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FÖRORD 

I denna rapport redovisas en inventering av arbeten med kalkputs som bar utförts under 
1980-talet på kulturhistoriska byggnader. 

Inventeringen som gjordes åren 1989 - 92 ingick i ett utvecklingsarbete om kalkputs som 
bedrevs av Riksantikvarieämbetet tillsammans med dåvarande myndigheterna Byggnads
styrelsen och Fortifikationsförvaltningen. Inventeringen följde upp en tidigare inventering 
av arbeten med kalkputs utförda under 1960 - 1980. En översiktlig redovisning av inven
teringen har lämnats i tidskriften "Kulturmiljövård" 1994: 2/3. 

Huvudförfattare till rapporten är arkitekt Henrik Kjellberg, tidigare Riksantikvarieämbe
tet, och professor Jan Lisinski, Arksam arkitektkontor. 

För kontinuerlig diskussion och precisering av inventeringen och arbetet med rapporten 
har funnits en styrgrupp som har bestått av arkitekt Birgitta von Haslingen, Statens Fas
tigbetsverk, arkitekt Margareta Agerholm, Fortifikationsverket, arkitekt Kerstin Alexan
dersson, ingenjör Ingmar Holmström och arkitekt Lena Simonsson, Riksantikvarieämbe
tet. Inom gruppen har främst Ingmar Holmström varit tekniskt sakkunnig. I den slutliga 
bearbetningen av texten har arkitekterna OlofAntell och Hans Sandström, Riksantikvarie
ämbetet, medverkat. 

Rapporten är i första band tänkt att ge ett underlag för forskning och utvecklingsverksam
het. Diskussionen bör emellertid även vara intressant för byggherrar, projektörer och 
antikvarier. 

Marianne Lundberg 
avdelningschef 
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SYFTE OCH UTGANGSPUNKTER 


Inventering av arbetenas utförande och styrning 

De kalkputsarbeten som redovisas här utfördes alla under 1980-talet. Tyngdpunkten i in
venteringen ligger på det tekniska utförandet samt på arbetenas uppläggning och styrning 
men även det arkitektoniska utförandet belyses. 

Vid den tidigare inventering av kalkputsarbeten som redovisades i Riksantikvarieämbetets 
rapport 1984:1 "Kalkputs 1, Inventering av 220 puts- och avfärgningsarbeten utförda 
1960-1980" granskades främst arbetenas hållbarhet (mot bakgrund av alarmerande upp
gifter om skador). 

Efter år 1980 var problemet med hållbarheten inte längre lika överhängande. Denna gång 
har därför gjorts ett mer vittgående studium. Utgångspunkten har varit det kultur
historiska värde byggnader har som vittnesbörd om ett äldre byggnadsskick, framför allt i 
sitt tekniska utförande. Huvudsyftet har varit studera hur detta värde har tagits tillvara. 
Som en uppföljning har redovisats vilka slutsatser som kan dras om hur kalkputs bör 
renoveras och vilka forskningsbehov som föreligger. 

De inventerade arbetena har huvudsakligen utförts i samma regioner som arbetena vid den 
tidigare inventeringen. Arbetena har projekterats av konsulter med stor erfarenhet och 
studiet utgår från kalkputsarbeten på en hög ambitionsnivå. Behovet av forsknings- ut
vecklings- och informationsinsatser är därför säkert större än vad de inventerade arbetena 
visar. 

Vid inventeringen har: 

0 	 Putsrenoveringar besiktigats, vid 37 arbeten på byggnader i Gotlands, Hallands, förut
varande Malmöhus, Skaraborgs, Stockholms, Uppsala, Västmanlands och Älvsborgs 
län. Besiktningarna utfördes av styrgruppen för inventeringen under 1989-92. 

0 Arbetsbeskrivningar granskats, utförda av de konsulter som i huvudsak svarat för pro
jekteringen av de besiktigade arbetena. Beskrivningarna gäller Gustavianum i Uppsala 
upprättad 1984 av Ove Hidemark arkitektkontor, Öttums kyrka i Västergötland 
upprättad 1987 av Zälles Byggservice HB, Buttle kyrka på Gotland upprättad 1988 av 
Riksantikvarieämbetet genom Ulf Dahlberg, Funbo kyrka i Uppland upprättad 1989 av 
Bjerking Ingeniörsbyrå och Skäfthammars kyrka i Uppland upprättad 1991 av samma 
företag, Sollentuna kyrka i Uppland upprättad 1989 av Uno Söderberg arkitektkontor 
och sex kyrkor i Gryta pastorat upprättad 1989 av samma förtag, Vanstads kyrka i 
Skåne upprättad 1989 av Forsberg & Wikerstål arkitektkontor, Rungams säteri 
upprättad 1991 av Arksam arkitektkontor och Östervåla kyrka i Uppland upprättad 
1990 av Jerk Alton arkitektkontor. 

0 	 Intervjuer gjorts, under 1992, med ingenjör Björn Björk på Bjerking Ingeniörsbyrå, 
arkitekterna Mikael Forsberg, Erik Wikerstål, Ove Hidemark och Uno Söderberg, alla 
med egen verksamhet, antikvarie Karin Andersson vid Riksantikvarieämbetet, antikvarie 
Aina Mandahl vid Kristianstads läns museum och antikvarie Carl Axel Mildner vid 
Skånes Hembygdsförbund i Lund. 
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Frågeställningar 

Värde som vittnesbörd om ett byggnadsskick kan en byggnad ha i delar som bevarats i 
original sedan tillkomsten eller genom ett typiskt utförande som behållits även om bygg
naden har reparerats många gånger. Vill man bevara sådana värden skall man vara försik
tig med ingrepp i originaldelar och anpassa nya åtgärder tekniskt och arkitektoniskt till 
vad som karakteriserar byggnaden. Inga tekniska lösningar eller material får medföra 
skador. Arbetena skall planeras och styras så att hänsyn kan tas till byggnadens kulturhis
toriska värden. Med ovanstående bedömningsgrunder har följande frågeställningar stude
rats: 

1. Vilka ingrepp har gjorts i befintlig puts? Har kulturhistoriskt intressant puts huggits 
ned? I vilken omfattning har man sparat och lagat puts eller putsat om? 

2. Vilken historisk relation har restaureringsputsen? Har en äldre puts på byggnaden 
efterliknats, tekniskt och arkitektoniskt, eller en typisk puts för den tidsperiod som 
byggnaden representerar? 

3. Hur samverkar den nya putsen tekniskt med underlaget? Är putsen så tät och stark att 
underlaget bryts ned, går den att avlägsna utan att underlaget skadas? 

4. Hur har arbetena styrts i planering och genomförande? Har relevanta tekniska och 
historiska förundersökningar gjorts? Har en kulturhistorisk målsättning för arbetena 
redovisats? Hur har förslags- och entreprenadhandlingar samt slutrapport utformats? 
Vilken antikvarisk medverkan har förekommit etc.? 
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37PUTSRENOVERINGAR 

Uppläggning och styrning 

Besiktning på plats ger goda möjligheter att bedöma hur den utförda putsen ser ut och hur 
den hållit. Däremot är det betydligt svårare att komma åt hur handlingarna lagts upp och 
projekterats, och hur själva arbetet på plats hanterats.Frågeställningar som är viktiga för 
restaureringsprocessens styrning och därmed också för det färdiga resultatet. 

Ovanstående problematik har belysts i de beskrivningar som gåtts igenom och i de inter
vjuer som genomörts. De som upprättat beskrivningarna och som intervjuats är olika 
typer av "aktörer'', vilka varit knutna till flera av de inventerade arbetena. Beskrivningarna 
och intervjuerna utgår dock från deras samlade erfarenhet, vilket innebär att beskriv
ningsexempel och resonemang även relaterar sig till sådana arbeten som ej inventerats. 
Huvudsyftet har varit att komma åt vad de olika aktörerna i processen tycker är viktigt att 
lyfta fram och vilka kvalitetsaspekter man söker säkra. 

Den 1 juli 1995 decentraliserades Riksantikvarieämbetets beslutsfunktioner beträffande 
kyrkor till länsstyrelserna. Intervjuerna gjordes före decentraliseringen. I citat där dessa 
beslutsfunktioner har berörts anges att de numera ligger hos länsstyrelserna. Efter inter
vjuerna bar också genomförts en viss ändrad länsindelning. När regionala antikvarier re
fererats anges deras läns- och organisationstillhörighet vid tidpunkten för intervjuerna. 

PROGRAMARBETE 

När det gäller utvändiga putsarbeten på kulturhistoriska byggnader måste det inledande 
programarbetet omfatta flera olika aspekter. En bedömning av de kulturhistoriska värdena 
behöver vägas samman med den tekniska konditionen och ett medvetet val av åtgärder 
måste baseras på bägge dessa aspekter och motiven till valet klargöras. 

Kulturhistoriska bedömningar 

Byggnadshistoriska uppgifter och kulturhistoriska bedömningar har i varierande grad 
styrt arbetena. Dels har de varit ett inslag i byggnadsundersökningen och projekteringen 
liksom i myndigheternas granskning och rådgivning. Dels har de förekommit i form av 
antikvarisk kontroll, byggnadshistoriska undersökningar och dokumentation. 

Rutiner och omfattning har varierat regionalt. I regel har en antikvarie men ibland även 
projektören svarat för de kulturhistoriska bedömningarna. Ofta har det varit ett förtroen
defullt samarbete mellan de antikvariska instanserna och vissa konsulter eller byggmäs
tare. 

Det förekommer att en konsult kopplas in på ett tidigt stadium och sedan gör en stor del av 
projekteringen färdig, innan antikvarien blir inblandad. Detta är inte bra, de antikvariska 
synpunkterna måste komma med redan från början för att projekteringen skall få en kul
turhistoriskt riktig inriktning. 
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De senaste decennierna har man i Malmöhus län utvecklat väl fungerande rutiner för den 
antikvariska medverkan, både gentemot beställare och konsulter. Förste antikvarie Carl
Axel Mildner berättar att: 

" ... ofta blir vi uppringda från församlingen. Det inleds då vanligen med att vi far ut 
och träffas på platsen. Om jobbet har en någorlunda omfattning påtalar jag att en 
erfaren konsult måste kopplas in. Småsaker däremot kan många gånger lösas direkt 
på platsen. Vi har en del konsulter som är inarbetade och som vi har förtroende för. 
Vi rekommenderar aldrig bara en konsult utan två eller tre." 

I såväl Kristianstads som Malmöhus län har systematiskt gjorts murverksundersökningar 
och tagits putsprov. 

I Skaraborgs län har den antikvariska medverkan inneburit att en förenklad projektering 
av arbetena skett i direkt samarbete med byggmästaren. Ingen projektör har varit inkopp
lad i dessa fall. Detta lett till att samma utförande har föreskrivits för många objekt, till 
synes nästan oberoende av förutsättningarna. 

Det är svårt att avgöra hur de kulturhistoriska bedömningarna har påverkat arbetena efter
som värderingarna och kraven många gånger inte har dokumenterats i arbetsbeskrivning
arna. De torde emellertid ha bidragit till att gammal puts ibland har sparats och att ny puts 
i regel har utförts med kalkbruk. I ett fall har byggnadshistoriska bedömningar lett till att 
en lagningsputs med identiskt lika proportionering och ballast som den befintliga har an
vänts. 

Relaterat till beskrivningarna bör dokumentationen av den kulturhistoriska bedömningen 
förbättras. Målet är att klargöra byggnadshistorien och att formulera de värderingar och 
målsättningar som skall gälla. Bedömningarna har en primär betydelse för att en byggnad 
skall renoveras på ett kulturhistoriskt riktigt sätt. 

Tekniska bedömningar 

Det finns många beröringspunkter mellan den tekniska och kulturhistoriska undersök
ningen. En kunskap om äldre byggnadsetapper, om- och tillbyggnader, rivningar etc un
derlättar analysen av byggnadens kondition och skadebild. 

En tillsynes stor och dramatisk spricka kanske inte alls är resultatet av en allvarlig sättning 
utan helt enkelt en skarv mellan två olika byggnadsetapper. Å andra sidan kan en annan 
typ av spricka hänga samman med att en del av den äldre byggnaden i något skede rivits, 
med förändrad lastfördelning som resultat. 

Materialet ger en bristfällig information om och i vilken omfattning tekniska undersök
ningar utförts i det inledande skede, då valet av åtgärder i princip fastställs. Någon form av 
teknisk besiktning görs uppenbarligen vilket emellertid sällan framgår av arbetsbe
skrivningarna. Kompletterande undersökningar utföres normalt först när ställningar rests, 
se vidare under "Genomförande". 
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Målet med de tekniska bedömningarna är att klargöra byggnadens eller byggnadsdelens 
utförande respektive kondition. Det är viktigt att hela tiden vara intresserad av helheten. 
Normalt är alla intresserade av skadebilden, när det kanske är minst lika intressant att 
undersöka de tekniska kvaliteema. Inför äldre byggnader måste man hela tiden fråga sig 
"Varför har det hållit?". En tillit och förståelse kring den traditionella byggnadstekniken 
innehåller också fröet till de lösningar man vågar föreslå. Historien är själv den bäste 
domaren. Har någonting hållit under en längre tid, exempelvis en anslutning mellan plåt 
och puts, så är det bevisligen en bra lösning - även om den inte uppfyller de krav som 
Hus-AMA föreskriver. 

Kalkputsens anslutning mot listavtäckning i plåt. Traditionellt utförande som upprepats 
vid senaste fasadrenoveringen av Gustavium, Uppsala. 
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Motivering till val av åtgärder 

I arbetsbeskrivningarna är det relativt stor variation vad gäller utrymmet som ägnas åt 
bakgrund och motiveringar. Oftast finns byggnadshistoriska data med. I vissa fall är dessa 
ytterligt kortfattade, medan andra kan ha med äldre ritningar och fotografier. Dessa kan i 
sin tur innehålla information som legat till grund för gjorda ställningstaganden. 

Analys av skadebild med åtföljande motivering till föreslagna åtgärder finns i någon form 
med i de flesta fallen. Många gånger är de dock mycket knappa. Med enbart arbetsbe
skrivningarna som underlag och utan kännedom om den aktuella byggnaden kan det vara 
svårt att förstå varför just de föreslagna åtgärderna skall gälla. 

