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ABSTRAKT  

Syftet med mitt arbete är att undersöka en möjlig väg till förändring för att bredda 

konstkulturen i skolan, eftersom västerländsk konsthistoria fortfarande får störst fokus. Jag 

har därför under mitt examensarbete åkt till Vietnam för att få kunskap och hämta inspiration 

från landets mest unika och populära konstteknik - lackmåleri - för att använda i arbetet som 

bildpedagog i skolan. Utifrån studieresans dokumentation valde jag ut bilder på lackarbeten 

från då och nu; gamla bevarade lackarbeten på konstmuseum och dagens lackarbeten från 

olika konstnärer. Dessa bilder svarar på uppsatsens frågor: Vad är vietnamesiskt lackmåleri? 

Hur kan denna konst användas i ett didaktiskt syfte? Jag har använt mig av kunskapens 

former för att beskriva vietnamesisk lackmåleriteknik, historia, material och verktyg. För att 

tolka lackarbetens transformation och konstnärens valda teknik och material har jag använt 

bildanalysmetod. Uppsatsens didaktiska syfte är att presentera lackmåleris grundteknik, steg 

för steg. Min konstnärliga gestaltning presenterar min bild av en kvinnas liv i Vietnam ur två 

perspektiv; positiva och negativa sociala ramar. Uppsatsens slutdiskussion sammanfattar 

skillnaden mellan konsthantverk och lackmåleri och diskuterar slutligen hur lackarbeten 

skulle kunna presenteras i skolan.  

 

 

 

Nyckelord: Vietnamesiskt lackmåleri, lektionsupplägg, lackarbeten.  
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1:1 BAKGRUND  

Idén till min undersökning har grott länge då min nyfikenhet på konst från tredje världen och 

utomeuropeisk dito är stor. Denna konsthistoria saknades under min skoltid och 

bildlärarutbildning på Konstfack. Jag har endast studerat västerländsk konst och har därför 

bristande kunskaper om konst från Mellanöstern, Afrika, Sydamerika och Asien. Som 

blivande bildpedagog behöver jag bredda mina kunskaper inom konsthistoria och lyfta fram 

hela världens konsthistoria. Detta är även en viktig del i kursplanen för ämnet Bild i 

Skolverkets läroplan.1  

Under kursen Konstfördjupning med examensarbete tog jag chansen att undersöka en möjlig 

väg att bredda konstsynen i skolan, genom att ta in konstkultur från hela världen. Jag, som 

kommer från Vietnam, ser det som självklart att undersöka mitt ursprungs konstkultur. 

Våren 2009 genomförde jag min undersökning i Vietnam och det var onekligen en fantastisk 

och lärorik resa. I den kulturella huvudstaden Hanoi kom jag i kontakt med många betydande 

vietnamesiska konstnärer/lärare.2 De presenterade spännande och unika tekniker som: 

silkesmålning,3 träsnitt,4 lackmåleri,5 to he (skulptur av mjöl),6 thu phap (kalligrafi)7 m.fl. Jag 

ville veta och lära mig allt, men studietiden var begränsad och valde att fokusera på den mest 

unika konsttekniken, lackmåleri. Det är en spännande och unik teknik för Vietnam, som ger 

nya uttryck och möjligheter för att skapa målningar. 

 

 

 

 

                                                            
1 http://www.skolverket.se/laroplaner/kurser/grundskoleutbildning/grundskola/bild. 
2 Intervju 3 mars 2009 av Yen Le Hoang med konstnär/lärare Trieu, Khac Tien i Hanoi University of Fine Art, Hanoi. 
3 http://en.wikipedia.org/ silk painting. 2009-04-11. 
4 http://www.grafiskasallskapet.se/ grafik/högtryck 2009-04-11. 
5 http://sv.wikipedia.org/ vietnamesiskt lackmåleri, 2009-04-11. 
6 http://www.vietnam-beauty.com /vietnamese-culture/to-he-traditional/toys-in-vietnam.html. 2009-04-11. 
7 http://lexikon.ordspel.se/ kalligrafi. 2009-04-11. 
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1:2 SYFTE  

Jag vill studera lackmåleriets historia, hur man målar med lack samt hur man kan jobba med 

tekniken i skolan. Lackarbeten har en lång och innehållsrik historia och jag har därför valt att 

begränsa undersökningen genom att titta närmare på materialen och tekniken från förr till nu. 

Undersökningen berör även hur jag som bildpedagog kan inspirera elever till att lära sig måla 

med lack. Att arbeta med lackmåleri är ett slags bildskapande och arbeta med blandteknik. Jag 

anser det vara viktigt i bild och formundervisningen att inspirera och uppdatera ungdomarna 

med blandmaterial och teknik som är nytt och annorlunda. Lackmåleri passar ypperligt i 

skolverkets kursplan och kunskapskrav för ämnet bild på grundskolan och gymnasiet. För att 

nå de högsta målen i bild ska en elev på grundskolan visar att den kan:  

“använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och 

idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan 

kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, 

färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.”8 

För att få betyget A i bild och from – specialisering, 100 poäng ska eleven på gymnasiet visar 

att den kan: 

“arbetar med flera olika egna frågeställningar, omformulerar givna 

frågeställningar och prövar i nya situationer att experimentera med material och 

tekniker eller färg och form. I arbetet väljer eleven välgrundade angreppssätt i sitt 

bild- eller formskapande och utvecklar komplexa teman och problem. Eleven 

motiverar utförligt sitt angreppssätt. 

Eleven använder avancerat formspråk samt material och tekniker från flera olika 

bildgenrer med säkerhet samt redovisar både enkla och komplexa lösningar på 

bildproblem. Vidare använder eleven arbetsmetoder som förekommer på 

professionell nivå. 

Eleven producerar kommunicerande bilder med ett nyanserat visuellt budskap. 

Arbetsprocessen är målinriktad och eleven arbetar med hjälp av utkast, skisser 

och försök. Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sin 

arbetsprocess.” 

