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Träets svallning och krympning 

Av Lars Barkman 

Barkman, L. 1980. Träets svallning och krympning. (Dimensional changes in 
wood.) Fornvännen 75. Stockholm. 

Wood shrinks and swells according to specific rules, the two important factors 
being temperature and relative humidity. To prevent the destruetion of 
wooden finds by incorrect climate, the relationships between the various 
expansions and contractions in wood, water content, temperature and relative 
humidity must be known, as also the behaviour of decomposed, versus fresh, 
wood. 

It is also important to control the dimensional changes in wood and choose 
a suitable environment taking into consideration the environment the find 
comes from, that in which it is conservated, and that where it will be housed 
in the future. 

Finally the author gives some praetically advice on how to check move-
ments and water content of the wood. He stresses the importance of taking 
prophylactic steps to avoid destruetion of our cultural heritage. 

Lars Barkman, Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Tekniska 
institutionen. Box 5405, S-114 84 Stockholm, Sweden. 

Fynd av trä 

Trä är ett av våra vanligaste material för 
tillverkning av föremål och i byggnader och 
har så varit sedan urminnes tider. Det an
vänds som bränsle och är för övrigt än idag 
en av våra få miljöriktiga energikällor. Upp
komsten av våra nuvarande barr- och lövträ-
arter — Gymnospermer och Angiospermer — 
daterar sig flera miljoner år tillbaka i tiden. 
Genom att trä varit lätt att få tag på, är lätt 
att bearbeta och rätt använt av god hållfast
het har det varit kanske det allra första ma
terial som människan utnyttjat för sin exi
stens. Träföremål har därför kommit att ut
göra en väsentlig del av fyndbeståndet i våra 
museer, ger en värdefull dokumentation av 
våra förfäders levnadssätt och är därför väl 
värt att bevara. 

Trä påverkas av flera faktorer. Variationer 
i temperatur och fuktighet gör att trä rör sig, 
det krymper och sväller. Olika former av an
grepp med materialförlust som följd kan ske, 
såsom kemiska, bakteriologiska och svamp

angrepp. Alla går under den gemensamma 
beteckningen nerbrytning. Man finner säl
lan två trästycken av samma utseende. De 
har olika struktur och färg till följd av olika 
träslag, ålder, tillväxthastighet, årsringsstruk
tur, vilket snitt som bildar ytan, felaktigheter 
osv. Allt detta ger liv åt en träyta till skill
nad från artificiella material såsom plaster. 

Träfynd som kommer in till våra museer 
är av två huvudtyper sett ur konserverings
synpunkt. Den ena är etnologiskt material, 
ofta insamlat vid våra länsmuseer och hem
bygdsgårdar, den andra är arkeologiskt ma
terial såsom jordfunna och sjödränkta fynd. 
Båda dessa fyndkategorier kräver sin speciella 
behandling, vilket kan vara allt från en enk
lare rengöring till en komplicerad stabilise
ring, konservering och restaurering. Om inte 
denna behandling utförs eller utförs felak
tigt, sker skador av olika omfattning. De 
blir större ju större skillnaden i miljö och 
ju större nerbrytningen är. Om man låter ett 
nerbrutet arkeologiskt fynd torka inomhus 

Fornvännen 75 (1980) 



60 Lars Barkman 

sker en krympning som är många gånger 
större än för ett fynd som kommer från en 
oeldad utomhusmiljö. 

Hur trä bryts ner och konserveras tänker 
jag inte gå in på här. Nämnas bör att det 
finns konserveringsmetoder genom vilka man 
kan minska eller eliminera träets beroende av 
variationer i vårt inomhusklimat. 

Vad jag ansett angeläget att förklara är 
träets rörelser och olika klimats inverkan på 
dessa hos ostabiliserat trä. Det är nödvändigt 
att ta hänsyn härtill vid magasinsplaneringar 
och förvaring av fynd för att därigenom 
undvika onödig förstörelse och omkonserve-
ring. 

Luftens temperatur och fuktighet 
Två viktiga klimatfaktorer är luftens tem
peratur och fuktighet. Begreppet temperatur 
är vi alla förtrogna med. I Sverige användei 
vi grader Celsius medan man utomlands of
tast säger centigrade för motsvarande sort, 
som egentligen är riktigare, då Celsius' skala 
från början var omvänd med 100 grader för 
isens smältpunkt och 0 grader för vattnets 
kokpunkt. Förkortas °C och är internationell 
standard, till skillnad från andra mått, så
som Fahrenheit och Réaumur. 

