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Förord

Detta examensarbete har utförts inom ämnet träteknik och är på C-nivå. Arbetet görs 
i slutskedet av programmet Design och Träteknik, 120 p, vid högskolan i Gävle.Jag vill främst tacka Institutionen för teknik och byggd miljö och min handledare 
Peter Norberg. Jag är tacksam för att jag fi ck arbeta i ett eget labb och hade tillgång 
till god handledning inom hampoljans möjligheter och biodieselframställning tack 
vare Peter. 

Arbetet har varit lärorikt och intressant och har tillåtit mig att undersöka en för mig 
ny aspekt av träteknik. Jag har fått en ny förståelse för oljefärger och har omvärderat 
min före detta starka lojalitet till akrylfärger med detta arbete.

 
Abstract 

The varieties of paint are today very big, but many of the more popular paints are 
less than environmental friendly. The uses of fossilized fuel in paints are common 
because these paints dry fast and are color true. It would be benefi cial for the 
environment if more renewable source were used to produce paint. Linseed oil is an 
old base for oil paints. It is renewable and easily procured. But linseed oils have some 
aspects that give it a bad reputation. There are problems with the slow drying and the 
color turning yellow when exposed to darkness for long periods of time. Researchers 
at KTH have connected the yellowing to linolenic acid, one of the common fatty 
acids in linseed oil (Svensson, M. Johansson, M, Stenberg, C. Samuelsson, J. 2003). 
Hempseed oil is also a drying oil like linseed, but hempseed oil contains a larger 
amount of the fatty acid linoleic acid and a smaller amount of linolenic acid (http://
en.wikipedia.org/wiki/Hempseed_oil). This might mean that oil paint based on 
hempseed-oil instead of linseed-oil might have fewer problems with yellowing.

Experiments with the two oils have been executed side by side in order to compare 
results. Two oil paints have also been produced and tested. Test pieces painted with 
the two different oil paints were exposed to moisture, daylight and complete darkness 
and then compared. 



Sammanfattning 

I dag fi nns målarfärger i många varianter, ett fl ertal av dessa baseras på diverse 
miljöfarliga kemikalier. Det vore gynnsamt för miljön om förnybara färger prioriteras 
och färre färger som innehåller fossila bränslen kan framställas. De miljöfarliga 
färgerna föredras för deras snabba torktid och färgtrogenhet.  Linolja är däremot 
en helt miljövänlig färgbas som kommit att användas mindre på grund av problem 
som gulning. Hampolja är likt linolja en torkande olja och skulle därför kunna vara 
lämplig att använda som bas i oljefärger mm. Då hampoljan innehåller mindre 
linolensyra, till vilket linoljans gulning kan kopplas, undersöks i detta arbete hur den 
minde halten av linolensyra påverkar hampoljefärgens gulning.  Arbetet undersöker 
hampoljas möjlighet att användas inom ytbehandling av trä. 

Av den kokta linoljan och den kokta hampoljan tillverkades vit färg, bestående av 
olja, zinkvitt och titandioxid. Då hampoljefärgen var jämn delades den i tre delar och 
torkmedel tillsattes i två av proverna. En färg med 1 % torkmedel och en färg med 2 
% torkmedel tillverkas. Denna procedur upprepades därefter med linoljan som bas. 
De tillverkade färgerna visade sig torka exemplariskt med hjälp av 1 % torkmedel. De 
två färgerna utan torkmedel tog mellan en och en och en halv vecka på sig att torka.  

När det visade sig att färgerna med 1 % torkmedel torkade lätt testades teorin om 
att hampoljefärgen borde gulna mindre än linoljefärgen. Det visade sig att hampoljan 
förändrades då den vistades i mörker, den antog en mycket svag grön nyans. 
Hampoljefärgen hade mindre färgförändring än linoljefärgen som gulnade kraftigt.

Problemet med fl yktiga och allergiframkallande lösningsmedel påverkar 
målarbranschen negativt. Därför gjordes försök baserade på KTH:s positiva resultat 
med att använda metylester som lösningsmedel i målarfärg. I arbetet kokades 
metylester (biodiesel) på hampolja och därefter även på linolja. Dessa användes sedan 
i de befi ntliga färgerna som lösningsmedel vid målning. Metylestrarna visade sig 
ha en elastisk påverkan på färgen. Metylestrarna torkade mycket långsamt i färgen, 
men påverkade inte oljans sätt att torka. Efter en vecka hade alla färgerna lösta med 
metylestrar torkat men kändes plastiga och elastiska. De var helt dammtorra men 
tycktes mycket mjukare än de färgerna som löstes med terpentin. Färgen i detta försök 
var för mjuk för att använda till husfasader. Ytterligare försök runt detta resultat 
vore intressant. En miljövänlig färg som är elastisk och därmed motstår viss rörelse i 
materialet skulle kunna vara värt en djupare undersökning. 
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1. Inledning

 1.1. Miljöaspekt
Dagens målarfärger fi nns i många varianter och baseras på diverse kemikalier. Det 
vore gynnsamt för miljön om de var förnybara och kunde framställas utan fossila 
bränslen. Idag framställs många färger med fossila bränslen på grund av deras snabba 
torktid och färgtrogenhet (Svensson. M, Johansson. M, Stenberg. C, Samuelsson. J, 
2003). Linoljefärg och andra färger baserade på torkande oljor borde uppmärksammas 
mer då de kan framställas mycket miljövänligt. Om de kunde framställas enbart med 
pigment och bilda en oljefärg som torkar skulle det kunna innebära en miljövänligare 
målarfärg, förutsatt att även pigmenten är miljövänliga.

 1.2. Linolja och hampolja

Linoljan och hampolja är båda torkande oljor, detta betyder att de torkar till en fi lm 
i kontakt med luft. Oljefärger torkar inte på samma sätt som vattenbaserad färg, där 
fukten dunstar bort, utan de oxiderar med luften runt om vilket startar en reaktion som 
får oljan att härda. 

Kallpressad linolja används för att behandla träytor och skydda dem mot åldrande 
och uttorkning. För att linoljan ska få en ljusare färg tillåts den stå framme i solen där 
den bleks (Jerkbrant C. Karlsdotter Lyckman, K. 1996).