                                                            
8 http://www.skolverket.se/ laroplaner/amnen/kurser/grundskoleutbildning/grundskola/bild. 
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1:3 FRÅGESTÄLLNING 

Min huvudfråga är: Vad är vietnamesiskt lackmåleri? Med underfrågor: Hur kan denna konst 

användas i ett didaktiskt syfte? 

På vilket sätt skulle det vara värdefullt att introducera denna teknik i svensk bildundervisning? 

 

1:4 EMPIRI  

Utifrån min frågeställning har jag valt att undersöka Vietnamesisk lackmåleri ur en historisk 

översikt. Jag har besökt konstmuseum Vietnam National Arts Museum i Hanoi för att få en 

historisk och samtid bild på Vietnamesisk lackmåleri. Jag har gjort studiebesök och intervjuat 

lärare och konstnärer på konstskolan Hanoi University of Fine Art (före detta Indochina Fine 

Arts Collage). Det var på denna konstskola som lackmåleriet utvecklades från konsthantverk 

till modern konst. För att få en pedagogisk förklaring på lackmåleritekniken har jag därför valt 

att intervjua läraren Van Nguyen, Le Thi Hoai Linh och konstnären Dinh Quan.                                                   

Ännu en sak som är betydelsefull för min förmåga att förstå mig på lackmåleri är att jag gick 

som lärling hos Hoai Linh. Jag dokumenterade min undersökning och arbetsprocess med foto 

och film.  

 

1:5 URVAL OCH MATERIAL  

För att kunna belysa lackmåleriets utveckling koncentrerar jag mig på fakta som behandlar 

lackmåleriet ur ett historiskt perspektiv, från hushållsartiklar/konsthantverk till konst. 

Undersökningen svarar på frågan hur, vad och till vilket syfte tekniken har förändrats från att 

vara konsthantverk till mötet med dagens moderna konst. Det är intressant att studera hur ett 

traditionellt konsthantverk har tagits i bruk i samtiden. 
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1:6 TEORI/TOLKNINGSRAM/METOD 

Att jag koncentrerar mig på materialen och uppbyggnaden är självklart då jag vill introducera 

lackmåleritekniken i skolan. I min undersökning utför jag en traditionell konstvetenskaplig 

kompositionsanalys med fokus på teknik och utförande, då syftet med uppsatsen är att lyfta 

fram en ny teknik i svensk bildundervisning och ge en förklaring till varför just denna teknik 

är vald. Jag inleder min uppsats med att presentera de bevarade lackarbeten, sedan berättar jag 

om lackmåleriets teknik och material och ger förslag till hur man kan jobba med lackmåleri i 

skolan/bildundervisning. Min studie synliggör lackmåleri ur ett historiskt och didaktiskt 

perspektiv. 

Min tanke med undersökningen är att jag skall utgå från två lackmåleritekniker, en 

traditionell och en modern. Jag tänker ta fram det mest unika med deras arbetssätt och 

jämföra de med varandra. Därefter kommer jag också att välja ett konstverk utav var och en 

och analysera dessa. 

 

 

2. BEARBETNING OCH ANALYS   

2:1 HISTORIA – VAD ÄR VIETNAMESISKT LACKMÅLERI? 

 1 

Vietnamesiskt lackmåleri är en konstform och måleriteknik som är en kombination av 

västeuropeiskt oljemåleri och traditionellt lackkonsthantverk. Lackmåleri är mer känt under 
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namnet lackarbete. I Vietnam har man funnit lackkonsthantverk i gamla gravar från 200-300 

talet f.Kr. Tekniken kommer ursprungligen från Kina, under Shang-dynastins tid (ca 1600 

f.Kr-1046 f.Kr). 9 Under den här tiden var lackarbeten ett konsthantverk och 

dekorationsmotiv i palats, tempel och helgonskrin. Se bild nr 1.10   

 

2:2 BEVARADE LACKARBETEN 

 

 2                                     3 

På Vietnam National Arts Museum i Hanoi kan man beskåda flera hundra år gamla 

lackarbeten på buddhistiska statyer, möbler och hushållsartiklar. Här står de bevarade och 

skyddade från stöld och sabotage. 11 

 

De buddhistiska statyerna på bilderna 2 och 3 är gjorda av trä och är målade med svart lack 

och röda pigment i flera lager. På vissa delar av statyn har det röda pigmentet haft bladguld 

som underlag och på andra ställen som yttre lager. Guldet gör att den röda färgen ser klarare 

och starkare ut. Färgvalet på Buddhistiska statyer berodde på begränsad tillgång av material. 

De var organiska och hämtade från naturen. Färgerna bestod av svart (lack), röd (pigment 

                                                            
9 Webb, Marianne (2000) Lacquer: technology and Conservation: a Comprehensive Guide to the Technology and Conservation of Asian and 
European Lacquer London: Butterworth Heinemann, s. 3-5.  
10Bang, Sy Truc (2004) An Introduction to the lacquer Art of Vietnam, Hanoi: Fine Art Publishers, s.15. 
11 http://vnfam.vn/ home, 2009-02-29 
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från tegel), vit (äggskal) och gult (guld). De mörka nyanserna på statyn gjorde att templens 

rum fick djupare och större intryck. Färger och symboler har ändrats med tiden och har olika 

betydelse vid olika sammanhang, men i templen har det röda pigmentet stått för tur och lycka, 

medan guld stått för själslig och andlig rikedom och förmögenhet. 12   

 

På statyerna kan man se att de är målade i flera lager så att det ena lagret skiner igenom de 

andra. Detta skapar flera olika röda nyanser. Den här skinande effekten får man vid polering 

med sandpapper, dock har dessa statyer inte blivit polerade utan med tiden har vinden nött 

bort olika lacklager.  

 

Förutom att lackmåleriets färger gett buddhistiska statyer sina religiösa uttryck och deras 

känsla i rummet har lackmåleri varit den mest passande och uppskattande tekniken för 

templens dekorationer, detta för att lacket ger statyerna en slät och glansig yta samt gör dem 

mer hållbara.  

