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ETT NYTT FÖRFARINGSSÄTT VID 
KONSERVERING AV POLYKROMERADE 

TRÄFÖREMÅL OCH MÅLNINGAR 

Av Sven Dalen 

r olykromerade föremål av trä, liksom målade ytor på andra 
material, visa med tiden allt starkare sprickbildning och av-
lossning av pålagda ytskikt. För att hejda en sådan fortskri
dande förstöring av ytan måste man på ett eller annat sätt åter 
fixera lossnande ytbeläggning. 

Vanligen användes olika limsorter som bindemedel. Limmet 
anbringas då som vattenlösning under kredering eller pigment
skikt. Ibland kan man bli tvungen att lyfta eller perforera yt
skiktet för att komma åt att tillföra limlösningen. 

En blandning av vax och hartser har länge använts till att 
fästa lossnande pigmentskikt på målade dukar. Vaxblandningen 
påföres dukens baksida och smältes in genom att man bak
ifrån pressar duken med uppvärmda järnplattor. Tyvärr är det 
därvid svårt att skydda eventuell relief eller i övrigt kontrollera 
behandlingens inverkan på den målade bildytan. 

Chefen för Laboratoire Central des Musées de Belgique, 
Briissel, professor P. Coremans tillämpar en liknande metod för 
konservering av målning på pannåer, skulpturer och andra före
mål med relief. Infrarödstrålande lampor monteras över före
målet. Av strålningsvärmet smälter vaxblandningen och tränger 
in i ytans porer och sprickor. 

Med utgångspunkt från Coremans' metod har förf. utarbetat 
ett förfaringssätt, som innebär att vaxblandningen smältes ge
nom uppvärmning med varmluft. Patent har sökts på metoden. 
I det följande lämnas en kort redogörelse för utrustning, arbets
sätt och material. 
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Apparatur 

ö v e r ett arbetsbord har en elektrisk varmluftfläkt monterats 
i en hissanordning, så att fläkten lätt kan höjas eller sänkas. 
Från varmluftfläkten hänger en grov slangledning med värme-
isolerat munstycke rakt ned över arbetsbordet. En uppsättning 
av olika grova munstycken är att rekommendera. 

Metodik 

Med pensel påföres flytande vaxblandning från en behållare 
i vattenbad. Varmluft från fläkten med för ändamålet avpassat, 
svagt tryck får samtidigt hålla ytan uppvärmd. (Fig. 1.) Allt 
eftersom vaxblandningen suges upp tillsättes mera, tills ytan 
är mättad med bindemedel. Preparatet kan ibland få läggas på 
genom en bit s. k. »crepeline», som fixerar ytans lösa fragment. 
(Fig. 2.) 

Om det gäller att preparera en målning på duk, kan vax
blandningen tillföras på dukens fram- eller baksida. Pålägg-
ningssättet bör i detta fall avpassas efter föremålets beskaf
fenhet. 

Dubblering av en duk utföres i flera arbetsmoment. Först 
prepareras den nya dukens baksida helt ytligt med en l imstryk
ning och oljegrundering, varigenom dess yta blir ogenomträng
lig och bildar en tät botten för vaxblandningen. Denna tillföres 
under värmning på den nya dukens framsida och den gamla 
dukens baksida, tills båda mättats helt. Slutligen läggas dukarna 
ihop och under värmning på målningens framsida tryckas de 
försiktigt samman. (Fig. 3—4.) Genom detta förfaringssätt be
varas den målade ytans relief i sitt ursprungliga skick. 

En bit folie kan behövas om man måste jämna en yta, där 
pigmentskiktet skrumpnat till böjda f lågor. Med cellof anf olien 
liggande emellan rätas flågorna ut med hjälp av ett platt verk
tyg under det att ytan värmes. (Fig. 5.) 

En preparerad yta, som sålunda mättats med vaxblandning, 
lämnas att långsamt svalna. 

Slutligen värmes lätt och överflödig vaxblandning torkas av 
med en tygbit. (Fig. 4, 6.) 

På liknande maner av punkt-för-punkt-behandling bearbetas 
föremålets hela yta. Man har därvid alltid möjlighet att avpassa 
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Fig. i . Vaxbland
ning päföres mål
ning på altar-
skapsdörr. — The 
wax mixture is 
applied lo the 
painting on a 

triptych panel. 

Fig. 2. Vaxbland
ning pä/öres poly
krom träskulptur 
genom en crepe-
lineduk. — The 
wax mixture is 
applied to a puly-
chromed wooden 
carving through a 

crepellne clolh. 
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Fig, 3. Lösn por
tier av fdrgskiktel 
på en oljemålning 
bringas i rätt läge. 
— Loose frug-
ments of lhe co-
hnir lager of un 
oil painting are 
rcturned lo their 

correct position. 