Linoljeindränkta träföremål kan poleras för att få en blank yta. Kokt linolja 
används både som färgbas och direkt som ytbehandling. Den är tjockare än den 
kallpressade oljan och torkar till ett tunt skikt, vanligen används denna olja för 
dess glans. Trots att den kokta linoljan består av större ihopkopplade molekyler har 
den god inträngningsförmåga (Karlsdotter Lyckman. K, 2005). En kokt linolja har 
polymeriserats, vilket betyder att molekylerna har kopplats ihop till ca: 0,0001 mm 
storlek. Detta sker genom upphettning till 150 - 250 ° C. Oljan blir tjockare och 
mörkare och bildar, till skillnad från kallpressad linolja, skikt under torkning och får 
därför en bättre skyddande yta. Den kokta linoljan har högre viskositet, den är alltså 
tjockare än den kallpressade och har en god inträngning och vidhäftningsförmåga 
till underlaget, jämfört med modernare bindemedel som akryl och alkyd (http://
sv.wikipedia.org). Samma effekt som vid kokning kan uppnås genom att tillsätta 
ett torkmedel med metallsalter, t ex järnoxid, mangandioxid. Torkmedel består av 
oljelösliga metallsalter och lacknafta.  Medlet används som en katalysator som får 
oljan att torka snabbare. Det påverkar oljan i färgen på så sätt att kokningsmomentet 
kan uteslutas och oxideringsprocessen sätter igång omedelbart. (Jerkbrant. C, 
Karlsdotter Lyckman. K, 1996).
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 1.3. Industrihampa

Industrihampa, Cannabis sativa, tillhör den välkända Cannabisfamiljen och odlas 
för industriellt bruk. Denna växt odlas främst i Kanada och Kina, men fi nns även på 
många andra platser runt om i världen. Odling är dock förbjuden i USA och andra 
länder beroende på att viss hampa odlas för drogbruk. Mellan år 1970 och 2002 
var odling av Cannabis sativa förbjuden i Sverige. Numera är totalförbudet hävt, 
det är åter lagligt att odla industrihampa, dock måste THC-halten vara lägre än 0,2 
% av volymen.  THC är ämnet som ger hampan dess hallucinatoriska egenskaper 
och därför skall THC-halten vara så låg som möjligt. De godkända sorterna fi nns 
upptagna på Jordbruksverkets lista över godkända hampor (http://www.sjv.se/
amnesomraden).

Hampa är en av de snabbast växande biomassorna som fi nns. Den kräver mycket 
lite bekämpningsmedel, återställer jordens näringsvärde vid odling och producerar 
mycket syre.

Hampan har också en mycket snabbare tillväxt jämfört med träd. Det fi nns ett visst 
utbud av biodiesel av hampolja, men den har inte fått något stort genombrott på 
marknaden trots entusiasternas förhoppningar (http://en.wikipedia.org). 

Hampans frön är egentligen inte frön utan en ”achene”, en liten nöt med ett hårt 
skal. Dessa kan även ätas hela och används både till matlagning och till djurföda. För 
att framställa hampolja pressas dessa frön som innehåller ca 25-35 % olja. Denna olja 
används bland annat som fuktighetsgivare i ansiktskrämer och inom hälsokosten som 
näringstillskott. Hela hampfrön innehåller förutom oljan även ca 20-25% protein, 20-
30% kolhydrater och 10-15% fi brer liksom en mångfald av mineraler som kalcium, 
magnesium, och en liten del järn och zink. Fröna innehåller även en viss del karoten. 
Oljan har liknande egenskaper som linoljan t.ex. är de båda är torkade oljor (Deferne, 
J.L. and D. W. Pate, 1996). 

 



3

 1.4. Oljefärg och dess problematik

Att linoljan gulnar kan kopplas till fettsyran linolensyra. Resultat har visat att om 
linolensyran ersattes i linolja mot den mindre reaktiva linolsyran kunde emissionerna 
minskas, torktiden behållas och en bättre fi lmstabilitet på färgen erhållas (Svensson. 
M, Johansson. M, Stenberg. C. Samuelsson. J, 2003).

Linoljan behöver spädas med lösningsmedel för att få lägre viskositet och därmed 
vara lättare att arbeta med och tränga längre in i underlaget. Vid målning av paneler 
till hus löses först färgen så den blir tunn vid första lagret vilket hjälper färgen tränga 
in i träet. Därefter löses färgen mindre för varje lager som målas och avslutas med ett 
outspätt lager färg. Vanligtvis används lacknafta eller terpentin som lösningsmedel 
(Fridell Anter. K, Wannfors. H, 1997).

Oljan är bindemedlet för pigmenten i färgen och ger även färgen dess glans. 
Pigmenten ger färgen dess kulör, täckförmåga och fyllighet. I dag försöker 
yrkesmännen undvika terpentin som lösningsmedel pågrund av allergirisken. En 
mindre mängd av pigmentet zinkvitt bör ingå i alla färger för utomhusbruk eftersom 
det är mögelhämmande, motverkar färgens åldrande och har en viss motverkande 
effekt mot gulning. Mängden zinkvitt bör inte bli för stor då det gör färgen spröd 
(Informationsblad från riksantikvarieämbetet Traditionella färgtyper, 1990).

 1.5. Alternativt lösningsmedel

För att bemöta problemet med fl yktiga lösningsmedel som terpentin söks det efter 
nya lösningsmedel till oljefärgerna. Lösningsmedel är till för att sänka viskositeten 
i lösningen, det gör det lättare att applicera och låter färgen tränga in i träet bättre. 
Användningen av metylester av linolensyra som aktiv spädare har visat sig fungera 
bra då de inte försämrar arbetsmiljön likt terpentin. En aktiv spädare dunstar inte från 
färgen utan reagerar kemiskt när färgen torkar (Svensson. M, Johansson. M, Stenberg. 
C, Samuelsson. J, 2003).

Metylestrarna kokas under tryck av fett och en lösning av metanol och 
kaliumhydroxid (Carter. D, Darby. D, Hallé. J, Hunt. P, 2005).
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2. Syfte

Arbetshypotesen i detta arbete är att linolja bör kunna ersättas med hampolja 
eftersom de båda är torkande oljor. Hampoljans egenskaper som ytbehandlingsolja 
och som bindningsmedel i målarfärg undersöktes. Dess konsistens, torktid, färg och 
beständighet studerades och jämfördes med linoljans.

Målsättningen med rapporten var att svara på om hampoljans egenskaper var 
lämpliga att utnyttja i ytbehandlingsprodukter.

3. Problemformulering

Hampoljan har en lägre halt av linolensyran och en högre halt av linolsyran än 
linoljan och förväntas inte gulna lika mycket som en färg baserad på linolja. Den har 
redan den balansen mellan linolensyra och linolsyra som man försöker framställa i  
modifi erad linolja. Baserat på denna information är det intressant att undersöka hur en 
färg baserad på hampolja mäter sig mot en linoljefärg. 

4. Avgränsning

Denna rapport inriktade sig på möjligheterna för hampoljas användning inom 
ytbehandling för trä. Hampoljan användes i målarfärg på träfasader och till inoljning 
av trä. Som referens utfördes motsvarande försök baserade på linolja. Vit målarfärg 
valdes för att tydligt bedöma om hampoljan gulnar likt linoljan. Då vetskap om hur 
hampoljan bör bearbetas inför färgtillverkning inte fanns dokumenterad behandlas 
hampoljan på samma sätt som linoljan rekommenderats behandlas.