Uno Söderbergs Arkitektkontor tar i sin beskrivning för sex kyrkor i Gryta pastorat bl. a. 
upp följande: 

"Putshöljet har olika skadenivå från ringa skador (Biskopskulla) till nästan total
förstörelse (Hjälsta). I princip skall dock all puts lagas, inte förnyas. I vissa fall 
närmar sig emellertid lagningen en förnyelse. Det kan förekomma att endast någon 
kvadratmeter blir kvar på en hel fasad sedan skadad och svag puts avlägsnats. 
Denna lilla mängd gammal puts skall dock sparas som ett dokument om tidigare 
ytbehandling. Den kan vara ytterst värdefull vid nästa renovering (om 75 år)." 

Det är en uppenbar brist att arbetsbeskrivningarna ofta saknar motiveringar. Det måste 
finnas ett program som tydligt redovisar kulturhistoriska värderingar och målsättningar. 
Utifrån detta kan sedan förslaget till åtgärder motiveras. 

Inför en kommande restaurering är det till mycket stor hjälp att kunna ta del av material
och arbetsbeskrivningen för de senast utförda arbetena. Vet man sammansättningen på 
putsbruket och vilket färgpigment som användes vid avfärgningen underlättas valet av 
underhållsåtgärder. 

FÖRSLAGS- OCH ENTREPRENADHANDLINGAR 

De intervjuade konsulterna berättar om hur de på olika vis söker täcka in och säkra kvali
tetsaspekter i arbetsbeskrivningarna så att dessa skall kunna fungera som styrmedel vid 
upphandlingen och arbetenas genomförande. 

Ove Hidemark påpekar att man gentemot beställaren måste uppskatta ett pris för sitt 
arbete fram till färdiga handlingar, men att det samtidigt är viktigt att redan inledningsvis 
klargöra att uppföljningen på plats kan komma att kosta lika mycket. 
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Administrativa roreskrifter 

Beskrivningarna och intervjuerna hänför sig till en tid när allmän material- och arbetsbe
skrivning för husbyggnadsarbeten från 1983, kallad HusAMA 83, tillämpades. Till denna 
fanns råd och anvisningar för hur den skulle användas. 

Idag finns fortfarande HusAMA 83, men 1993 kom nya råd och anvisni.ngar för dess till
lämpning, bland annat föranlett av nya samhälleliga bestämmelser och en ny reviderad 
svensk standard. De nya råden och anvisningarna kallas Ra 93 Hus. 

Förutom beskrivningstexterna fanns också administrativa föreskrifter till (bland annat) 
HusAMA, utgivna 1983 och kallade AF AMA 83. Dessa ersattes 1992 med nya administ
rativa föreskrifter, kallade AF AMA 92. 

En del konsulter lämnar över sammanställandet av de administrativa föreskrifterna (kallas 
normalt AF-delen) till särskilda beskrivare men ser ändå till att få med vissa för dem 
viktiga formuleringar. Andra upprättar själva dessa föreskrifter. 

AF-delen är en form av juridisk reglering av vissa ansvarsfrågor. Till stora delar är den 
upplagd efter en beskrivningsmall. Av särskilt intresse är då att ta del av vilka speciella 
restriktioner, anvisningar, ansvarsförhållanden etc. som konsulterna månat om att skriva 
in. Nedan lämnas exempel på några sådana frågor. De kodnummer som används hänför 
sig till föreskrifterna sådana de var uppställda i 1983 års Hus-AMA, som nu har ersatts av 
en senare AMA. 

AF 2.18 Särskilda föreskrifter 

"Entreprenören erinras om att byggnadsverksamhet i samband med kyrkor faller 
under Kulturminneslagen. 
Om föremål eller byggnadsdelar som kan förmodas ha kulturhistoriskt värde 
påträffas skall landsantikvarien omedelbart underrättas. Sådana fynd är kyrkans 
egendom och får ej bortföras eller förstöras. Exempel på fynd i byggnadsverk kan 
vara igensatta fönsteröppningar, rester av valvbågar, färgskikt, märkligt behuggna 
stenar, rester av grundmurar etc." (Forsberg & Wikerstål, Vanstads k:a) 

"Om byggnadsdelar eller föremål, som kan misstänkas vara av kulturhistoriskt 
värde, påträffas skall landsantikvarien omedelbart kontaktas. Sådana föremål får ej 
bortföras från platsen." (Bjerkings, Skäfthammars k:a) 

AF 2.181 Avbrott 

"Eventuellt kommer landsantikvarien att utföra dokumentation av frilagt murverk �
eller öppna schakt. Normalt utgör detta inget hinder för byggnadsverksamheten. �
Ersättning för avbrott på grund av sådan dokumentation utgår ej." �
(Forsberg & Wikerstål, Vanstads k:a) �

AF 2.21 Kvalitetsangivelser 

"Likvärdigheten skall avgöras av beställaren, vilken också avgör i frågor, som rör 
kulör och utseende." (Uno Söderberg, Sollentuna k:a) 
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"I beskrivningen angivna fabrikat får ej bytas utan beställarens skriftliga medgi
vande. 

Beställaren förbehåller sig rätt att ensam avgöra om av entreprenören före
slagna fabrikat är likvärdiga med föreskrivna. 

Prov skall på begäran förevisas beställaren." (Forsberg & Wikerstål, Vanstads k:a) 

"Där varu- eller materialföreskrift anger "eller likvärdigt" innebär ej att utbyte får 
ske efter entreprenörens bedömning. 

Beställaren skall i varje enskilt fall ges tillfälle kontrollera och bedöma likvärdigheten. 
Eventuella utredningskostnader som härvid uppkommer bestrids av entreprenören." 
(Jerk Alton, Östervåla k:a) 

AF 2.22 Underentreprenörer 

"Entreprenören skall vid val av underentreprenörer inhämta beställarens god
kännande ....... innan underentreprenören antages." (Uno Söderberg, Sollentuna k:a) 

AF 2.32 Ansvarig arbetsledare 

"Anmälan om ansvarig arbetsledare åtföljd av handling som styrker arbetsledarens 

kompetens skall översändas till beställaren före byggstart." 

(Uno Söderberg, Sollentuna k:a) 


AF2.33 

"Arbetsledaren skall ha stor erfarenhet från restaurering av kulturhistoriska bygg 
nader. Entreprenören skall namnge arbetsledning i formulär för anbud. 

Arbetsledningen får inte bytas under entreprenadtiden utan beställarens god
kännande." (Riksantikvarieämbetet, Buttle k:a) 

AF 2.35 Anställda 

"Entreprenören svarar för att endast yrkeskunnig arbetskraft anlitas. Höga krav 

kommer att ställas på arbetsprestationer och material. 

Vid arbeten där specialarbetare finns att tillgå skall sådana användas. 

Om lärling används skall anmälan om detta ske i god tid till kontrollanten." 

(Forsberg & Wikerstål, Vanstads k:a) 


"Vid arbete där specialarbetare finns att tillgå, skall sådana användas. 

Observera att arbetena kräver avsevärt mera av entreprenören än vad som är fallet 

vid arbeten av konventionell art och att fordringar på arbetsprestationer och material 
kommer att ställas mycket höga." (Jerk Alton, Östervåla k:a) 

AF 2.7121 Särskild syn 

"Så snart all dålig puts tagits ned men innan putslagningsarbetena påbörjas skall 
fasadytorna avsynas av beställare och kontrollant. I samband med denna syn mäts 
mängden bevarad puts. 

Före målningsbehandling skall fasadytorna synas och godkännas av beställare 
och kontrollant. 
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Innan ställningarna tas ned efter avslutad målningsbehandling skall fasadytorna sy
nas av beställare och kontrollant. Det åligger entreprenören att snarast och innan 
ställningsrivning åtgärda påtalade brister." (Forsberg & Wikerstål, Vanstads k:a) 

Flera av de punkter som projektörerna särskilt sökt få med i AF-delens text handlar om 
strävan att få kompetenta och erfarna entreprenörer och hantverkare. Detta är en central 
fråga vid all seriös byggnadsvård och berör inte bara de administrativa föreskrifterna. 
Material- och arbetsbeskrivningens uppläggning liksom bur upphandling och entrepre
nadform regleras är också möjliga styrinstrument för att få en bra entreprenör. 

Föreskrifter om antikvarisk kontroll och dokumentation skall skrivas in i AF-delen så att 
de blir juridiskt bindande för entreprenören. Det måste också framgå av AF-delen att till
stånd från länsstyrelsen skall finnas innan arbetena får påbörjas. 

Material- och arbetsbesk.rivning 

De genomgångna beskrivningarna varierar i omfattning och uppläggning. Flera har valt 
att ej anpassa sig till AMA-kodning. I dessa fall ligger texten för puts och avfärgning på ca 
3 A4-sidor. Historisk bakgrund, eventuell motivering till föreslagna åtgärder etc. ingår då 
ej i detta. 

När texten inordnas i AMA-kodningen blir beskrivningarna längre i sidantal räknat, men å 
andra sidan är uppläggningen luftigare. Den faktiska textmängden skiljer sig inte påtagligt 
från de ovan nämnda beskrivningarna. I ett fall är beskrivningen betydligt mer omfattande 
och det gäller den beskrivning som Forsberg & Wikerstål upprättat. 11 sidor tättskriven 
sammanhängande text, som utförligt beskriver det mesta. Texten är inordnad under AMA
koder. 

Vid intervjuerna bar projektörerna betonat olika sidoaspekter av beskrivningen, utöver att 
vara en produktbestämning. Några av dessa aspekter är: 

"Beskrivningen bör vara utformad så att den skrämmer bort oseriösa entreprenörer." 

"En väl utvecklad beskrivning är en programförklaring, man tas på allvar. Dessutom 
är vi inte garanterade att få vara inblandade under bygget." 

"Beskrivningen utgör en programaspekt. Den måste hela tiden kunna skrivas om 
utifrån all ny kunskap som dyker upp under arbetenas gång." 

"Beskrivningen är ett upphandlingsinstrument." 

"Beställarens medvetenhet är viktig för att beskrivningen skall bli bra. Beställaren 
måste vara klar över att beskrivningen är ett elastiskt instrument." 

I en region skiljer sig beskrivningarna och ansvaret för upprättandet från de övriga. Det 
gäller flera exempel i Skaraborgs län, där kyrkorestaureringar genomförts utan att någon 
ordentlig projektering är gjord. Någon projektör finns ej inkopplad. Den genomgångna 
beskrivningen är i stället utförd direkt av entreprenören och mycket kortfattad, endast en 
A4-sida. Det handlar om en erfaren putsentreprenör och om ett nära och förtroendefullt 
samarbete mellan länsmuseum och putsentreprenör. Tillvägagångssättet kan ändå diskuteras. 
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Det förekommer också situationer närt ex ett kyrkoråd inte vill anlita konsulter. Man anser 
sig kunna klara av det hela på egen hand. Antikvarie Carl-Axel Mildner framhåller att: 

" ... det brukar då alltid bli struligt och väldigt arbetsamt för oss. Vi hamnar i att sitta 
och komplettera alla handlingar som skall gå in till Riksantikvarieämbetet (nu läns
styrelsen)." 

Det är viktigt att en beskrivning i klartext redogör för de arbeten som skall göras även om 
beskrivningen är upplagd efter AMA-koder. Dessa är mer ett sätt att sortera texten. 

En självklarhet vid hanterandet av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är att en seriös 
projektering alltid skall göras och att de konsulter som anlitas skall vara kompetenta. 

I intervjuerna har bl.a. framhållits det olämpliga i att entreprenören också upprättar be
skrivning. Det har ingenting att göra med entreprenörens duglighet men entreprenören är 
en part i byggprocessen och har därmed egna partsintressen. Exempelvis kan det kännas 
tryggare för en putsentreprenör att förorda hel omputsning, då det blir lättare att lämna 
garanti utan att behöva ta "ansvaret" för befintliga putsytor. 

Inte heller bör antikvarien upprätta beskrivning. Förste antikvarie Carl-Axel Mildner i f .d. 
Malmöhus län understryker: 

"Vi lämnar aldrig färdiga recept på exempelvis kalkputs eller liknande. Vi kan inte 
och bör inte ta ett konsultansvar. Det är mycket viktigt att rollfördelningen mellan 
konsult och antikvarie är klar." 

Förste antikvarie Aina Mandahl tar upp en liknande aspekt och förtydligar att: 

" ... om antikvarien går in i regelrätta konsultuppgifter är det risk att vår strävan efter 
att få kyrkorna att anlita restaureringskunniga konsulter/arkitekter omintetgörs. 
Varför ska kyrkan anlita en konsult för dyra pengar om antikvarien ställer upp och 
gör samma arbete gratis? Detta synsätt är ingen betjänt av. Allra minst kyrkan och i 
längden inte heller antikvarien." 

Ritningar 

Någon form av fasadritningar finns vanligen med i entreprenadhandlingarna. Ibland är 
dessa mycket enkla och i huvudsak till för att entreprenören skall kunna räkna hur stora 
fasadytor det handlar om. Vanligt är dock att det på ritningarna anges ungefärlig omfatt
ning av de ytor som behöver putsas om eller åtgärdas på annat sätt. Dessa ytor är då upp
skattade utifrån en okulärbesiktning från mark, innan ställning har rests. 

Mindre vanligt är att ritningar används för en dokumentation av den kunskap som blott
läggs då fasadarbetena påbörjats. 

När en byggnad av stort kulturhistoriskt värde genomgått en fasadrenovering är det viktigt 
att såväl skadeinventering och murverksdokumentation som omfattningen av de genomförda 
arbetena dokumenteras på fasadritningar. 
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Olika generationer av putslagningar med varierande typer av puts och ytstruktur kan vara 
viktiga pusselbitar för att klarlägga skilda byggnadsetapper och gestaltningsideal. För vissa 
byggnadsmonument är en sådan dokumentation självklart nödvändig, medan den i andra 
fall kan noteras i enklare form. 

Vtlctigt är också att på ritning föra in vilka delar av fasaderna som faktiskt putsats om och 
hur arbetet utfördes. Den information som sådana relationshandlingar ger är av största 
värde nästa gång som fasaden skall åtgärdas. En omgång av handlingarna bör förvaras hos 
byggherren. 