 

 

 

 

2:3 PRYDNADSLACKARBETEN 

För 2300 år sedan användes lack i många hushåll, främst som lim och skydd för föremål. På 

1850-talet koloniserade Frankrike Vietnam. Fransmännen använde lack till att skydda sina 

flygplan från rost och båtar målades med lack för att inte ta in vatten.13  

                                                            
12 Pham, Duc Cuong (2001), Ky thuat son mai, Hanoi: Ba Dinh T.H, s. 11. 
13 Webb (2000), s. 5. 
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4                         5 

Lackarbeten som förekom i möbler, inredningar och redskap har oftast dekorativa motiv som 

natur, landskap, bambu, byar, jordbruk, fiskar, etc. för att presentera Vietnams sköna och 

vackra natur. Även flickor/kvinnor var populära motiv, dock inte nakna utan klädda i 

vietnamesisk folkdräkt ”ao dai” (namnet på folkdräkten på vietnamesiska) (se bild nr 4). 

Färgerna på prydnadslackarbeten liksom Buddhastatyer i tempel var begränsade. Förutom 

svart lack, guld, pigment från tegel och äggskal var pärlemor populärt (se bild nr 5). Man 

sätter fast pärlemor på prydnaden genom att först holka ur trädet, pensla med lack och sedan 

lägga pärlemor som pusselbitar. För att behålla den släta ytan har hantverkaren slipat 

pärlemor i samma höjd som prydnadens/trädets yta.14 På grund av pärlemors skarpa kanter 

var motiven begränsade och förenklade. Detta gör att motiven på prydnadslackarbeten känns 

stela och livlösa och har skarpa kanter. Lack gjorde att möbler och hushållsredskap ser blanka, 

lena och glansiga ut. Dessutom är det en hållbar och tålig teknik, vilket är viktigt för 

bruksföremål och prydnader. 

                                                            
14 Pham (2001), s. 124. 
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Lackarbeten förekom också som tavlor för att smycka hemmet. Tavlorna har samma motiv 

som prydnadslackarbeten, vilket gör att det räknas som konsthantverk och inte konst då det är 

ett och samma motiv som massproduceras i fabrik. 15 

Tavlor och prydnader av lackarbete är bland de populäraste souvenirer man kan köpa i 

Vietnam. Dessa souvenirer tillverkas i fabrik och är av olika kvalité som budget och lyx. 

Budgetsouvenirer har en blänkande blank yta vars lack släpper snabbt i kontakt med vatten 

och hög värme. Dess vackra yta och låga priser lockar många turister. Souvenirer i lackarbeten 

massproduceras och exporteras till västvärlden. 

 

 

2:4 LACKARBETEN FÅR NY PLACERING, BLIR KONST (LACKMÅLERI) 
 
För ungefär hundra år sedan började lackarbete inta en ny plats. Den ursprungliga funktionen 

som prydnad utvecklades till att bli modern konst. Lackarbeten spreds till andra länder under 

franska kolonialtiden. Frankrike koloniserade Vietnam år 1867. Den franske målaren Victor 

Tardieu grundade 1925 den första och länge enda konstskolan i landet och Sydostasien. 

Skolan heter idag Hanoi University of Fine Art.16 Van Nguyen, före detta student från Hanoi 

University of Fine Art, blev efter sin examen 1954 lärare på skolan. Han berättade att franska 

konstnärer lärde vietnamesiska studenter västerländsk konsthistoria, konstteori och teknik, 

som t.ex. oljemålning. Dock var franska konstnärer mer fascinerade av det vietnamesiska 

lackmåleriets skönhet och gav därför förslag till att utveckla den gamla traditionella 

konsttekniken lackarbeten till konst. De kändaste konstnärerna som utvecklade lackmåleriet 

till konst var bland annat Nguyen Gia Chi, Tran Van Can, Nguyen Sang m.fl. På den här tiden 

hette tekniken ”Tranh Son” som betyder ”Lackmåleri” på vietnamesiska. Då fanns dock inte 

sliptekniken/poleringen, vilket är viktigast för dagens lackmåleri. Det var en ren slump att 

sliptekniken upptäcktes.  När Tran Van Can gjorde ett misstag på sin tavla slipade han bort 

bilden med en slipsten för att börja om på nytt. När han väl slipat bort en del av bilden 

skymtade de undre lagren av guld och silver fram, det var då man upptäckte det fina med 

                                                            
15 Intervju 26 mars 2009 av Yen Le Hoang med lärare i lackmåleri  Le Thi, Hoai Linh, elev/lärling på Hanoi University of Fine Art, Hanoi. 
16 Intervju 23 mars 2009 av Yen Le Hoang med konstnären Nguyen, Van, besökare hemma hos konstnären, Hanoi. 
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lackmålningen. Hädanefter uppmanade läraren varje student att slipa sina bilder efter att ha 

målat färdigt. Det var då konsttekniken fick namnet “Son Mai”, som betyder ”lackslipning”.17 

På svenska kallas tekniken lackmåleri, så det är namnet jag kommer fortsätta använda i resten 

av uppsatsen. 

 

Från början inspirerades lackmålningens motiv av Vietnams vackra landskap och natur. 

Under Vietnamkriget målade konstnärerna krigets påverkan i samhället. Efter revolutionen 

och kriget, under Doi Moi tiden på 1980-talet, förändrades vietnamesisk konst och kultur. 

Den blev modernare tack vare utländskt inflytande. Kontakter med omvärlden har stärkt 

Vietnams unga konstnärers självförtroende, då de ständigt kämpar för att vara nyskapande.  

 

 

2:5 LACKMÅLERIETS KÄNDA KONSTNÄRER 

2:5.1 Traditionell lackmålare/konstnär Tran Van Can 

Pionjären i vietnamesiskt lackmåleri heter Tran Van Can (1910-1994) (se bild nr6) och föddes 

i staden Kien An, Vietnam.18 Tran Van Can var student på Indochina Fine Arts College 

(nuvarande Hanoi University of Fine Art) under år 1931 till 1936. Han utvecklade 

tillsammans med Nguyen Gia Tri (1908-1993), Pham Hau (1903-1995) och Nguyen Sang 

(1903-1988) ett nytt uttryck inom lackmåleriet. Tran Van Can introducerade vietnamesisk 

modern konst för världen. Tran Van Can var inspirerad av västlig och östlig konst, men 

lyckades bevara en vietnamesisk stil i sina verk. Han använde sig av det gamla traditionella 

sättet att måla lack och slipade sina tavlor helt blanka och lena. 