Inför färgtillverkningen var det lämpliga att använda kokta oljor, då de har en högre 
viskositet och redan påbörjat oxideringsprocessen. En kokt olja kan framställas på 
olika sätt. I detta arbete användes kallpressad olja som kokats på plats för att försäkra 
att oljorna behandlats lika.  Med denna åtgärd blir jämförelsen av oljorna mer 
rättvisande.Vit färg valdes för att tydligt kunna avgöra om färgen gulnar då den vistas 
i mörker.  

Målarfärgen som tillverkades var först och främst tänkt till fasadfärg för hus. Vid 
blandningen av färgen var det lämpligt att använda en maskin som blandar. Färgen 
skulle ha kunnat röras om för hand men det hade tagit långt tid och varit svårt att få 
färgen jämn. Valet av färg var en avvägning mellan tid och färgkvalitet. Det bästa 
receptet som hittades och även användes i detta arbete angav inga mängder för 
torkmedel utan omnämnde bara att torkmedel kan användas vid behov. 



5

5. Undersökning

För att urskilja om hampoljan kunde vara ett alternativ till linoljan inom 
målarfärgstillverkning gjordes samma experiment med linoljan vid sidan av 
hampoljan. Därmed kunde likheter och skillnader urskiljas och slutsatser om huruvida 
hampoljan kunde mäta sig mot linoljan dras. För att få testerna så lika som möjligt 
utgick experimenten ifrån en kallpressad hampolja och en kallpressad linolja som 
kokades med värme på plats. De oljor som användes var av mycket hög kvalitet 
och pressade i Sverige. Linoljan som används kommer ifrån Örebro lin. Hampoljan 
kommer ifrån Hampekraft.

 
  5.1. Soloxiderande oljor

Eftersom den kallpressade hampoljan var väldigt mörk och grön till färgen i okokt 
tillstånd undersöktes möjligheterna till solblekning av oljan. För att solblekas utsattes 
hampoljan och linoljan för solsken under ca 1 vecka. De blekta oljorna användes 
sedan på ek, björk och furu, tre träslag som vanligen behandlas med kallpressad 
linolja. Provbitarna som användes med måtten 5x5x3 cm. Två lager olja applicerades 
inom loppet av några timmar. För att kunna avgöra hur djupt oljan trängde in i träet 
när träet var torrt sågades ett tvärsnitt tvärs över årsringarna och skalpell användes för 
att skapa en renare snittyta. 

 5.2. Okokta oljors egenskaper vid ytbehandling av trä

Hampoljans egenskaper vid inoljning av trä för att skydda mot uttorkning och 
åldrande undersöks med linoljan som referens. Hur träet suger åt sig oljan, dess 
torkning, färg och poleringsmöjligheter med stålull och papper undersökts. Oljorna 
applicerades på provbitar med måtten 5x5x3 cm på ek, björk och furu med hjälp av 
pensel. Ett andra lager olja ströks på efter drygt tre timmar sen lämnades provbitarna 
att torka över natten.

 5.3.Kokta oljor

För färgtillverkningens och jämförelsens skull gjordes ett kok där hampoljan 
behandlas på det sätt som rekommenderas för kokning av linoljan. Även linolja 
kokades för att användas som referens. De båda oljorna får koka under lång tid, ca 7 
tim vid 150 - 250 grader. (Karlsdotter Lyckman. K, 2002). 
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 5.4. Kokta oljors egenskaper vid ytbehandling av trä

För att avgöra hur den kokta hampoljan mätte sig mot den kokta linoljan 
vid inoljning behandlades trä med båda oljorna och jämfördes sedan med 
varandra. De kokta oljorna applicerades på tre olika träslag för att bedöma dess 
ytbehandlingsegenskaper. Träproverna som användes hade måtten 5x5x3 cm. Två 
applikationer av oljan görs som tillåts sugas in över natten. Inoljning av trä används 
som en metod att skydda mot uttorkning och åldrande (Nylén. P, 1953). Hur ek, björk 
och furu sög åt sig oljan, torkade, poleringsmöjligheterna och färgen träet antog 
studerades. 

 5.5. Färgtillverkning

Vit färg efter receptet i informationsblad från riksantikvarieämbetet Traditionella 
färgtyper tillverkades. Tre olika varianter av färg tillverkades av de båda oljorna. 
En färg helt utan torkmedel, som sedan användes som bas för två färger med olika 
mycket torkmedel, en med 1 % och en färg med 2 %.

I arbetet användes en matberedare för att blanda färgen. Receptet för vit linoljefärg 
bestod av linolja, titandioxid, zinkvitt och torkmedel.

Hampoljefärgen blandades först, oljan som användes var den olja som kokats efter 
rekommendationerna på hur linolja bör kokas. Oljan hälldes upp i blandaren, därefter 
tillsattes pigmentet. Detta bildade en tjock massa som behövde röras om ordentligt 
för att bli jämn. När massan var jämn tillsattes mer olja tills viskositeten liknade 
en vanlig målarfärgs viskositet. Viskositetens lämplighet var något av en gråzon då 
detta är något som varje målarmästare avgör vid tillverkning. Viskositeten anpassas 
av yrkesmännen till vilket material som skall målas och vilka pigment som används 
(Baeling. P, Claesson. H, Ekstedt. J, Von Haslingen. B, Hjort. S.O, Johansson. M, 
Kjellberg. H, Larsson. B, Åkesson. K, 2004).

När färgen var jämn och viskositeten bedömdes lämplig, delades den i tre delar. En 
del lämnades orörd och de andra två tillsattes torkmedel, 1 % respektive 2 %. Detta 
för att utreda hur torkmedlet påverkade färgen och vilken mängd som är mest lämpad.

Linoljefärgen tillverkades på samma sätt som hampoljefärgen och delades i tre delar 
som blandades med torkmedel. 
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 5.6. Färgens egenskaper

När färgen var tillverkad prövades dess egenskaper. Färgen användes på träpanel av 
furu till hus för att få en uppfattning om hur det var att måla med färgen och hur den 
fäste på sitt tilltänka material. 

Tester för att avgöra om hampoljan hade samma problem med gulning som linolja 
utfördes.