För fuktigheten används olika enheter. De 
vanligaste är relativa fuktigheten, förkortat 
RF, absoluta fuktigheten och daggpunkten. 
RF definieras som vattenångans partialtryck 
i procent av mättningstryckd. Den kan va
riera mellan 0 och 100 %, dvs. från absolut 
torr luft utan vatten till luft mättad med 
vatten, då luften inte förmår uppta mera vat
ten. Vid 100 % kondenserar vattnet — man 
har nått daggpunkten, som anges i °C. Ab
soluta fuktigheten är vikten vatten i förhål
lande till vikten torr luft. Mäts i kg vatten 
per kg luft. Absoluta fuktigheten 0,01 bety
der att 1 kg torr luft håller 0,01 kg vatten. 

Den mängd vatten luft förmår hålla va
rierar med temperaturen. Varmare luft kan 
hålla mera vatten än kallare. Vid + 2 0 ° C 
kan ett kg luft hålla 0,015 kg vatten. Kyler 
man ner den till + 5 ° C kan den bara hålla 
0,005 kg vatten eller en tredjedel. 

Luftens RF varierar utomhus i Sverige i 

medeltal ca 90 % vintertid till 65 % som
martid. Om man värmer upp vinterkall luft 
av + 5 ° C till + 2 0 ° C blir absoluta mängden 
vatten samma eller 0,0045 medan RF sjunker 
från 90 till 35 %. Ju mera man värmer desto 
mer sjunker RF. 

Fuktigheten i trä 

Mängden vatten i trä varierar bl. a. beroen
de på omgivningens klimat. Den mäts genom 
fuktkvoten — förkortat FK — som är vikt
procent vatten räknat på vedens torrvikt. Den 
kan bli mer än 1 0 0 % . Fuktkvoten 1 7 0 % , 
vilket är ett vanligt värde för nyfällt virke, 
betyder att 1 kg torrt trä innehåller 1,7 kg 
vatten. Vattenlagrat trä har ännu högre 
fuktkvoter och i nerbrutet trä kan fuktkvoter 
uppgå till 1000 %, dvs. 1 kg torrt trä håller 
10 kg vatten. 

Vatten finns dels i träets cellväggar och 
kallas då bundet vatten, dels i hålrummen 
mellan cellväggarna, s. k. fritt vatten. När 
trä torkar avgår först det fria vattnet och 
sedan det bundna, vilket för färskt trä upp
går till 25—30 % FK. Här påverkar som re
gel inte det fria vattnet träets rörelser. Det 
är först när det bundna vattnet avdunstar 
som trä börjar krympa. För nerbrutet trä 
däremot, eller större delen av allt trä som 
museerna har att göra med, börjar krymp
ningen vid betydligt högre värden, t. ex. 
100—130 % FK för arkeologiska fynd. 

I praktiken innebär detta att färskt trä kan 
man förhindra att krympa genom att hålla 
RF nära 100 % då det bundna vattnet inte 
avdunstar. Nerbrutet trä, som börjar krympa 
redan vid mycket högre FK, måste man 
vattenlagra, frysa ner eller skydda på annat 
sätt, i avvaktan på konservering. 

Mängden bundet vatten strävar efter att 
ställa in sig i ett visst jämviktsförhållande 
till den omgivande luftens temperatur och 
RF. Den FK som trä då håller kallas jäm-
viktsfuktkvoten. 

En viss temperatur och RF motsvaras allt
så av en viss bestämd FK i träet när jäm
vikt uppnåtts. Detta tar olika lång tid be
roende på en mängd faktorer. 
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Krympning och svallning 

Trä krymper och sväller vid olika FK. Detta 
sker ej likformigt utan anisotropt, dvs. olika 
mycket i olika riktningar. Färskt trä rör sig 
ungefär dubbelt så mycket tangentiellt mot 
årsringarna som radiellt och ca 25 gånger 
mer än i längdriktningen. De krafter med 
vilka svallning sker är mycket stora och upp 
till 100 M Pa (=megapascal ~ 1000 atö) 
vid normal fuktighet. Det lönar sig sålunda 
ej att på mekanisk väg försöka hindra trä 
i dess rörelser. Det är därför som man gör 
stöd och förstärkningar till en träpannå rör
liga och ej fasta. 