 

 

 

 

 

                                                            
17 Ibid, 23/3-2009. 
18 Pham (2001),  s. 145. 
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Tran Van Can, vietnamesiskt lackmålare (1910-1994, Hanoi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 
7 
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En av Tran Van Cans kändaste målningar heter ”Mua thu” (höst på vietnamesiska) (bild nr 7), 

målad år 1959 – 1961 med måtten 63 x 91,2 centimeter19. Tran Van Can använde sig av de fyra 

traditionella färgerna som fanns i konsthantverken från förr. En skillnad mellan Trans tavlor 

och konsthantverken är att Tran skapar mer avancerade motiv, som broar, floder, hav, berg 

och kvinnor. Hans tavlor känns även mer levande och de har en historia att berätta, vilket 

konsthantverk/hushållsartiklar oftast saknar. Hans motiv visar oftast det ena lagret genom det 

andra, som på verket Höst där man kan tyda lackmåleriets vackra och magiska nyanser. Med 

olika färglager som konstnären har lagt, lyfts de fram vid slipningen/poleringen. Man kan se 

färgernas speglingar av varandra i trädet, bladet, huset och bakgrunden. Trots att både marken 

och himlen är röda får man ändå en känsla av att det är deras naturliga färger. Minst sagt 

sätter Tran Van Can liv i tavlan och ger betraktaren lust och glädje. Tran Van Can visar i detta 

verk att en lackmålning inte måste innehålla många färger för att vara fin och beskrivande. 

Man kan t.ex. måla ett helt landskap med himmel, hav, berg och båtar i röda nyanser men 

ändå ge betraktaren en beskrivande känsla av verkligheten, trots att verkligheten oftast består 

av blå himmel och blått hav. Det är just därför Tran Van Can valde denna lackmåleriteknik.  

 

 

2:5.2 Modern lackmålare/konstnär Dinh Quan 

Idag anstränger vietnamesiska konstnärer sig för att hitta en ny och unik teknik för att 

presentera vietnamesisk konst. Dagens konstnärer har föryngrat den gamla konsttekniken 

med nya experiment.20 Lackmåleri har blivit innovativt och populärt bland många 

konstintresserade. Det är unikt och respekterat tack vare dess långa arbetsprocess som leder 

till ett magiskt mästerverk. Jag går djupare in på lackmåleritekniken i analysdelen. 

 

Den vietnamesiska surrealistkonstnären Dinh Quan är född i Haiphong och tog examen i fri 

konst på Hanoi Fine Art 1990. 21 Han var den första konstnären som bröt den traditionella 

och realistiska lackmålningen och istället började måla surrealistiska bilder. Hans verk 

                                                            
19 Ibid., s.9. 
20 Intervju 23 mars 2009 av Yen Le Hoang med konstnären Nguyen, Van, besökare hemma hos konstnären, Hanoi. 
21 http://www.thavibu.com/vietnam/dinhquan, 2009-03-20. 
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föreställer oftast kvinnor, ibland spöklika, ibland sensuella och ibland dekonstruerade och 

ibland allt på en och samma gång. Dinh Quan har experimenterat och blandat den 

traditionella konsttekniken med det moderna i sina verk. 

 

 

 
8   

I konstverket Female Abstaction IV (bild nr 8 ), 2005, 100x100 cm började Dinh Quan att 

skissa upp motivet en halvliggande naken kvinna med krita. Sedan har han lagt ett tjockt lager 

lack på brädan och dragit önskade konturer med en palettkniv. Därefter har han strött 

silverpulver med en sil över lacket och lätt borstat bort oönskat silverpulver från tavlan. I sitt 

verk vill Dinh Quan bryta det traditionella sättet att måla lackmåleri. Istället för att det ska 
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vara slätt och lent väljer han att ha i lera och sågspån i lacket för att skapa en tredimensionell 

form i bilden. För att ge kvinnokroppen i Female Abstraction IV volym har Dinh Quan valt att 

låta ljuset falla från högersidan och målat kroppens vänstra parti i mörkare nyanser. På de 

mörka partierna som kvinnans lår, höft och vänstra bröst har han lagt till en mörkare 

grundfärg som ljusbrun och guld i botten och silverblad ovanför. Andra önskade färger, som 

guld och rött la Dinh på efter att föregående lacklager har torkat. Håret och mörka 

konturlinjer väljer Dinh Quan att måla med rött. Guldlagret som är på kvinnans ansikte läggs 

på allra sist för att undvika att bli nerkladdat av andra färger. Dinh Quan har valt att låta 

bakgrunden vara svart genom att behålla brädans originalyta, detta för att framhäva kvinnan i 

bilden. När tavlan har torkat helt slipade konstnären fram de önskade lagren.  

 

Dinh Quan väljer att jobba med lackmåleri för att han kan variera med olika material och 

tekniker. Brädan är mer tålig än en målarduk. Lacket fungerar också utmärkt som lim, vilket 

får lera, sand, tyg och andra organiska ämnen att fastna. Dinh Quan respekterar den gamla 

och fina traditionella lackmåleritekniken, dock vill han experimentera med material och 

tekniker som det japanska kemikaliska lacket och lösningsmedel som gör att lackmålningen 

torkar efter några timmar istället för dagar. 22 

 

 

2:6 Då och nu – diskussion om skillnaden 

Lackmåleri har under en lång tid varit mer känt under namnet lackarbeten och haft status 

som konsthantverk för bruksföremål i hemmet och dekorationsmotiv på möbler och tempel. 