Gulning sker i linoljefärg som inte utsätts för ljus, det tros bero på att bindemedlet, 
oljan, i färgen gulnar. Pigmenten som används i färgen gulnar alltså inte, zinkvitt, som 
används i denna färg har en viss motverkan på gulning (Johansson. K,och Ollerstad. 
B, 1975). För att avgöra om färgens möjlighet till avdunstning har någon påverkan 
på färgens gulning ställdes en petri skål på de två testbitarna som lämnas i ett mörkt 
rum. Om lösningsmedlets avdunstning påverkade färgens torkning skulle det visa sig 
som en skillnad mellan ytan som varit under plasten och ytan som fått avdunsta fritt. 
Testbitarna lämnades i två veckor.

Färgen som tillverkades målades på furu panelbitar som vanligen används till 
huspanel. Det första lagret färg löstes tunt med lösningsmedlet målarterpentin. Detta 
för att färgen skall sugas upp av träet och skapa ett bra fäste för de kommande lagren. 
För varje ytterligare lager löstes färgen något mindre. Vanligtvis målas 3-4 lager 
på en huspanel första gången den målas. Det sista lagret skall appliceras innan det 
tidigare lagret helt torkat, denna teknik kallas att måla ”vått i vått” (Fridell Anter. 
K, Wannfors. H, 1997). De sex testbitarna ställdes utomhus för att pröva deras 
beständighet mot väder och vind. Efter två veckor undersöktes panelerna. För att 
se om hampoljefärgen gulnar på samma sätt som linoljefärg i mörker placerades 
två testbitar i ett mörkt rum helt utan någon tillförsel av ljus. Varken dagsljus eller 
elektriskt ljus påverkade testbitarna i detta rum. Två likadana testbitar lades utomhus 
så de utsätts för dagsljus för att användas som referens. För att kunna urskilja 
skillnaden mellan hampolja och linolja målades två testbitar med hampoljefärgen med 
1 % torkmedel och två testbitar målas med linoljefärgen med 1 % torkmedel. 

För att närmare studera ytan hur lösningsmedlet påverkar hinnan som oljan bildar 
undersöktes testbitarna i mikroskåp med 40x förstorning.

 5.7. Torkmedel

För att skapa en uppfattning om hur torkmedlet påverkade oljan gjordes tester där 
de berörda oljorna blandades med olika mängd torkmedel. Den kallpressade linoljan 
och den kallpressade hampoljan blandades med 1 % respektive 2 % torkmedel i petri 
skålar. Samma sak gjordes med den kokade linoljan och den kokade hampoljan. 
Dessa experiment fi ck stå och torka i två veckor. 
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 5.8. Biodiesel som lösningsmedel

För att undersöka om metylester (biodiesel) fungerar som lösningsmedel 
tillverkades metylestrar på hampolja och linolja för att därefter prövas som 
lösningsmedel i målarfärg För att tillverka metylestrar behövs ett fett, en alkohol 
samt en katalysator som t.ex. kalium eller natriumhydroxid. Vid tillverkning 
av biodiesel blir resultatet bättre om fettet man använder innehåller så lite fria 
fettsyror som möjligt. Med en fri fettsyra menas att denna fettsyra har släppt ifrån 
glycerolmolekylen. Att fettsyran släpper från glycerolmolekylen kan bero på 
temperaturvariationer eller att fettet är gammalt (http://www.biodieselcommunity).

Alkohol behövs som lösningsförmedlare mellan ämnen som normalt inte är lösliga 
med varandra. Katalysatorämnet kaliumhydroxid neutraliserar de fria fettsyror 
som fi nns i oljan (http://www.biodieselcommunity.org). Metylestrarna tillverkades 
på de respektive oljorna och tillsattes en lösning på kaliumhydroxid och metanol. 
Lösningen kokades och därefter undersöktes metylestrarnas påverkan på oljefärgens 
torkning då de används som lösningsmedel. 

För att får bort föroreningar från metylestrarna tvättades de med destillerat vatten. 
Vattnet duschades ovanifrån på metylestrarna. Eftersom vattnet har en högre 
densitet än biodiesel sjunker vattnet till botten och tar med sig oönskade partiklar 
som föroreningar, glycerol och kaliumhydroxidrester (Carter. D, Darby. D, Hallé. 
J, Hunt. P, 2005). Efter tvätten testades hampmetylestrarna tillsammans med 1,5 % 
torkmedel i en petri skål. Detta för att avgöra hur torkmedlet fungerade med det nya 
lösningsmedlet. 

För att se om hampmetylestrarna kommer ”komma överens” med hampoljan i 
färgblandningen under lång tid blandades hampmetylestrarna med hampolja i ett 
provrör. Provröret fi ck stå i en vecka. Hampmetylestrarna användes till hampoljan 
och linmetylestrarna till linoljan då det antogs att det var lämpligt att använda ett 
lösningsmedel med liknande egenskaper som målarfärgens bas.

För att avgöra hur målarfärg spädd med metylestrar torkade målades sex 
testbitar med den tidigare tillverkade målarfärgen, denna gång löstes färgen med 
metylestrarna. Testbitarna målades först med ett tunt lager färg som löstes med en 
del metylestrar och två delar färg. Efter en dag målades testbitarna igen, denna gång 
löstes färgen med en fjärdedels metylestrar. De två testbitarna som målades med 
färgerna utan torkmedel var inte torra när de målades igen, eftersom det är så som 
de kommer att behandlas när de ska användas till husfasader. Ytan på målarfärgerna 
undersöktes i mikroskåp med 40x förstoring.



9

6. Resultat och observationer
Experimenten har utförts på institutionen för teknik och byggd miljö i Gävle, avd 

BMG.
 
 6.1. Solblekta oljor

Efter någon timme i starkt solsken syntes en viss skillnad på hampoljan, dess gröna 
nyans övergick i en mer brunröd färg. Båda oljorna blev efter en vecka i solsken 
ljusare fi g 1. Linoljan blev klargul och hampoljan solgul med en dragning åt orange.

Dagen efter oljan applicerades hade alla träbitarna sugit upp oljan. Hampoljan 
absorberas långsammare än linoljan. Ådringen kom fram tydligt i alla 6 olika 
testbitar. Det blev en liten färgskillnad på de olika bitarna, ljusast färg fi ck den 
solblekta linoljan på ek. På ek hade hampoljan en varmare ton än linolja, fi g 2.

Björkens ådring framträdde mer tydligt med hampoljan än med linoljan, ådringarna 
blev mörkare och fi ck en djupare färg. På furu var det svårt att urskilja skillnader på 
hur träet reagerade, hampoljan hade möjligtvis något mörkare nyans på ådringen, se 
fi g 2. Vid polering med stålull och papper framgick det att det går att polera upp en 
halvblank yta på samtliga träbitar. 

Oljan penslades på träbitarna och lämnades att dra i ett dygn, därefter skars ett snitt 
i träet för att se hur långt oljan absorberats. Hampoljan absorberades in ca 0.3 mm 
på ekbiten och ca 1mm på björken. Linoljan gick in ca 0,8 mm i ekbiten och ca 1,5 
mm i björkbiten. På de båda furubitarna gick det inte att avgöra hur långt oljorna 
absorberats. 

