lösas upp igen med det lösningsmedel som lacken är blandad med.66 Från 50-
talet fanns härdplastlackerna.67 Dessa syrehärdande lacker är industrilacker och är inte 
lämpliga för hemmabruk. De är mycket starka och går inte att lösa upp med förtunning eller 
sprit. Kemiska lackborttagare har svårt att rå på flera av dem. Nu har vattenlösliga lacker 

                                                
59 Olsson, L. (2009) Sid. 21. 
60 Fredlund, J. (1993) Renovera möbeln själv, sid. 31-32 och 72-74. 
61 Tunberg, B. (2001) Sid. 69. 
62 Olsson, L. (2009) Sid, 16. 
63 Tunberg, B. (2001) Sid. 69. 
64 Hagen, AC. m.fl. (2007) Sid. 62. 
65 Olsson, L. (2009) Sid. 16. 
66 Hagen, A.C. m.fl. (2007) Sid. 107-108.  
67 Tunberg, B. (2001) Sid. 79. 
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funnits på marknaden ett tag men har ännu inte riktigt slagit igenom eftersom de inte har 
tillräckligt hög kvalitet, man syftar då på utseende och slitstyrka. Men man tror ändå att lacker 
med farliga lösningsmedel är på väg bort från marknaden.68  

För att undvika ljusa ringar och fläckar på gamla känsliga lackade möbelytor, rekommenderar 
Rapp att man använder dukar och olika typer av underlägg, värmeunderlägg för varma koppar 
och dylikt.69 Under linneduken kan man lägga en vaxduk eller ett plastskynke, så skyddas 
bordsytan om man råkar spilla vin eller vatten på duken. Vid stora tillställningar kan ett bra 
tips vara att lägga genomskinlig plast över känsliga avställningsytor och fästa plasten under 
bordskanten med exempelvis häftmassa.70  

Äldre möbler med cellulosa eller schellackytor behöver några gånger om året behandlas med 
möbelvax (utan silikon), möbelspray eller möbelpolish. Detta ger ett extra skydd och ytan får 
en vacker lyster. Möbelpolish består av vax och lacknafta eller liknande. Lacknaftan tar bort 
smuts och dunstar, kvar blir vaxet. Till äldre möbler som kan ha små sprickor i lacken, är vax 
att föredra, eftersom möbelpolish är så flytande att det kan rinna ner i sprickorna och orsaka 
fula förmörkningar. ”Möbelmedlens skydd är begränsat. Blöta fläckar tränger igenom om de 
får ligga kvar.” Medlen bör inte blandas, det kan ge en kladdig yta. Vid osäkerhet om tidigare 
behandling, tvättas ytan först med lacknafta. Därefter kan vax, spray eller polish användas. 
Plastlackade möbler behöver inte skyddas med möbelvårdsmedel men eftersom vaxet också 
ger glans och tonar ner små repor, blir även den plastlackade möbeln vackrare med vax.71 
Man kan också undersöka om en yta är vaxad genom att värma upp ett område med till 
exempel en hårtork. Akta så det inte blir för varmt. Man ska kunna hålla handen på ytan där 
man blåser utan att bränna sig. Blir området snabbt fuktigt eller känns fett, är ytan vaxad.72 
”Ett bra möbelvax innehåller bivax och karnaubavax (från den brasilianska karnaubapalmen), 
blandat med terpentin, som ger medlet en pastaliknande konsistens.” Olsson skriver att man 
ska undvika polermedel som innehåller silikon, därför att silikon är näst intill omöjligt att 
avlägsna och försvårar en framtida restaurering. Hon skriver också att man ska undvika 
polermedel som innehåller olja, därför att möbelns ytbehandling kan ha små, knappt 
skönjbara sprickor där polermedlet tränger ner och oljan missfärgar träet under ytan.73 
 
Centurio är ett preparat som både rengör och polerar lackade möbelytor och rekommenderas 
av många möbelkonservatorer. Gäller det riktigt fina antikviteter, bör man inte experimentera 
själv utan vända sig till en fackman i stället.74 Centurio beskrivs också i Den stora 
möbelboken som det bästa rengöringsmedlet för schellack och cellulosalackade möbler. 
Centurio (se bild 10) tillverkas i Danmark och säljs av bland andra Ernst P i Göteborg. Det 
kan också finnas hos antikvitetshandlare, pianohandlare, möbelrestauratörer och hos 
välsorterade färghandlare. Om den lackade ytan är vaxad, har centurio ingen bra effekt.75  
 
Ett test för att se vilket skydd cellulosalack respektive schellack har vad det gäller blekning, 
utfördes och återfinns i appendix (se appendix s. 19 & 23). Rapp och många med honom 
rekommenderar vax som ett extra skydd för möbler. För att se om vax skyddar mot blekning, 
fick även det ingå i testet. 
                                                
68 Hagen, A.C. m.fl. (2007) Sid. 108-109.  
69 Rapp, J. (1989) Sid. 8. 
70 Olsson, L. (2009) Sid. 28-29. 
71 Rapp, J. (1989) Sid. 10-11. 
72 Hagen, A.C. (2007) Sid. 63. 
73 Olsson, L. (2009) Sid. 21. 
74 Ibid. Sid. 22. 
75 Hagen, A.C. m.fl. (2007) Sid. 62-63. 
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Bild 10: Centurio Möbelpolish från 
Ernst P AB.  
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4.5 Bemålade ytor 

När man förr i tiden målade möbler användes ofta linoljefärg eller temperafärg, ofta målad 
direkt på träet under 1700-talet. Vid mitten av 1800-talet började man spackla träet före 
målning för att få en jämn och slät yta. Med olika måleritekniker kunde man också imitera 
andra material, exempelvis marmor eller faner av olika slag. Detta kallas marmorering eller 
ådringsmålning.76 Möbler som var gjorda för att målas var sällan omålade. Omålade möbler, 
tydde på fattigdom. Tunberg tycker att man ska låta möblerna vara gamla och aldrig ta bort en 
originalmålning. Även det bortnötta berättar om andra tider och människor.77  
 
Avlutning av målade möbler var vanligt förekommande under senare delen av 1800-talet. 
Detta gjordes för att man därefter skulle kunna betsa, bona eller ådringsmåla möblerna. När 
det under det tidiga 1900-talet blev modernt med möbler i vitt och guld, var det inte ovanligt 
att man ”brände” bort den gamla färgen med blåslampa så att träet brännskadades. Under 
1970-talet kom en ny avlutningshysteri. Idag ser man hellre att möbler har sin originalfärg.78 
Men det finns fortfarande antikhandlare som lutar av möbler innan försäljning.79   
 
Målade ytor kan rengöras med diskmedel och ljummet vatten. Använd en mjuk trasa som inte 
repar och torka sedan torrt med en torr trasa. Om man vill ha upp glansen på ytan, går det bra 
att vaxa eller använda möbelspray (troligen vaxspray).80 Förr målades möbler med olika typer 
av färg. Av dessa är det endast de som innehåller olja som tål vatten. Gör därför innan 
rengöring ett test. Gnid på ett undanskymt ställe en bomullspinne fuktad i vatten. Blir färgen 
mjuk och färgar av sig, ska inte vatten användas. Rekommendationen är då att lämna möbeln i 
fred eller be en expert om hjälp. Hagen skriver att för rengöring av oljemålade möbler 
används endast såpa och vatten och det ska helst vara grönsåpa. Grönsåpa innehåller fett som 
ger färgen skydd. Ser möbeln efter rengöring fortfarande smutsig ut, kan det vara gammal 
smuts som har förenat sig med färgen. Denna kallar man patina och ska inte avlägsnas. Den är 
en del av möbelns historia. Tas patinan bort sänker man också det ekonomiska värdet rejält. 
Vidare skriver man att om färgen efter rengöring fortfarande ser matt och trist ut, kan man 
fräscha upp den genom att impregnera med ett tunt skikt linolja blandad med lika delar 
terpentin. Terpentin hjälper oljan att tränga in i ytskiktet. Gnid in den utspädda oljan med en 
trasa. Undvik ställen där färgen är bortnött och träet är framme. Efter femton minuter torkar 
man av ordentligt med en torr trasa. Tänk på att låta trasorna torka innan de slängs, så att de 
inte självantänds.81  
 
Grumme såpa görs av tallolja (gul & grön). Den sort som är grön, har man färgat därför att 
traditionerna sitter djupt rotade. Många skulle aldrig köpa en såpa av en annan färg än den de 
är van vid, säger man. I södra Sverige användes förr såpa från hampa och i norra Sverige 
gjordes såpan av animaliska fetter.82 Såpa gjord av hampolja slutade tillverkas i Sverige efter 
andra världskriget. Den hampolja, från vilken den naturligt gröna såpan är gjord, säljs i 
Sverige och är oftast tysk.83  
 

                                                
76 Olsson, L. (2009) Sid. 16. 
77 Tunberg, B. (2001) Sid. 43 
78 Olsson, L. (2009) Sid. 10 och16. 
79 Tunberg, B. (2001) Sid. 43.   
80 Rapp, J. (1989) Sid. 14. 
81 Hagen, A.C. m.fl. (2007) Sid. 65. 
82 Grumme [WWW], hämtat augusti 2011. 
83 Shenet [WWW], hämtat november 2010. 
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Medan man i Den stora möbelboken tipsar om en blandning av linolja och terpentin för att 
fräscha upp och impregnera matta målade ytor, kan man läsa i Hembygdshandboken-Vårda & 
Bevara att linolja inte ska användas på en målad möbel, därför att ”Linoljan bildar en hård 
hinna som gulnar och är omöjlig att få bort utan att skada den underliggande målningen.”. En 
tunn vaxblandning rekommenderas i stället.84 Själv har jag har några gånger stått inför vit- 
och ljusmålade möbler med en tråkig gulaktig hinna av linolja som jag inte kunnat avlägsna. 
Så linolja på bemålade möbler är inget jag kan rekommendera. 
 
Enligt Jackson och Day, tvättas fet smuts på målade och lackade möbler bort med varmt 
tvålvatten men man får inte blöta ytan för mycket eftersom vattnet kan tränga in i fogarna så 
att de sväller. Man ska arbeta sig nerifrån och upp, för att undvika ränder från vattnet. Till slut 
torkar man möbeln med rent vatten och torkar torrt.85 
  
Ovan rekommenderas man använda grönsåpa för rengöring av målade ytor, därför att den 
gröna såpan lär innehåller fett som skyddar färgen men den naturligt gröna såpan från 
hampolja verkar inte gå att få tag på längre. Är så fallet, finns inte någon möjlighet att pröva 
denna. 
 
(Citat om bemålade möbler i appendix (se appendix s. 10).  
 

4.6 Förgyllda ytor 

Förgyllda ytor ska aldrig rengöras med sprit eller vatten.86 Detta gäller polymentförgyllning. 
Andra tåligare tekniker förekommer men det kan vara svårt att se skillnad. Utgå därför från 
den känsligaste typen. Damma kan man göra med en mjuk borste. ”Feta fläckar kan tas bort 
med försiktig och snabb avtorkning med lacknafta.”.87 Använd gärna bomullsvantar om du 
ska flytta eller hänga om en förgylld ram, eftersom förgyllningen, beroende på teknik, kanske 
inte ens tål handsvett. Bronserade ytor kan rengöras vid behov med en duk fuktad i vatten 
men torka torrt direkt efter. En bronsering är mörkare och mattare i glansen, men det är inte 
alltid så lätt att se skillnad på guld och bronsering. Om du är osäker på vad som är vad, är det 
bäst att hålla sig till damning med en mjuk borste eller pensel.88 

                                                
84 Herjulfsdotter-Andersson, R. (1997) Sid. 21. 
85 Jackson, A. och Day, D. (1985) Antikviteter, vårda och reparera, sid. 104. 
86 Olsson, L. (2009) Sid. 20. 
87 Rapp, J. (1989) Sid. 14-15. 
88 Olsson, L. (2009) Sid. 20. 
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5. Hantering  
”Enligt sakkunniga källor beror många skador på oförsiktig och/eller felaktig städning – 
exempelvis snabb och hårdhänt dammsugning, en störtsjö av skurvatten runt möbelbenen – 
eller på att man själv har försökt laga ett föremål – man hamrar in tre femtumsspikar i den 
ostadiga pelarbordsfoten och fyller träsprickan med epoxylim (jodå, det förekommer).”, 
skriver Olsson. 