Lacket användes även som klister och yttersta skyddslager. Det kännetecknades av blank, len, 

glittrande och god kvalité. Idag förekommer också lackmåleri i konsthantverk och har samma 

användning och behov. De massproduceras i fabrik och säljs billigt, dock får man vad man 

betalar, kvalitén på souvenirerna är inte det bästa. Däremot har lackmåleriet gjort framsteg i 

konstvärlden och är numera känt som en ny, unik och tidskrävande målarteknik.  

                                                            
22 Intervju 14 mars 2009 av Yen Le Hoang med Dinh Quan, besökare hos konstnärens atelje, Hanoi. 
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Förr var material och verktyg begränsade; de bestod bara av fyra grundfärger som röd, svart, 

guld och äggskal. Nu har konstnärer experimenterat med material som lera, jord och sand och 

färgnyanser med hjälp av kemikaliska färger. Man har även experimenterat med 

lösningsmedel och lack som torkat efter några timmar istället för flera dagar. Verktygen är 

inte längre bara penslar utan sil, hammare, tång och palettknivar. Det gamla traditionella 

sättet är att måla lager på lager i en lång och mödosam process och sedan slipa/polera blankt 

och slätt. I nya och moderna lackarbeten har konstnären valt att inte slipa alls utan behåller 

den opolerade ytan.  

Motiven var kulturella, religiösa, byar, jordbruk, kvinnor och det dagliga livet. Nu används 

lackmåleriet i fritt tänkande, politiskt motstånd, sociala frågor och kritik mot kommunismen 

för att uttrycka känslor och värderingar. 

Vietnamesiskt lackmåleri är både känt som konsthantverk och måleriteknik av turister och 

konstintresserade människor från olika länder. Dock finns lackarbeten i flera prisklasser och 

många väljer att inte betala en stor och dyr summa för ett lackarbete. Man är inte medveten 

om arbetet som ligger bakom lackmålningar till skillnad från dagens industriella lackarbeten, 

inte minst brädans tillverkning och kvalité. Guld och silver ger hög materialkostnad och 

tavlan är gjord för att kunna hålla i flera tusen år. De som känner till arbetet bakom lackarbete 

ger konstnärer stor respekt. Den vietnamesiska lackmåleri-tekniken har fått mer publicitet än 

tidigare då den hölls hemlig inom familjen. Nu lockar den till sig studenter från världens alla 

hörn. Även muséer och gallerier i andra länder är intresserade och efterfrågar den 

vietnamesiska lackmåleritekniken. 23 

 

           Då - Konsthantverk   Nu - Konst 

Namn Lackarbeten                                       Lackmåleri

Bindningsmedel Rå – svart och brun lack Lack från förr och dagens 
kemikaliska lack (japanskt lack)  

                                                            
23 http://www.thavibu.com/vietnam/dinhquan, 2009-03-20. 
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Motiv Landskap och kvinnor Fri uttrycksform 

Färger Svart, vit, röd och gul Alla nyanser man kan tänka sig av 
kemikaliska medel 

Material Äggskal och pärlemor Äggskal, lera, jord, sand  

Redskap Pensel Stora borstar, hammare, sil 

Teknik Slipas/poleras helt blank och len Vissa konstnärer slipar/polerar
inte alls utan vill behålla ytan 
opolerad och ojämn 

Tillverkning Massproduktion Kan bara tillverkas i ett exemplar. 
Svårt att göra en kopia, eftersom 
slumpen avgör resultatet. 

 

2:7 LACKMÅLERIETS UPPBYGGNAD, MATERIAL OCH REDSKAP 

2:7:1 LACK = ”SON TAY” 

 
9 

Lack ”Son tay” (lackets namn på vietnamesiska) är det viktigaste materialet i lackmåleri och 

lackarbeten. Lack är en vit vätska och kommer från trädet Rhus vernicifiera i Phu Pho-

provinsen i norra Vietnam.24 Lack tas genom att ett snitt görs i barken på trädet och sav rinner 

ner i en bägare (se bild nr 9). 

                                                            
24 Pham (2001), s. 79. 
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10.                        11 

Lack som kommer direkt från trädet kallas för rå lack (på vietnamesiska kallas lacket 

för son chin) och av detta rå lack tillverkar man två sorters lack; brun lack (son canh 

gian= vietnamesiska namn) (se bild nr 10) och svart lack (son then= vietnamesiska 

namn) (se bild nr 11). 25 Brun lack får man när man rör om rå lack med en träslev i 

en träbunke. Vid omrörningen kommer det råa lacket i kontakt med syre och ”brinner” upp. 

Detta ger lacket dess bruna färg och klibbighet samt genomskinliga glans som en kackerlackas 

vingar och har därför fått namnet ”Son canh gian” (betyder kackerlacka på vietnamesiska). 

Svart lack är rå lack som man rör om i en järnbunke med en träslev. Vid omrörningen löses 

järnet upp i kontakt med syre och lacket bli svart och mycket klibbigt.26  

Under min första dag på lackmålerikursen visade min lärare Hoai Ling hur man använder 

lack. Både brun och svart lack används som klister och bindningsmedel för färgpigment och 

material. Brun lack är till ljusa pigment, grundlager och skydd till bladsilver och bladguld. 

Svart lack används till mörka pigment och markera konturlinjer.  Man använder terpentin 

eller bensin för att späda ut lacket och för rengöring av redskap. Lacket torkar bäst vid fuktigt 

klimat som ett rum med fuktig ånga (ångbastu). 

Det bästa sättet att bevara lacket är i en porslinsskål med vaxpapper över. Vaxpappret är så 

pass tjockt att det inte läcker igenom luft. Lacket blir mörk och torrt om de kommer i kontakt 

med dagsljus, vatten och vind.   