Solblekt hampolja
på furu

Solblektt linolja
på furu

Solblekt hampolja
på björk

Solblekt linolja
på björk

Solblekt hampolja på ek Solblekt linolja på ek
Fig 2.

Solblekt hampolja Solblekt linoljaFig 1.
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 6.2. Okokta oljors egenskaper vid ytbehandling av trä

Första lagret linolja gick in i träet på ca tre timmar. Hampoljan absorberades lite 
långsammare än linoljan, det tog ca 1 timme längre för den att sugas upp. Hampoljan 
såg väldigt grön ut när den appliceras, färgen avtog när oljan gått in i träet. 

Den största skillnaden som framträdde mellan de två oljornas påverkan på träet var 
att björkens ådring blir mörkare och djupare av hampoljan än av linoljan. Hampoljan 
behöll en del av sin grönhet på furu, en viss grön nyansering fanns fortfarande kvar 
i träet när det var helt torrt. På ek hade hampoljan ingen grön påverkan, den gav 
endast en lite varmare nyans än linoljan. Ådringarna blev lite mörkare och djupare av 
hampoljan, fi g 3.

Vid polering kunde både linoljetestbitarna och hampoljetestbitarna få upp en fi n 
glanshet. De båda okokta oljorna hade vid ett tvärsnitt över årsringarna gått in helt i 
furu, det gick inte att urskilja någon plats där oljan slutat gå in. På ek hade linoljan 
gått in ca 1,5 mm och på björk ca 1mm. Hampoljan sögs in sämre än linoljan på ek, 
där hade oljan gått in ca 0.8 mm. På björk hade hampoljan gått in ca 1 mm.

Okokt hampolja
på furu

Okokt linolja
på furu

Okokt hampolja
på björk

Okokt linolja
på björk

Okokt hampolja på ek Okokt inolja på ekFig 3.
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 6.3. Kokta oljor

Hampoljan som kokat enligt anvisningarna för linolja fi ck betydligt ljusare färg än 
den kallpressade hampoljan, fi g 6. Den antog en ljust brun färg med dragningar åt 
rödbrunt, fi g 5. Viskositeten i oljan var högre än den kallpressade hampoljan.

 Därefter kokades linoljan efter samma anvisningar.  Linoljan fi ck en aning högre 
viskositet än hampoljan och antog en ljusare nyans än den kallpressade linoljan, fi g 4 
och 5. 

 

 
 
 

 

Hampolja innan kokning Hampolja efter kokning

Fig 5.
Kokad hampolja Kokad linolja

Fig 6.

Okokt hampolja Okokt linolja
Fig 4.



12

 6.4. Kokta oljors egenskaper vid ytbehandling av trä

Den kokta hampoljan var aningen tjockare än linoljan och tog därför lite längre tid 
att sugas in. Det första lagret hampolja sugs inte in i träet på fem timmar likt linoljan 
utan ligger utanpå som en hinna. Hampoljan hade efter en natt inte helt sugits in, 
vilket linoljan hade gjort. Det överfl ödiga av hampoljan torkades bort för att kunna 
jämföra bitarna. Vid jämförelse av provbitarna framgick att det inte blev någon 
skillnad på ek eller furu. Radiellt på furubitarna syntes det att linoljan gjort träet 
lite gulare medan hampoljan inte påverkat träets egen färg. Träet fi ck samma nyans 
av kokt hampolja som av kokt linolja och ådringarna framgick lika mycket på båda 
bitarna, fi g 7. På björken kunde det anas en liten nyansskillnad, då linoljan drog åt en 
rödare nyans än hampoljan. Ådringen upplevs djupare och mörkare av linoljan. 

Vid polering visade det sig att vid ytbehandling med kokta oljor går det att få upp 
en blank yta på kort tid. Vid ett tvärsnitt visade det sig att oljorna inte tränger särskilt 
djupt in i ek, både hampoljan och linoljan sögs endast in mellan 0,3 och 0,4 mm i 
träet. I furu var det svårt att avgöra hur långt hampolja absorberats då man inte kan se 
någon linje där oljan absorberats. Linoljan hade däremot gått in ca 1 mm i furu, detta 
syntes tydligt radiellt eller tangentiellt. På björk hade de båda oljorna en liknande 
uppsugningsförmåga, de gick in ca 1,5 mm på båda bitarna. 

 

Kokt hampolja
på furu

Kokt linolja
på furu

Kokt hampolja på ek Kokt inolja på ek

Kokt linolja
på björk

Kokt hampolja
på björk

Fig 7.
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 6.5. Färgtillverkning

Torkmedlet hade en skarp lila färg vilket gav den färdiga färgen en gråaktig nyans 
som blev påtaglig i blandningarna med 2 % torkmedel. Färgen med 1 % torkmedel 
blev mindre grå och avvek inte betydligt från färgerna utan torkmedel. De två 
blandningarna med torkmedel fi ck en högre viskositet än de utan, proverna med 2 % 
torkmedel betydligt så. 

Färgproven med torkmedel bildade en torkad fi lm på ytan av färgen i dess behållare 
över natten. De båda färgerna utan torkmedel bildade ingen hinna den första veckan. 
Efter ca tre veckor började linoljan utan torkmedel bilda en tunn fi lm på ytan. 
Hampoljefärgen tar mycket längre tid att torka än linoljan och har under projektets tid 
ännu inte bildat någon hinna.

 

 

 6.6. Färgens egenskaper

Det första lagret färg sögs snabbt in i träet på ca 3 timmar. Det var inte någon 
märkbar skillnad på linoljebaserad färg eller hampoljebaserad färg i detta stadium. 
Det var svårt att avgöra färgernas torkegenskaper i detta stadium eftersom träet sög åt 
sig färgen och därmed tilläts inte färgen reagera med luften och torka.  

När det andra lagret av färg applicerades kunde en tydlig färgskillnad mellan de 
färgerna som innehåller torkmedel och de utan urskiljas. De två färgerna med 1 % 
torkmedel var lite dovare och gråa jämförda med dem utan. De två färgerna med 2 
% torkmedel var ännu gråare. De liknade de gamla färgerna som innehöll blyvitt 
som idag är förbjudna på grund av dess miljöfarlighet. De färgerna var lite gråvita 
och inte lika klara som dagens färger. Färgerna var hittills lätthanterliga och enkla 
att späda och måla med. Alla färgerna med torkmedel torkade helt över natten. Den 
rena linoljefärgen var fortfarande inte helt torr och den rena hampoljefärgen var 
fortfarande klibbig. Hampoljan torkade långsammare än linoljan.  Det tog nästan 
en vecka för de båda färgerna utan torkmedel att torka helt, hampoljefärgen torkade 
några dagrar senare än linoljefärgen.