Ett exempel och åtgärd av möbelben med städskada återfinns i appendix (se appendix s. 20 & 
25. ”Man är ju inte mer än människa! Turligt nog behövs inga övermänskliga egenskaper för 
att komma till rätta med förtretligheterna. Det krävs bara ett annat förhållningssätt, som lätt 
blir en vana och varken kostar tid eller pengar.” ”Det enda som behövs är några enkla, 
konkreta och beprövade råd om hur man bäst går till väga i olika situationer.”.89  

Möbler med rörliga delar som kan ändras och manövreras, är generellt sett känsligare och mer 
utsatta för slitage, än de med färre finesser. Överbelastade lådor i en förvaringsmöbel kan leda 
till att botten spricker eller pressas ur sin infattning. Överbelastade lådor sliter också hårt på 
glidlisterna på en byrås insida. Om en byrålåda går trögt, är det inte bra att slita och dra i den, 
eftersom det frestar på möbeln i övrigt. Man kan pröva att gnida in glidlisterna med paraffin 
eller stearinljus, för att få lådan att gå lättare.90  

Variera placering av föremål som står på möbler. Detta för att undvika nyansskillnader som 
uppstår när solen bara bleker träet runt omkring föremålen.  

Möbeltassar under möbelns ben är ett bra skydd för golvet.91 Min erfarenhet säger mig att 
möbeltassar också är ett bra skydd för möbeln de sitter på, speciellt bra för möbler som stolar 
som ofta skjuts fram och tillbaka på golvet. Det här förstår man om man tittar på gamla stolar 
som ofta har lite nedslitna ben. Möbeltassar förhindrar också möbelns ben att haka i 
någonstans med kanske en lös flisa som följd.  

Gamla möbler kan vara sköra och ömtåliga. Viktigt att tänka på när de ska flyttas. Tänk till 
exempel på att inte lyfta en stol i ryggstödet eller armstöden. Stolen går lätt sönder i de här 
delarna och sådana skador är inte alltid så lätta att reparera. Kommoder och bord lyfts inte i 
skivan. Bord lyfts i sargen och kommoder i underdelen. Om en möbel är ihopsatt av lösa 
delar, ta i så fall isär delarna och flytta dem var för sig. Ta ur lådor ur chiffonjéer och 
kommoder innan flytt. Om en möbel behöver lutas på sidan, exempelvis för att komma 
igenom en dörr, luta aldrig möbeln på benen utan lyft först rakt upp och luta sedan i luften. 
Genom att lägga en matta eller handduk under tunga möbler kan man försiktigt skjuta dem 
över golvet. ”Skjut så nära golvet som möjligt.” En del gamla möbler har bärhandtag. Undvik 
att lyfta i dessa. Handtagen och träet som de är fästa i kan vara skört. Stora skador kan uppstå 
om dörrarna till ett skåp plötsligt åker upp när man bär. För att undvika detta kan ett 
spännband spännas runt skåpet. Snören kan också användas men skydda då kanter och hörn 
som snöret löper över med till exempel flera lager hopvikt papper.92 

                                                
89 Olsson, L. (2009) Sid. 10-11. 
90 Ibid. Sid. 23-27. 
91 Möbelhaus [WWW], hämtad juli 2011. 
92 Hagen, A.C. m.fl. (2007) Sid. 55-56. 
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Ska man hantera förgyllda föremål som till exempel speglar med förgylld ram, används 
bomullsvantar. Detta förhindrar att guldet nöts bort. 

Vad det gäller speglar med gammalt kvicksilverglas, råder Lillemor Olsson till att aldrig byta 
ut det, hur anfrätt och korroderat det än är, för skulle det bytas, förlorar spegeln både sitt 
värde och sin själ. Om ett trasigt glas ska bytas, bör man byta mot ett likartat glas från samma 
tid, för då är spegeln fortsatt kulturhistoriskt intressant. Passa också på att kontrollera spegelns 
upphängningsanordning. 

I appendix finns några tips på vad som kan vara bra att tänka på innan köp av stolar (se 
appendix s. 16). 
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6. Skadeåtgärder 
 

6.1 Skadade ytor  
Ljusa ringar och fläckar på möbelytor, uppstår när vätska eller fukt från varma te- och 
kaffemuggar tränger ner i lackens ytskikt, där det bildas mikroskopiska sprickor. ”Den 
mjölkaktigt matta fläcken sitter envist kvar trots ihärdiga försök att tvätta bort den.”.93 Gamla 
cellulosalackade möbler har ofta krackeleringar över hela ytan på grund av att lacken åldrats. I 
litteratur om möbelrenovering finns många tips på åtgärd av dessa typer av skador men tipsen 
handlar nästan uteslutande om användande av olika hälsovådliga lösningsmedel och 
metoderna är avancerade. Mitt råd är att gå till en möbelrestaurerare eller möbelkonservator 
med dessa typer av skador och inte experimentera på egen hand. Man äventyrar hälsan och 
riskerar att skada möbeln. För att åtgärda vita fläckar i lack använder jag ibland Ringremover 
(se appendix s. 9 för tillvägagångssätt). Det är en mindre avancerad metod men Ringremover 
är också mycket giftig. Om metoden prövas, se till att vädra och använd gasmask och 
gummihandskar som tål olika lösningsmedel. 
  

6.1.2 Repor och tryckmärken 
 
Det finns olika sätt att åtgärda repor och tryckmärken på. Man kan med hjälp av fukt och 
värme få träet att svälla, man kan fylla skadan med till exempel schellack eller spackel. Det 
här med att få träet att svälla är en rättså avancerad  metod och man riskerar att förvärra 
skadan. Det finns risk att man bränner träet eller lacken omkring skadan och om man sedan 
behöver slipa efter lackning är risken stor att man också slipar i lacken omkring skadan. Slipa 
behöver man också göra om man använt schellack eller spackel. Äldre möblers lack är ofta 
mycket tunn och skulle man slipa sig ner i träet, uppstår fläckar som är mycket svåra att göra 
någonting åt. För möbelns yta är troligtvis blekt eller på annat sätt förändrad i kulör och när 
träet slipas framträder träets ursprungliga kulör. Dessutom är vissa spackelsorter irreversibla. 
Är det så att möbeln har repor och håligheter som man störs av, skulle jag rekommendera att 
man använder sig av vaxstänger. Vax är reversibelt och enkelt att använda. Mer om 
vaxstänger och tillvägagångssätt i appendix (se appendix s. 12, 13 & 14). Man kan kanske 
nöja sig med att retuschera små håligheter. Håligheten blir kvar i träet, men kamoufleras.94 
Det här är förstås en ännu enklare åtgärd.  
 

6.1.3 Retuschering 

Det finns speciella retuschpennor att köpa men de kan vara svåra att få i exakt rätt nyans. 
Vanliga filtpennor (spritpennor) går också att retuschera med, men oftast stämmer inte 
kulören. Det finns också spritlöslig retuscheringsfärg att köpa. De går att blanda och man kan 

                                                
93 Olsson, L. (2009) Sid. 28. 
94 Rapp, J. (1989) Sid. 41. 
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reglera mörkhetsgraden. En enkel och billig metod är att använda spritbets.95 Mina 
erfarenheter säger mig att akvarell-, akryl- och oljefärg även de är mycket användbara vid 
retuschering. Dessutom är de mer ljusäkta än bets som kan förändra sig över tid. Schellack är 
bra att använda som spärr innan retuscheringsfärgen läggs på. Detta förhindrar möbelytan att 
ta åt sig av färgen, som annars blir irreversibel, vilket betyder att färgen inte går att avlägsna 
om man någon gång skulle behöva det, som eventuellt vid en kommande 
restaurering/konservering. Mer finns att läsa om retuschering i appendix (se appendix, rubrik 
2. Åtgärda skador). 

 

                                                
95 Rapp, J. (1989) Sid. 39-41. 
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6.2 Stabilisering 

6.2.1 Lim 

Jag vill här börja med att ta upp valet av lim som en viktig del vid stabilisering. Lillemor 
Olsson skriver att epoxlim och det vita PVA-limmet tidigare använts inom möbelrestaurering 
men i dag används oftast animaliskt lim, eftersom både epoxylim och PVA-lim är näst intill 
omöjliga att avlägsna utan att lämna fula spår efter sig. Det animaliska limmet tillåter en viss 
rörelse och kan tas bort utan att möbeln tar skada. Jag har inte samma erfarenhet av det vita 
PVAc-limmet (polyvinylacetat). Ändå har jag limmat många stolar med animaliskt lim som 
varit omlimmade med PVAc-lim. Visst är det svårare att ta isär dessa limfogar än fogar 
limmade med animaliskt lim men långt ifrån omöjligt och risken att skada träet är inte stor. 
Limmet löser inte upp sig i vatten som animaliskt lim men det mjukas upp och kan ganska lätt 
skrapas bort från tapp och tapphål. Vattnet ska vara hett. Lite T-sprit hjälper vattnet att 
komma in i trånga utrymmen. Enligt Charlotta Ekholm löser ättika torkat PVAc-lim men hon 
är osäker på huruvida syran skulle påverka träet. Så tills vidare rekommenderar jag att vatten 
och etanol (sprit) används.   

Hudlim som länge använts inom möbeltillverkning ersattes ofta vid 1800-talets senare del av 
det billigare benlimmet. Benlim har en tendens att torka ut och bli skört. Detta påskyndas av 
för torr och varm inomhusluft. Inom möbelindustrin användes i alla fall uteslutande 
animaliskt lim fram till 1930- 40-talen. Sedan kom andra limmer som bland annat det vita 
PVA-limmet och epoxylimmet, som överträffade allt annat i styrka och hållfasthet. Inom 
möbelrestaurering används idag oftast animaliskt lim.96 

I boken Renovera och klä om gamla möbler kan man läsa att fram till 1950-talet limmades 
möbler med varmlim. Varmlim är en av många benämningar på animaliskt lim. På 
Riksantikvarieämbetets webbplats står det att animaliska limmer benämndes ibland efter 
form, exempelvis pärl- eller kaklim, och ibland efter utgångsmaterial, t ex hornlim. Bilden 
nedan visar en limkaka med Sandviks sigill Sandvik hornlim (se bild 11).97 Enligt Skansen är 
hornlim är en felaktig benämning på hudlim och benlim. ”Klövar och horn innehåller inga 
limgivande ämnen.”.98 I Den stora möbelboken skriver man att det finns många sorters lim att 
välja mellan och att det traditionella snickarlimmet heter hornlim. Det var i ordinarie bruk 
fram till 1940-talet. Om man får tag i hornlim så rekommenderas man använda det till gamla 
möbler som gått upp i limningen. Detta för att man då inte behöver göra ren ytorna från 
gammalt lim, eftersom det nya limmet är varmt och därför löser upp och blandar sig med det 
gamla. Limmet säljs som korn eller grovt pulver.99 Hornlim eller inte. Det viktigaste borde 
vara att man i alla fall använder ett reversibelt lim som ju animaliska limmer är. Det är i alla 
fall min uppfattning. Vanligt hushållsgelatin går att använda som reserv. Det är inte lika starkt 
men passar bra till fanerarbeten. Gelatinet förbereds och används på samma sätt som övriga 
animaliska limmer. Tillvägagångsset, användningsområde och egenskaper beskrivs i appendix 
(se appendix rubrik 4. Animaliskt lim, olika typer, användning och egenskaper). 

                                                
96 Olsson, L. (2009) Sid. 16. 
97 Rapport från Rikasnikvarieämbetet-Materialguiden [WWW], hämtad augusti 2013. 
98 Skansen, Pärllim. [WWW], hämtad nov 2010. 
99 Hagen, A.C. (2007) Sid. 80-81. 
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Används i stället det vita snickarlimmet måste ytorna vara rena och passa väl ihop. Passar inte 
ytorna ihop så bra, kan epoxylim användas men eftersom epoxy inte går att lösa upp bör det 
inte användas i tappfogar eller gamla limfogar som förr eller senare behöver limmas om, 
skriver Hagen.100 Själv tycker jag att vitlim (PVAc) inte heller ska användas vid omlimning 
av fogar och epoxylim hör över huvud taget inte hemma på möbler. Mitt råd är att använda ett 
animaliskt lim. 