Fröslunda kyrkas fasad mot söder. De skrafferade partierna visar puts som skall förnyas. 
Ritning upprättad av Uno Söderberg Arkitektkontor 1988. 
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Upphandling, entreprenadform 

I samband med intervjuerna har följande framkommit om upphandling och entreprenad
form: 

"Beskrivningen är ett upphandlingsinstrument. 
Det dyraste sättet att handla upp är att ta allt på fast pris. 
Jag jobbar sällan med entreprenörer på fast pris, för då frånhänder man sig styr

ningen av arbetena. Fast pris kan tas in på de delar som går att mängda, dvs. bodar, 
verkare, ställningar m.m.. Resten är rörligt, dvs. arbete och material. 

Jag gör inte kalkyler själv utan söker samarbete med kloka kalkylatorer. Det är 
mycket viktigt att ta sig tid och ha en ordentlig sittning med kalkylatorn." 
(Ove Hidemark) 

"Det är viktigt att få vara med och påverka och rekommendera vilka entreprenörer 
som skall tillfrågas. 

Kostnadsbedömningen gör jag redan på ett tidigt stadium i arbetet. Sedan görs 
denna om ett flertal gånger ju mer projektet klarnar. 

Anbudsformulär brukar vi upprätta. Där skrivs att anbud som lämnas in på 
annat vis ej kommer att tas upp till bedömning. Detta är mycket viktigt för att få 
en rättvis jämförelse mellan anbuden och att inte få in en massa förslag på andra 
utföranden." (Uno Söderberg) 

"Jag brukar rekommendera beställaren vilka entreprenörer som skall få vara med 
och räkna. Om någon okänd dyker upp, då är det viktigt att via Justitia eller liknande 
göra en kontroll av företaget. 

Jag brukar själv göra en erfarenhetsmässig kalkyl åt beställaren. Den brukar stämma 
rätt bra, dvs. hamna någonstans mitt i. 

Det är viktigt att till beställaren påpeka att det alltid tillkommer extraräkningar. 
10-15 % är ett minimum. 

I Uppsalaområdet är jag inte rädd att köra på fast pris. Däremot lägger jag alltid 
in en indexreglering, så att dom själva inte behöver gissa på detta." 
(Björn Björck, Bjerking lngeniörsbyrå) 

"När det gäller entreprenörer så finns det sådana som ofta återkommer vid arbeten 
av detta slag. Många gånger är det konsulterna som föreslår entreprenör/byggmäs
tare. Men församlingen kan också ringa och kontrollera om vi tycker att en entrepre
nör är tillförlitlig. Vi kan i sådana fall också hänvisa till tidigare utförda arbeten, 
där församlingen i sin tur kan få ytterligare information från en annan församling 
om byggnadsfirman. Dåliga entreprenörer brukar inte få några fler jobb. Ryktet går 
snabbt. Erfarna konsulter förordar också goda entreprenörer, då det gäller att få ett 
fullgott resultat. 

Det är viktigt med försäkringsbrev och bankgarantier. Skulle inte försäkrings
brev lämnas på ett tidigt stadium bör antikvarien tillsammans med konsulten se till 
att sådant omedelbart krävs in. Idag är det dock svårt att få bankgarantier." 
(Carl-Axel Mildner, Skånes hembygdsförbund i Malmöhus län) 

"3-4 anbud brukar vi ha att jämföra. Ofta blir det så att vi har entreprenör klar innan 
vi har tillstånd från de antikvariska myndigheterna. 

Vi sköter genomgång av anbud och jämställer dom. Om så behövs tar vi in kredit 
upplysningar - alltid på nya entreprenörer och idag även om de är stora - och kon 
trollerar med skattemyndigheten. 
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Vi rekommenderar sällan den billigaste. Beslutet är dock beställarens. Det är vik
tigt att vi klargör beslutsunderlaget men sedan inte är alltför involverade i beslutet. 
Vi vill inte brunna i en sits där vi favoriserar någon särskild. 
Många tror att de små firmorna är bäst, men det viktigaste är personfrågorna. Ofta 
kan de stora firmorna ha mycket bra gubbar, och dessutom har de det stora före
tagets stabilitet och organisation. 

Numera tror vi mer på fast pris än på löpande räkning. Det verkar som om dom 
skärper sig mer vid fast pris. På löpande räkning kan man få mindre kvalificerade 
hantverkare." (Forsberg & Wikerstål) 

Som framhållits i intervjuerna bör konsulten/projektören spela en aktiv roll vid upphand
lingen eftersom det oftast är han/hon som har den mest samlade kunskapen om vad som 
skall göras. Vid en upphandling brukar ofta diskussionen om alternativa utföranden 
komma upp. Ibland är det synpunkter som medför faktiska förbättringar, men många gånger 
är det bara frågan om utföranden som känns tryggare för entreprenören, men inte 
är anpassade till byggnadens särskilda förutsättningar. 

Samtliga intervjuade spelar en aktiv roll vid upphandlingen, t.ex. i att styra vilka entrepre
nörer som skall rekommenderas att få vara med och räkna och att sedan lämna synpunkter 
på vem som skall få jobbet. Detta är positivt, men ställer också krav på att konsulterna har 
hög kompetens. 

Erfarenheterna av olika entreprenadformer varierar. Både löpande räkning och fast pris 
förekommer. Vanligt är också en kombination av dessa, så att fast pris tas in på de arbeten 
som går att beräkna, medan a-pris lämnas för övriga arbeten. 

GENOMFÖRANDE 

Under genomförandeskedet uppkommer ofta frågor om kompletterande undersökningar 
för att fastställa i vilken omfattning och bur arbetena skall utföras. Kontinuerlig uppfölj
ning samt teknisk och antikvarisk kontroll är också viktiga moment under arbetenas ge
nomförande. 

Kompletterande undersökningar, provytor 

Flera av de intervjuade konsulterna framhåller vikten av en kompletterande besiktning av 
putsytorna när ställning rests, för att klargöra omfattningen av putsarbeten etc .. Likaså 
framhålls vikten av att utföra provytor, för att uppnå enighet om arbetsutförandet. 

"När ställning är rest är det viktigt att på platsen besiktiga putsytorna tillsammans med 
muraren. Göra någon typ av omfattnings bedömning samt gå igenom olika typer av lagnings
ställen. Innan putsarbetena sätts igång skall provytor för ytputsen ha utförts och godkänts." 
(Uno Söderberg) 

"När ställning är rest skall arkitekten få mäta upp putsprofiler och sedan godkänna profil
mallarna. Dessutom skall putsytorna besiktigas från ställning innan någon får sätta igång 
att knacka ner dom." "Det är viktigt att tillsammans med murarna lägga upp en provyta 
som man enas om. Då är det betydelsefullt med en diplomatisk läggning, för att vinna över 
hantverkarna på sin linje." (Ove Hidemark) 
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"Antikvariska murundersökningar kan komma ifråga." (Forsberg & Wikerstål) 

"Murverksundersökning utförs då ingrepp görs i putsen. Det är inte bara murverket som 
dokumenteras utan även kalk- och putsskikt. Detta för att klargöra tidigare putstyper och 
avfärgningar. Putsstratigrafin kan många gånger klargöra en byggnads olika byggnads
etapper. Dokumentation görs också av takstolar om ingrepp planeras i dessa. Murverks
undersökningen har inget fast pris. Vi bedömer varje kyrka utifrån dess kända byggnads
historia, som vi försöker utröna i förväg genom en antikvarisk förundersökning. I prakti
ken betyder det att ett besök görs på plats och byggnaden undersöks framför allt ovan 
valven där stötfogar, förtagningar m.m. kan studeras. Förundersökningen kompletteras 
med arkivstudier. Därefter diskuteras vilka frågor vi vill ha svar på, var våra insatser ska 
sättas in och hur mycket tid vår insats får lov att ta. Denna insats är relaterad till hur 
mycket puts som tas ner." (Aina Mandahl, Kristianstads läns museum) 
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Dokumentation av murverksundersökning 1992. 
Skånes hembygdsförbund i Malmöhus län. 
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"Murverksundersökning görs på varje jobb. En murverksundersökning under 1993 
kostar 24 000 kronor för en hel medeltida kyrka. Mindre jobb kan vara billigare. Då 
sätter vi ofta ett takpris, exempelvis 6 000 kr för ett medeltida tom. Murverks
undersökningarna är ej knutna till att kyrkan är påtagligt gammal. Även i sena 
1800-talskyrkor har ofta gamla stenar återanvänts. Det kan vara profilerade stenar 
som har ingått i en medeltida syd- eller nordportal. Man kan också finna stenar med 
romanska eller gotiska kalkmålningar eller stenar med ristningar på." (Carl-Axel 
Mildner, Skånes Hembygdsförbund) 

"Provyta för godkännande av ytstruktur är viktig och bör göras i ett tidigt skede." 
(Björn Björk, Bjerking Ingeniörsbyrå) 

"Besiktning innan nedknackning är av största betydelse." (Karin Andersson, Riks
antikvarieämbetet) 

Provytor måste besiktigas och godkännas av såväl antikvarisk som teknisk kontrollant. 
Det är viktigt att inte av tidsskäl slarva med provytor och godkänna dem fast de inte är 
riktigt bra. Många gånger kan det erfordras upprepade provytor och besiktningar innan 
önskvärt provresultat kan godkännas. 

Projektörens medverkan på platsen 

Vad gäller projektörens medverkan på platsen har de intervjuade lämnat en rad olika syn
punkter. Nedan redovisas ett urval, som försöker ringa in det viktigaste. 

"Även om hantverkarna är duktiga kan dom göra bra resultat på olika sätt. Hur det 
till slut skall se ut måste arkitekten styra, vilket måste ske på plats. 

Alltför duktiga hantverkare i den meningen att dom vet bäst själva, det kan vara 
en fara. En ödmjuk attityd från alla inblandade är viktigt. 

När man kommer till ett bygge är det vanliga att verkmästaren läst beskrivningen 
men inte murarna. Byggmöten i traditionell form fungerar inte bra. Där sitter inte 
dom som håller i sleven. Det är dom som det är viktigast att tala med. 

Det är viktigt att på ett begripligt sätt kunna tala med alla inblandade yrkeskatego
rier." (Uno Söderberg) 

"Ett problem idag är ofta att arbetsledningens/platschefens kunskaper är bristfäl
liga. Man får ofta hjälpa till, exempelvis med var man kan skaffa pigment etc. Detta 
är en relativt tung del av jobbet, att hålla på att serva med information." (Björn 
Björck, Bjerking Ingeniörsbyrå) 

"Arkitekten måste själv vara kunnig, eftersom de flesta putsentreprenörer inte besit
ter kunskap om äldre putsteknik. 

Första mötet med entreprenören är mycket viktigt. Då gäller det att marknadsföra 
ett synsätt och att bygga in varsamhetskriterier. 

Byggledare är ett farligt mellanled mellan beställare och arkitekt. De stör ofta en 
god relation. 

Från arbetsplatsen skall dom alltid kunna ringa och fråga, även mellan bygg
mötena. Det är nödvändigt att vara med på platsen, annars lär jag mig ingenting. 
Man slutar att utvecklas, utan ständig kontakt med verkligheten." (Ove Hidemark) 

20 




"Jag träffar alltid murarna innan dom kör igång och är med och blandar bruket. Det 
är viktigt att man själv kan hålla i sleven. 

Vi ser alltid till att det finns ett exemplar av beskrivningen i boden. 
Vi är ute mellan byggmötena, men håller också i själva byggmötena och skriver 

byggmötesprotokoll. Innan byggmötena gör vi en sväng på arbetsplatsen." 
(Forsberg & Wikerstål) 

Det är viktigt att projektören regelbundet medverkar på platsen under själva genomförandet. 
Inte bara vid byggmötena utan även däremellan. Upprättad beskrivning måste kunna revi
deras beroende på vad som dyker upp under byggets gång. Här krävs såväl omdöme som 
diplomatisk läggning, dels för att huvudsyftet med restaureringen skall behållas, dels för 
att få inblandade parter att förstå ändringarnas syfte. 

Teknisk och antikvarisk kontroll 

Den antikvariska kontrollen och möjligheterna till byggnadshistoriska undersökningar under 
byggtiden bar bara ibland varit reglerad i entreprenadhandlingama. 

Alla de intervjuade projektörerna betonar vikten av en regelbunden närvaro på arbetsplat
sen. Denna handlar vanligen om den tekniska kontrollen, men det förekommer också i 
enstaka fall att projektören tar den antikvariska kontrollen. Normalt utövas denna natur
ligtvis av antikvarier, men regionala variationer förekommer uppenbarligen. 

"Ett viktigt tillfälle för kontroll är när allt som skall tas bort är borttaget (vilket ofta 
kräver ytterligare några genomgångar på plats). Då ser man omfattningen och typen 
av lagningar. Då går det också att revidera kostnadskalky len. 

Sedan är det viktigt att vara med i de olika skedena grundning, utstockning och 
ytputs. Provytor på ytputsen krävs i beskrivningen, och dessa skall ha gjorts innan 
och godkänts. Ibland måste man tillverka speciella verktyg." (Uno Söderberg) 

"Det är viktigt att försöka blanda till bruket på platsen. Annars kan det gå som vid en 
putsleverans till ett pågående arbete. Jag tyckte att bruket såg konstigt ut och åkte till 
tillverkarens fabrik och kontrollerade hur dom blandade till. Inte följde dom be
skrivningen, utan dom gjorde helt enligt eget huvud. 

Det behövs uppföljning några gånger för att se att arbetet fungerar i enlighet med 
vad man enats om. 

Det är viktigt att hålla möjligheten öppen för dokumentation under arbetets gång, 
men också att vara beslutsmässig. Det duger inte att gå hem och fundera en vecka. 
Det är också viktigt att kontrollera att putsen har karbonatiserat, genom att prova 
med fenolftalein. 

Vid delbesiktningar har man chans att "Vrida klockan rätt!". 
Vad gäller byggmötesprotokoll får jag ofta ta del av dem innan de skrivs under, så 

att missuppfattningar och oklarheter kan rensas bort. 
Normalt utför vi själva antikvarisk kontroll."(Ove Hidemark) 

"Följande genomgångar/kontroller på plats skulle behövas: 
- presentation av byggnaden och dess historia 
- ställning rest - klargör omfattning 
- efter nedknackning av puts 
- efter högtryckstvätt då ytan är ren, alternativt efter blästring (fast då blir det fråga 

om omputsning av hela ytan) 
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- efter grundning (gäller främst på natursten) �
- under stockning (så att det inte görs för tjocka påslag för då kommer sprickorna, �

viktigt att påpeka i beskrivningen att det ofta kan bli fler påslag) 
- provyta för godkännande av ytstruktur är viktig och bör göras i ett tidigt skede 
- vid avfärgning. Lagade partier kan kräva fler strykningar än resten av ytorna. 