Vid det tredje lagret färg började det märkas stor skillnad på färgerna när de skulle 
spädas, de med torkmedel var tjockare och krävde mer terpentin för att nå önskvärd 
viskositet. I de två färgerna med 2 % torkmedel kunde det urskiljas krusningar i 
färgen, ett mönster av rynkor hade bildats i färgen när den torkade. Färgen såg ut som 
skrynklig hud med rynkor utåt. 

Färgburkar med de olika oljorna 
och de tillverkade färgerna

Fig 8.
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Då det sista lagret färg målats på var de färgerna med torkmedel svåra att hantera på 
grund av hög viskositet. 

Färgerna utan torkmedel gick bra att måla med eller/utan spädning. Det tog lång tid 
för linoljefärgen utan torkmedel att torka, och ännu längre för hampoljefärgen, båda 
färgerna utan tillsatt torkmedel torkade helt inom loppet av två veckor. Dessa två 
hade en klart renare och vitare färg än de med tillsatt torkmedel, fi g 9 och 10. Efter 
en vecka hade de båda testbitarna som legat i totalt mörker fått en förändrad färg. 
Linoljefärgen hade gulnat tydligt. Hampoljefärgen hade ändrat färg den med, den var 
lite mörkare men inte alls lika gul som linoljefärgen, fi g 9. 

I samtliga färgprover hade det skett en viss gulnad, särskilt på linoljefärgen utan 
torkmedel. Vid undersökning av ytan med mikroskop visade det sig att hinnan som 
bildas blev mycket slät, förutom krusningarna som nämndes tidigare. Det gick inte att 
urskilja några kratrar eller spår som skulle ha bildats av lösningsmedlet. 

 

 

Linoljefärg

2 % Torkmedel1 % TorkmedelUtan torkmedel

Hampoljefärg

2 % Torkmedel1 % TorkmedelUtan torkmedel
Fig 9.

Fig 10.

Linoljefärg
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 6.7. Torkmedel

Efter två veckor hade alla de åtta oljeblandningarna bildat en hinna på ytan. Ytorna 
var fulla av krusningar och vågor. De fyra blandningarna med 1 % torkmedel hade 
mindre krusningar men har torkat plant i mitten av petri skålen, där oljan varit mycket 
tunn. Det var ingen skillnad på hur linolja och hampolja torkat med torkmedlet, fi g 
12. 

Torkmedlets effekt på färgproverna märktes tydligt, det gjorde färgen spröd i 
försöken med 2 % torkmedel. De hade torkat på ytan i behållarna, hinnan är mycket 
skör och knastrade vid beröring.

 

 

 

Hampolja Linolja

Torkmedel

Fig 12.

Fig 11.
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 6.8. Biodiesel

När blandningen fått koka i en halvtimme beräknas reaktionen vara klar, kärlet får 
svalna innan den färdiga vätskan hälls upp i en e-kolv för att skikta sig. Strax efter att 
vätskan hälldes upp i e-kolven började den skikta sig. I botten framträder ett tjockt 
mörkt lager med glycerin som har fångat upp de fria fettsyrorna. Ovanför det tjocka 
lagret låg hampbiodiesel vilket har en lägre viskositet än glycerinen och fl öt därför 
över glycerinen.

De tvättade hampmetylestrarna var helt klargröna, färgen såg artifi ciell ut, fi g 13. 
Hampmetylestrarna och hampoljan som blandats i ett provrör visade inga tecken på 
att skära sig. Metylestrar tillverkades sedan även av linolja för att användas att lösa 
linoljefärgen med. 

När linoljemetylestrarna var tvättade var vätskan klargul. När både linmetylestrarna 
och hampmetylestrarna var färdigtvättade testades hampmetylestrarna tillsammans 
med 1,5 % torkmedel i en petri skål. Resultatet av detta experiment var att 
hampmetylestrarna grumlar ihop sig och blev mer tjockfl ytande. Det bildades dock 
inte någon hinna på ytan som i försöket med oljan. 

Samma försök upprepades i en glasbehållare. Denna gång grumlade metylestrarna 
sig inte, de blev lite mer segfl ytande men bildar inte någon torkande hinna. 
Metylestrarna själva torkade inte med torkmedel och de verkar inte påverka oljans 
egen oxideringsprocess.

Då metylestrarna var väldigt färgstarka fanns det en risk att de skulle ge en viss 
nyansskillnad i målarfärgen. De illgröna hampmetylestrarna såg först ut att påverka 
målarfärgens nyans, men pigmentet i målarfärgen tog över och mättade det gröna 
i hampmetylestrarna. De gula linmetylestrarna påverkade inte heller målarfärgens 
nyans. Efter en vecka hade alla färgerna som var lösta med metylestrar förutom 
hampoljefärgen utan torkmedel torkat. Hampoljefärgen tog ytterligare två dagar på 
sig att torka. Målarfärgerna lösta med metylestrar torkade annorlunda än färgerna som 
löstes med vanligt lösningsmedel. Färgfi lmen blev plastig, och kändes klibbig även 
då den var så torr att den inte färgade av. Ytan på testbitarna blev seg och hinnan som 
bildades tycks vara elastisk. 

En undersökning av ytan i mikroskop visade att färgerna lösta med metylestrar såg 
annorlunda ut än färgen där terpentin används. Färgen som lösts med metylestrar 
hade bubblor på ytan. På linoljefärgerna var dessa bubblor gula och liknade 
lösningsmedlet. I övrigt var färghinnan slät. Hampoljefärgerna hade även de små 
bubblor, dessa var dock mindre än de på linoljefärgerna och genomskinliga.

Linmetylester
Test av hampolja och 
hampmetylesterHampmetylester Fig 14.Fig 13.
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7. Slutsatser 

Hampolja är en lämplig bas för målarfärg. Den har dock en längre torktid jämfört 
med linolja. Skillnaden är inte mer än några dagar. Färgtrogenheten är lite bättre 
i hampoljefärgen. Detta stödjer teorin att det är linolensyran i linoljan som står 
för gulningen. Ur miljöhänsyn är hampoljan och linoljan jämställda. Båda är 
förnyelsebara och lämpliga att göra målarfärger av utan tillsatta torkmedel.

Med torkmedel var hampoljan lika bra som linoljan, de torkade lika snabbt och 
verkar ha lika god beständighet. I denna aspekt kan hampoljan även sägas vara 
lite bättre då den inte gulnade fullt lika kraftigt som linoljan. Torkmedlet bör inte 
överstiga 2 % då det gjorde färgen spröd. Torkmedlet påverkade färgens torkning 
redan i behållaren och därmed behövde den spädas kraftigt för att kunna målas 
med utan att färglagret skulle bli för tjockt. Ett tjockt färglager torkar rynkigt, fi g 
15 och 16. Detta låter ansamlingar av smuts och fukt bildas vilket inte är önskvärt 
i en målarfärg. Torkmedlet påverkade målfärgens nyans och gav den vita färgen en 
gråaktig färg.