Krympningens storlek varierar. Tunga trä
slag som ek krymper mer än lätta. Nerbru
tet trä kan uppvisa ett annat mönster med 
likformiga rörelser tangentiellt och radiellt 
mot årsringarna men liksom för färskt trä 
mycket små rörelser i längdled. 

Vid torkning mellan högre FK krymper 
trä mindre än vid torkning mellan lägre FK. 
Från 20 till 15 % FK krymper färsk ek ca 
1 %-enhet tangentiellt och från 15 till 10 % 
FK 2 %-enheter. 

Förändringar i RF påverkar FK mer vid 
hög fuktighet än vid låg. Om RF ändras från 
90 till 70 % sjunker jämviktsfuktkvoten ca 
8 %-enheter, och från 70 till 50 % RF 5 
%-enheter. 

Då ändringar av RF vid högre värden in
verkar mycket på FK medan ändringar av 
höga värden på FK påverkar krympningen 
litet, blir krympning i förhållande till RF 
ganska likformig för de i praktiken före
kommande variationerna. 

Låg temperatur och/eller hög RF ger en 
hög FK. I exemplet tidigare när kall luft 
av + 5 ° C och 90 % RF uppvärms till + 2 0 ° C 
och 35 % RF kommer träets fuktkvot att så 
småningom sjunka från 24 till 6 %. Av den
na sänkning beror ca 3 %-enheter på skill
naden i temperatur om RF var samma och 
15 %-enheter på förändringen i RF om 
temperaturen hölls konstant. Skillnaden i 
RF har sålunda en mycket större effekt på 
fuktinnehållet i trä än skillnaden i tempera
tur. Detta är av praktisk betydelse vid för
varing av fynd. Håller man en jämn RF 
klarar man av krympnings- och svallnings-

problemen. Låg temperatur är att föredraga, 
dels beroende på dess inverkan på FK, även 
om den är liten, dels beroende på att trä 
upptager och avger fukt mycket långsam
mare vid lägre temperaturer. Det blir en 
stor fasförskjutning mellan jämviktsfuktkvo
ten och den aktuella FK och trä hinner då 
ej påverkas av kortare variationer i RF. 

Som exempel på fuktkvoter kan nämnas 
att möbler i våra tjänsterum har en FK av 
ca 6 % medan trä som lagrats utomhus och 
regnskyddat har en FK av ca 18 %. Krymp
ningen mellan dessa FK kan vara 4 %-en
heter. 

Torkning 

Torkningen sker liksom krympningen olik
formigt i trä. Fuktavgången i längdled sker 
10—20 gånger fortare än i tvärled. Träets 
ändytor upptar och avger vatten med andra 
ord många gånger fortare än övriga ytor. I 
splintved, dvs. trä från den yttre delen av 
stammen, sker fuktvandringen betydligt snab
bare än i trä från den inre kärnveden. Sker 
torkningen för fort hinner inte fuktvand
ringen i trä kompensera avdunstningen från 
ytan, vilket resulterar i låg FK och stor 
krympning i ytveden och hög FK och liten 
krympning inuti veden. Spänningarna kan 
till följd härav bli så stora att träet brister 
och sprickor uppstår, som ger en bestående 
skada på föremålet. Dessa skillnader i FK 
upppstår lättare ju grövre dimensionerna är. 
För att avhjälpa detta ser man ofta att bild
huggarna urholkat träskulpturerna. Där
igenom får man en jämnare uttorkning av 
föremålet och undviker spänningar som re
sulterar i sprickor. De sprickor som uppstått 
genom ojämn torkning har en tendens att 
minska i storlek vid fortsatt torkning även 
om de alltid finns kvar som en brottanvis
ning. Detta beror på att fukten utjämnats i 
veden och krympningen blivit mera likformig 
och innebär inte att trä har svällt igen 
sprickorna. För trä som sådant är krympning 
skadligare än svallning. För ytbehandlingen 
som ofta på grund av ålder förlorat stor del 
av sin plasticilet kan alla rörelser i träet vara 
skadliga. 
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Klimat 