Gäller främst på grova ytor. 

Särskilt vid hydrauliskt kalkbruk är det viktigt att kontrollera bruksblandningen på 
plats. 

"Jag har ofta projekterat, haft kontrollen och även gjort besiktningarna." 
(Björn Björck, Bjerking Ingeniörsbyrå) 

"Bland det första att få ordning på när bygget börjar är att få en bra dagkontrollant. 
En pensionerad byggmästare är idealisk, han vet ju själv var fusket brukar före
komma. Vi själva kommer regelbundet, men mer sällan. I början gjorde vi allt detta 
själva, men det blir för dyrt. 

Antikvarie Carl-Axel Mildner från Skånes hembygdsförbund är nästan alltid med 
på byggmötena och han är även ute mellan mötena. Detta innebär en hög antikvarisk 
närvaro, vilket är ett stort stöd för oss." (Forsberg & Wikerstål) 

"Etableringen är ett viktigt moment. Innan denna sker brukar vi förorda ett första 
byggmöte där man tillsammans går en runda med kyrkorådets byggnadskommitte, 
entreprenören och konsulten. Vi går runt och gör en statusbesiktning tillsammans. 
Om fönster är trasiga, om konditionen på gångar och buxbomshäckar, var arbets
bodar skall stå etc. Gravstenar intill kyrkan som måste skyddas. Detta är en förbe
siktning då vi egentligen inte talar så mycket om själva det arbete som skall utföras. 
Mötet är också viktigt eftersom man kanske träffas för första gången. 

Genomgång av föreslagna åtgärder kan ske på lite olika sätt. Mycket viktigt är att 
ha en liten grupp, bestående av 3-4 personer från kyrkorådet, konsulten, byggaren, 
antikvarien och eventuellt också dagkontrollanten. 

Mellan byggmötena har vi också samrådsmöten. Det kan vara om exempelvis 
bjälkar som vid renoveringen upptäckts vara ruttna eller sprickbildningar i mur
verket där en ommurning krävs eller att ett tomkors sitter löst och omedelbart måste 
nedtagas. Beslut på dessa samråd bekräftas i nästkommande byggmötesprotokoll 
eller i särskilt protokoll. 

Det är bra när byggmötena är inplanerade i förväg, och även samrådsmötena, 
t. ex. om färgsättning eller putsprover. 

Ofta har man en dagkontrollant. Det är oftast en från församlingen som är där 
2-3 ggr per vecka. Det viktiga är att dagkontrollanten godkänner tilläggsarbeten, 
som även skall föras in i dagboken. Han skall också fungera som säkerhetsventil och 
kunna kalla på konsult och/eller antikvarie när så behövs. 

Vi bromsar aldrig arbetena utan våra insatser sker parallellt." (Carl-Axel Mildner, 
Skånes hembygdsförbund) 

" Antikvariens roller är flera: �
- att vara myndighetsutövande och kontrollera att godkända åtgärder också genom �

föres 
- att medverka i själva processen 
- att bedriva forskning för att utveckla kunskapen på sikt. 

Det är viktigt att ha en forskningsinriktning i varje jobb. Att ständigt vara beredd att 
söka ny kunskap. Standardsvar och standardformuleringar är inte gångbara. Det är 
också viktigt att ha läst in byggnadens huvudskeden för att få en struktur i sitt sö
kande på platsen." (Karin Andersson, Riksantikvarieämbetet) 
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Under arbetenas genomförande skall enantikvarisk kontroll göras och ibland särskilda byggnads
historiska undersökningar. Man måste noga skilja mellan antikvarisk och teknisk kontroll, 
även om rollerna i praktiken kan bli blandade, beroende på personlig kompetens. 

Den tekniska kontrollen är betydelsefull och i den måste den erfarne projektören vara 
inblandad. Den som projekterat har vid upprättandet av arbetsbeskrivningen gjort med
vetna tekniska val utifrån den aktuella byggnaden. Många gånger handlar det om 
arbetsutföranden som idag inte är gängse. Det gäller inte bara frågor om putsens samman
sättning och ytstruktur, utan även att arbetena görs vid lämplig väderlek. Putsens slut
hårdnande eller karbonatisering bör också kontrolleras. 

Den antikvariske kontrollanten skall se till att arbetena följer det förslag som godkänts av 
de antikvariska myndigheterna, och att de utförs på ett skonsamt sätt mot byggnaden. I 
detaljfrågor skall kontrollanten kunna påverka arbetet exempelvis för att kulturhistoriskt 
värdefulla företeelser som framkommer inte förvanskas. Kontrollanten skall också under 
restaureringen dokumentera sådant som är av speciellt kulturhistoriskt intresse. 

Han/hon skall vidare se till att eventuella kompletterande byggnadshistoriska undersök
ningar blir gjorda. Den antikvariska kontrollanten bör ta aktiv del i arbetena och tillsam
mans med den tekniske kontrollanten/projektören lösa de problem som uppstår. Det är 
mycket viktigt att föreskrifter om antikvarisk medverkan finns med i redan i entreprenad
handlingarna. I annat fall kan entreprenören känna sig hindrad och därmed kräva ersätt
ning. 

UPPFÖLJNING 

När arbetet väl är genomfört kommer uppföljningen. Först en slutbesiktning av arbetena 
och efter två år en garantibesiktning. Även frågan om slutrapport tas upp, vilken sällan blir 
utförd som en självständig handling. 

Slutbesiktning och garantibesiktning 

"Jag gör oftast själv slutbesiktningen, därför att det är vanligt att byggherren vill ha 
det så. Det viktiga är att resultatet är bra, inte att den ursprungliga beskrivningen 
följts till punkt och pricka." (Uno Söderberg) 

"Jag har ofta projekterat, haft kontrollen och även gjort besiktningarna. Ser inget 
hinder i detta. Det blir som en slutkontroll efter alla delkontroller. 

Med en tidigare okänd entreprenör resp en där det tidigare skurit sig, där bör man 
ta in en annan besiktningsförrättare." (Björn Björck, Bjerking Ingeniörsbyrå) 

"Det är bra om en slutbesiktning föregås av en förhandsbesiktning. Slutbesiktningen 
bör göras av beställaren, en opartisk besiktningsman, entreprenören och arkitekten." 
(Ove Hidemark) 

"För slutbesiktning har vi ett par tre besiktningsmän som vi tycker klarar denna typ 
av jobb. Det är viktigt att ha en förbesiktning med besiktningsmannen medan ställ
ningen finns kvar. Om man bara står på kyrkbacken och tittar, då kan man lika gärna 
gå in och dricka kaffe direkt." (Forsberg & Wikerstål) 
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"Det är viktigt att en förberedande slutbesiktning genomföres. Själva slutbesikt
ningen är oftast en mycket formell tillställning." (Karin Andersson, Riksantikvarie
ämbetet) 

"Slutbesiktning kan föregås av delbesiktning, t.ex. av tom, för att ställning runt detta 
skall kunna rivas. Normalt är slutbesiktningen inte särskilt komplicerad, om arbe
tena har bedrivits på ett tillfredställande sätt. 

Efterbesiktning är inte alltför ovanligt, för att ringa in avetablering och mindre 
kvarstående jobb." (Carl-Axel Mildner, Skånes hembygdsförbund i Malmöhus län) 

"Garantibesiktning innebär ofta att man också kommer på bra kompletteringar av 
mindre slag, som inte har med försummelser från entreprenören att göra, utan att det 
finns behov av vissa justeringar." (Uno Söderberg) 

"Garantibesiktningen är på sitt sätt den minst intressanta besiktningen. Den skall 
göras av slutbesiktningsmannen och han eller entreprenören bör vara den som kal
lar. Vi brukar nog skriva in att det är entreprenören som skall kalla till garanti
besiktning." (Forsberg & Wikerstål) 

"Garantibesiktningar är ofta trevliga. Givande att komma tillbaka när man fått lite 
perspektiv på arbetet. Oftast är garantibesiktningen relativt okomplicerad." 
(Carl-Axel Mildner, Skånes hembygdsförbund) 

Det är viktigt att såväl projektör som tekniska och antikvariska kontrollanter finns med vid 
slutbesiktningen. Denna måste göras medan ställning fortfarande finns på plats, om arbe
tena skall kunna bedömas ordentligt. I annat fall måste en noggrann förbesiktning göras 
innan ställningen rivs. 

Besiktningsmannen måste godkännas av såväl entreprenör som beställare, eftersom det 
gäller att ta ställning till en relation mellan två parter. 

Slutrapport 

"Dokumentation eller relationshandling blir mycket sällan gjorda. Då är pengarna 
slut. Ibland har jag gjort slutbesiktningsprotokollet som en form av relationshand
ling." (Uno Söderberg) 

"Ett dåligt samvete är slutrapporten." (Björn Björck, Bjerking lngeniörsbyrå) 

"Slutrapport görs inte. Det känns inte så angeläget, utan vi tycker att välskrivna 
byggmötesprotokoll duger. Det är svårt att motivera för församlingen att betala en 
rapport på slutet. Byggmötesprotokollen tillställs församlingen och landsantikva
rien." (Forsberg & Wlkerstål) 

"Vad gäller dokumentation bör en sorts huvudansvar ligga på arkitekten och inte på 
antikvarien. Detta därför att många avsteg från den ursprungliga beskrivningen grun
dar sig på tekniska ställningstaganden." (Ove Hidemark) 
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"Relationshandlingar är viktiga. Man kan ha en form av liggare för byggnaden där 
utförda arbeten förs in." (Karin Andersson, Riksantikvarieämbetet) 

"Slutrapportering sker tyvärr inte alltid. Vi har dock lyckats intressera några kyrko
råd för att få göra slutrapport på avslutade arbeten samt en underhållsplan för fram
tiden. Dessa rapporter kommer att göras av konsulten med assistans av antikvarien." 
(Aina Mandahl, Kristianstads länsmuseum) 

"Slutrapport är det dåligt med. Kommer sällan. Byggmötesprotokollen fungerar del
vis som slutrapport. Det som skulle behöva är en enkel sammanställning av vad som 
faktiskt blivit gjort. Huvudansvaret för slutrapporten bör ligga på konsulten. 
En ide skulle kunna vara att Riksantikvarieämbetet (nu länsstyrelsen) kräver en en
kel slutrapport - 1 till 2 A4-sidor - inom 6 månader." (Carl-Axel Mildner, Skånes 
hembygdsförbund) 

Idag syndar de allra flesta med slutrapporten, vilket är olyckligt. En förutsättning för ett 
medvetet och långsiktigt underhåll är en korrekt redogörelse för vilka arbeten som utförts 
tidigare. 

Med anledning av att det visat sig svårt att få in rapporter över utförda arbeten har Riks
antikvarieämbetet tagit fram allmänna råd om hur rapporter kan göras För att underlätta 
rapportarbetet finns också blanketter att fylla i. Se vidare i "Byggnader och byggda mil
jöer. Dokumentation och rapporter." Riksantikvarieämbetet 1996. 
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Tekniskt utförande 

PUTSLAGNING ELLER HEL OMPUTSNING 

Andelen hela omputsningar med nedhuggning av all befintlig puts har ökat jämfört med �
Riksantikvarieämbetets tidigare putsinventering. Eriksbergs kyrka, Skaraborgs län. �
Foto 1989. �

Hel omputsning är det vanliga bland de besiktigade arbetena. Av 37 fasadrenoveringar är 
17 putslagningar. Enligt Riksantikvarieämbetets inventering av putsrenoveringar för tio år 
sedan var 130 av 202 arbeten putslagningar. 

Andelen putslagningar har således minskat något. Det går dock inte att säga om detta 
gäller generellt eftersom den senaste inventeringen bara omfattar ett begränsat antal arbe
ten. 

Det är också svårt att bedöma om de föreliggande arbetena har varit onödigt omfattande 
eftersom den tekniska och historiska dokumentation av den befintliga putsen varit så 
knapphändig. 

Flera omständigheter gör emellertid att frågan om arbetenas omfattning bör uppmärk
sammas. Andelen hela omputsningar synes ganska hög. Bedömningsgrundema har skif
tat. I några fall anges att bom puts som bedöms kunna sitta kvar ej skall huggas ned, i 
andra fall att all bom puts generellt skall huggas ned. I ett fall sägs att all puts var bom, 
vilket låter osannolikt. I ett län synes det ha varit en standardlösning att ta ned all befintlig 
puts. Det kan också finnas en tendens till att göra mer än nödvändigt därför att byggmäs
taren i regel hellre tar ansvar för hel omputsning än putslagning. 
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För att minimera risken för ingrepp i kulturhistoriskt värdefulla byggnadsdelar bör arbe
tena givetvis inte göras vidlyftigare än nödvändigt. I första hand bör man göra putslag
ningar i stället för hel omputsning. Den äldre putsen har ett värde som historiskt dokument 
och bör bevaras. Om detta inte är möjligt bör åtminstone en referensyta sparas som bevis
material för framtiden. Ekonomiskt är hel omputsning fördelaktigt bara när skadorna är 
omfattande. Tekniskt bör arbetenas omfattning i första band bestämmas av skadornas stor
lek. 

PUTSENS SAMMANSÄTTNING OCH UPPBYGGNAD 

I detta kapitel redovisas putsens sammansättning och uppbyggnad i de inventerade arbe
tena. Genomgången grundar sig på uppgifter som lämnats vid besiktningarna och i de 
granskade arbetsbeskrivningarna. 

Projekteringen har gjorts av konsulter med stor erfarenhet inom området. Studiet av hur 
man putsat och vilka problem som föreligger utgår alltså från arbeten på en hög ambi
tionsnivå. 

Bindemedel 

Bindemedel Grµndning Stockning Ytpåslag 

K 3 11 20 

K+Kb 11 17 12 

Kh 5 1 1 

KC 5 1 0 

9 ej utf. 6 ej utf. 2 ej utf. 

3 bef. gr. 1 lagn. 1 lagn. 

1 lagn. 1 ej dok. 1 ej dok. 

1 ej dok. 