Som ytbehandlig är hampolja ett värdigt alternativ till linoljan. Hampoljan har en 
fi n nyans och drar inte åt det gula hållet på samma sätt som linolja. Om en kallare 
nyans är önskad på ett föremål är hampolja ett bra alternativ till ytbehandlig. För en 
mindre blank men mycket ljus ytbehandling är soloxiderad hampolja lämpligt

En kokt hampolja ger lite mörkare trä och en yta som är lätt att polera upp till en fi n 
glans. De båda solblekta oljorna är lämpliga till ytbehandling då de lätt sugs in, inte 
klibbar och ger träet en ljus varm nyans. 

Färghinnan som bildades i färgen med metylestrarna tycks vara elastisk. Om 
elasticiteten var ett resultat av mycket långsam torkning eller en permanent egenskap 
borde visa sig på testbitarna över tiden. Under tiden för detta arbete fi nns elasticiteten 
kvar i färghinnan. Stämmer detta vid fl era försök kan det vara ett intressant upplägg 
för fortsatt arbete. 

Fig 15. Krusningar på linoljefärg

Krusningar på hampoljefärgFig 16.
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8. Diskussion

 8.1. Färgbeständighet

Försöken visade att hampoljefärg kan vara ett alternativ till linoljan. Tyvärr torkade 
hampoljan lite långsammare än linoljan. Däremot gulnar hampoljan mindre och 
kan då vara värd den längre torktiden. Önskas en helt omodifi erad olja som gulnar 
mindre än linolja är hampoljan ett bra val. För att få färgen att torka snabbare kan 
torkmedel användas i färgen, men då blir färgen mindre miljövänlig istället. Eftersom 
gulning sker i mörka utrymmen är det inte konstigt att målarfärgen i försöken gulnat i 
behållaren, målarfärgen har där varit utan solljus i ca två månader.

I samtliga färgprover hade det skett en viss gulnad, särskilt på linoljefärgen utan 
torkmedel. Här var det stor skillnad mellan hampoljefärgen och linoljefärgen, fi g 17 
och 18. 

Panelerna målade med hampoljefärg påverkades av gulning, om inte i lika hög 
grad som linoljefärgen. Linolensyran i hampoljan var tillräcklig för att påverka 
färgförändring i mörker. 

En modifi erad linolja kanske även den får besvär med torkning på samma sätt som 
hampoljan, då sammansättningen av fettsyror i oljan ändras.  Får den modifi erade 
linoljan detta problem är hampoljan ett enklare val som färgbas.

 

 

Linfärg Gulnad linfärg

Gulnad hampfärgHampfärgFig 18.

Fig 17.
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 8.2. Torkmedel

Torkmedel visade sig vara mycket effektivt för att snabba på torkningen men de 
fl esta experiment torkade förr eller senare utan tillsatta torkmedel. För en fasadfärg 
kan det tänkas att en längre torktid inte behöver påverka så mycket då en fasad oftast 
målas ”vått i vått”. Detta innebär att nästa lager målas på innan det tidigare lagret 
hunnit torka helt. Därmed fäster lagrena bättre i underlaget och i varandra (Baeling. 
P, Claesson. H, Ekstedt. J, Von Haslingen. B, Hjort. S.O, Johansson. M, Kjellberg. 
H, Larsson. B, Åkesson. K, 2004). Ett övervägande får göras över vad som anses 
viktigast, snabb torkning eller miljöhänsyn.

Torkmedlen påverkade målarfärgens nyans i början av försöken. Nyansskillnaden 
var kvar i målarfärgen efter två veckor i solen.

Det hade varit intressant att se om torkmedlet påverkar gulningen, det ser ut att 
kunna göra det i färgproverna som gulnat över tid. Där var det hampoljefärgen utan 
torkmedel och linoljefärgen utan torkmedel som har gulnat mest. Detta resultat kunde 
dock även bero på att ytan i dessa två prover inte hade torkat helt vilket alla prover 
med torkmedel hade gjort. I proverna med torkmedel måste en hinna lyftas bort för 
att komma åt målarfärgen. Denna hinna skyddade kanske målarfärgen mot gulning 
eftersom den låg som en skyddande lock över målarfärgen. Målarfärgerna med 
torkmedel i blev i slutet av undersökningen mycket tjocka och var svåranvända utan 
lösningsmedel.

Det kan tänkas att dessa färger borde spädas med lite mer av sin respektive 
olja för att sänka viskositeten och bli lättare att använda. Detta skulle även sänka 
procenthalten av torkmedlet. Det hade varit intressant att göra fl er tester på torkmedel 
för att hitta en balans med så lite torkmedel som möjligt men fortfarande en 
acceptabel torkningstid.

     8.3. Krusningar

Krusningarna som uppstod på oljan i petri skålarna och på vissa av panelerna liknar 
fel som beskrivs i boken linoljefärg utomhus. Se fi g 12, 15 och 16. Detta fel berodde 
på att torkningen skett i ett för tjock lager olja eller målarfärg (Baeling. P, Claesson. 
H, Ekstedt. J, Von Haslingen. B, Hjort. S.O, Johansson. M, Kjellberg. H, Larsson. 
B, Åkesson. K, 2004). Detta beror på att oljans massa ökar och expanderar då den 
oxiderar med luften (Nylén. P, 1970). 

De paneler som hade en krusad yta på grund av för tjockt målarfärgslager samlade 
på sig smuts och damm under de två veckorna som panelrena stod utomhus. Ytorna 
på alla testbitar gick enkelt att få rena igen med vatten.
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8.4. Beständighet

Målarfärgens beständighet skulle ha behövt mer grundliga tester för att bli 
realistiska. En längre tid utomhus hade gett ett mer rättvist resultat. Panelerna skulle 
behöva stå utomhus några år för att börja visa tecken på slitage.  Av den tid som 
panelerna ändå vistades utomhus kan endast få egenskaper urskiljas. Ytan som 
bildas var mycket lätt att tvätta vilket var ett bra resultat då en husfasad utsätts för 
luftföroreningar och pollen. 

Den lilla fukt som panelerna utsatt för visar att färgen kan stå emot en del fukt. 
Flera av de dagar då panelerna var utomhus var de täckta av vatten på grund av 
dimma och regn utan att det påverkat ytan märkbart.