Förändringar i luftfuktigheten under längre 
tid påverkar krympningen och svallningen 
mera än förändringar under kortare tid. Man 
kan sålunda tillåta relativt stora dygnsvaria
tioner och t.o.m. variationer veckovis om man 
håller medelfuktigheten jämn. Anledningen 
härtill är bl. a. att trä har en egen fuktkapa
citet vilket gör att det beroende på tem
peraturen, dimensionerna, förvaringssättet 
och luftens rörelsehastighet får en fördröj
ning av fuktvandringens hastighet. Man kan 
minska beroendet av förändringar i RF t. ex. 
genom att förvara trä i trälådor eller på trä
hyllor i skåp som har egen fuktkapacitet i 
stället för på plast- eller metallhyllor eller 
helt enkelt att lägga fyndet i en plastpåse, 
förutsatt att träet nått normal torrhet, annars 
riskerar man mögelbildning. 

Även om risken för sprickbildning hos en 
urholkad träskulptur är mindre än hos en 
homogen, så rör sig träet lättare i takt med 
klimatvariationerna på grund av lägre fukt
kapacitet. Härigenom äventyras allvarligt en 
ytbehandlings hållfasthet och höga krav 
måste ställas på klimatet. 

Höga lufthastighder är av ondo. De hör 
mera hemma i Lustiga huset på Gröna Lund 
än i museernas utställning och magasin, där 
blåst och värme gör ostabiliserat trä mycket 
klimatkänsligt. Rörelserna i trä ökar ju 
torrare det blir och plasticitden minskar. 
Detta förhållande kan man undvika när man 
försöker stabilisera trä genom att hålla den 
slutliga jämviktsfuktkvoten så hög som möj
ligt. Risken för svampangrepp vid höga fuk
tigheter (20 % FK är en övre gräns motsva
rande en RF av 8 5 % ) , hänsyn till andra 
material som bevaras bäst i torr miljö (järn
föremål får en accelererad korrosionshastig
het > 60 % RF) och till material som inte 
får torka ut (papper behöver > 40 %) samt 
av byggnadstekniska och kostnadsmässiga skäl 
måste man välja något lämpligt optimalt 
medelvärde på RF. 

I många fall rekommenderas 55 % RF 
vid förvaring av trä. Det är ett bra medel
värde men kan inte ställas upp som ett abso
lut krav med tanke på de praktiska aspekter 
man måste lägga på frågan. För att få ett i 

praktiken genomförbart klimat kan man an
ge att dygnsvariationerna får uppgå till mel
lan 50 och 60 %, månatliga variationerna 
till mellan 52 och 58 %. Ett klimat som upp
fyller dessa krav är att betrakta som jämnt. 
Viktigt är att man inte förändrar klimatet 
avsevärt under längre tid. Belysande för detta 
var en omedvetet försåtlig fråga jag fick. En 
konservator från USA frågade mig vilket 
klimat som var bäst för trä. Jag svarade att 
för sjödränkt ek — som tur var — var ett 
medelvärde av 60 % lämpligt. Konservatorn 
var från Nevada och hade om hand ett etno
grafiskt material från de heta och torra öken
områdena där som aldrig upplevt en högre 
RF än 35 %. Att utsätta dessa föremål för 
en RF av 60 % skulle inte bara vara onödigt 
och kostnadskrävande — och olidligt för be
sökande — utan säkert skadligt för en poly
krom träyta. 

Det är inte allt organiskt material som 
sväller vid högre FK. Tråd, snören och lik
nande av vegetabiliska fibrer krymper kraf
tigt, vilket gör att t. ex. riggar till skepps
modeller blir som fiolsträngar om de inte 
gått av innan dess. 

Detta med klimatet är viktigt. När man 
tar om hand, konserverar, restaurerar och 
förvarar ett föremål skall hänsyn tas till det 
klimat det kommer ifrån och till det klimat 
som det skall förvaras i. Ett jämnt klimat är 
lika viktigt som rätt RF. Det skulle alltså 
vara fel om han tar ett föremål från en miljö 
med mycket låg RF, konserverar det vid 55 % 
RF och sedan ställer tillbaka det i den låga 
RF. Träfynd skall konditioneras till kom
mande förvaringsklimat. 