38 38 37 

Siffror i tabellen visar antalet arbeten med olika grundning respektive stockning och 
ytpåslag. I ett arbete har grundningen utförts på två olika sätt, i ett arbete har också 
stockningen utförts på två olika sätt. Antalet grundningar och stockningar är dä,för större 
än antalet ytpåslag. Ej utf. =ej utförd. Bef. gr. =befintlig grundning. Lagn. = lagning. 
Ej dok. = ej dokumenterat. 
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De bindemedel som använts i putsbruken är 

• � vanlig kalk eller luftkalk, K, som hårdnar genom att karbonatisera under inverkan av 
luftens koldioxid 

• � hydraulisk kalk, Kh, som hårdnar dels genom karbonatisering dels, under reaktion 
med vatten, genom bildning av en hård massa av silikater m.m. 

• � cement, C, som också hårdnar genom bildning av en hård massa av silikater m.m. 

Bruk av luftkalk har använts till grundning i tre fall. Det har använts något mer till stock
ning. I ytpåslaget har luftkalkbruk använts i 20 arbeten och varit det vanligaste bruket 
förutom i Västergötland och Skåne. I 12 arbeten har luftkalk varit det enda bindemedlet i 
samtliga påslag, 9 av dessa arbeten har utförts utan särskild grundning. Flertalet av de 
besiktigade arbetena på Gotland har utförts med endast luftkalk som bindemedel. 

Bruk med en blandning av luftkalk och hydraulisk kalk har varit det vanligaste i grundning 
och stockning. Ett platsblandat bruk av luftkalk och hydraulisk kalk, har systematiskt an
vänts till stockning och ytpåslag vid de besiktigade arbetena i Skåne. I Västergötland har 
ett fabriksblandat bruk av luftkalk och hydraulisk kalk systematiskt använts till såväl grund
ning som stockning och ytputs. 

Bruk med enbart hydraulisk kalk har använts till grundning i 5 arbeten, till stockning i ett 
arbete och till ytputs i ett arbete. Det rent hydrauliska kalkbruket har praktiskt taget alltid 
varit fabriksblandat. 

Kalkcementbruk har använts i 5 arbeten, och då huvudsakligen till grundning. 

Jämfört med de inventerade arbetena från 1970-talet har användningen av rent luftkalk
bruk liksom kalkcementbruk minskat. Att det traditionella luftkalkbruket använts mindre 
är givetvis negativt ur antikvarisk synpunkt på samma gång som det är positivt att det 
moderna kalkcementbruket använts mindre. 

Den hydrauliska kalken synes alltså ha blivit ganska vanlig även på kulturhistoriskt vär
defulla byggnader. En anledning är sannolikt att man har haft problem med luftkalkput
sens hållbarhet men inte velat använda cement, som är ett klart ohistoriskt material och 
kan medföra att putsen blir för stark och tät på ett gammalt murverk. Den hydrauliska 
kalken har då använts som någon sorts syntes av luftkalk och kalkcement. En annan an
ledning till att hydrauliskt bruk använts kan vara att det i regel är fabriksblandat. Då mins
kar ansvaret för byggmästaren som bara behöver tillsätta vatten istället för att blanda till 
bruket själv. Att hydraulisk kalk har använts har sannolikt medfört att putsen blivit hållbar
are eftersom larmrapporterna om snabba skador blivit sällsynta. Långtidserfarenheter sak
nas dock. Det är för tidigt att bedöma reversibiliteten och vilka risker hydraulisk kalkputs 
medför för äldre murverk, framför allt av lösare natursten och mindre hårdbränt tegel. Ett 
hydrauliskt kalkbruk kan även vara mer eller mindre tätt och starkt, inte sällan starkare än 
de kalkcementbruk man vill undvika. 

I äldre tid synes uttalat hydrauliskt kalkbruk endast ha förekommit i vissa delar av landet. 
I Västergötland exempelvis där ett fabrikstillverkat bruk med en blandning av hydraulisk 
kalk och luftkalk systematiskt har använts till kyrkorna under senare år har det före
kommit förr. Då var det emellertid en regionalt tillverkad kalk, som kanske även haft 
andra egenskaper än den som används i dag. Om hydraulisk kalk har använts förut på de 
aktuella byggnaderna har inte redovisats i arbetsbeskrivningarna. 
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Ballast 

I de granskade beskrivningarna lämnas nedanstående uppgifter om ballasten. 


I beskrivning 1 (Rungarns säteri, ARKSAM Arkitektkontor) 

Stockning = K 1 :3 med 1 del dolomitkross och 2 delar sand och tegelkross, max. kom

storlek 3 mm. 

Ytputs = K 1:1 med dolomitkross max. komstorlek 1 mm. 


I beskrivning 2 (Buttle kyrka, Riksantikvarieämbetet, Ulf Dahlberg) 

Fogar djupare än 2-3 cm= Serponit Hydrauliskt Kalkbruk nr 218. 

Puts = K 1 :2,5 med en del dolomitkross av Stråbrukens sortering Strådolomit A 50 och 1,5 

delar sjösand enligt komgraderingskurvan, max. komstorlek 2 mm. 


I beskrivning 3 (Funbo kyrka, Bjerking Ingeniörsbyrå) 

Grundning på svagt sugande underlag = Serponit Kalkgrund. 

Grundning på sugande underlag= Serponit Hydrauliskt Kalkbruk. 

Lagning och stockning = Serponit, Hydrauliskt Kalkbruk, och Hydrauliskt Kalkbruk fin. 

Ytputs = Serponit Kalkspritputs 5 alt 8 mm, Serponit Kalkbruk alternativt Kalkbruk fin. 


I beskrivning 4 (Vanstads kyrka, Forsberg & Wikerstål Arkitektkontor) 

Foglagning = KKh 1:1:8 med harpat gjutgrus 0-8 eller betonggrus 0-8 i såväl fog- som 

putsbruk, gruset skall vara välgraderat och siktas vid slätputs. 

Tunngrundning = Kh 1:4. 

Stockning= KKh 1:1:8. 

Ytputs = KKh 2:1:12. 


I beskrivning 5 (Öttums kyrka, Zälles Byggservice HB) 

Grundning = Serponit Hydraulisk Kalkgrund 206. 

Utfyllnad = Serponit Hydrauliskt Kalkbruk 218. 

Ytputs = Serponit Hydraulisk Kalkspritputs 229. 


I beskrivning 6 (Sex kyrkor i Gryta pastorat, Uno Söderberg Arkitektkontor) 

Lagning av skador djupt inne i murverket= Hydrauliskt kalkbruk Hydra Kalk 81-4. 

Lagning och utjämning av fast befintlig utstockning = Stråbruken Kalkbruk Special K 1 :4. 

Grundning på renhuggen muryta= Hydrauliskt kalkbruk Hydrakalk 81-27 eller KC 2:1:4 

Underlag på gammal slätputs för ny spritputs = Stråbruken Kalkbruk Special K 1 :4. 

Ytputs = Stråbruken Kalkbruk Special K 1 :4 med spritsten som utprovas till största möj

liga likhet med befintlig puts. 


I beskrivning 7 (Gustavianum Uppsala, Ove Hidemark Arkitektkontor) 

Stockning= K 1:3 med 1 del dolomitkross och 2 delar sand, max. komstorlek 3 mm. 

Ytputs = K 1:1 med dolomitkross, max. komstorlek 1 mm eller den finaste sorteringen. 


I beskrivning 8 (Östervåla kyrka, Jerk Alton Arkitektkontor AB) 

Puts= Emström Serponit Hydrauliskt Kalkbruk med samma gradering på ballasten som 

befintlig puts. 


Ballastens sammansättning synes ha bestämts av tekniska och historiskt-estetiska be

dömningar. Arbeten med exakt samma ballast i den nya putsen som i en gammal befintlig 

puts är sällsynta. Dolomitkross som har använts vid flera arbeten, anses ha en gynnsam 

inverkan på karbonatiseringen och innebär att mängden kalk i bruket ökar även om det 

inte gäller bindemedelskalk. Ballasten i ytpåslaget har valts för att en bestämd ytstruktur 

har eftersträvats. Ballastens sammansättning följer eljest i huvudsak dagens komgraderings

kurvor och övriga standard. 
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Även på ballasten bör anläggas ett historiskt perspektiv. Har den befintliga putsen stort 
kulturhistoriskt värde bör en likartad renoveringsputs med samma ballast användas. Det är 
dock i regel är svårt att återgå till exakt samma ballast som tidigare. Endast i undantagsfall 
går det t.ex. att få sand från samma lokala sandtag som användes för länge sedan. Det kan 
även vara problem med att komma fram till en fullständig klarhet om den gamla ballasten. 

Tillsatsmedel 

Speciella tillsatsmedel i putsen har varit nöthår i fyra besiktigade arbeten, alla i Skåne
regionen, samt tegelkross och träkol i ett arbete. Porbildande medel har tillsatts plats
blandat bruk i två arbeten. I de fabriksblandade bruken som använts är porbildande medel 
standard. 

Tillsatsmedel har använts av både tekniska och antikvariska skäl. Porbildande medel an
ses öka putsens motståndskraft mot sönderfrysning. Nöthår har använts förr och anses 
gynnsamt för putsens hållbarhet som en armering utan negativa bieffekter. Tegelkross och 
träkol har sannolikt använts av antikvariska skäl men har även en teknisk betydelse. 

Ur antikvarisk och även teknisk synpunkt är det givetvis önskvärt att putsen ges samma 
tillsatser som förut. En exakt "rekonstruktion" är dock ofta svår att göra i praktiken. Vissa 
tillsatser, t.ex. organiska, kan vara omöjliga att identifiera vid en analys. 

Proportionering 

Proportioner Grundning Stockning Ytpåslag 

1:1 1 

1:1,5 I 1 

1:2 2 

1:2,5 2 

1:3 1 2 

1:4 6 5 5 

Siffrorna i tabellen anger antalet arbeten. Arbeten med fabriksblandat eller med plats
blandat bruk för vilka uppgift om brukets proportionering saknas har inte medtagits. 

Putsbrukets proportionering, mängden bindemedel i förhållande till mängden ballast, har 
varierat genom tiderna. I regel har emellertid äldre bruk varit klart kalkrikare än moderna 
bruk. Av de proportioneringar som förekommit i de inventerade arbetena svarar i första 
hand proportionen 1: I mot vad som förekommit förr. Om denna proportion i förekom
mande fall utgår från en analys av en äldre puts har dock inte redovisats. 
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De moderna bindemedelsfattiga bruken med en välgraderad ballast har tekniska fördelar 
genom att risken för krympsprickor minskar när halten av bindemedel minskar. Äldre 
bindemedelsrika bruk har emellertid också tekniska fördelar. Ju mer bindemedel kalk
bruket innehåller desto mer frätande luftföroreningar kan neutraliseras i putsskiktet så att 
skador i murstommen undviks. Kalkputsen blir även mer elastisk när den innehåller mycket 
bindemedel så att rörelser, t.ex. i murverket, kan tas upp i putsen utan att synliga skador 
uppstår. En kalkrik puts kan också göras utan krympsprickor. Vid vissa renoveringar har 
man exempelvis tryckt ihop förekommande krympsprickor vid putsens eftervattning. 

Ur antikvarisk synpunkt är det önskvärt att använda bruk med traditionell proportionering 
på byggnader som förut har putsats med sådant bruk. Vid putslagningar är det viktigt att 
ytpåslaget, får en likartad proportionering och sammansättning med bindemedel, ballast 
och tillsatser som befintlig puts för att fasaden inte skall bli fläckig när putsen åldras. 

Putsens uppbyggnad med påslag och samverkan med underlaget 

Murverk 	 Grundning Stockning Ytpåslag 

granit 	 K+Kh 1 K, 3 K 5 
Kh 2 K+Kh 3 K+Kh 2 
KC 3 KC 1 Kh, 1 
ej utf. 2 ej utf. 2 ej utf. 1 
bef. gr. 1 ej dok. 1 ej dok. 1 
ej dok. 1 

granit+tegel K+Kh 4 K+Kh 5 K+Kh 5 
el. sandsten Kh 1 ej dok. 1 ej dok. 1 

ej dok. 1 

sandsten+ 	 K+Kh 1 K+Kh 1 K+Kh 1 
tegel 

kalksten el. K+Kh 4 K 4 K 7 
sandsten KC 1 K+Kh 4 K+Kh 3 

ej utf. 5 Kh 1 ej utf. 1 
bef. gr. 1 ej utf. 3 

tegel K 1 K 3 K 7 
K+Kh 2 K+Kh 3 K+Kh 1 
Kh 2 K+teg.kr. 2 K+teg.kr. 1 
KC stänk. I ej utf. 1 
K+teg.kr. 1 

ej utf. 2 

3737 	 38 

Siffrorna i tabellen anger antalet arbeten. Ett objekt har utförts med två olika stockningar, 

antalet stockningar är därför högre än antalet grundningar och ytpåslag. 

Bef gr. = befintlig grundning. Ej. utf. = ej utförd. Ej dok. = ej dokumenterad. 

Stänk. = stänkgrundning. Teg.kr. = tegelkross. 
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Nio besiktigade arbeten har utförts utan särskild grundning. Dessa arbeten har utförts med 
enbart lufthårdnande kalkbruk som har varit jämförelsevis bindemedelsrikt. I två fall har 
K 1 :2,5 och i ett fall har K 1 :3 använts i stockningen samt i ett fall K 1:1 i ytputsen. Fem av 
dessa arbeten har gjorts på kalkstens- eller sandstensmurverk, två på tegel, två på granit. 

Övriga arbeten har på modernt sätt utförts med grundning, stockning och ytputs. Några 
arbeten har grundats med lufthårdnande kalkbruk och några med kalkcementbruk, varav 
ett har stänkgrundats. Flertalet har grundats med ett rent hydrauliskt kalkbruk eller ett 
bruk, som innehållit både lufthårdnande och hydraulisk kalk. Ytpåslaget har vanligen ut
förts med luftkalkbruk. Putsen har haft mest hydrauliska beståndsdelar i de inre påslagen 
och på svagt sugande underlag. 

Vid undersökningar av äldre putser har man inte kunnat finna att de utförts med grundning. I 
modem putsning däremot förutsätts grundning med särskilt sammansatt bruk. På så sätt säkras 
vidhäftningen och utjämnas sugningen i underlaget för påföljande skikt. 

Ur historisk synvinkel är det önskvärt att putsa utan särskild grundning på byggnader som 
förut putsats utan grundning. Eftersom vissa projektörer synes föreskriva putsning utan 
grundning på alla typer av underlag borde detta också generellt vara möjligt. Om man 
skall grunda är det emellertid önskvärt att grundningen utförs med luftkalkbruk eller svagt 
hydrauliskt bruk med hänsyn till risken för murverkets nedbrytning, särskilt på underlag 
av tegel och lössten. Murverkets fogar bör helst inte tätas med påslag av hydrauliskt bruk, 
de behövs för murverkets "andning". Stänkgrundning är mindre tätande och därför bättre 
när hydrauliska bruk används. 