 

Glutinlim är ytterligare en benämning på animaliskt lim, enligt Riksantikvarieämbetet. 
Glutinlimmets styrka mäts i Bloom-gram. Skalan går från 30 Bloom-gram (svag gel) till 500 
Bloom-gram (extremt stark gel). Hudlim har en styrka på 135-500 Bloom-gram. Benlims 
styrka är 35-175 Bloom-gram.101  

 

Normalt penslar man på lim, men ska limmet in i tunna sprickor kan en engångsspruta 
användas. Kanylen bör vara omkring en millimeter bred. Sprutorna kan köpas på Apoteket 
eller hos en veterinär, skriver Hagen.102 Själv skulle jag inte besvära en veterinär med en 
sådan sak. Jag tror heller inte att de får dela ut sprutor. För att få köpa kanyler från Apoteket, 
krävs organisationsnummer och en godkänd ansökan. Jag vill minnas att jag någongång sett 
en injektionsspruta med kanyl i en konstnärsbutik. Med lite tur kan man kanske hitta en. 

 

 

                                                
100 Hagen, A.C. (2007) Sid. 80-81. 
101Rapport från Rikasnikvarieämbetet-Materialguiden [WWW], hämtat hämtat augusti 2013. 
102 Hagen, A.C. m.fl. (2007). 

Bild 11: Animaliskt lim från Sandvik. Foto: KKLy. 
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6.2.2 Färgskikt som släppt 

Löst sittande färg kan limmas tillbaka på plats med glutinlim (animaliskt lim). Används detta 
håller sig konservatorn inom systemet, skriver Knut Nicolaus. Limmets inträngningsförmåga 
är av största vikt medan häftförmågan är av sekundär betydelse. I regel krävs endast en ringa 
häftförmåga. Så limmet bör ha en låg koncentration och vara tunnflytande. Dessutom kan 
skador förvärras om limmets koncentration är hög, eftersom limmet vid torkning då drar ihop 
sig med större kraft. Limmets inträngningsförmåga kan också förbättras med hjälp av värme 
och/eller vätmedel som etanol. Med en värmekälla till exempel en hårfön eller värmelampa, 
värms innan limning det skadade området. Används etanol, kan man antingen pensla på lite 
direkt på skadan och låta den sprida sig in under färgflagan, vänta en liten stund och sedan 
limma, eller så blandar man i lite direkt i limmet. Limmet kan injiceras om glipan är 
tillräckligt stor mellan flagan och träet eller grunderingen.103 (Animaliskt lim tas upp i 
appendix s. 15 och 16). Målerikonservatorer använder idag MFK (Medium für 
konsolidierung) för detta ändamål. 
 

6.2.3 Faner och andra iläggningar som släppt 

Många av våra möbler är fanerade. Faner är tunt skuret eller sågat trä av ofta finare och 
dyrbarare sort, som limmas på ett underliggande så kallade blindträ, ett billigare och för oss 
vanligare träslag. Ett vanligt problem är att faneret släppt på vissa ställen. Det syns som blåsor 
eller lösa flisor.104 Faner kan lossna på grund av fuktskador eller att limmet torkat ut. Det kan 
också lossna av snabba växlingar i luftfuktighet och temperatur som påverkar träets rörelser. 
Möbler bör inte placeras alltför nära ett hett element eller vid ett kallt fönster.  
 
Lillemor Olsson skriver att det kan vara svårt att själv limma fast en lossnad fanerbit så att det 
blir bra. Passningen måste vara perfekt och limmet torkar snabbt. Vill man ändå försöka, kan 
man limma fast faneret med hushållsgelatin, som legat i blöt och värmts i vattenbad. 
”Gelatinet är lätt att få bort igen utan att möbeln tar skada.”. åtgärdas inte den här typen av 
skada direkt, sparar man i stället fanerbitarna till det är dags, därför att lagningarna blir bättre 
och finare än om nytt faner ska försökas passa in (med tanke på ådringen).105  
Småskador brukar vara lätta att reparera, skriver Rapp. Benlim eller vinylhartslim petas in 
med ett tunt föremål eller en spruta och sätts sedan i press. En flisa faner som bryts av kan 
ersättas med vaxfiller eller plastiskt trä. Man kan också försöka retuschera bort skadan direkt 
på det blottade blindträet men det blir förstås en fördjupning i ytan. Så det blir snyggast med 
en bit nytt faner. Rapp uppmanar till att använda benlim till möbler som är gjorda innan ca 
1960 och trälim (Casco-vinylhartslim) till nyare möbler.106 Det kan aldrig vara fel att använda 
ett animaliskt lim. Inte heller på nyare möbler, även om de är limmade med andra limmer. 
Själv använder jag alltid animaliskt lim (hudlim) för den här typen av skada. Viktigt är att 
först se till att ta bort det gamla limmet.  
 

                                                
103 Nicolaus, K. (2001) Handbok för restaurering av målningar, sid. 212-235.  
104 Rapp, J. (1989) Sid. 42-43. 
105 Olsson, L. (2009) Sid. 30 och 31. 
106 Rapp, J. (1989) Sid. 42-46. 
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Även andra material har använts till att dekorera möbler med. Inläggningar med vissa 
sköldpaddarters ytterskal, mässing, elfenben, pärlemor, tenn och silver, kallas Boullearbete, 
uppkallat efter den franska snickaren Boulle. Boulle verkade som snickare under slutet av 
1600-talet och början av 1700-talet. På 1800-talet återupptog man tekniken. Dessa arbeten är 
mycket känsliga för vårt torra inomhusklimat. Blindträet krymper och metallinläggningarna 
blir för stora och släpper i limningarna. Sköldpadd och ben kan krympa en aning men släpper 
ofta även de i limningen. För limning används varmlim. Till metallen används eventuellt 
tvåkomponentslim, skriver Wachtmeister. Själv skulle jag pröva med fisklim. ”Stora skador är 
svåra att laga och bör överlåtas åt en möbelkonservator.”.107 “Boulle was so influencial that he 
gave his name to a technique called boulle, or buhl work, that spread in Europe and was 
imitated during the 18th and 19th centuries.” Hans fullständiga namn var André-Charles 
Boulle och levde mellan 1642 och 1732.108  
 
Jag avråder till att själv ge sig in på restaurering av boullearbeten. Det är mycket komplicerat. 
Antagligen har bitarna lossnat på grund av att det blivit för trångt när blindträet har krympt, 
därför passar inte bitarna längre. Spara bitar som lossnat och överlåt jobbet till en 
restaurerare/konservator som har erfarenhet av sådana jobb. 
 

6.2.4 Sprickor 

Om det är fråga om kraftiga sprickor bör man rådgöra med en fackman. Skulle plastiskt trä 
användas, kan det vara svårt att avlägsna detta vid en framtida proffsrenovering, som Rapp 
uttrycker det och fortsätter med att beskriva renoverarens åtgärd med att trä i stället fälls in i 
sprickan eller att träet dras ihop så att sprickan försvinner.109  
 
I Den stora möbelboken beskriver man hur man med akrylmassa som är avsedd för fogar i 
hus, kan fylla upp ”stora” sprickor som är allt för iögonfallande. Denna fog med akrylmassa 
blir elastisk. Spackel avråder man ifrån vid den här typen av skador. Spackel är stelt och följer 
inte träets rörelser. Den lagning som anses vara den bästa för sprickor som följer en limfog 
och är raka och jämna, är en lagning med trä. För en spricka som uppstått i trä med svängda 
fibrer, är inte trä något lämpligt material att laga med. Om en sådan svängd spricka inte heller 
går att tvinga ihop med lim kan man i alla fall förhindra den från att fortsätta vidga sig genom 
att låsa den med en så kallad fluga. Detta är en cirka 1 centimeter tjock träbit formad som en 
fluga som fälls in tvärs över sprickan på skivans baksida.  
 
Till små sprickor rekommenderas vax. Vaxet kan värmas med en hårtork. När det blivit 
mjukt, skär man loss bitar som trycks in i sprickan. Till väldigt smala sprickor kan vaxstaven 
utan att värmas gnidas direkt fram och tillbaka över sprickan till denna är fylld. Sedan kan 
man med ett slätt och styvt papper, till exempel baksidan av ett slippapper, gnida intensivt 
fram och tillbaka. Friktionen får vaxet att mälta ut och täcka sprickan. Överflödigt vax 
skrapas bort med en kniv eller en vass bakelitspackel.110  
 
Äldre möbler har ofta sprickor. Oftast beror sprickorna på att möblerna stått för torrt men de 
kan också uppstå på grund av felaktigheter i konstruktionen. Att fälla in trä i sprickor, avråder 
                                                
107 Wachtmeister, A. och I. (1990) Sid. 15, 43 och 79. 
108 The independent (2009) [WWW], hämtad november 2010. 
109 Rapp, J. (1989) Sid. 41. 
110 Hagen, A.C. m.fl. (2007) Sid. 95-97.  
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Lillemor Olsson, ifrån. ”Eftersom träet fortsätter att svälla och krympa och rörelseutrymmet 
har blivit mindre efter lagningen, så går sprickan upp igen – eller så bildas en ny bredvid den 
gamla.”. Lillemor Olsson skriver också att ”Möbeln faller inte ihop av en spricka. Betrakta 
den som ett ålderstecken, lika naturligt som det egna skinnets linjer och ristningar.”.111  
Fina repor kan poleras bort med metallputs eller döljas genom att man gnider på skokräm. 
Djupa repor kan fyllas med vaxpolityr eller lack, skriver Jackson och Day.112 Vid 
bättringsarbeten är det viktigt att de material som används inte är hårdare och inte mindre 
elastiska än originalets. Sprickor kan annars uppstå när originalets material sväller och 
krymper.113 
 
Själv brukar jag limma i balsaträ i större sprickor. Balsaträ är mycket mjukt och följsamt och 
följer med i rörelserna när träet i möbeln sväller och krymper (se appendix, rubrik 2. Åtgärda 
skador, för tillvägagångssätt). Jag avråder bestämt från att använda ett hårdare träslag att fylla 
sprickan med också att tvinga ihop sprickan med lim och att använda en så kallad fluga. Det 
man då gör är att bygga in spänningar i träet och det kommer bara att uppstå antagligen värre 
skador. Jag avråder också från att experimentera med material avsedda för andra ändamål. 
 

6.2.5 Lösa delar 

Ornament på en ram, kan vara skuret i trä eller gjutet i gips, papier maché eller liknande 
massa. Papier maché är starkt och segt. Gips är poröst, spricker lätt och släpper från 
underliggande trä när träet krymper i vårt torra inomhusklimat. Bitar som lossnat, kan limmas 
med acetonlösligt hobbylim. Om kontaktytorna är ojämna, kan trämjöl blandas i limmet. På så 
sätt fyller det ut lite.114  
 

6.2.6 Fogar som gått upp i limningen 

En fog som gått upp i limningen bör limmas om omedelbart, speciellt vad det gäller 
sittmöbler där påfrestningen på fogarna är stor. Om man trots att en fog gått upp i till exempel 
en stol, fortsätter att använda den, deformeras tapp och tapphål när stolen vickar fram och 
tillbaka och passningen blir då allt sämre.115 Det är bra att kontrollera sina stolar då och då, så 
att stolsbenen sitter fast i sargen och att inga limningar har gått upp. ”En tidig åtgärd sparar 
både stol och pengar”. Tänk på att aldrig stabilisera benet med spik eller skruv. Träet kan 
nötas sönder av metallen.116 Tips vid omlimning av fogar, återfinns i appendix (se appendix, 
rubrik 3. Omlimning av fogar). 
 