                                                            
25 Ibid, s. 90. 
26 Ibid, s. 93. 
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Läraren Ling rekommenderade mig att skapa ett fuktigt rum/skåp om jag arbetar med 

lackmåleri i Sverige. 27  

 

2:7:1:1 JAPANSKT LACK, ETT BÄTTRE VAL FÖR SVENSKA SKOLAN OCH 

MILJÖN 

I en svensk skola och arbetsmiljö har man inte tillräckligt med tid att låta lackmåleri torka i 

flera dygn. Dessutom har man kanske inte heller något utrymme att skapa ett fuktigt torkskåp 

eller torkrum. Därför är japanskt lack ett bättre alternativ, den har en snabbare 

torkningsprocess och det kräver inte heller ett fuktigt klimat för att torka. Japanskt lack är 

gjord av kemikalier. 28 

 

 

 

2:7:2 BRÄDA = ”VOC” 

  12.                      13. 

Det går att måla med lack på nästan alla material, som papper, tyg, målarduk, trä, plast, metall, 

porslin och andra organiska material. Dessa är dock inte lika hållbara som den svarta brädan. 

                                                            
27 Webb (2000) s. 77. 
28 Intervju 26 mars 2009 av Yen Le Hoang med lärare i lackmåleri  Le Thi, Hoai Linh, elev/lärling på Hanoi University of Fine Art, Hanoi. 
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29Under min resa besökte jag en familj som tillverkar lackmåleribrädan. Jag filmade deras 

arbetsprocesser och det var väldigt intressant att se hur snabbt de arbetade och vilket jobb de 

lade ner. Alla processer var gjorda för hand och likt ett löpande band var de uppdelade och 

jobbade i olika arbetsstationer. Brädan är från början en träplanka som tillverkaren lägger ett 

lager lack på. Efter att lacket har torkat lägger han/hon på ett tunt bomullstyg och därefter på 

detta en blandning av lera och sågspån på bägge sidor. Efter att tyget och blandningen har 

torkat blir brädan len och blank. Denna process upprepas fem gånger. Därefter appliceras åtta 

lager lack (se bild nr 13), varefter brädan torkas och finslipas med sandpapper. Därefter är 

brädan färdig för användning. Denna process tar ca en månad och det krävs för att brädan ska 

vara tillräckligt tålig, hållbar, len och blank. Det gör att brädan inte böjer sig vid ändrad 

temperatur och klimat.30 I stället för lackmåleribräda kan man använda vanlig träskiva och 

lacka den svart. Detta är ett billigare och vanligare grundmaterial att arbeta med i svenska 

skolan/bildundervisningen. 

 

 

 

 

2:7:3 MATERIAL OCH VERKTYG  

Under min vistelse i Hanoi fick jag hjälp av mina kurskamrater från lackmålerikursen att köpa 

de behövda materialen och verktygen till mitt gestaltningsarbete. Jag fick även en närmare 

förklaring på vad de är gjorda av och vad de används till av läraren Ling.  

 

                                                            
29 Webb (2000) s. 17-23 
30 Dokumentation med video 2/3 och 25/4 2009 
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14                                                  15  

Precis som lacket och brädan är lackmåleriets material och verktyg organiska och hämtade 

från naturen som guld, silver, pärlor, sand, jord, lera, tegel, äggskal med flera. 

 

Material bild nr. 14: 

1. Pärlemor används till glittrande effekt. 

2. Bladsilver används som grundlager för färger som är gjorda av kemikaliska ämnen, 
eftersom deras pigment inte är starka nog och blir mörka av lacket. Bladsilver tillverkas 
för hand i tunna blad för att kunna klistras på lackarbeten. För budgetpris kan man 
köpa konstgjort bladsilver, som är lika tunna men ger inte lika mycket glans. 
Konstgjort bladsilver är ett bättre val om man ska arbeta med bladsilver i svenska 
skolan. 

3. Bladguld ersätter den gula färgen och har en stark, skinande och vacker nyans. Guld är 
det dyraste materialet men det ger lackmålningen ett värde i sig och med tiden när 
lacket bleknar bort av syre kommer guldfärgen att bli klarare och vackrare. Med 
bladsilver och bladguld som grundlager ge de en skimrande effekt när man applicera 
andra färger på. För budgetpris kan man köpa konstgjort bladguld, som är lika tunt 
men ger inte lika mycket glans. Även här är konstgjort bladguld ett bättre val att arbeta 
med i svenska skolan. 

4. Äggskal används som vit färg, detta för att vitt pigment skulle upplevas ”smutsigt” vid 
blandning med det bruna och svarta lacket. Äggskal är ett bra återbruksmaterial att 
arbeta med i svenska skolan.  

5. Rött är malet pulver från tegel och finns i fyra nyanser. I burken finns klarröd färg, i 
påsen närmast burken finns orangeröd färg, i nästa påse finns illröd färg och i den 
fjärde finns mörkröd färg, den får man om man blandar illröd och klarröd färg med 



23 
 

varandra. Dessa pigment från tegel ger en oerhört stark röd nyans som inga röda 
pigment ger. 31 

6. Kemikaliska färger finns i alla möjliga nyanser. Dock är de inte lika starka som 
färgpigment från naturen och behöver därför ha en grundlager med bladsilver eller -
guld. 

7. Tegelpulver används för att putsa lackmålningen blank. 

 

Verktyg bild nr.15: 

1. Mjuk borste gjord av mårdhår används till att borsta lätt på materialen, som bladsilver 
och bladguld med. 

2. Smal pensel av mårdhår för att dra smala linjer och måla konturer med.32 

3. Penslar med människohår hela vägen upp genom skaftet. Precis som en blyertspenna 
vässas de med en vass kniv när hårstråna är för hårda. 33 

4. Palettkniv som är gjord av buffelhorn, väldigt stark och smidig. Den används på 
samma sätt som en palettkniv och är till för att blanda ut färgen och lacket med. 34 

5. Sandpapper i olika grovlek för att slipa/”måla” tavlan. 

6. Verktyg för att urholka brädan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
31 Pham (2001), s. 192. 
32 Ibid., s. 33. 
33 Ibid., s. 29. 
34 Ibid., s. 35. 
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3. TOLKNING OCH RESULTAT 

För att få en bättre förståelse för hur tekniken går till har jag under min studie i Vietnam varit 

lärling hos lärarna Hoai Linh, Thuan och Nguyen samt konstnären Duong. I två intensiva 

veckor har jag lärt mig lackmåleri. För att jobba med lack krävs att man som person kan vara 

lugn, ha tålamod att vänta och kunna koncentrera sig. Detta då det kan vara en lång och 

ansträngande process, som kan ta upp till några månader beroende på teknik och hur många 

lager man lägger.  

