Skötselanvisningar för känsliga interiörer

16. Stearin

I flera av SFV:s byggnader är det förbjudet att elda.
Men på vissa håll använder man levande ljus vid
representation eller andra evenemang. Tyvärr
kan stearinet bidra till skador på möbler, textilier
och golv. De värsta skadorna brukar uppkomma
när man försöker ta bort stearinet. Arbeta därför
förebyggande med att undvika spill.
Förebygg skador
Stearinspill
• Använd stora ljusmanschetter på alla ljusstakar.
•Tänd inte levande ljus på dragiga platser.
• Ställ inte levande ljus på textilier som är för ömtåliga för att tvättas i maskin. Det är mycket svårt
att få bort stearin på textil.
• Du som är husfru eller inköpsansvarig: Utvärdera gärna vilka ljus som du tycker rinner minst,
och skriv upp dessa på inköpslistan.

En del interiörer är så pass känsliga att levande ljus
inte är tillåtet. På Drottningholms slottsteater har man
i stället valt elektriska ljus som är så verklighetstrogna
att man inte ser att de är konstgjorda förrän man kommer nära inpå. Foto Marie Edman-Franzén.

Luciatåg och andra processioner med levande
ljus
• Se till att ha egna stora ljusmanschetter till
luciatågen. Om sångarna tagit med sig för små
manschetter, insistera då på att byta ut dem. Har
de texterna skrivna på sina egna manschetter,
sätt då de nya under.
• Instruera luciatåg i förväg hur man blåser ut
ljusen med handen bakom som skydd, eller med
fuktade fingrar.
• Samla in alla ljus i en folieklädd kartong direkt
efter uttåget.
Levande ljus hör ihop med fest och representation.
Men hur ser interiören ut där ljusen står? Stora ljusuppsättningar utan tillräckligt skydd leder tyvärr till
svåra skador som på det här annars vackra trägolvet.
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Foto Marie Edman-Franzén.
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Marschaller
• Använd gärna något annat än marschaller.
Lyktor med levande ljus är ett bra alternativ som
används bland annat i Svartsjö slott.
• Ställ aldrig en marschall direkt på en stentrappa.
Det ger fula fläckar på stenen och kan stänka på
husväggen. Oskyddade marschaller är dessutom
en brandfara för gäster som kan komma för
nära.
• Använd marschallhållare som kan stickas ned
direkt i grusgången.
Ta bort stearin
Stearin på bord och golv
1. Skrapa försiktigt bort stearinet med en träspatel eller en glasspinne. Använd tandpetare i
springor eller vinklar.
2. Borsta och dammsug upp eventuella smulor.

Ett bra alternativ till marschaller är enkla lyktor som
förhindrar spill. Foto: Lisa Nilsen.

Försök i första hand att förebygga stearinspill genom
ljusmanschetter, etc. Om det ändå blir spill, skrapa
inte med metallskrapa. Det förvärrar garanterat tillståndet. Använd en träspatel och följ råden i texten.

Tips! Ibland kan det gå lättare att ta bort
stearin på textil om du först fryser textilen.
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Foto: Lisa Nilsen.

Stearin på textil
Observera! Använd inte metoden att lägga
läskpapper eller tidningspapper på stearinet och
sedan stryka med strykjärn. Det kan ge fläckar på
tyget. Gör så här när du tar bort stearin på textil:
1. Pricka stearinet med en nål.
2. Bryt försiktigt loss stearinet.
3. Borsta och dammsug upp eventuella smulor.
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