Att ta isär en stol eller annan möbel med liknande konstruktion för att sedan limma om, är 
inget jag rekommenderar gemene man. Det kan vara svårt att se vilket lim möbeln är limmad 
med och även om det skulle vara ett animaliskt lim som är reversibelt är det ändå inte lätt att 

                                                
111 Olsson, L. (2009) Sid. 34. 
112 Jackson, A. och Day, D. (1985) Sid. 105 
113 Wachtmeister, A. och I. (1990) Sid. 8. 
114 Ibid. Sid. 78. 
115 Jackson, A. och Day, D. (1996) Sid. 51-52. 
116 Olsson, L. (2009) Sid. 41-44. 
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lösa upp det inne i tappkonstruktioner. Samma problem får man sedan om limningen skulle gå 
fel och man måste lösa upp fogarna igen. Man riskerar också att möbelns ytbehandling tar 
skada av allt vattnet och av all värme som är nödvändigt för att lösa upp limmet. I en 
stolskonstruktion är det många limningar som ska göras samtidigt och limmet gelatinerar 
mycket snabbt. Anser man att en stol eller någon annan möbel är i ett sådant skick att den 
behöver tas isär helt och limmas om, tycker jag att man bör vända sig till en möbelrestaurerare 
eller möbelkonservator för att få hjälp med det. Men handlar det om ett mindre omfattande 
arbete (se bild 12), där en limning gått upp och är lätt att ta isär, kan omlimning 
förhållandevis lätt göras. Vid sammanpressningen kan tvingar, alternativt spännband eller 
snöre användas (se bild 13). 
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Bild 12: Isärtvingade stolsben. Bild hämtad från Den stora möbelboken. 

Bild 13: Alternativ limning. Bild hämtad från Den stora möbelboken. 
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7. Skadedjur 
”Små ljusskygga insekter, som gärna festar på mattvarp och textilier eller kalasar på det gamla 
goda stolsvirket, kan komma in genom ventiler och öppna fönster”, skriver Lillemor Olsson. 
Om du misstänker att så är fallet kan man kontakta någon firma för skadedjursbekämpning.117 
Trämask som Rapp och många med honom kallar insekter i angripet trä. Antagligen syftar 
man då på en skalbagges larver. Rapp varnar för att ha möbler stående i ett varmt fuktigt 
utrymme, därför att risken att möblerna drabbas av trämask ökar. Trämask äter upp möbeln 
inifrån, fortsätter han och ett tecken på trämaskangrepp är att det ligger pyttesmå högar av 
sågspån på golvet bredvid möbeln. Här följer Rapps tips på åtgärder: ”1. Enklast är att spraya 
håligheterna med insektsspray, helst på sommaren. 2. Ett annat sätt är att pensla fotogen eller 
terpentin så att det rinner ner i maskhålen. 3. Den säkraste metoden är att låta gasa möbeln hos 
en specialist. Hör efter med Anticimex. Behandlingen är relativt billig.”. Efter behandling, 
låter man antingen hålen vara som de är, eller fyller med vaxfiller eller plastiskt trä. Om man 
misstänker att angreppen allvarligt försvagat konstruktionen, bör man kontakta en fackman.118  

Britta Tunberg skriver i sin bok Renovera och klä om gamla möbler att genom att spruta in 
trälim förtunnat med vatten i hålen, kan man stärka träet och även fast gångarna är öppna igen 
efter att limmet dragit ihop sig vid torkningen, är träet starkare. Hon nämner också 
användning av harts (kolofonium och dammar) för att fylla hålen med och för ytans skull kan 
cellulosalack användas.119  

I Hembygdshandboken-Vårda & Bevara skriver man att det finns 49 olika trädgnagararter i 
Sverige som lägger larver eller ägg i trä och som äter av träet. Man ger också exempel på 
några: Bröd-, tjuv-, splint-, prakt- och skeppsbagge, fläskänger, hästmyra och mjuk och 
strimmig trägnagare. Angripna föremål måste omedelbart avlägsnas eftersom insekterna lätt 
sprids och det bästa sättet att undvika skadeinsekterna är att förvara träföremålen torrt och i 
jämn temperatur. Trägnagaren är en liten skalbagge vars larver äter trä. Dödsur är ett mer 
välkänt namn på denna trägnagare, ett namn den fått på grund av ett knackande ljud som 
uppstår när den slår med halsskölden inuti det angripna träet för att locka till sig en partner. 
De utflugna skalbaggarnas flyghål är tecken på angrepp. Om man knackar eller skakar på det 
angripna föremålet och det kommer ut ljust, fint trämjöl finns det troligen larver kvar i 
föremålet. Flyghålen ser man ofta längst ner på möbler som byråar, stolar och kökssoffor. 
Man kan bekämpa skadeinsekterna genom att frysa ner föremålet eller behandla det med 
fotogen eller lacknafta. ”Fotogen ger en fet hinna på föremålet och är därför olämpligt att 
använda på målade möbler.” Det finns också metoder som gasning och stark uppvärmning. 
Dessa metoder bör utföras av konservator eller Anticimex.120  

Man skriver i Den stora möbelboken att om man bor vid kusten eller något annat område med 
hög luftfuktighet kan det vara svårt att undvika angrepp från insekter på möblerna. Man 
beskriver dödsuret som en rödbrun bevingad skalbagge som är 2,5-5 millimeter lång. Den 
kommer tidigt på våren och lägger sina ägg på obehandlat trä, gärna i hörn och sprickor och 
helst ska det vara dammigt och smutsigt. Äggen fastnar inte på rena hala ytor som är 
lackerade eller målade. Larven gnager sig ur ägget och in i träet. Där den fortsätter att gnaga 

                                                
117 Olsson, L. (2009) Sid. 10. 
118 Rapp, J. (1989) Sid. 46-47. 
119 Tunberg, B. (2001) Sid. 41. 
120 Herjulfsdotter-Andersson, R. (1997) Sid. 18-19. 
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till den har blivit en skalbagge som slutligen gnager sig ut och lämnar ett litet hål efter sig. 
Bor man i ett fuktigt område bör man varje vår och sommar kontrollera att sina möbler inte är 
angripna. Passa samtidigt på att dammsuga möblerna. Kemiska insektsmedel för angripna 
möbler är det mest effektiva. Medlet går att spruta eller pensla på alla delar som inte har 
någon ytbehandling. Se till att det kommer in i alla sprickor, fogar och borrhål. Det här tar 
lång tid och man måste använda skyddshandskar och helst skyddsglasögon. Om man inte vill 
göra det här jobbet själv kan man lämna in möbeln till en verkstad. Även i Möbler att fynda, 
laga, vårda kan man läsa att man bör bekämpa den strimmiga trägnagarens larver med 
kemikalier för skadedjursbekämpning. Dessa finns i färghandeln. Vätskan kan sprejas på, 
injiceras eller penslas på.121 I torrt inomhusklimat är risken liten att angreppen fortsätter med 
nya generationer, eftersom de behöver en viss fuktighet för att trivas. Gränsen går vid 50 % 
RH.122 

Om skadeinsekterna inte trivs under 50 % RH, tycker jag att det borde vara bättre att 
koncentrera sig på att få ner luftfuktigheten, än att använda kemikalier, gas, nedfrysning och 
uppvärmning. Angreppen fortsätter ju så länge man inte gör något åt själva grundorsaken. På 
marknaden finns för ändamålet många olika luftavfuktare att välja på. 
 
Flugor gör ingen större skada men stora mängder döda flugor kan locka till sig 
skadeinsekter.123  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
121 Jackson, A. och Day, D. (1996) Sid. 156. 
122 Ibid. Sid. 88-89. 
123 Herjulfsdotter-Andersson, R. (1997) Sid. 36. 
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8. Hälsoaspekter 
”Att vårda sina möbler innebär att man kommer i kontakt med olika hälsofarliga ämnen. 
Oftast gäller att hålla god ventilation för att inte andas in giftiga gaser av lösningsmedel. 
Jobbar man som amatör ska man inte överdriva rädslan för ångorna. Det är inte som 
yrkesmannen som kommer i kontakt med dem dagligen. Men följ försiktighetsåtgärderna som 
rekommenderas på etiketten. Tänk också på att barn är särskilt känsliga och håll uppsikt över 
kemikalierna under pågående arbete. Förvara färger, lösningsmedel o dyl på ett oåtkomligt 
ställe och i sina ursprungliga förpackningar.”.124  

Ska man jobba med lösningsmedel, bör man ha skyddsutrustning som gummihandskar, 
skyddsglasögon och andningsskydd. De ger bra skydd och kostar lite. Miljöfarligt avfall som 
färgrester, lack och lösningsmedel ska lämnas på en återvinningscentral. Trasor med oljespill 
kan självantända och måste därför torka innan de kastas. En brandsläckare bör finnas nära till 
hands, skriver Hagen.125. Om det är en bra idé att låta trasor med spill av till exempel linolja 
som är självantändlig, först torka innan de slängs, bör man ha uppsikt över dessa hela tiden 
och det är troligtvis inte så lätt. Själv tvättar jag ur trasan med diskmedel och vatten, lägger 
den i en plastpåse, ser till att få ur så mycket luft som möjligt, knyter igen och slänger den i en 
plåttunna med lock. 
 
Använd handskar och sörj för god ventilation när du hanterar speglar med kvicksilverglas. 
Kvicksilver kan finnas kvar i dammet bakom spegeln.126  
Man bör gå försiktigt till väga när man hanterar mögel. Mögel är starkt allergiframkallande 
och kan till och med vara cancerogent. Använd andningsskydd och om det mögelskadade 
föremålet borstas, borsta utomhus. Borsten tvättas eller slängs efter användning. Om 
föremålet ska dammsugas, används absolutfilter. Dammsugarpåsen slängs efteråt. 
Mögelsporer sprids mycket lätt.127  
 

                                                
124 Rapp, J. (1989) Sid. 69-71. 
125 Hagen, A.C. (2007) Sid. 71. 
126 Olsson, L. (2009), sid. 140. 
127 Herjulfsdotter-Andersson, R. (1997) Sid. 33. 
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9. Slutsats  
Med rätt förhållningssätt kan man vårda sina möbler själv om intresse finns men det är 
samtidigt viktigt att kunna inse sina begränsningar. Man ser också tydligare när det är dags att 
ta hjälp av en restaurerare eller konservator. Med rätt förhållningssätt menar jag att man kan 
se och förstå att en möblel kan ha många olika värden som är viktiga att bevara. Det kan 
handla om spår som visar vilka verktyg och tekniker som använts vid tillverkningen. Det kan 
handla om formspråk och det kan handla om material men det kan också handla om slitage 
som visar hur möbeln har använts genom åren. Många av dessa verktyg, tekniker, formspråk 
och material används inte längre och vi lever kanske inte på samma sätt idag. Alla sådana här 
tecken av tidens tand är en del av möbeln som kan ge oss ovärderlig kunskap om gångna tider 
och som därför inte bör avlägsnas eller döljas med irreversibla material. 

Mer utförlig information om bland annat det här med föremåls olika värden får man i Kristina 
kvastads bok Minsta möjliga åtgärd, en bok som jag varmt rekommenderar. Hon beskriver 
med stor erfarenhet och med väl valda ord och på ett mycket lättbegripligt sätt, etiken kring 
möbelvård. Boken finns att låna från vissa bibliotek. Den kan också köpas till exempel från 
Adlibris webbplats.128 Boken Tidens tand, som jag refererar till under rubrik 3.2 Fukt och 
torka, inriktar sig på förebyggande konservering av museiföremål. Den är kanske lite mer 
svårläst om man inte har några förkunskaper. Boken finns att låna från vissa bibliotek men 
kan även laddas ner gratis från internet i sin helhet, så den kan också vara värd att titta 
närmare på.129 

Med kunskap om det som ovan nämnts, kan ett åldrat utseende bli intressant, ja till och med 
vackert och möbeln får omsorg därefter - man använder skonsamma medel vid rengöring, 
man målar inte om och man önskar som Ulf Brunne (2.3 Etik) att vid åtgärder som 
restaurering av möbler i privat ägo, ha samma förhållningssätt som vid museal konservering, 
nämligen att företa så få ingrepp som möjligt men om man ändå behöver vidta åtgärder bör 
man tänka på är att inga åtgärder har obegränsad livslängd. Därför är det viktigt att allt som 
adderas en möbel bör kunna avlägsnas utan att möbeln skadas. Åtgärderna ska vara 
reversibla.130. Animaliskt lim är ett exempel på ett reversibelt lim som löses med vatten och 
värme. Vax är ett annat exempel på ett reversibelt material som kan användas om möbeln 
kanske har en djup störande repa eller annan iögonfallande skada. Man behöver ju få trivas 
med sin möbel också. 