Anledningen till att jag studerade hos olika lärare och konstnärer är för att varje lack målare 

har sin speciella teknik och jag vill ha en bred kunskap om material, metod och teknik. När jag 

i skolans undervisning ska presentera dem, vill jag också ge varje elev möjlighet att välja de 

tekniker och material som passar dem bäst. Men alla lackmålare använder sig av en 

grundteknik som jag kommer att presentera i detta kapitel.  

 

 

3:1 PEDAGOGISKA LÄRANDEPROCESS I LACKMÅLERI 

Efter att ha studerat lackmåleriets historia och gjort studiebesök samt gått på lackmåleri kurs, 

känner jag inspiration till att vilja jobba med tekniken i skolan. För att lära ut 

lackmåleritekniken och för att inspirera, finner jag det oerhört viktigt att presentera hela 

lackmåleriets område.  

Jag vill studera lackmåleri som studieområde inom bildpedagogen därför att jag tycker det är 

både intressant och viktigt att arbeta med naturligt material i skolan. Bild och form ämnet 

öppnar för möjligheten att arbeta med olika material t.ex. blandmaterial.  

Lackmåleri kräver material som kanske inte alltid finns tillgängligt ute i skolorna, men man 

kan använda återvinningsmaterial och spillmaterial. När eleverna har ”grunden” blir det också 

roligare att experimentera vidare. Givetvis går det att ersätta lack med lim.  
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3:2 LEKTIONSFÖRSLAG-LACKMÅLERI  

För att anpassa lackmåleri som uppgift i skolan, krävs ett nedbantat måleriprojekt. Givetvis 

kan jag anpassa projektet beroende på ålder och förutsättningar, men lackmåleri uppgift 

passar bäst på gymnasiet, där bildlektion är längre, har flera pass i veckan och tekniken täcks 

av kursplan och kunskapskrav i Lgr 11 Gymnasiet. 

 

16. 

Steg 1.  

* Workshop; introducera lackmåleri projektet med en film som handlar om vietnamesiskt 

lackmåleri. Filmen tar upp historia, bevarande lackmåleri, teknik/material, arbetsprocess samt 

kända konstnärer och verk.  

* Visa bildexempel/inspirationsbilder på olika lackarbeten. 
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* Genomgång av material och verktyg och låta eleverna får känna och testa sig fram.  

Learning by doing. Jag går också igenom grundtekniken samt visar hur man gör en 

urholkning på brädan för att sätta fast äggskal samt applicera bladsilver. Eleverna får testa och 

prova sig fram. 

Steg 2.  

Vid nästa tillfälle får varje elev en svart träskiva (30x20 cm), äggskal, bladsilver, sand, mossa, 

grena och färgpigmenter. Vi byter ut lack mot lim. 

Eleverna få som uppgift att gestalta ett landskap/miljö. 

17 

Steg 3.  

Göra klart arbetet. Redovisning; Hur har det gått? Vad har gått bra/mindre bra? Finns det 

något som jag kan göra annorlunda? Problemlösningar? Tips till andra som få liknande 

arbetsuppgift? 
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3:3 LACKMÅLERI STEG FÖR STEG                                                                                               

För att få bättre förståelse för hur lackmåleri tekniken går till, presentera jag lackmåleris 

grundteknik, steg för steg. 

1.Kopiera skissen eller teckna med 
krita direkt på plattan                      

2. Den ytan som ska vara vit 
holkas ut med verktyg, djupet 
ska vara minst 1 mm.  

3.Pensla på lack och lägg äggskalet som 
pusselbitar. Platta till äggskalet försiktig 
med en hammare. Lägg på lack, låt 
torka och sedan slipa/polera slätt. 

4.Lägg ett bas lager med lackfärg               5. Pensla ett lager lack och lägg 
sedan på bladsilver och därefter 
applicera ett klart lackskikt för 
att täcka bladsilvret.                         

 

 

 

6. Nya lager med lack + färg läggs på, 
helst i olika nyanser. Man avgör själv 
antal lager av färgat lack, flera lager av 
färg ger finare skymningar det ska det 
vara minst 3 lager med färgat lack. 
Målningen ska torka mellan varje lager.  

7. Nu kommer den viktigaste delen av 
lackmåleri processen. Polera ”måla”  
försiktig med fint sandpapper tills man 
får önskad färg(er) för olika delar av 
målningen. Eftersom olika färger finns 
i olika lager måste man polera 
försiktigt så att man inte gnugga bort 
det skicket man vill behålla. En särskild 

8. Dutta på sista lacklagret med 
bomullstyg som skydd för att 
behålla tavlans hållbarhet i 
längden                                              

9. Putsa tavlan blank med ”tegel pulver” 
(se sid 19) Använd handflatan som 
”slipmaskin” 
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färg nyans kan uppstår genom 
noggrant polering gränssnittet mellan 
två färgskicket.                            

 

Tips: 
 

 Vid färgblandning, häll 50 % pigment och 50 % lack och några droppar bensin eller 

terpentin tills färgblandningen blir lika tjock som en chokladsås. Blanda ut färgpulvren 

väl så att inget korn blir kvar. 

 Varje färg lager med lack måste torka innan nästa kan läggas på, annars spricker 

underlaget och hela tavlan blir förstörd. Det tar oftast ett dygn för lacket att torka, men 

naturligtvis är det vädret som avgör, vid fuktigt klimat torkas lacket snabbare annars 

kan det tar upp till flera dagar. För snabbare torkningsprocessen tillverka ett fukt rum 

eller låda!  

 Måla flera lager, det blir finast vid slipning, då olika lager skiner igenom varandra.  

 Slipa/polera försiktig så att du inte sliper bort alla färglager, men det inte skulle vara 

hela världen, bara ett extra jobb att måla om på nytt och ibland är det omöjlig att få 

den exakta gamla färgen. 