Man bör observera att "hydrauliskt bruk" inte är ett enhetligt begrepp. Dess styrka kan 
variera från att motsvara ett kraftigt KC-bruk till ett väl hårdnat luftkalkbruk. 

Platsblandat eller fabriksblandat bruk 

Bindemedel 

K K+Kh Kh KC 

Plats blandat 10 6 2 

Fabriksblandat 11 12 6 4 

Siffrorna i tabellen anger antalet arbeten. Om flera olika bruk har använts i ett arbete 
räknas detta som ett arbete per brukstyp. Hart.ex. ett fabriksblandat bruk använts i 
grundningen samt ett platsblandat i stockningen och ytpåslaget räknas detta som ett 
arbete med platsblandat och ett arbete medfabriksblandat bruk. Har grundning och 
stockning utförts med ett hydrauliskt kalkbruk samt ytpåslaget med ett lufthårdnande 
kalkbruk räknas detta som ett arbete för respektive bruks typ. 

Fabriksblandat bruk har använts i flertalet arbeten. Luftkalkbruket har dock för det mesta 
varit platsblandat. Bruk med en blandning av lufthårdnande och hydraulisk kalk synes i 
regel ha tillretts genom att fabriksblandat hydrauliskt kalkbruk på byggnadsplatsen har 
tillsatts lufthårdnande kalk. Det rent hydrauliska bruket har varit fabriksblandat i praktiskt 
taget alla besiktigade arbeten. I några arbeten har använts fabriksblandat bruk som på 
byggnadsplatsen har tillsatts mer kalk eller tegel.kross m.m.. Det har också förekommit att 
bruk blandats på fabrik efter specialrecept. 

32 




Fabriksblandat bruk har använts av flera skäl. Dels har kunskaperna om platsblandning 
brustit, dels har det varit enklare och tryggare för byggmästaren att bruket blandats på 
fabrik, dels har man velat ha ett hydrauliskt kalkbruk och endast fabriksblandat sådant har 
funnits att tillgå. 

Av historiska skäl är det önskvärt att bruket platsblandas när kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader skall restaureras. Konsten att blanda till putsbruk på byggnadsplatsen måste 
också ses i ett vidare perspektiv, den måste upprätthållas för att inte kunskaperna om tradi
tionell putsning skall utarmas. 

Förutom att fabriksblandningen är ohistorisk har den medfört en standardisering av bruket 
som inte förekommit förr. På så sätt har möjligheterna till en anpassning i den enskilda 
situationen minskat även om ett fabriksblandat bruk kan modifieras genom tillsatser på 
byggnadsplatsen eller beställas efter specialrecept. Det kan också vara svårt att veta vad 
ett fabriksblandat bruk exakt innehåller. 

HANTVERKSMÄSSIGT UTFÖRANDE 

Rensning och nedhuggning av puts 

Beskrivningarna uppvisar skiftande värderingar av den befintliga putsens kondition och 
hur mycket av denna som måste tas ned. Flertalet beskrivningar anger att puts som är lös 
och bom etc. skall huggas ned. I ett fall föreskrivs att bom kalkputs som bedöms kunna 
sitta kvar ej skall huggas ned. Enligt ett par beskrivningar skall all puts huggas ned till fast 
mur- eller putsyta. Beträffande två arbeten anges att tidigare lagningar med kalkcementputs 
eller cementputs skall huggas ned. I en beskrivning understryks det dokumentära värde 
som befintlig puts har som information för framtiden. 

När det gäller hur befintlig puts skall tas ner anger några beskrivningar vilka verktyg som 
skall användas, t. ex. tryckluftsdriven mejsel eller barkspade, och ett fall anges dessutom 
att en mejsel skall föras in under putsen parallellt med fasadytan så att skadorna i underla
get blir minsta möjliga. 

Sandblästring anges i en beskrivning som ett alternativ till nedhuggning varvid sandsort, 
munstycksstorlek och lufttryck m.m. har preciserats så att underliggande äldre putslager 
inte skall skadas. 

Som komplettering till nedhuggning eller sandblästring anger fyra beskrivningar hög
tryckstvätt och två renspolning. I en beskrivning föreskrivs bägge dessa behandlingar. 
Enligt två beskrivningar skall högtryckstvättningen respektive renspolningen följas av 
borstning. Enligt en beskrivning skall nedhuggningen endast följas av renblåsning. 

Ur antikvarisk synpunkt bör man inte knacka ner kulturhistoriskt intressant puts. Det bör 
föreskrivas som standard att äldre kalkputs - som sitter och bedöms kunna sitta kvar - inte 
skall huggas ned bara för att den är "bom". Även underlaget bör granskas när man bedö
mer vad som kan bevaras ur teknisk synpunkt, avgörande för vidhäftningen är att underla
get är fritt från damm och löst material. 
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Om historiskt felaktiga lagningar med kal.kcementputs skall huggas ned får bedömas från 
fall till fall. Ju mindre och ju mer spridda lagningarna är desto större anledning att hugga 
ner dem. Har stora partier, t. ex. hela fasader, putsats med kal.kcementputs som är i gott 
skick och inte har skadat underlaget kan det vara rimligare att vänta med nedhuggning tills 
putsen i framtiden blir dålig. Givetvis måste man bedöma hur viktigt det är att bygg
nadens ytskikt får ett historiskt riktigt utförande. 

Rensning och nedhuggning av puts bör göras på ett skonsamt sätt så att murverk och 
putslager som skall vara kvar inte skadas. Det kan vara svårt att bestämma metoderna i 
förväg, vilket kanske förklarar att anvisningarna i beskrivningarna många gånger är knapp
händiga. Emellertid borde man kunna ange önskat slutresultat. Ofta bör prov göras som 
skall godkännas av projektören och den antikvariske kontrollanten. 

Tillredning av bruk 

Beskrivningarnas anvisningar för brukets tillredning skiftar. 

När fabriksblandat bruk används ges antingen inga anvisningar alls eller också hänvisas 
till materialleverantören. I ett fall föreslås att fabriksblandat bruk på byggplatsen blandas 
med tegelkross, kolstybb eller annat så att det överensstämmer med den befintliga putsens 
sammansättning. 

För det platsblandade brukets tillredning sägs i en beskrivning inget alls, i en endast att 
bruket skall tillredas och lagras ett atvå dygn före användning, i en att bruket skall blandas 
i en frifallsblandare 30 minuter, i en att bruket skall blandas i en ej alltför snabb omrörare 
(ej aktivator) och att ytbruket skall tillredas dagen före användning. Bara en beskrivning 
ger en fyllig redovisning för kalkdegens behandling, ballasten och brukets lagring etc .. 

Att anvisningarna för brukets tillredning är kortfattade innebär att byggmästaren får ta 
stort ansvar för tillredningen. 

De tillredningsmetoder som anges utgår från att moderna blandningsmaskiner m.m. skall 
användas. Ur kulturhistorisk synpunkt kan också sägas att brukets beredning normalt inte 
har ett primärt intresse. I första hand är det viktigt att putsen på väggen blir historiskt 
riktig. Emellertid bör klara och tydliga anvisningar för beredningen ges eftersom den har 
stor betydelse för putsens kvalitet. 
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Slevslagen eller sprutad puts 

I två beskrivningar anges att putsen skall "slås på med slev", i två att putsen skall "slås 
på", i två talas bara om "påslag" och i en beskrivning sägs inget alls. Ingen av beskriv
ningarna talar om sprutad puts. Uppföljande avjämning av putsen skall enligt en beskrivning 
utföras med slev, enligt en beskrivning med filtbräda och enligt en beskrivning med liten 
padd. I flera beskrivningar anges ingen metod för avjämningen. 

Putsen slås alltså enligt beskrivningarna på med slev, vilket är att rekommendera ur kultur
historisk synpunkt när det gäller en äldre byggnad. Slevslagning ger rätt utrörd också ett 
tekniskt bra resultat. Själva hantverket har ett historiskt egenvärde. Riktigt gamla metoder 
som att spackla på puts, med bruk av en styv konsistens, har inte tillämpats i något av de 
inventerade arbetena. Sprutad puts som bearbetas för hand kan vara tekniskt men inte 
historiskt likvärdig med slevslagen puts. 

Beträffande beskrivningarna kan sägas att om man menar att putsen skall slås på med slev 
bör detta redovisas klart. Metod för putsens avjämning bör även anges. 

:ovanifrån 

0 10CM 
I I 

Sleven är ett uråldrigt verktyg för murning och putsning. Här en medeltida murslev från 
Havdhem kyrka på Gotland uppmätt 1993 av Jan Utas. 
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Slevtryckt puts, Grötlingbo kyrka Gotland. 

Slevslätad puts, Eke kyrka Gotland. 
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Blött! slaskigt! bruk, påslaget med kraft. Tirups kyrka, Skåne. 

Fukthållning och vattningar 

I beskrivningarna anges nedanstående. �

I beskrivningl �
Förvattning minst två dygn innan stockningen (första påslaget) som om erforderligt också �
eftervattnas, eftervattning 1-2 dygn efter ytpåslaget (andra påslaget) samtidigt som större �
torksprickor trycks ihop. �

I beskrivning 2 �
Förvaltning av murytan, eftervattning 2-4 dygn 1 till 2 gånger per dygn med slang och fint �
spridarmunstycke. �

I beskrivning.1 �
Förvattning av underlaget med slang och duschmunstycke påbörjas dagen före putsning �
så att underlaget blir väl fuktmättat, fukthållning mellan påslagen, eftervattning minst två �
gånger per dygn efter avslutade putsarbeten så att torrbindning och sprickbildning ej upp�
står. �

I beskrivning 4, 5, och 6 �
Inga anvisningar ges. �

I beskrivning? �
Förvattning minst två dygn innan stockningen (första påslaget), vattning före ytpåslaget �
(andra påslaget) kan erfordras, eftervattning ca två dygn, eventuella torksprickor trycks �
ihop. �

I beskrivning_ft �
Underlag och påslaget bruk skall hållas lagom fuktigt under putsningstiden. �
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Föreskrifter om fukthållning och vattning har givits i flertalet beskrivningar men saknas i 
också i några. Fukthållningens omfattning har angivits med hur många dygn man skall 
vattna och liknande. Beträffande eftersträvad våthet i underlaget har angivits att detta skall 
vara väl fuktmättat, suga lagom etc .. 

Fukthållningen har stor betydelse för att putsen skall bli hållbar. Förvattningar skall reg
lera underlagets sugning, eftervattningar skall ge putsen den fukt som behövs för kar
bonatiseringen. Vattningarna bör i möjligaste mån regleras i arbetsbeskrivningarna, t.ex. 
genom att man anger hur ofta och hur många dagar man skall vattna. Svårigheten är att 
ange mätvärden, vilket man helst skulle vilja göra. I dagsläget görs en bedömning på 
grundval av personliga erfarenheter. Förutom anvisningar i beskrivningen måste det där
för finnas kompetent folk på arbetsplatsen som får ansvar för fukthållningen. 

Arstid 
0 

och väderlek för arbetena 

Lämplig årstid för arbetena anges bara i två beskrivningar. Den ena gäller ett arbete i 
Stockholm, den andra ett arbete i Skåne. I bägge fallen skall putsningen vara utförd senast 
under augusti och avfärgningen senast under september. I bägge fallen framhålls att put
sen skall vara karbonatiserad före avfärgningen och att detta tar cirka fyra veckor. 

För att putsen skall bli hållbar är det viktigt att utföra putsrenoveringar under sommaren. 
Det skall vara tillräckligt varmt såväl under arbetenas utförande som under hela den tid 
putsen och färgen karbonatiserar. Sommararbete är också det traditionella. Tyvärr inträffar 
det ganska ofta att arbetena försenas och utförs sent på hösten. 

Metoden att värma bakom skynken på ställningarna när det är för kallt ute är tveksam. I 
praktiken är det svårt att hålla den jämna höga temperatur och höga relativa luftfuktighet 
som behövs för ett gott resultat. 

Tidpunkterna för arbetenas färdigställande måste klart anges i entreprenadhandlingarna så 
att de blir bindande för byggmästaren. De tidpunkter, som angivits i de refererade be
skrivningarna synes rimliga, även om det är något motsägande med samma tidpunkter i 
Skåne och Stockholm. 
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AVFÄRGNING 


Praktiskt taget alla granskade objekt har avfärgats med kalkfärg. Undantagen är ett objekt 
som avfärgats med kalk.cementfärg och två objekt som inte har avfärgats alls. 

Kalkfärgen har tillretts på platsen av kalkdeg i 20 arbeten. Fabriksblandad kalk.färg har 
använts i 13 arbeten. 

Färgen har i samtliga arbeten applicerats med pensel. Den platsblandade färgen har på
förts med fyra till sju strykningar. Den fabriksblandade färgen har påförts med två stryk
ningar förutom i ett arbete där tre strykningar har gjorts. 

Beskrivningarna är mer eller mindre utförliga. Praktiskt taget alla beskrivningar anger att 
väggen skall kalk.vattnas före alla strykningar samt efter sista strykningen med kalk.färg. 

Bara ett par av beskrivningarna går in på strykningstekniken. I dessa sägs att färgen skall 
strykas med kryss- eller rundstrykning samt att plafondpensel kompletterad med radiator
pensel för fönsteromfattningar m.m. skall användas. 

I två beskrivningar sägs att putsen skall ha karbonatiserat innan den avfärgas samt anger 
lämplig väderlek och årstid för avfärgningen. 

Beträffande detaljutförande som ej redovisats hänvisar tre beskrivningar till Riksantik
varieämbetets och Byggforskningens skrift "Kalkfärg på fasad" från 1979. Beträffande 
arbetena med fabriksblandad kalk.färg hänvisas till fabrikantens anvisningar. 

Att kalk.färgen liksom 10 år tidigare dominerar är glädjande eftersom kalkfärg är den färg 
som förr alltid använts på kalk.putsade fasader. 