Mätmetoder 

Många olika typer av instrument finns för 
att mäta RF och temperaturen utan eller 
med registrerande och skrivande funktioner 
för en vecka eller en månad. Nyheter kom
mer efter hand och nu finns eldriven mät-
apparatur. För alla dessa gäller speciellt för 
RF att de kräver kalibrering och översyn 
med jämna mellanrum. För RF-mätningar 
är fortfarande Assman-hygromdern, som väl 
varit i bruk i 100 år, tillförlitligast, billigast 
och enklast i konstruktionen. På grund av sin 
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noggrannhet används den för kalibrering av 
de övriga mer komplicerade instrumenten. 
Här mäter man "torr och våt" temperatur 
och läser av RF från en kurva. Nackdelen är 
att bestämningen tar mera manuell tid och 
att instrumentet ger bara det aktuella värdet 
vid en viss tidpunkt och sålunda ej är re
gistrerande eller skrivande. 

» 

För att illustrera krympning och svallning 
och för att ge en uppfattning om R F kan 
man göra en enkel fuktmätare, som jag kallat 
"hylohygromder". Den vänstra delen av vi
saren består av tvärträ av ek, som rör sig 
mycket vid olika RF. Den andra delen består 
av furuträ, skuret i längdled, som rör sig 
litet, dels för att träet är i längdled och dels 
för att det är furu. När visaren är satt på 
plats kalibreras utslagen. O m nu RF och där
med FK ändras verkar denna visare som en 
bimetall och ger utslag till höger vid höga 
RF och till vänster vid låga RF. 

Man kan kontrollera rörelserna i trä ge
nom att sätta upp mätstift som skall vara 
av rostfritt stål av liten diameter för att inte 
skada föremålet onödigtvis. De sätts upp så 
långt från varandra som möjligt och där 
man förväntar sig de största rörelserna, dvs. 
tangentiellt mot årsringarna. Det räcker som 
regel att mäta med ett vanligt skjutmått som 

HUMIDITY % 

READ TOP OF BLUE 
BETWEEN BLUE & PINK 

MULTIFOHM DBICCANT 
PtODUCTS, INC. 

•uff. lo, N.Y. ICI3 

ger en noggrannhet på 1/10 mm. Andra mer 
sofistikerade mekaniska mätanordningar och 
trådtöjningsgivare ger ännu större noggrann
het men ställer å andra sidan stora krav på 
mätpunkter, tillsyn av apparatur och mät
ningens utförande. 

Ett sätt att kontrollera förändringar i F K 
är genom vägning av ett representativt antal 
fynd. Detta ger relativa värden. Man kan 
grovt räkna med att om vikten ändras 1 % 
så ändras FK 1 %-enhet. Noga räknat mot
svarar en ändring av 1 % i vikt 1,1 % vid 
FK 10 % och 1,2 % vid FK 15 %. 

Vill man ha absoluta värden på F K måste 
man tillgripa materialförstörande analys för 
att få säkra värden. Värdefull bestämning är 
att ta ut en borrkärna och väga och torka. 
O m borrkärnan har en diameter av 4 mm 
får man räkna med att 3 cm 2 blir förstört 
av föremålet. Har man gjort denna analys 
en gång kan man sedan beräkna FK vid 
varje tillfälle enbart genom vägning. 

Vikt- och mätpunktskontroller har blivit 
ett "måste" för den medvetne konservatorn. 
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När vikten inte ändras vet man att jämvikt 
råder mellan FK och RF och att klimatet 
är jämnt. Minskar vikten vet man att före
målet torkar och varierar vikten vet man 
att klimatet varierar, hur fort detta sker och 
hur mycket och kan vidtaga åtgärder. Man 
lär känna klimatet där föremålet finns och 
kan säga om det är bra eller dåligt. 

Slutord 

Pa samma gång som träets rörelser kan vara 
ganska komplicerade kan man genom efter
tanke och relativt billiga åtgärder skapa 
bättre förvaringsförhållanden. Viktigt är att 

känna till vad som kan hända när man 
handskas med träfynd och att man vet vad 
klimatförändringen betyder, kontrollerar och 
planerar i tid samt att man vid förvaring av 
föremål uppställer rimliga men bestämda 
krav på klimatet, vidtager de därav betingade 
nödvändiga profylaktiska åtgärderna så snart 
ske kan och tar hänsyn till vilka föremål det 
gäller, om och hur de konserverats. I annat 
fall riskerar vi att hamna i en grottekvarn 
där det inte hjälper med snart sagt hur höga 
konserveringskostnader som helst. Vi kommer 
ändå aldrig att bli klara. 
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