 

Mina lärare har visat mig några exempel och tips på hur lackmåleri kan gå till. Alla har de sina 

egna små knep och det finns inte en rätt väg att gå. Det som är rätt för den ena kan vara fel för 

den andra. Det gäller för alla att måla mycket och experimentera, och på så sätt hitta sina egna 

lösningar och hemligheter! 
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6. Konstnärlig gestaltning 

Efter att ha undersökt den vietnamesiska konst tekniken, strävar jag efter att skapa egna 

lackmålningar, för att kunna presentera konst tekniken i svensk skola. 

I min konstnärliga gestaltning har jag arbetat med lack och skapat egna lackmålningar. Idéer 

och tankar bakom gestaltningarna har jag fått från resan i Vietnam. Jag blev berörd vid mötet 

med olika människor, vietnamesiska vackra landskap, positiva och negativa sociala ramar och 

den kaotiska trafiken. Av dessa inspirationskällor gjorde jag två skisser i A3 format som sedan 

förts över till brädan med samma mått. Jag har därefter målat i flera lager av lack (se bilder i 

Lackmåleri-steg för steg s.24).  

Slutresultatet har blivit två lackarbeten som gestaltar en avklädd kvinna betraktad bakifrån 

och en kvinna med ett barn framifrån. Verken har fått titlarna ”Överlevnad” (bild nr 19), ”En 

mors kärlek”(bild nr 20). 

Verket ”Överlevnad”  berättar att det finns unga kvinnor i Vietnam som måste sälja sig själv 

(tjejen är märkt med streckkod i nacken) eller gifta sig med äldre män eller män från 

grannländer som Japan och Taiwan för att överleva/få en ekonomisk trygghet.  

Verket ”En mors kärlek” berättar att det finns unga kvinnor som har hittat äkta kärlek, har en 

kärnfamilj, har en viktig och respektfull roll i samhället genom att vara mamma. Att vara 

förälder är målet och meningen med livet i Vietnam. Kärleken till sitt barn är den största 

kärleken, den kärleken brukar beskrivas vara lika stark som rinnande fors i ett vattenfall. 
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7. Slutdiskussion 

Lackmåleri har genom tiden utvecklats och förändras i takt med vietnamesisk konst. Den har 

haft olika användningsområden som religiösa symbol, lim, yttersta skydd och konst. Idag 

väcker det många konstnärers intresse att åka till Vietnam för att arbeta med tekniken. 

Lackmåleri har utvecklats från bruksmaterial till en konstteknik.  

Min studie har tydliggjort lackmåleriets historia och hur man kan arbeta med tekniken i 

skolan. Jag har fokuserat på hur tekniken har tagits i bruk ur ett historiskt såväl som ur ett 

samtida perspektiv. Undersökningen har visat hur lackmåleriet förändrats från ett 

konsthantverk till en konst teknik, och hur dagens lackmåleriteknik fungerar och fortfarande 

påverkas av historien. Efter att jag har tagit del av lackmåleriets historia, fann jag lackmåleri 

som teknik fascinerande. Under min studieresa i Hanoi, gick jag som lärling hos två 

lackmålare i 4 veckor för att lära mig måla med lack.  

I min konstnärliga gestaltning har jag försökt mig på lackmåleri. Jag har målat två tavlor med 

traditionell lackmåleriteknik och material och försöker gestalta min bild av en kvinnas liv i 

Vietnam ur två perspektiv; två skilda världar. Ena värld beskriver verket ”Överlevnad” en tjej 
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(med streckkod i nacken) sålde sig själv eller blivit bortgift för att överleva/få en ekonomisk 

trygghet. Den andra världen och verket ”En mors kärlek” beskriver en tjej som är lycklig kär 

och har en kärnfamilj och hennes stora dröm har gått i uppfyllelse, att vara mamma. Hon får 

uppleva den största kärleken, kärlek till sitt barn. 

Att måla lackmåleri är tidskrävande då ytbehandlingen kräver tålamod för att få en bländande 

och lysande yta. Samtidigt har lackmåleriet många möjligheter och man kan skapa åtskilliga 

variationer. Material finns till tusen, så det är viktigt att testa sig fram innan man bestämmer 

sig.  

Under min undersökning väcktes tankar om hur jag som bildpedagog skulle kunna presentera 

lackmåleriet i skolan. För att undervisa lackmåleri i skolan krävs kunskap om dess historia och 

teknik. För att inspirera är det därför viktigt att finna en metod för att sammanfatta och lära ut 

lackmåleriet historia och teknik innan projekten kan påbörjas. Lackmåleriet har förändrats 

och jag finner det viktigt att belysa och diskutera dess framtida förutsättningar då 

lackmåleriets material är utvecklingsbart.  Material och teknik till det traditionella lackarbetet 

finns ännu inte att köpa i Sverige. Men det går att beställa via nätet eller köpa kemikaliska 

lack/japansk lack i Sverige. Fördelen med japansk lack är att den påminner om olja och akryl, 

man kan använda samma färgpulver, penslar och redskap som man målar med olja och akryl. 

Japansk lack torkar även snabbare än den traditionella lacken mer, efter några timmar istället 

för dagar. Dock kostar den japanska lacken mer, därför är det viktigt att eleverna har 

förståelser och respekt för materialet. Det krävs även att eleven har koncentrationsförmåga, 

tålamod och en stor nyfikenhet när de jobbar med lackmåleri, vilket kan vara en bra övning 

för våra ungdomar.  

Under resan i Vietnam kom jag i kontakt med många studenter från olika delar av världen, 

som precis som jag sökt sig till Vietnam för att lära sig Vietnamesiskt lackmåleri. De berättade 

att tack vare lackmåleriets konsthistoria har de fått bättre förståelse och kunskaper om 

Vietnam. Jag har resan och med detta arbete blivit stärkt i min inställning att konsthistoria 

och konstteknik är viktiga ämnen, då de skapar mångkulturella frågeställningar i skolan. 
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