Fig. 4. Orlglnal-
duk oeh underlig
gande ny duk hop
tryckas och över
flödig vaxbland
ning avtorkas. — 
The original can-
vas and the new 
canvas under neulh 
it are pressed to
gether, after which 
superfluous wux 
mixture is wiped 

off. 
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Fig. S. En genom
skinlig cellofan-
folie lägges på 
målningen som 
skydd vid ned-
pressning uvfärg-
flagor. — A trans
parent sheel of cel-
lophune is luid on 
the painting to 
prolect it while 
flakes of colour are 

pressed down. 

Fig. 6. Borllork-
ning uv överflödig 
vaxblandning. — 
Superfluout wax 
mixture is wiped 

away. 
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uppvärmningen så at t vaxblandningen blir tillräckligt tunn
flytande, samtidigt som onödig överhettning undvikes. 

Till sist avtorkas hela den behandlade ytan försiktigt med en 
tygbit doppad i terpentin och avfettas därefter på samma sätt 
med trikloretylén eller annat lättflyktigt lösningsmedel. 

Material 

Endast ett fåtal ämnen äro ännu tillgängliga för komposition 
av lämpliga termoplastiska blandningar av växer och hartser. 
Närmast kan naturliga termoplaster komma i fråga. Dessa äm
nens pålitlighet och relativa resistens mot åldrande dokumente
ras av att de tidigt använts till liknande ändamål utan att man 
hos äldre beläggningar nu kan märka några skadliga föränd
ringar. Några liknande traditioner ha ännu ej de moderna, helt 
syntetiska materialen och man blir därför tvungen att i huvud
sak lämna dem utanför diskussionen, tills deras åldringsegen
skaper hunnit mera undersökas. 

På de preparat, som användas för konservering enligt termo
plast-metoden böra följande krav ställas: 

1. Preparatblandningen bör ha en möjligast distinkt smältpunkt 
vid 70—80° C. 

2. Den smälta blandningen bör nära över smältpunkten ha en 
låg viskositet (lättflutenhet) och en låg ytspänning (hög vät-
ningsförmåga). 

3. I fast form får preparatet ej vara sprött, men ha en hårdhet 
större än vaxets. 

4. En god adhesion för sammanbindning av ytbeläggning och 
underlag kräver en viss grad av klibbighet och seghet. 

Det första av dessa villkor visade sig svårt att få uppfyllt 
med bibehållande av andra önskvärda egenskaper hos bland
ningen. Ett stort antal termoplastblandningar ha provats. Ingen
jör A. Strömberg har särskilt undersökt möjligheterna att höja 
preparatens smältpunkt. En blandning av bivax, ev. några få 
(högst 5) procent carnaubavax samt harts (i modifierbar tillsats) 
förefaller lämplig. 
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Slutdiskussion 

Varje kolorerad yta är sammansatt av olika färgade, med 

andra ord olika starkt ljusabsorberande partier. Strålningsupp

värmning ger därför stora temperaturkontraster mellan fält av 

olika färg. Detta innebär risk för överhettning av mörka fält, 

samtidigt som ljusa fält få alltför svag uppvärmning. Varmluft-

metoden medger jämn och likformig uppvärmning oberoende 

av ytans färg. 

En uppvärmning med varmluft tillåter även preparering i för 

strålningsuppvärmning svåråtkomliga veck och skrymslen. 

De bindemedel, som användas vid denna metod, kunna lätt, 

om så blir nödvändigt i framtiden åter värmas till smältning 

eller tvättas bort med vattenfritt lösningsmedel. 

S U M M A R Y 

Sven Dalen: A New Method of Conserving Polychromed Woodwork 
and Paintings. 

The author, who is the restorer at the Stockholm City Museum, describes 
the conservation process by means of which a wax and resin mixture is 
used for binding the polychrome of wooden objects. The mixture of wax 
and resin is melted by heating with hot air operated under low pressure 
by an electric hot air fan (Fig. 1). The mixture is applied with a brush 
until the surface is saturated with the binder (Fig. 2). This enables loose 
fragments of colour to be affixed and treated individually at whatever 
points are necessary. Figs. 3—4 show the method used for doubling a 
canvas. First the back of the new can vas is grounded; then the binder is 
applied both to the right side of the new canvas and to the back of the 
old canvas, after which these two surfaces are placed together; then the 
surface carrying the picture is heated and they are pressed together. 
Superfluous mixture is wiped off with a cloth (Figs. 4, 6). This method 
enables the relief of the painted surface to be preserved in its original 
state. After treatment the wax is removed from the surface with a 
volatile solvent. This method with hot air heating makes it possible to 
apply the same even heat to the desired parts of the coloured surface 
and also to treat difficult creases and crannies. The binders used in this 
process can easily, if necessary at a future date, be heated to melting-
point or removed with an anhydrous solvent. Engineer A. Strömberg's 
tests in this connection will be found in this issue of Fornvännen. 
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