 8.5. Målarfärgernas ytor 

För att kunna se hur lösningsmedlet påverkar färghinnans yta hade det varit givande 
att studera ytan i ett mikroskop med större förstoring är 40x. Detta hade kunnat ge en 
tydligare bild av hur hinnan blir och om de två olika lösningsmetoderna påverkar ytan 
olika.

 8.6. Metylestrar som lösningsmedel

Att hampmetylestrarna och hampoljan inte skar sig med varandra var viktigt för att 
kunna gå vidare och använda metylestrarna som lösningsmedel i en oljefärg. Hade 
hampmetylestrarna skurit sig med hampoljan hade de varit olämpliga att använda som 
lösningsmedel.

Resultatet med metylestrarna och torkmedlet som grumlade sig i petri skålen 
berodde troligtvis på metylestrarnas effektivitet som lösningsmedel. Plasten i petri 
skålen löstes upp av metylestrarna, vilket gav en grumlig sörja. Resultatet blev 
annorlunda då försöket upprepades i en glasbehållare vilket styrker argumentet.

Metylestrarna påverkade ytan av målarfärgen med små bubblor i färgens yta. Detta 
skulle kunna bero på att metylestrarna löste sig lite sämre i målarfärgen än terpentin 
och hade behövts röras om grundligare för att lösas ordentligt.

Målarfärgen löst med metylestrar blev elastisk, detta resultat kan vara av intresse 
för framtida forskning, förutsatt att färgen inte torkar och blir hård efter en lång 
tid.  Förblir färgen elastisk kan det tänkas att man utvecklar metoden att späda med 
metylestrar. Det vore intressant att prova en blandning av kallpressad hampolja och 
hampmetylestrar för att se om det går att variera elasticiteten i färgen.

I arbetssynpunkt var metylestrarna mycket mer behagliga att arbeta med än 
terpentin. De doftade mycket lite vilket var en stor skillnad mot terpentinen som 
lägger sig som en dimma i hela rummet när det används.
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 8.7. Ytbehandling

Hampolja visade sig lämplig till ytbehandling av trä. Hampoljan var väldigt lik 
linoljan men hade dragningar åt en rosa nyans istället för gul likt linoljan vilket var 
intressant. Det gav en ny känsla åt oljat trä som kan uppskattas av de som ogillar 
oljat trä just för den gula nyansen. Det skulle vara intressant att ta fram de olika 
provbitarna och se hur de skiftat i nyans under fl era år och månader.

När det kom till polering hade hampoljan och linoljan liknande egenskaper. Det 
gick bra att få upp en halvblank yta på alla testbitar. Nästa steg skulle vara att prova 
hampoljan på ett större föremål till exempel ett köksbord och se hur oljan står 
emot slitage. Den olja som tycktes mest lämpad till inoljning är den soloxiderade 
hampoljan eftersom den inte påverkade träets egen färg i någon större utsträckning. 
Den kokta hampoljan kan vara användbar till inoljning av träföremål då den fi ck en 
fi n glans vid polering. 

Uppsugningen av oljan i de olika träbitarna kan vara en felkälla.Träbitarna sög upp 
som mest via snittet tvärs över årsringarna. Detta gjorde det svårt att avgöra precis 
hur mycket av oljan som egentligen gått in i träet. Skillnad i uppsugningen kan även 
ha att göra med träets egenskaper, som kåda och olika mycket ådring i träbitarna. 
Även om resultaten av inoljningsförsöket inte var helt pålitligt så visade det iallafall 
att oljorna har jämförbara inträngningsförmågor. För att förbättra tillförlitligheten i 
resultaten skulle större och fl er testbitar ha använts. Det hade gett ett medelvärde på 
hur bra olja trängt in i träet som hade varit mer korrekt.

 8.8. Hampoljans behandling

I detta arbete har hampoljan hela tiden behandlats enligt rekommendationer gjorda 
för linoljan. Det är möjligt att detta inte är det ideella sättet att få ut hampoljans bästa 
kvalitéer. För att verkligen ta reda på hur man får fram hampoljans bästa egenskaper 
skulle grundliga tester utföras på oljan. Hampoljan skulle behöva ställas mot andra 
torkade oljor och utvärderas av målarmästare. Tillvägagångssättet vid användandet av 
linolja är omtvistat bland målarmästare, vissa föredrar kallpressad linolja och andra 
kokt (Jerkbrant C. Karlsdotter Lyckman, K. 1996). Enligt resultaten i detta arbete var 
det fullt möjligt att använda samma metoder på hampoljan som rekommenderats för 
linoljan.

8.9. Vidare undersökning
Metylestrar som lösningsmedel behöver undersökas ytterligare. I arbetssynpunkt 

var metylestrarna mycket mer behagliga att arbeta med än terpentin. 
Det skulle även vara intressant att prova att göra oljefärg på en olja som inte 

innehåller linolensyra. Olja från växten saffl or (carthamus tinctorius) används 
ibland istället för linolja till oljefärgs målningar (http://sv.wikipedia.org). Denna 
olja innehåller ingen linolensyra alls och därför vore det intressant att studera om en 
målarfärg gjort på saffl orolja skulle påverkas av gulning.
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 8.10. Källkritik

Information om hampolja från litteraturen har varit allt annat än lättfunnen. Någon 
mening om hur hampolja torkar långsammare än linolja fanns i Teknos måleri. 
Kerstin Lyckman omnämnde hampolja som historiskt använd till målarfärger i boken 
Historiska Oljefärger. All annan information om hampolja i detta arbete kommer från 
internetsidor. Internetkällor kan vara opålitliga, därför används endast de sidor som 
bedöms vara pålitliga. 

Linolja har fått ett visst uppsving under senare år. I litteraturen var det ett glapp 
från 70-talet till mitten av 90-talet.  Intresset för linolja ökar och därmed skrivs och 
forskas mer inom ämnet. En anledning till ökat intresse för linolja kan vara att fl er 
gamla hus väljs att restaureras med tidsenliga material.

Dr Kerstin Lyckman har skrivit tre böcker på ämnet linolja. Dessa och fl era av deras 
referenser har varit till god hjälp under detta arbete. 

Då vissa källor är mycket gamla kan deras aktuellitet ifrågasättas. Mycket av 
informationen från dessa verk stämmer överens med de nyare publikationerna som 
använts vilket ger ökat förtroende för dess riktighet. 

En svårighet har varit tillverkandet av färg.  Det var svårt att hitta specifi ka recept. 
I samtliga böcker om målarfärg står det att de fl est målarmästare blandar färgen 
beroende på underlaget men det nämns inte hur färgen varieras eller vad som är 
lämpligt för materialet som används i detta arbete.

Detta har gjort det svårt att avgöra om de negativa egenskaperna i färgen var på 
grund av oljornas egenskaper eller hur färgen var tillverkad.
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