Den platsblandade kalkfärgen är riktig ur kulturhistorisk synpunkt och ger med sina skift
ningar målningen ett "levande" utseende. Platsblandningen ger goda möjligheter att an
passa färgen till den enskilda situationen och ger rätt utförd en färg av god kvalitet. Histo
riskt värdefulla byggnader som är kalk.putsade bör i första hand avfärgas med plats blandad, 
traditionell kalk.färg. 

En fabriksblandad färg kan vara likvärdig med en platsblandad när det gäller hållbarheten 
och reversibiliteten. De fabriksblandade färgerna har dock olika tillsatser och det kan vara 
svårt att veta vad de exakt innehåller. I regel ger de också ett "stummare" utseende än de 
plats blandade. 

Kalk.färg bör som förr strykas med pensel samt med många tunna strykningar, detta är 
fördelaktigt för färgens hållbarhet. Sprutning liksom rollning kan innebära att vidhäft
ningen blir dålig och att färgen får ojämn tjocklek. 

Standarden på arbetsbeskrivningarna är ojämn. Antingen bör alla viktiga arbetsmoment 
redovisas i beskrivningarna eller också bör detaljerade hänvisningar göras till förekom
mande skrifter i ämnet. 

39 �



Fasad.detalj på Kar/bergs slott. Arbetena utfördes 1985. Fasaden avfärgades med Gotlands
ka,lk i 6 strykningar. Fästonger målades med linoljefärg. Foto 1989. 

Kallwvfärgning direkt på gråsten. 6-7 strykningar. I den första strykningen tillsattes 
fint dolomitmjöl. Arbetet utfördes 1983. Skummeslövs kyrka, i Halland. Foto 1989. 
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Avfärgning med kalkfärg direkt på kalksten. 5 strykningar. 
Mästerby kyrka, Gotlands län. 
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Sammanfattning 

Arbetenas uppläggning och styrning har skiftat från region till region. Projektörer och 
antikvarier har ofta utvecklat sina egna rutiner. Många gånger har det varit ett väl utveck
lat samarbete mellan antikvarier, projektörer och entreprenörer. 

De kulturhistoriska målsättningarna, vilkas uppfyllande skall vara det centrala vid restau
rering av kulturbyggnader, har liksom motiven för arbetena sällan redovisats i förslags
och entreprenadhandlingar. Redovisningen av historiska och tekniska förundersökningar 
som skall leda fram till en målsättning är ofta även bristfällig. 

Antikvariernas medverkan har varierat från strikt antikvarisk kontroll och rådgivning tiU 
insatser som liknar projektering. De bar för det mesta kunnat påverka uppläggningen av 
processen i ett tidigt skede. Den antikvariska kontrollen har inte alltid reglerats vid upp
handlingen och därmed kunnat genomföras endast om entreprenören har varit tillmötes
gående, vilket han dock i regel har varit. 

Projekteringen av förslags- och entreprenadhandlingar har varit mer eller mindre omfat
tande. Arbetena har alltid beskrivits i klartext. Några projektörer har betonat betydelsen av 
den "sammanlagda" projekteringen med undersökningar, förslags- och entreprenad
handlingar samt kompletterande detaljprojektering och rådgivning på arbetsplatsen under 
arbetenas gång. Projektörens närvaro på arbetsplatsen har framhållits som viktig, även 
mellan byggmötena. 

Vid upphandlingen av entreprenaderna har ställts krav på byggmästarens och arbetsled
ningens erfarenhet. Upphåndlingsformerna har skiftat. Arbetena har ofta upphandlats med 
ett fast anbud samt möjlighet för tillägg och avdrag enligt överenskomna a-prislistor. 

Fasta rutiner för slutrapportering synes endast ha funnits på Gotland. 

En modifierad modem putsningsteknik har tillämpats. På Gotland har en traditionellt till
verkad kalk använts. Den kalk som i övrigt har använts har för det mesta tillverkats på 
annat sätt än förr och många gånger har det varit hydraulisk kalk. Cement har förekommit 
mycket sällan och då som ett inslag i grundning och stockning. 

Putsens ballast, tillsatsmedel, proportionering, uppbyggnad i påslag etc. skiljer sig i regel 
från vad som förekommit förut, t.ex. använde man förr i regel fetare bruk än idag och 
putsade utan särskild grundning. Den viktigaste hantverksmässiga referensen till äldre 
hantverksteknik synes vara att putsen har slagits på med slev. 

Utseendemässigt har den historiska anknytningen gällt ytpåslagets struktur och utform
ning. Tekniska bedömningar har ibland medfört en detaljutformning utan historisk rele
vans. 

Hel omputsning är det vanligaste bland de besiktigade arbetena. Jämfört med Riksantik
varieämbetets inventering av arbeten utförda under 1960-1980 har andelen putslagningar 
minskat till förmån för fullständiga omputsningar. 
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SLUTSATSER 


Uppläggning och styrning

Klarlägg byggnadens historia 

 

När fasaderna på en kulturhistoriskt värdefull byggnad skall restaureras bör en bygg
nadshistorisk förundersökning göras i ett tidigt skede av planeringen. 

Det är inte självklart att byggnadens nuvarande utförande skall styra valet av puts och 
kulör. En gammal byggnad har vanligtvis varit med om ett flertal fasadrenoveringar samt 
många ombyggnader. Oftast är det denna sammansatta historia som är av intresse. 

Förundersökningen koncentreras normalt till två viktiga delar; dels till skriftliga källor 
och arkivforskning och dels till en studie av byggnaden på plats. Genom skriftliga källor 
får man en snabb överblick över vad som tidigare finns framtaget och bearbetat kring 
byggnadens historia. Dessa byggnadsdata bildar ett "skelett", uttryckt i årtal för viktiga 
förändringar. Många gånger berättar dock byggnaden själv allra bäst sin egen historia. 
Genom att noggrant analysera byggnaden på plats, undersöka dess olika putsskikt och 
spår av avfärgning får man en handfast och användbar information. Fynd och upptäckter 
på platsen ställer frågor till arkivmaterialet och vice versa. På så vis kan successivt en 
alltmer utförlig sammanställning av byggnadens exteriörförändringar göras. 

Vid kulturhistoriska undersökningar erhålls idag det bästa resultatet i ett nära och tidigt 
samarbete mellan antikvarie och restaureringsarkitekt. Traditionellt har det i regel varit 
antikvarien som har haft ansvaret inom detta område. Inom dagens monumentvård finns 
dock klara kopplingar mellan tekniska och kulturhistoriska ställningstaganden, eftersom 
en viktig del av monumentvården också är att slå vakt om traditionella material och 
hantverkstekniker. För en skadeanalys behövs kunskap om de olika byggnadsetappema, 
dvs. om byggnadshistorien. Vid studier av putssammansättning, ytstruktur och kulörer 
behövs kunskap om hantverkstradition, material och appliceringsteknik. För dessa senare 
analyser behövs en kunnig restaureringsarkitekt och helst också en erfaren hantverkare. 

Förutom putsens sammansättning är även putsens utseende och karaktär väsentlig. Här 
handlar det bland annat om ytstrukturen, som i sin tur hänger samman med såväl putsens 
konsistens som arbetsutförandet vid appliceringen av putsen. Var putsbruket kalkrikt/fett 
eller kalkfattigt/magert? Påfördes det med en liten murslev eller på annat sätt? Svaren på 
dessa frågor har både med kulturhistoriska och tekniska ställningstaganden att göra. 

Tag putsprov för analys av putsens bindemedel, ballast och proportionering! Detta ger 
ledning för hur renoveringsputsen skall göras. 

Den byggnadshistoriska förundersökningen skall kompletteras med en teknisk kondi
tionsbesiktning som skall klarlägga befintligt tillstånd med slitage och skador. 

Omfattningen av erforderliga arbeten är svår att uppskatta enbart genom en undersökning 
innan arbetena har påbörjats. Hur mycket av putsen är skadad, sitter dåligt, består av fel
aktiga ilagningar med kalkcementbruk etc.? Detta går inte att klarlägga förrän ställning 
rests och samtliga putsytor är åtkomliga. Dessförinnan får man ägna sig åt gissningar, som 
kan stämma hyggligt, men också vara för optimistiska eller pessimistiska. 
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Redovisa en kulturhistorisk målsättning 

Förundersökningen skall mynna ut i en kulturhistorisk målsättning för arbetena. Genom 
denna kan arbetena läggas upp på rätt sätt från början. Att korrigera uppläggningen i efter
hand är i regel ytterst besvärligt och kostsamt om det överhuvudtaget går. I målsättningen 

d annat redovisas 

ll byggnadens historiska - tekniska och arkitektoniska - värden 

ll vilken puts som skall bevaras 

ll�de historiska utgångspunkterna och riktlinjerna för den nya putsens tekniska och 
arkitektoniska utförande. 

Målsättningen skall läggas till grund för program-, förslags- och entreprenadhandlingar. 
Den bör förmedlas till alla medverkande i en restaurering. 

Gör en noggrann projektering 

En noggrann projektering är nödvändig för att man skall veta vad man köper vid upp
handlingen och för att antikvariska krav skall kunna omsättas i konkreta åtgärder. 

Samråd bör ske med de kulturminnesvårdande myndigheterna redan i programskedet. Är 
arbetena komplicerade kan det bli aktuellt med en formell myndighetsgranskning av pro
grammet, innan färdiga förslagshandlingar upprättas. 

Alla arbeten bör beskrivas i klartext. 

Motivera föreslagna åtgärder. Det är viktigt att anledningarna till valet av arbetsutförande 
finns nedtecknade. Att få ta del av motiven, såväl tekniska som kulturhistoriska och arki
tektoniska, är till mycket stor hjälp nästa gång man skall föreskriva åtgärder. Det kan 
klargöra speciella skäl till en åtgärd, som inte framgår på plats. Detkan också hjälpa till att 
för framtiden klargöra eventuella ofullkomligheter i analysen, så att denna kan preciseras 
ytterligare. 

Den som svarar för projekteringen bör ha regelbunden kontakt med arbetena under ge
nomförandet för erforderliga preciseringar och revideringar under arbetenas gång. Projek
tören bör vara en arkitekt eller ingenjör med den vidareutbildning och erfarenhet som 
behövs för restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Reglera den antikvariska kontrollen när arbetena upphandlas 

Den antikvariska kontrollanten skall bland annat se till att godkända förslagshandlingar 
följs samt att frilagda murverkspartier och underliggande äldre putslager dokumenteras. 

Kontrollantens befogenheter och medverkan under arbetenas genomförande bör regleras i 
de administrativa föreskrifterna. Där bör också ställas krav på entreprenörens erfarenhet 
av putsarbeten på kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 
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Upprätta slutrapport 

Efter att arbetena slutförts skall en slutrapport upprättas. Denna skall redovisa utförda 
arbeten och motiven för dessa samt framtagna historiska uppgifter om byggnaden. Slut
rapporten är ett kunskapsunderlag för nästa restaurering. Genom den sätts vården in i ett 
nödvändigt långtidsperspektiv. 

Restaureringsarkitekten ansvarar normalt för teknisk dokumentation och förekommande 
relationsritningar i rapporten. Ansvarig för den antikvariska delen av rapporten är den 
kontrollant som utsetts att övervaka eller utföra det antikvariska arbetet. 
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Tekniskt utförande 

Minimera ingreppen 

På en kulturhistoriskt värdefull byggnad kan både underlaget och den gamla putsen ha ett 
historiskt värde - välj därför i första hand att laga istället för att putsa om. Hugg inte ned 
bom puts som bedöms kunna sitta kvar, rensa underlaget med metoder som inte skadar 
underliggande murverk eller putslager i gott skick. 

Gör en puts som inte skadar underlaget 

Putsa med bruk av luftkalk om inte speciella skäl finns för att använda annan kalk. Puts av 
lufthårdnande kalk skadar inte underlaget. 

Efterlikna en historiskt riktig puts 

Vid lagning av äldre puts bör denna efterliknas så att lagningar och omgivande, befintlig 
puts samverkar tekniskt och fasaden inte får ett fläckigt utseende. Särskilt viktigt är det att 
lagningsputsen liknar den befintliga i ytpåslaget. Vid hel omputsning bör man efterlikna 
en puts som är historiskt riktig för byggnaden och dess byggnadsskick. 

En byggnad kan ha haft flera olika putser genom tiderna. VJ.l.ken puts som då skall efter
liknas bör bestämmas genom en samlad kulturhistorisk bedömning. 

Utseendemässigt måste den valda förebildens ytstruktur och detaljutformning efterliknas. 

Tekniskt är det viktigt att putsens sammansättning och uppbyggnad efterliknas. Binde
medlet, typen av kalk, är det primära. Stor betydelse har också brukets proportionering, 
ballastens typ och gradering, speciella tillsatser, putsens uppbyggnad i påslag etc. 

Där den antikvariska målsättningen sätts högt bör även hantverket anpassas till de för
faranden som har använts förut. Viktiga moment är brukets tillredning på byggnadsplatsen 
och sättet att applicera bruket på väggen. Platsblandat bruk stämmer med traditionen. Fabrik
stillverkat lufthårdnande kalkbruk orsakar liksom det traditionella inga skador på mur
verket men har ofta olika tillsatser. 

Var försiktig med hydraulisk kalk 

Från historisk synpunkt är det fel att använda hydraulisk kalk där den inte har använts 
förut. De moderna hydrauliska kalkbrukens tekniska egenskaper skiftar och det kan vara 
svårt att bedöma när de är för starka och täta för ett underlag. Man bör observera att vissa 
importerade hydrauliska kalktyper kan innehålla cement och gips. Om hydraulisk kalk 
måste användas, t.ex. för att man putsar alltför sent på året då det är kallt, bör den bara 
blandas i grundning och stockning som inte har direkt kontakt med luften och därför 
karbonatiserar sakta. Inblandning av cement skall helt undvikas. 
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Fogar är viktiga för murens "andning" och bör helst inte täckas av en hydraulisk puts. 
Grundning med hydrauliskt bruk kan utföras som stänkgrundning, dvs. med stänk av bruk, 
som inte blir heltäckande men ger ett mekaniskt fäste för nästa påslag 

Om murverket består av tegel eller lössten och hydraulisk kalle skall användas bör man 
testa om putsen går att ta bort utan att underlaget skadas. Detta går att göra med en prov
putsning som huggs ner när den har hårdnat efter 2-3 veckor (då den hydrauliska delen av 
bindemedlet har reagerat). 

Putsa på sommaren under lämplig väderlek 

Kalkputs och kalkfärg behöver värme, luftväxling och lagom fuktighet för att karbonati
sera. 