Miljön spelar också en stor roll i detta med att bromsa upp nedbrytningsprocesser. Det är 
viktigt att hålla rent, släppa in så lite ljus som möjligt och hålla en så jämn temperatur och 
luftfuktighet som möjligt. Under rubrik 3.2 Fukt och torka rekommenderas 55 % RH som det 
ideala. Tänk också på möblernas placering i rummet, så att de inte står för tätt mot en fuktig 
vägg eller för nära ett element eller fönster. 

Av vad som framkommit i den här rapporten och från olika andra håll finns många tips att 
tillgå som rör ämnet möbelvård men vad som är bäst för en möbel är kanske inte det bästa för 
en annan, även om de har samma lack eller färg. Man behöver återigen förstå vilka olika 
värden man har att förhålla sig till och sedan väga dessa mot varandra. Det finns olika sätt att 

                                                
128 Adlibris.com, Minsta möjliga åtgärd [WWW], hämtad februari 2011. 
129 Fjæstad, M. m fl. (2010). Tidens Tand-Förebyggande Konservering [PDF], hämtad 27 augusti 2011. 
130 Brunne, U. (2007) ”Möbelkonservering, introduktion”.  
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tillgodogöra sig det här, förutom genom litteratur, som jag tidigare nämnt, finns vissa kurser 
och utbildningar. Det kan även vara en god idé att prata om dessa saker med de som jobbar 
med föremålsvård.  

Att få ta del av andras erfarenheter via litteratur och andra källor är mycket värdefullt men det 
här med att kunna se när, var och hur en möbel är tillverkad och hur den sedan använts, kräver 
även enligt egna erfarenheter mycket träning. Liksom olika slags restaureringåtgärder kräver 
träning. Om man inför en åtgärd av en värdefull möbel, känner sig osäker, kan det vara bättre 
att avstå helt eller att anlita en restaurerare/konservator inom området. En felaktig åtgärd kan 
skada möbeln. 

Det skulle vara intressant att i framtiden se fördjupade rapporter om möbelvård där man 
kanske till och med begränsar sig till en viss typ av möbel, ett visst material eller en viss 
teknik. De skulle till exempel kunna handla om bemålade möbler, lackade möbler, en speciell 
typ av färg eller lack, trä, textil, skinn, ben, sten och eller kanske någon metall. Listan kan 
göras lång inför val av ämne för rapport inom området möbelvård. 
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Bild 13: Resultat efter påförandet av schellack 

Bild 14: Ådermålat bord 

Bild 15: Etanol stryks på skadan med pensel 

Bild 16: Färgflagor limmas ned 

Bild 17: Krackelerad färg 

Bild 18: Krackelerad lös färg limmas med hjälp av cellofanfolie 

Bild 19: Rengöring med vatten och aceton 

Bild 20: Skador spacklas 

Bild 21: Spackel tas bort med trasa 

Bild 22: Spackel tas bort med pensel 



 4 

Bild 23: Spacklet putsas jämnt 

Bild 24: Schellack stryks på spacklingar 

Bild 25: Retuschering 

Bild 26: Vax från Liberon  

Bild 27: Retuschering och polering



1. Rengöring & skyddande efterbehandling 
 

Damm 

Innan rengöring med till exempel trasa och någon vätska rekommenderar jag att man tar bort 
damm och annat som kan tänkas finnas på ytan. Annars är risken stor att ytan repas. Använd 
dammvippa eller dammsugare och pensel. Är ytan skadad med kanske någon fanerbit eller 
färgflaga löst sittande är dammsugare och pensel att föredra. Dammsugaren bör ha ett reglage 
så att man inte behöver suga på full effekt och riskera att lösa bitar lossnar. På 
dammsugarslangens rör kan man sätta ett stycke av en nylonstrumpa eller liknande med en 
gummisnodd (se bild 1), för att undvika att lösa bitar som trots allt lossnat far in i 
dammsugaren. Bitar som lossnat bör limmas tillbaka med animaliskt lim. Är ytan mycket 
skadad med många lösa bitar eller flagor, behöver dessa troligtvis limmas innan rengöring. 
Är ytan så skadad rekommenderar jag att man går till en konservator för det här är inget lätt 
jobb. 
. 

 

 

 

 

 

Bild 1: Dammsugning av 
yta med lösa färgflagor. 
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Allmänna råd vid rengöring  

Enligt Benson Ford Research Center är rengöring med utspätt rengöringsmedel det säkraste 
alternativet. Rengöringsmedlet bör späs ut till ungefär 1 % i vatten. Bomull eller en mjuk trasa 
rekommenderas. Efter rengöringen bör rester av rengöringsmedlet tas bort med destillerat 
vatten och återigen bör bomull eller en mjuk trasa användas. I båda fallen ska bomullen eller 
trasan vara fuktig och inte blöt. När ytan är helt torr, kan man vaxa denna med ett 
högkvalitativt vax (möbelvax).131 

Om rengöring med vatten och något rengöringsmedel inte räcker till, kan man göra en 
rengöringsvätska av sex delar vatten och en del aceton. Vik ihop en trasa till en kudde och 
doppa den i vätskan. Vid rengöring med den här vätskan gäller det att vara försiktig och 
rengöra endast ett litet områden i taget. Kontrollera trasan ofta. Om den blir grå är det smuts 
men om den blir gul är det förmodligen schellackpolityr eller fernissa. Då måste man genast 
sluta.132. Ett rengöringstest med vatten och aceton finns längre fram i appendix (se sid. 18 
under rubrik Laborationer och experiment) 

För mindre fläckar är saliv på tops ett utmärkt rengöringsmedel. ”Saliv innehåller ett enzym, 
som bryter ner fett och smuts utan att skada möbeln.” En mjuk tandborste kan användas för att 
rengöra håligheter och ornament. Då kommer man enkelt åt alla skrymslen och vrår.”.133  

Enligt Britta Tunberg kan man få bort vattenlösliga fläckar med ättika och vatten på 
schellackbehandlade ytor. Man blandar då 1 del ättiksprit (inte syra) i 8 delar vatten. Ett 
sämskskinn dränks i ättikslösningen och kramas sedan hårt. Det får inte lämna några droppar 
efter sig på ytan. Gnid sedan på fläckarna. Detta får bara göras en gång på varje ställe, 
eftersom lacken nöts och det finns risk att träet suger åt sig av vattnet och lacken kan då bli 
grå och grumlig.134 Bläckfläckar kan tas bort med metallputs. En del typer av bläck går att ta 
bort med denaturerad sprit.135 Enligt Rapp ska spill på möbler tas bort direkt men inte med 
vatten på en lackad, vaxad eller oljad yta, såvida det inte handlar om en plastlackad eller 
målad yta. Börja med en torr trasa. Om det inte räcker, fuktas trasan med lacknafta men 
lacknafta löser även vax och olja. Så om ytan är vaxad eller oljad och lacknafta används för 
att lösa fläcken, appliceras efter rengöring nytt vax eller ny olja på området. Om vatten ändå 
skulle användas vid rengöring torkas vattnet bort direkt efter med en vattenfuktad 
sämskskinnstrasa.136  

I Den stora möbelboken råder man till att först försöka skrapa eller gnida bort spill. Om det 
inte går och man inte vet vad fläcken består av kan man pröva med såpa och vatten.  

Feta fläckar på rent trä kan tas bort med lacknafta, aceton eller bensin. Man fuktar då en 
bomullstuss med lösningsmedlet och låter den ligga på fläcken en stund, tar en ny ren tuss, 
fuktad i samma medel och torkar av. Upprepa om nödvändigt.137  

                                                
131 The Henry Ford [www], hämtad juli 2011. 
132 Hagen, A.C. m.fl. (2007), sid. 110-111. 
133 Olsson, L. (2009), sid. 20.  
134 Tunberg, B. (2001) Renovera och klä om gamla möbler.  Sid. 70. 
135 Jackson, A. och Day, D. (1985) Antikviteter, vårda och reparera, sid. 104. 
136 Rapp, J. (1989), sid. 7. 
137 Hagen, A.C. m.fl. (2007), sid. 112. 
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Skulle det komma stearin på en möbel; väntar man till det har stelnat, innan man tar bort det 
med en nagel eller en plastspatel. Om det sedan finns stearin kvar, kan man tvätta bort det 
med renoveringsmedel, står det i Antikviteter, vårda och reparera 138 
 

Transparenta ytor 

I boken Möbler att fynda, laga, vårda, skriver Jackson och Day att man tar bort vax och smuts 
från klarlackade ytor genom att fukta en grov trasa med lacknafta som gnids i träets 
längdriktning. Efter hand mjuknar vaxet till en smet som torkas bort med en ren trasa eller 
hushållspapper. Ibland kan man behöva använda stålull för att få bort tjocka lager, till 
exempel i kälningar och profiler. Man doppar då stålullen i lacknaftan och gnider som med 
trasan men inte för hårt. Rengör sedan med en mjuk trasa fuktad i lacknafta. Även om man 
rengjort ytan kan den se lite livlös ut. Det beror på naturligt åldrande och kan förvärras där 
stålull använts. Oftast räcker det att polera ytan med något av de polerpreparat eller 
möbelvårdsmedel som finns i handeln. Med möbelvårdsmedel på en mjuk trasa polerar man 
upp den matta ytan med kraftiga rörelser. Avsluta med ett tunt lager möbelvax.139 I boken 
Möbelrenovering som gavs ut åtta år innan Möbler att fynda, laga, vårda, kan man läsa att 
möbelytor kan rengöras med en cleaner som finns att köpa i färghandeln. Man kan också 
blanda sin egen av fyra delar terpentin eller lacknafta och en del linolja. 140  Gäller det lackade 
ytor som har krackelleringar eller andra genomgående skador, avråder jag till att använda 
detta rengöringsmedel. För skulle oljan komma ner i träet finns risk att träet blir mörkt. 

Hagen skriver att man kan rengöra klarlackade vaxade ytor utan att avlägsna vaxet. Man 
fuktar då en trasa med alifatnafta. Gnider kraftigt. Det tar ett tag innan vaxet löst upp sig. När 
trasan är smutsig byter man ut den och fortsätter. Mot slutet tar man långa jämna tag över hela 
ytan i träets fiberriktning för att fördela det upplösta vaxet över ytan. Väntar till naftan har 
dunstat och ytan är matt. Gnider sedan med en ren torr trasa tills ytan blir blank. Eventuellt 
behövs ett nytt lager vax ovanpå detta.141  

Möbelpolish löser fet smuts och gammal polish. Fukta med medlet en mjuk trasa från 
tillexempel ett slitet lakan. Jobba på en liten yta cirka 1 kvadratdecimeter i taget. Gnid upp 
smuts. Vrid och vänd på trasan till smutsen är borta. Rengörs större yta åt gången finns risk att 
polishen torkar in för tidigt och ett nytt lager av smuts och polish har lagts till.142 

För att få bort vita fläckar som egentligen är små fina krackeleringar efter vatten och värme i 
lack, brukar jag ta lite Ringremover på en trasa och gnida på fläcken. Med lite tålamod får jag 
oftast bort även svårare fläckar med detta. Fugerar det inte med trasa, kan fin stålull användas 
på samma sätt men av stålullen blir det repor, dessa gnids bort efter några minuter med trasa 
och Ringremover. Området blir efter behandling mycket blankt. Detta avhjälps genom att med 
ren stålull dra några gånger med lätt hand längs träets fiberriktning i området. Observera att 
Ringremover är hälsoskadligt. Se till att luften har bra genomströmning i lokalen, använd 
gasmask och gummihandskar som klarar olika lösningsmedel. 

                                                
138 Jackson, A. och Day, D. (1985) Antikviteter, vårda och reparera, sid. 104. 
139 Jackson, A. och Day, D. (1996), Möbler att fynda, laga, vårda. Västerås, ICA Förlaget. Sid. 18. 
140 Jackson, A. och Day, D. (1988) Möbelrenovering, sid. 16. 
141 Hagen, A.C. m.fl. (2007), sid. 63. 
142 Tunberg, B. (2001), sid. 70 och 79. 
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Polera med vax eller möbelpolish enligt Rapp 

 
”1. Damma. Dammkorn kan orsaka rispor när man gnider på vaxet (polishen). Är man 
osäker på vilket möbelvårdsmedel som använts på lacken tidigare eller om ytan är 
smutsig, torka då av den med lacknafta. 
 
2. Tag lite vax (polish) på en mjuk, icke luddande trasa och gnid ut på en liten yta, 3-4 
dm2, i taget. För mycket vax gör att ytan blir matt eller kladdig. Gnid i träets riktning. 
Vaxet torkar snabbt och cirkelrörelser kan ge synliga spår. 
 
3. Efterpolera genast med en ren putsduk. Ytans glans kan i viss mån regleras med mer 
eller mindre ihärdig putsning. 
 
4. Polera ytan på nytt efter några dagar. På ornamenterade och svåråtkomliga ytor kan 
man använda en borste, t.ex. en ren skoborste eller en speciell polerborste. Borsten ska 
inte tvättas ren från vax. Den blir bättre och bättre ju mer den används.” 
Om man putsar igen efter några veckor, utan att mer vax eller polish tillförs, varar 
behandlingen längre och ytan kan få ny lyster143. 
 
 
 

 

                                                
143 Rapp, J. (1989), sid. 35-36. 
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Tillredning av möbelpolish och dess användningsområde enligt Fredlund 
 
Cirka ¼ balsamterpentin slås över ¾ bivax, som sedan får stå någon dag eller som 
smälts i vattenbad och rörs ihop. Konsistensen bör vara som skokräm. Vaxet kan 
sedan användas på trärena -, på lackade- och på målade ytor. Det kan även användas 
på läder och stenskivor.144 
 
 
 

 
 
 

Oljeboning 
 

”1. Gör ren möbeln med lacknafta. 
 
2. Dränk ytan med träolja. Jobba med en trasa i träets längdriktning. Ta bort 
överflödsolja efter 30 minuter. 
 
3. Efter några dagar dränker man in träet med olja igen och slipar in den med ett 
mycket fint slippapper (400) i träets längdriktning.” ”Små porer i ytan fylls med 
uppslipade partiklar och den torkande oljan vilket ger en sidenmatt yta. Ta bort 
överflöd med en ren trasa. Om ytan är betsad kan slipningen leda till att det ljusare 
överbetsade träet friläggs på sina ställen. Det kan retuscheras bort efter några dagar 
när oljan har torkat. 
 
4. Efter ytterligare några dagar arbetar man fram glansen genom att borsta den nu torra 
ytan med en borste eller en kraftig trasa. 
 
5. Är man inte nöjd är det bara att göra om punkt 2 – 4.”.145  

 

                                                
144 Fredlund, J. (1993), sid. 31-32 och 72-74 
145 Rapp, J. (1989), sid. 47-48. 
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Bemålade möbler 

”Målade möbler är inte lika utsatta som fanerade möbler. Lite bortfall, nötningar, skavsår med 
eventuell synlig kredering undertill och en och annan torrspricka får man räkna med på en 
äldre målad möbel. Slitaget berättar att möbeln har varit med ett tag och att den fortfarande 
används. Inget av detta behöver åtgärdas på grund av nedsatt funktion. Här är det bara den 
egna smaken som får råda. Samma sak gäller dekormåleri på skåp och skänkar. Även om 
blad, blommor, scenerier med människor och djur börjar slitas ner och förlora i skärpa, känns 
de mer äkta och genuina om de får behålla sitt ursprung och inte bättras på med nya färger. 
Värdemässigt är också en orörd antikvitet bäst. När mörka och i synnerhet svarta färglager 
exponeras för sol och hetta under en längre tid, kan färgen krympa ihop till små tättsittande 
knottror, som påminner om ödleskinn. Eftersom de inte kan åtgärdas får man antingen leva 
med dem eller måla om möbeln. Är det en riktigt gammal fin antikvitet bör man absolut 
behålla den i sitt nuvarande skick. Degenereringen säger också något om de färger man 
använde förr i världen. Ödleskinn är dock en relativt sällsynt skada.”.146  

”Äldre möbler är i allmänhet målade med oljefärg, tempera eller lackfärg; moderna möbler 
med syntetiska färger. De syntetiska färgerna tål de flesta lösningsmedel. Äldre möbler kan 
däremot vara känsliga och ytan kan lösas upp av t ex sprit eller cellulosaförtunning (thinner). 
Om fläcken inte går bort med diskmedel kan man retuschera bort den med oljefärg, se s 56. 
Är man säker på att möbeln är målad med syntetisk färg kan man pröva starkare lösnings- 
eller tvättmedel.”.147  

”Men tänk på att framskrapade ursprungsfärger eller äldre färger, som oxiderat och förlorat 
sin spänst, är känsligare. Här får man gå försiktigare fram med en lätt dammvippa och helst 
undvika vatten. Ibland kan en vaxning hjälpa upp torra färglager, som också får ett visst skydd 
mot smuts och damm.”.148  

”Damm avlägsnas med dammsugare eller med mjuk duk, som inte luddar. Om färg- eller 
lackytan är hel och tät, alltså inte porig eller flagnande, kan man torka fuktigt och använda 
neutralt tvättmedel. Också torkning med lyspetroleum kan tänkas. När vätskor används bör 
man alltid prova på ett undangömt ställe om färgytan tål ifrågavarande ämne; ytterst stor 
försiktighet och yrkesskicklighet krävs vid användning av egentliga lösningsmedel.”.149 
 

                                                
146 Olsson, L. (2009), sid.35. 
147 Rapp, J. (1989), sid. 14. 
148 Olsson, L. (2009), sid. 21. 
149 Pastila, T. (1982), sid. 8. 
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2. Åtgärda skador  
 

 

Retuschering 

 

Tillredning och användning av spritbets för retuschering enligt Rapp 
 

”1. Köp en påse spritlöslig bets. Välj en färgton som ungefär stämmer med möbelns. 
 
2. Blanda en knivsudd av pulvret, det behövs ytterst lite, med en tesked T-sprit på ett 
fat. 
 
3. Öka successivt koncentrationen tills mörkhetsgraden på betsen är den rätta.” stryk 
på med en fin pensel, flera gånger om så behövs. 
 
4. Om möbeln är lackad: stryk på ett tunt lager kvistschellack över det behandlade 
stället. Låt torka och polera med möbelvax. Ofta räcker det med vax, ingen ny lack 
behövs.”  

 

Om möbeln är oljebonad efterbehandlas ytan med möbelolja. 150   

 

Själv använder också jag ibland bets (se bild 2) att retuschera med. Mitt tips är att innan man 
väljer bets, be den som säljer betsen om en färgkarta att ta med hem och jämföra mot möbeln. 
Jag tycker förutom att man väljer den som liknar mest, väljer några till som ligger nära i 
kulör. En som går mot grönt, en som går mot rött och en som går mot gult. Börja med att 
blanda den bets som liknar möbelns kulör allra mest. Vattnet ska vara kokhett så att 
betspulvret löser sig ordentligt. Sprit kan man använda i betsen om träet inte riktigt är trärent, 
annars ska det inte behövas. Om sprit ska användas, blandar man ut betspulvret med en del 
kokhett vatten, låter det svalna och häller i en del sprit och blandar. Gör först en 
provstrykning på en träbit, helst av samma träslag eller i alla fall lika ljust träslag. Kontrollera 
betsen på träet medan den fortfarande är blöt, eftersom den då liknar det färdiga lackade 
resultatet mest. Är betsen för mörk, häll i mer vatten. Betsen ska helst vara ljusare än möbeln. 
För troligtvis kommer man att behöva lägga på mer bets. Den kanske ska gå lite mer mot 
grönt, rött eller gult. För varja gång man lägger på bets blir det mörkare och mörkare. När 
skadan på möbeln sedan betsas ser man ännu tydligare om betsen är bra eller om den ska vara 
mörkare, gå mer mot grönt, rött eller gult. Behöver man blanda i någon av de andra betserna, 
blanda i så fall i ytterst lite. Tänk på att betsen inte bara kommer att gå mer mot den kulör du 
önskar, utan den kommer också att bli mörkare. För att förhindra det, häll i lite mer vatten. Se 

                                                
150 Rapp, J. (1989), sid. 39-41. 
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till att betsen torkat ordentligt innan du lägger på nästa blandning. När man känner sig nöjd 
och betsen är torr, kan man stryka på schellack på retuscheringen, om möbeln är lackad 
förstås, linolja om möbeln är oljad och vax om möbeln är vaxad. 

Bets förenar sig mycket bra med träet och det ser äkta ut men egentligen tycker jag att det är 
lite av en chansning eftersom kulören kan förändra sig med tiden. Är det fråga om små 
retuscheringar brukar jag oftast använda akvarell-, akryl- eller oljefärg. Dessa är mer pålitliga 
eftersom de är mycket mer ljusäkta. Retuscheringspennor och vanliga spritpennor kan också 
vara ett bra och enkelt alternativ. 
 

Blekning av missfärgat trä 

Missfärgat trä kan blekas. Hagen rekommenderar oxalsyra eller en kraftigare blandning av 
lika delar 30 % väteperoxid och ammoniumklorid. Oxalsyra finns att köpa på apoteket i form 
av kristaller. Kristallerna löses upp i ljummet vatten. Använd gummihandskar. Stryk på och 
låt torka. Skölj sedan med rikligt med vatten flera gånger. Inga kristaller får ligga kvar i träet. 
Oxalsyra är bra till grå-svarta fläckar från metall. Dessa kan uppstå om fuktigt trä varit i 
kontakt med metall. Fukta hela ytan. Pensla på oxalsyran men endast på fläcken. Detta görs 
medan ytan fortfarande är fuktig. Skölj noggrant med vatten. Behandlingen kan upprepas om 
fläcken inte försvunnit. Om i stället blandningen väteperoxid och ammoniumklorid används, 
är det ännu viktigare att gummihandskar används. Blandningen bleker nämligen också huden 
och det gör ont. Ämnena reagerar omedelbart med varandra och måste användas inom 15-20 
minuter. Med tanke på styrkan är det klokt att först pröva en utspädd lösning med vatten. 
Använd en pensel av syntetfiber eller en trasa för större områden. Svampar, skumgummi och 
penslar av naturborst förstörs av den kemiska reaktionen. Låt träet torka till nästa dag. Man 
behöver inte skölja, för efter reaktionen återstår endast vatten.151 Jag tycker det ibland funkar 
ganska bra att bleka trä endast med väteperoxid. Till och med den 17 % funkar. Jag gör hellre 
om blekningen flera gånger tills jag nått önskat resultat, vilket ofta inte är kritvitt trä. 
Torkningen kan skyndas på med hjälp av en varmluftspistol. Det är först efter torkningen man 
kan se resultat. 
 

Repor, tryckmärken och sprickor 

För att åtgärda störande repor, tryckmärken och mindre sprickor, skulle jag rekommendera att 
man använder vax (se bild 3). Vax är reversibelt och behöver inte slipas som om man t ex 
skulle ha använt schellack eller spackel. Att slipa på en gammal möbelyta är förenat med stora 
risker, därför att ytbehandlingen och träet runt omkring skadan då riskerar att skadas. Sådana 
skador är ofta mycket svåra att göra någonting åt.  
 
Att använda vax är mycket enkelt. Jag brukar skära lite vax från en vaxstång av rätt kulör eller 
blanda flera kulörer. Trä har alltid stråk av olika nyanser. Därför brukar jag inte blanda de 
olika kulörerna så hårt. På så sätt får jag lite variation. Jag knodar vaxet mellan fingrarna, dels 
för att blanda men också för att göra vaxet mjukt av värmen. Sedan trycker jag i vaxet i 
skadan och jämnar ut det med fingrarna eller med ett verktyg som inte skadar ytan omkring. 
Vaxet kan även smältas till exempel på en sked som man håller ovanför en värmekälla. Vaxet 
hälls sedan ner i skadan och bearbetas när det stelnat. 

                                                
151 Hagen, A.C. m.fl. (2007), sid. 112. 
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Om man trots riskerna väljer ett material som behöver slipas, rekommenderar jag att man 
innan slipning, sätter maskeringstejp tätt intill lagningen. På så sätt minskas risken att man 
slipar i lacken omkring lagningen. 
 
För större sprickor använder jag balsaträ. Balsaträ är så mjukt och följsamt att det följer med i 
träets rörelser. Jag börjar med att såga och skära till formen på balsaträet, så att jag får en bit 
som är något bredare än sprickan. Jag komprimerar biten genom att klämma ihop den lite 
mellan tummen och pekfingret. Då passar den i sprickan och kan vidga sig om sprickan blir 
större på grund av att träet i möbeln krymper och sväller. Det behöver inte vara en hel bit 
balsaträ som täcker hela sprickan. Det går också bra att pussla ihop flera bitar. Limmet jag 
använder är förstås animaliskt. Viktigt är att låta lite av balsaträet sticka upp lite ovanför 
möbelns yta. Detta skärs eller putsas sedan limmet torkat, ner till nivå med ytan. Balsaträet 
behöver inte gå ända ner i sprickan, för det här har inget med hållfasthet att göra. När 
balsaträet sitter på plats och är i nivå med ytan och limmet torkat, färgar jag in balsaträet, låter 
färgen torka och ytbehandlar med schellack om möbeln är lackad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 2: Herdins äkta bets 
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Bild 3: Vaxstavar från Ernst 
P AB.  



 15 

3. Omlimning av fogar 
En gammal varmlimfog som gått upp, bör också limmas om med varmlim. Den går inte att 
limma om med ett modernt lim om inte ytorna är helt rengjorda från det gamla limmet och det 
kan vara svårt att se i ett mörkt tapphål. För att limma om med nytt varmlim tas först så 
mycket som möjligt av det gamla varmlimmet bort. Det gör inget om det är lite kvar. Det nya 
varmlimmet löser ytan på det gamla så att de båda får fäste i varandra. Det är bra att innan 
limningen värma de ytor som ska limmas. Man får då lite längre tid på sig vid limningen 
innan limmet kallnar och gelatinerar. Jag anser att det finns en fördel till med att träet värms 
innan limning. Nämligen att träet medan det är varmt hinner ta åt sig lite av limmet och man 
får en starkare limfog än om limmet bara ligger på ytan. En nyuppkommen skada som är 
trären i brottytorna, går bra att limma med modernt trälim.152  
 
I allmänhet brukar det vara möjligt att tvinga isär en konstruktion lite som gått upp i 
limningarna, ta bort så mycket lim som möjligt och sedan spruta eller på annat sätt arbeta in 
nytt lim och tvinga ihop det hela. Men en mer hållbar limning får man i de flesta fall om man 
först tar isär konstruktionen och limmar om. För att lösa upp limmet i en fog, kan man om det 
är ett animaliskt lim använda vatten, vattenånga eller T-sprit. Jackson och Day beskriver hur 
man kan tillverka en ”ångapplikator” med hjälp av ett par korkar, två 75 mm långa och 3 mm 
tjocka mässingsrör och en plastslang. ”Ångapplikatorn” används för att lösa upp lim i 
tappförband i en sarg. Man borrar hål i korkarna, trycker i mässingsrören så att de sticker ut 
på båda sidor. Sedan trär man på slangen på rören. Den ena änden fäster man i en 
vattenbehållare, fylld till hälften med vatten som kokas upp. Med den andra änden för man in 
ångan i ett hål som man borrat något större än röret parallellt med tappen på sargens insida. 
Efter ett par minuter försöker man försiktigt knacka isär fogen. Det här tycker jag verkar vara 
en ganska krånglig metod. Om det finns en glipa i fogen kan man i stället pröva med att 
injicera T-sprit med en kanyl. Undvik vatten och sprit på ytbehandlingen. Möbeln kan ha 
limmats om tidigare. PVAc-lim kan då ha använts. PVAc-lim går inte att lösa upp med vatten 
eller sprit men den mjukas upp. Så även om det är svårare går det att ta isär även sådana 
tappförband. Har karbamidhartslim eller epoxylim använts vid en tidigare omlimning, går 
dessa inte ens att mjuka upp men med lite tur rengjordes inte tapp och tapphål riktigt från det 
animaliska limmet före limningen. I så fall finns en chans att resterna från det animaliska 
limmet löser upp sig och man kan ta isär förbandet. Tappförband är ibland förstärkta med 
pluggar som har till uppgift att låsa fast tappen i tapphålet. Dessa pluggar måste först tas ur. 
Tappar som har fått dålig passning, kan man fukta genom att lägga på en våt trasa så att 
fibrerna sväller. Sedan får de torka innan man limmar och spänner ihop delarna.  
 
En stoppad stol som gått upp i fogarna, bör man undvika att ta av klädsel och stoppning på, 
om det inte är absolut nödvändigt. Man kan från undersidan av stolen borra ett litet hål 
parallellt med tappen, spruta in lim och spänna ihop med limknektar.153  

Vid limning är det bra att vara förutseende och uppfinningsrik. För fixering vid limning av trä 
finns olika sorters tvingar att välja mellan. Ibland kanske inte tvingar är det bästa. Ett 
spännband eller kanske en cykelslang uppklippt till ett gummiband, passar bättre i vissa fall. 
Gummiband till exempel passar bra till svängda och rundade hörn, där tvingar inte får fäste, 
också lämnar det inga märken efter sig. Om tvingar ska användas är det bra att ha 
spännklossar i trä mellan tvingar och möbeln. Klossarna fördelar trycket. För att förhindra 
                                                
152 Tunberg, B. (2001), sid. 9-11. 
153 Jackson, A. och Day, D. (1996) Möbler att fynda, laga, vårda. Västerås, ICA Förlaget. Sid. 51-52. 
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märken på möbeln från klossarna, kan kork eller papp läggas emellan. Om en svarvad del, till 
exempel ett ben har sprickor, kan slangklämmor användas. Om man vid någon limning 
använder snöre och det finns hörn och kanter är det bäst att skydda dessa med korkbitar eller 
liknande. Om bara en flisa ska limmas, kan det räcka med att använda maskeringstejp.154 

För att ta ur en plugg ur ett tappförband, kan man om den är genomgående, slå ur den från 
baksidan. Om den inte är genomgående, kan man genom att borra ett litet hål i pluggen och 
skruva i en skruv, dra ur pluggen med klon på en hammare. Går inte detta får man försöka 
borra ur hela pluggen. Ibland kan det i stället sitta spikar i tappförbandet, efter en tidigare 
renovering. Dessa är svårare att få ur. Man kan försöka med en tång. Lägg något emellan 
tången och stolen när du bänder.155 
 
Omlimning handlar oftast om stolar. De ska ju bära hela vår kroppstyngd, de slits, nöts och 
flyttas mer än någon annan möbel. Vi kanske gungar eller vippar på dem fast de varken har 
gungstolsmedar eller vippfunktion. De kan också få agera fotpall, stege, klösbräda, 
kläduppsamlare eller avlastare för boktravar och tidningshögar. De är riktiga betjänter med 
andra ord. Stolar är ofta också intressanta och spännande möbler, som på ett oöverträffat sätt 
för kulturarvet vidare. Det är i stolarnas tydliga arkitektur och funktion vi lättast avläser stilar, 
epoker och åldrar – och det är i stolarnas och fåtöljernas formspråk som de kända och 
uppskattade möbelarkitekterna fått sina största erkännanden. 
 
 
Råd inför köp av stolar 

”Vill du ha en stol som tål flitigt bruk, se till att den är stabil i konstruktionen utan att vara för 
tung och att den står stadigt. Provsitt den ordentligt före köp och känn efter hur den är att 
flytta och hantera.” 

”Är du ute efter en antik stol, kontrollera skicket och stabiliteten noga. Naturligt slitage hör 
till och förädlar ofta en åldrad möbel, men det är viktigt att stolen inte har skador som 
påverkar funktionen.” 

”Behöver stolen kläs om? Tänk på att varje nytt ingrepp – även en omklädsel – blir ytterligare 
en belastning, som på sikt kan försvaga det redan åldrade träet.” 

”Sitt vackert! Att röra sig knyckigt, kava fram och tillbaka på sitsen eller vräka sig bakåt mot 
ryggstödet utsätter stolen för onödiga påfrestningar. I en komfortabel stol sitter du 
stillsammare, eftersom du inte ständigt behöver leta efter en bekvämare vinkel.”. 156   
 

                                                
154 Hagen, A.C. m.fl. (2007), sid. 85-86.  
155 Ibid, sid. 82. 
156 Olsson, L. (2009), sid. 41-44. 
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4. Animaliskt lim, olika typer, användning och 
egenskaper 
 

Det finns olika benämningar på animaliskt lim, t ex glutinlim, varmlim, draglim, pärllim, 
hornlim, benlim, hudlim och harlim. 
 

I boken Möbelrenovering ger man exempel på några animaliska limsorter och dess 
användning:  

 Benlim är till för reparationer.  
 Hudlim ger hårdare och uppbrytbara limfogar.  
 Harlim är det hårdaste limmet.157  

 

På webbplatsen Olika sorters lim kan man läsa att:  

 Hudlim är ett relativt flexibelt lim som tillverkas av hudar från garverier. Det är och 
har varit det vanligaste limmet.  

 Harlim som tillverkas av kaniner är också relativt flexibelt. Harlim används främst av 
förgyllare.  

 Benlim används ibland av musikbyggare.  
 Sen- och brosklim används vid svårare fanerlimningar. Exempelvis vid kraftigt 

svängda ytor.  
 klöv- och hornlim har liknande egenskaper som sen- och brosklimmet.  
 Störlim eller husblås tillverkas av störens simblåsa och anses vara det starkaste limmet 

någonsin.158  

 

I Riksantikvarieämbetets rapport Materialguiden, finns mycket att läsa om lim. Där skriver 
man bland annat att styrkan i animaliska limmer mäts i bloom-gram och att benlim hamnar på 
den nedre delen som det svagare och hudlim på den övre som det starkare men styrkan hos de 
båda varierar. Så det benlim som hamnar högt på den nedre delen av skalan kan vara starkare 
än det hudlim som hamnar lågt på den övre delen. Husbloss beskrivs som är ett fisklim av 
hög kvalitet som förutom att det fäster på trä också fäster på andra material.159 Husbloss är 
dessvärre en störfisk som är utrotningshotad. 

 

 

                                                
157 Jackson, A. och Day, D. (1988) Möbelrenovering. Bokförlaget Spektra AB. Sid. 53. 
158 Olika sorters lim [WWW], hämtad november 2010. 
159 Rapport från Rikasnikvarieämbetet-Materialguiden [WWW], hämtad augusti 2013. 
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Själv använder jag hudlim, ofta harlim vid omlimning av träfogar. Jag gillar att jobba med det 
och det är starkt och beprövat. Om man inte har möbelrestaurering som yrke och man kanske 
bara behöver göra några få limningar, kan gelantin som finns att köpa i livsmedelsaffärer vara 
ett alternativ. 

 

 
 
Tillredning av animaliskt lim, enligt Den stora möbelboken: 

1. Man behöver ingen särskild burk. 
2. Kallt vatten hälls över limmet så att det täcks.  
3. Limmet ska nu stå och svälla en stund innan man ställer burken i en kastrull med 

omkring 60 C ̊ varmt vatten.  

När limmet har smält kan man om det är för tjockt, spä ut det med mer vatten.160 

Limet hålls sedan varmt på en spisplatta. Temperaturen kollas med en termometer avsedd för 
vätskor. 

                                                
160 Hagen, A.C. m.fl. (2007). 
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6. Laborationer och experiment 
 

 Blekning 
 

 En björkbit (se bild 4 och 5) betsades och lackades med cellulosa (1 och 2) och 
schellack (3 och 4). Sedan fick de ett extra skydd av Black Bison Antikvax (1 och 3). 
När ytbehandlingen var torr, klistrades papperslappar ovanpå. Provbiten fick sedan 
ligga över sommaren 2011 på en fönsterbräda i söderläge. När papperslapparna sedan i 
slutet av augusti togs bort, kunde jag se att solen blekt alla ytor men de med 
cellulosalack hade klarat sig mycket bättre än de med schellack. Det här kan bero på 
att cellulosalack läggs tjockare än schellack. Vax gav inget skydd alls mot blekning. 

 
 

 Reglering av RH 
 
I en lägenhet på 50 m2 var RH en vinter nere på under 30 %. Några små växter fanns i 
lägenheten. Ytterligare fem relativt stora växter införskaffades men hygrometern 
ändrade sig inte för det. Det var först när en luftfuktare införskaffades (se bild 6), RH 
kom upp till över 40 %. Luftfuktaren kördes sedan några timmar per dag resten av 
vintern och RH kunde hållas på omkring 40 %. Luftfuktaren som köptes från Clas 
Olsson kostar 699 kronor och rekommenderas för rum upp till 30 m2. De har två typer 
att välja på, den ena avger kall ånga genom ultraljudsteknik och den andra som också 
var den som valdes, avger varm ånga genom att vattnet hettas upp. När vattnet hettas 
upp och förångas stannar mineralerna kvar i behållaren i stället för att hamna på 
möbelytorna. Till den med ultraljudsteknik kan ett avmineraliseringsfilter köpas som 
tillbehör. Luftfuktare för större utrymmen finns att köpa hos andra firmor. 
 
 

 Åtgärd av schellackytor 
 

Att använda sprit på krackelerade grå- eller vitaktiga schellackytor, är en metod som 
ibland rekommenderas. Efter att ha prövat detta på en möbel med mycket krackelerad 
lack, kunde det konstateras att metoden fungerar mycket bra och fortfarande efter ett 
år är resultatet lika bra (se bild 7). Bomull bör inte användas om ytan är mycket 
krackelerad. Bomullen sliter med sig lack som inte längre har fäste i träet. Detta 
undviks till stor del om pensel i stället används. Men penseln har också en nackdel. 
Det är mycket svårare att reglera mängden sprit. Det blir lätt för mycket. Spriten måste 
kunna dunsta bort från ytan omgående. Annars löser spriten ytan med fula märken 
som följd. Dessa märken med ojämn yta är svåra att åtgärda. Mer än en strykning med 
penseln eller bomullstussen på samma ställe behövdes i testet inte. Fler strykningar 
ledde bara till att ytan blev mer och mer matt (se bild 7). Att använda olja tillsammans 
med spriten och gnida fram och tillbaka är i det här fallet inte nödvändigt. Det är till 
och med direkt olämpligt. Den löst sittande lacken slits bort lätt och det blottade träet 
suger åt sig av oljan. 
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 Städskada  

På en byrå (se bild 8) med den typ av städskada som Lillemor Olsson tar upp i sin bok 
Vårda, laga, renovera, påfördes efter konstaterande av lacksort och efter rengöring 
med alifatnafta som fick dunsta ordentligt (över natten), ny schellack med en 
bomullstuss i en trasa av linne (se bild 9). Trasa användes för att förhindra fibrer från 
bomullen att hamna i lacken. Av samma anledning valdes en trasa av ”linne” och inte 
av bomull. Jag blandade en 40 % stamlösning av 40 g schellack (se bild10) och 100 g 
lösningsmedel (se bild 11), båda köpta från postorderfirman Slöjddetaljer. Det tog 
sedan cirka fyra timmar innan schellacken hade löst sig helt. Jag skyndade på det hela 
genom att skaka burken ofta.  Av hälften av stamlösningen blandade jag sedan en 20 
% polityr, genom att tillsätta ytterligare 50 g lösningsmedel. Denna flyter ut bättre och 
man får ett jämnare resultat. Lite av polityren hälldes mellan varven i bomullen. Inte 
direkt på trasan. Polityren blir mera jämnt fördelad så och man kan dessutom reglera 
mängden genom att trycka mer eller mindre. Då och då behöver man även hälla i lite 
av lösningsmedlet i bomullen, eftersom det blir mer och mer schellack kvar 
allteftersom lösningsmedlet i polityren dunstar. Schellacken blir annars tjock och seg 
och omöjlig att applicera. Eftersom jag valt att göra en så tunn polityr som 20 %, 
behövde jag stryka många gånger med sudden (se bild 12) men man får som sagt 
också ett bättre resultat (se bild 13). Det är viktigt att efter varje strykning låta 
schellacken torka ordentligt. Om man känner försiktigt med ovansidan av fingrarna, 
vet man. Känns det lite klibbigt behöver man vänta en stund till.     
 
 

 Skadat färgskikt på ådermålat bord 

1. Nedimning av färgflagor 

Löst sittande färg på skivan till ett ådermålat bord (se bild 14), limmades med en 20-
procentig hushållsgelatin-lösning. Varför då 20 procent, kanske man undrar? Jag har 
inte hittat andra rekommendationer för den här typen av limning än det som tas upp i 
boken Handbok för restaurering av målningar, vilket nu också återfinns i den här 
rapporten under rubriken Skadade ytor, på sidan 21, nämligen att limmet ska vara 
tunnflytande, för det är limmets inträngningsförmåga som är av största vikt. När mitt 
lim var tunnflytande utan att i mitt tycke vara för tunt, hade blandningen 20 procent 
lim. Jag värmde det skadade området med en bordslampa i vilken ljuskällan kunde 
riktas och koncentreras till det specifika området. Efter en stund när träet kändes 
varmt, penslades etanol som drogs in under flagan (se bild 15). Därefter penslades det 
varma limmet på. Omedelbart drog jag med tummen några gånger över flagorna tills 
de fäste (se bild 16). På områden där färgen släppt och var mycket krackelerad (se bild 
17), lossnade flagorna lätt. Så på dessa områden lades efter att limmet penslats på, 
cellofanfolie innan jag försiktigt bara tryckte med tummen tills flagorna hade fäst (se 
bild 18). Överflödigt lim torkas bort med vatten så fort flagan fäst.  
 
Grunderingen löste sig lite av fukt och värme, vilket tyder på att grunderingens 
bindemedel är ett animaliskt lim. Detta gjorde att jag fick vara extra försiktig.  
Nästa dag när lim, grundering och trä hade torkat, var det dags för rengöring.  
Ibland vid liknande jobb kan en Injektionsspruta vara lämplig att få in lim med men 
kanyler är svåra att få tag på. De kan köpas från Apoteket med tillstånd. I det här fallet 
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behövdes ingen injektionsspruta. Den hade till och med varit direkt olämplig, för 
gliporna mellan flagor och underlag var mycket små. 
 
 
2. Rengöring 

I Den stora möbelboken föreslås en vätska av sex delar vatten och en del aceton för 
rengöring av ingrodd smuts, när inget mildare medel fungerar. Skivan på det här 
bordet såg mycket smutsig ut men först testades rengöring med vatten med olika 
rengöringsmedel. Sedan saliv, olja, etanol och alifatnafta men inget tycktes ha någon 
större effekt på smutsen. Då prövades den under rubrik Rengöring föreslagna 
rengöringsvätskan av aceton och vatten. Denna hade mycket god effekt (se bild 19). 
Till en början gick jag försiktigt fram med trasan men såg snart att den tåliga färgen 
som troligtvis är en oljefärg, inte påverkades alls av behandlingen. Bemålningen är 
mycket krackelerad och färg saknas helt på vissa ställen, så för att undvika allt för 
mycket vatten i träet och spackelgrunden, stannade jag inte så länge med trasan på 
samma ställe utan rengjorde hela ytan flera gånger i stället. Allt vatten som användes 
var avjoniserat vatten, köpt hos OKQ8. Avjoniserat eller destillerat vatten 
rekommenderas bland annat i boken Möbler att fynda, laga, vårda, till rengöring av 
känsliga material. När det sedan hade gått några dagar och allt var torrt, var det dags 
att spackla. 

 
 

3. Spackling 

Endast områden där färg saknas och kanten av färg runt om är förhållandevis hög (se 
bild 20), spacklades. En gummispackel användes för att inte skada färgen. Spacklet 
CascoSpack S från Akzo Nobel som användes är reversibelt, det kan lösas upp med 
vatten efter torkning. I säkerhetsdatabladet kan man läsa bland annat att spacklet inte 
är klassificerat som farligt men att vissa säkerhetsåtgärder ändå behöver vidtas. Till 
exempel ska man se till att ha god ventilation och använda tättslutande 
skyddsglasögon om damm uppstår vid slipning. Gummihandskar ska användas därför 
att huden avfettas och kan få rodnad, hudsprickor och vid långvarig kontakt eksem.161 
Innan spacklet har torkat, tas det som kommit utanför bort. Jag använde fuktig trasa 
och pensel (se bild 21 och 22). På områden uppe på skivan, där det var många små 
skador tätt intill varandra och jag hade spacklat alla skador i ett svep, lyckades jag inte 
riktigt få bort allt spackel från krackeleringarna mellan skadorna, utan att också ta bort 
det spackel som inte skulle bort. Jag tänkte att jag senare när det har kommit tålig färg 
på spacklingarna, skulle kunna ta bort det. För att få ytan så ren som möjligt behöver 
trasan och penseln sköljas ofta och vattnet bytas ofta. Det behövdes två spacklingar för 
att komma upp i nivå med färgen. När spacklet var torrt, putsades det jämnt med ett 
fint sandpapper (se bild 23) och slutligen torkades dammet bort med en fuktig trasa. 
 
 

                                                
161 Säkerhetsdatablad CascoSpack S [WWW], hämtad maj 2011. 
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4. Retuschering 

Innan jag började retuschera, strök jag min 20 % schellacklösning med en pensel på 
spacklingarna (se bild 24). Detta för att förhindra att oljan i färgen sugs upp av 
spacklet. Två strykningar gjordes. När schellacken var torr, började jag retuschera med 
vattenlösliga oljefärger från Winsor & Newton. Enligt tillverkaren ska endast olja och 
pigment finnas kvar efter att den torkat. Jag började med att blanda till den ljusa färg 
som finns i botten av målningen. Jag tyckte att ockra, gul, röd och umbra tillsammans 
liknade den (se bild 25). Ett tips är att inte blanda de valda färgerna alltför mycket. Det 
ser mer äkta ut om färgen har lite variationer. När detta skikt hade torkat fortsatte jag 
med en lite mörkare färg. På det här sättet från ljust till mörkt, skikt för skikt med 
utspädd transparent färg och med något stråk av opak färg här och där, fortsatte jag 
tills jag var nöjd. Spacklet i krackeleringarna mellan skadorna gick inte att ta bort nu 
heller. Fastän färgen hade torkat, slets den med. Så i stället prövade jag med att pensla 
färg i lämplig kulör över områden med krackeleringar och torkade omedelbart av. 
Detta fungerade mycket bra. Färgen stannade kvar i krackeleringarna. 
 
 
5. Polering  

När jag tyckte att färgen kändes torr efter några dagar, lade jag på vax från Liberon (se 
bild 26) med en trasa och polerade nästan omedelbart med en ny trasa. Resultat (se 
bild 27).   
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Bild 4: Provbit innan blekning. 

Bild 5: Provbit efter blekning. 
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Första 
strykningen 
efter ett 
år. 

Andra 
strykningen. 

Tredje 
strykningen. 

Bild 7: Krackelerad schellackyta bestruken med 
etanol. 

Bild 6: Luftfuktare. 
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Bild 8: Byrå med städskada. 

Bild 9: Schellack. 

Bild 10: 40 g schellack. 

Bild 11: 100 g 
lösningsmedel tillsätts. 

Bild 12: Polityr stryks på skada. 

Bild 13: Resultat efter 
påförande av schellack. 
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Bild 14: Ådermålat bord. 

Bild 15: Etanol stryks på skada med 
pensel. 

Bild 16: Färgflagor limmas ned. 

Bild 17: Krackelerad färg. 

Bild 18: Krackelerad lös färg 
limmas med hjälp av cellofanfolie. 
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Bild 19: Rengöring 
med vatten och 
aceton. 

Bild 20: Skador spacklas. 

Bild 21: Spackel torkas 
bort med trasa. 
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Bild 22: Spackel tas bort med pensel. 

Bild 23: Spacklet putsas jämnt. 
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Bild 24: Schellack stryks på spacklingar. 

Bild 25: Retuschering. 
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Bild 27: Retuschering och polering. 

Bild 26: Vax från Liberon 
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