Utsätt inte putsen för starkt torkande solsken under karbonatiseringen. 

Putsa på senvåren eller sommaren! Den kanske vanligaste anledningen till att man vill 
göra ohistoriska kompromisser med starka hydrauliska bindemedel är att arbetena utförs 
för sent på året. Det bör vara sommarklimat, dels under putsningen och 3-4 veckor då 
putsen skall karbonatisera, dels under avfärgningen och ungefär en vecka då avfärgningen 
skall karbonatisera. 

I Mälartrakten bör arbeten med kalkputs under en normal sommar vara avslutade under 
augusti. Avfärgningen bör vara avslutad i september. Vill man ha goda säkerhetsmargina
ler bör putsningen göras klar före byggsemestern och avfärgningen omedelbart efter. 
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Arkitektoniska konsekvenser 

De besiktigade arbetena representerar olika tillvägagångssätt vad gäller det tekniska utfö
randet av putsarbeten och vilket putsmaterial som använts. Utöver detta visar arbetena på 
olika förhållningssätt eller konsekvenser beträffande arkitektoniska frågor. 
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Renoveringen av fasaderna på Strömsholms slott i Västmanland 
är ett exempel på ett väl utfört putsarbete. Arbetet utfördes som 
en reparation där ca 30% av den befintliga putsen lagades. 
Foto 1989. 
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Putsytans utförande, valet av fasad.kulör och utformningen av olika fasaddetaljer får arki
tektoniska konsekvenser och berör även kulturhistoriska frågeställningar. Det är stor skill
nad mellan putsfasaden på Strömsholms slott i Västmanlands län och på Västerplana kyrka 
i Skaraborgs län, både avseende arkitektonisk upplevelse och kulturhistorisk trovärdighet. 

Detalj av omputsat tom på Västerplana kyrka i Skaraborgs län. 
De frilagda hömkedjorna, som ligger försjunkna i förhållande 
till putsytan, innebär en förvanskning av kyrkans yttre gestaltning. 
Foto 1989. 

49 




Två exempel på anslutning mellan putsbruk och plåtavtäckning. Den övre bilden visar 
ett traditionellt utförande på Gustavianum i Uppsala. Putsen ansluter direkt mot plåten. 
Arbetet utfördes med fett kalkbruk 1984 och är i god kondition. Den undre bilden visa;· 
ett idag vanligare utförande, där plåtavtäckningen dragits upp ett stycke på fasad, både 
vid listavtäckning och fönsterbänk. Också detta arbete är i god kondition, men 
utseendemässigt harfasadenförgrovats med en ej tänkt horisontell betoning. 
Bägge fotografierna från 1989. 
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Grundfrågan är vilken relation den valda utformningen har till byggnadens egen historia. 
Det är väsentligt att det föreslagna utförandet baserar sig på en faktisk kunskap om bygg
nadens historiska utveckling och ett medvetet ställningstagande till vad som är kultur
historiskt relevant. 

Många gånger påverkas den arkitektoniska gestaltningen av en önskan att åstadkomma 
bättre eller säkrare anslutningar av putsen mot exempelvis mark eller listavtäckningar. I 
dessa ur fuktbelastningssynpunkt utsatta lägen uppträder med tiden ofta skador i form av 
putsnedfall etc .. En traditionell fet kalkputs brukar klara att ta upp och avge fukt utan att 
skadas. Exempel från Gustavianum i Uppsala och Strömsholms slott visar detta. 

Värre är det med magrare kalkbruk och naturligtvis ännu sämre med kalkcementbruk. Det 
är också de senare utförandena som gett upphov till de lösningar som Hus-AMA före
skriver. Därifrån kommer föreställningarna om att puts inte kan dras ner mot mark och att 
en listavtäckning i plåt måste dras upp 10-15 cm på vägg innan putsytan tar vid. En meka
nisk tillämpning av detta synsätt får både oönskade arkitektoniska som kulturhistoriska 
konsekvenser. Arkitektoniskt innebär uppdragna stänkbleck på fasad en ny och tidigare 
oftast ej avsedd betoning av horisontalitet. Kulturhistoriskt innebär det att byggnaden kom
pletteras med lösningar som är främmande för alla tidsperioder före 1900-talets första 
hälft. Listavtäckningarna på Anatomen i Uppsala är exempel på detta. 

Något av samma effekt erhålls när fasadputsen avslutas 20-40 cm ovan mark för att und
vika fuktsugning. Plötsligt ser det ut som byggnaden har för "korta byxor". En jämförelse 
mellan de båda upplandskyrkorna Funbo ochAlmunge visar tydligt på den utseendemässiga 
skillnaden. 

En önskan om ett historiskt korrekt utförande måste följas upp. Det räcker inte med att 
föreskriva. Utförandet måste också kontrolleras och godkännas genom besiktning av ut
förda provytor. Annars kan resultatet ändå bli något helt annat än det avsedda. I strävan att 
erhålla en traditionell slevstruken putsyta kan muraren blivit anvisad att det tydligt skall 
framgå att putsen är påförd med slev. Har man då inte enats om vad detta i praktiken 
innebär, kan resultatet bli något helt annat än det avsedda. En putsyta med kraftigt över
drivet markerade spår efter mursleven är inte traditionell, och den får definitivt olyckliga 
arkitektoniska konsekvenser. Skillnaderna i putsytorna på Varvs kyrka i Skaraborgs län 
och på Engeströmska fastigheten i Visby är ett tydligt bevis på detta. 

Det är viktigt att valda lösningar utgår från en medveten hållning till byggnadens arkitek
toniska uttryck och till vilken historisk period som avses att framhållas. Dessa ställnings
taganden är inte alls självklara och de kan variera mellan olika byggnad. Frågor av 
detta slag är lika betydelsefulla att ta ställning till liksom frågor avseende olika tekniska 
utföranden. 
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Övre bilden visar kalkputsad fasad ända ner till mark på Funbo kyrka i Uppland. Nedre 
bilden visar ett ohistoriskt utförande på Almunge kyrka i Uppland där putsen avslutats ca 
20-30 cm ovan markför att undvika fuktsugning. Den till synes lilla skillnaden i utförande 
innebär en ganska stor utseendemässig skillnad. Båda fotografierna från 1989. 
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Att låta handens rörelser med mursleven sätta sina spår i putsytan kan 
missuppfattas. Här ett exempel från Varvs kyrka i Skaraborgs län. 
Foto 1989. 
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Vackert slevslätad puts på Engeströmskafastigheten i Visby. 
Foto 1989. 
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Forskning, utveckling och utbildning 

För att kunna öka kvaliteten vid renovering av puts på av kulturhistoriska byggnader måste 
vi påverka såväl uppläggning och styrning som tekniskt och arkitektoniskt utförande. Det 
behövs forskning och utveckling inom samtliga områden. Särskilt bör kunskaperna om 
hur man putsar med luftkalk utvecklas. Det får inte vara så att man väljer hydraulisk kalk 
bara därför att kunskaperna om traditionellt putsarbete saknas. 

Inventera befintliga kunskaper, utarbeta anvisningar 

En primär insats är att inventera de kunskaper som redan finns. En sådan inventering kan 
utgöra grund för en första sammanställning av anvisningar för renovering av kalkputs. 

Anvisningarna bör redovisa dagens kunskapsnivå när det gäller det tekniska och arki
tektoniska utförandet samt alla administrativa åtgärder alltifrån inledande kulturhistoriska 
och tekniska undersökningar (mynnande ut i en kulturhistorisk målsättning) över projek
tering av förslags- och entreprenadhandlingar, upphandling, teknisk och antikvarisk kon
troll fram till garanti- och slutbesiktning samt slutrapport. 

Ett viktigt delmål för anvisningarna är att föreslå hur en kulturhistorisk målsättning vid 
restaurering av kalkputs skall redovisas, i förslagshandlingar som prövas av byggherre 
och myndigheter, i entreprenadhandlingar på vilka arbetena upphandlas och inför alla 
dem som skall utföra själva byggnadsarbetena. 

Utveckla metodiken för putslagning 

En speciell utvecklingsinsats behövs för att förbättra möjligheterna att laga befintlig puts. 
En ändamålsenlig metodik bör utvecklas, omfattande allt från planering och förunder
sökning till tekniska lösningar. 

Utveckla kunskapen om traditionell kalk.putsning 

Vid renovering av puts på vissa byggnader av hög historisk dignitet nöjer man sig inte 
alltid med ett minimikrav som t.ex. att luftkalkbruk skall användas. Man vill också att den 
nya putsen skall göras med samma typ av kalk, ballast, proportionering etc. som äldre 
putser. För att detta skall bli möjligt i en större utsträckning behövs en långsiktig forsknings
och utvecklingsverksarnhet som berör allt från kalkstenens brytning och kalkens tillverk
ning till brukets beredning, putsens sammansättning, proportionering och uppbyggnad 
med påslag och applicering. Fördjupade kunskaper måste gradvis byggas upp om vilka 
putser - lufthårdnande och hydrauliska - som har funnits, hur de har gjorts och hur motsva
rande putser skall göras idag. 
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Inventera tillgängliga byggnadskalker och fabrikstillverkade kalkbruk 

Såväl olika kalksorter som bruk av lufthårdnande eller hydraulisk kalk bör inventeras. 
Beträffande putser av hydrauliska kalkbruk behövs uppföljande forskningsinsatser. Vil
ken sammansättning, mekanisk styrka och fuktsugningsförmåga etc. har olika moderna, 
hydrauliska putser? Vilka konsekvenser har de för äldre murverk, t.ex. av lössten eller ej 
hårdbränt tegel? 

Utbilda så att antikvarisk-tekniska baskrav kan uppfyllas 

Exempel på antikvarisk-tekniska baskrav vid renovering av puts kan vara 1/ att man skall 
putsa med luftk:alk, 2/ att bruket skall blandas till på byggplatsen, 3/ att putsen skall ges en 
historiskt korrekt ytstruktur och 4/ att avfärgningen skall göras med platstillredd kalkfärg 
baserad på våtsläckt luftkalk. 

För att kompetensen på byggmarknaden skall höjas så att åtminstone sådana baskrav skall 
kunna uppfyllas behövs ändamålsenlig utbildning; av projektörer, entreprenörer, hantverk
are och fastighetsförvaltare. 

Upprätta ett centralt putsarkiv 

För den generella kunskapsuppbyggnaden på sikt bör ett centralt putsarkiv upprättas. I ett 
sådant arkiv kan putsprover från restaureringar löpande tas tillvara och analyseras. På så 
sätt kan allt mer täckande kunskaper om hur man putsat genom tiderna i olika delar av 
landet byggas upp. 
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TABELL ÖVER BESIKTIGADE ARBETEN 

Besiktningen utfördes hösten 1989 och våren 1990 

I tabellen använda förkortningar: 

KS Kalksten 
SS Sandsten 
G Gråsten 
T Tegel 

K Kalk 
Kh Hydraulisk kalk 
KC Kalkcement 

Em Emströms 
Strå Stråbruken 
Cem Cementa 
Gotl Gotlandskalk 
Kule Kulekalk 

F Fabriksblandad 
PlD Platsblandad på kalkdeg 

H Hel 
R Reparation 
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UTF Ö RAN D E 

OB J E KT Tid 
år mån 

Under
lag 

PUTS 

grundn. stockn. ytputs omf 

AVFÄRGNING 

typ ant Anmärkningar 

SKARABORGS LÄN 

Västerplana k:a 
tornet 85 08 KS K+Kh. grund 

F, Ern 
K+Kh+ dolomit 
F, Ern 

K+Kh fin 
F,Em 

H ej avf Mot s & v föll putsen ner under vintern. 
Finbruket trillade av våren -86. 

långhus + 2 torn 
fasader 

86 KS K+Kh grund 
F, Ern 

K+Kh+ dolomit 
F, Ern 

K+Kh 
F, Ern 

H 
R 

ej avf Ny ytputs på 2 tornfasader samt hel om-
putsning av långhuset. 

\Ji 
00 

Örslösa k:a, torn 
+ långhusgavel 88 08 G(+SS) K+Kh grund 

F, Ern 
K+Kh+dolomit 
F, Ern 

K+Khsprit 
F, Ern 

H K 
F, Ern 

2 Bet puts bilades ner. 

övr fasader 88 08 G (+SS) Smärre ilagningar R K 
F, Ern 

2 Drywall från -68 togs bort med lätt 
blästring, vallning, hydraultvätt. 
Prov på detta gjordes -87. 

Åsle k:a 89 SS+G K+Kh grund 
F, Ern 

K+Kh 
F, Ern 

K+Kh 
F, Ern 

H K 
F, Ern 

2 Mycket C-ilagningar, vilket angavs som 
motiv för att ta bort all puts. Arbetena 
pågick vid besiktningen. 

Varvs k:a, torn 84 08
10 

KS+SS Bet K+Kh 
F, Ern 

K+Kh H K 
F, Ern 

2 Ca 80% av putsen angavs vara bom, 
varför hel omputsning genomfördes. 

långhus 88 KS+SS H K 
F, Ern 

2 Endast ommålning. 

Öttums k:a, torn 87 G (+SS) K+Kh grund 
F, Ern 

K+Kh+dolomit 
F, Ern 

K+Khsprit 
F, Ern 

H K 
F, Ern 

2 All puts knackades ner. Huvudskälet 
var tidigare målning med plastfärg. 

långhus 88 G(+SS) K+Kh grund 
F, Ern 

K+Kh+dolomit 
F, Ern 

K+Khsprit 
F, Ern 

H K 
F, Ern 
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UTF Ö RANDE 

OBJE KT lld 
år mån 

Under
lag 

PUTS 

grundn. stockn. ytputs omf 

AVFÄRGNING 

typ ant Anmärkningar 

ÄLVSBORGS LÄN 

Eriksbergs k:a 89 G K+Kh grund 
F, Ern 

K+Kh 
F, Ern 

? H K 
PID, Gotl 

7 Mycket G-ilagningar samt målning med 
plastfärg -68 motiverade hel omputsning. 
Arbetena pågick vid besiktningen. 

VÄSTMANLANDS LÄN 

VI 
\0 

Västerås slott 89 T K 
F, Ern 

K + tegelkross K+tegel
kross 

R K 
PID 

4 Bet KG-puts från 1960-t finns upp till 1,5 m 
ovan mark. Den knackas ner. Tegelkross, 
gul resp röd beroende på fasad, blandas 
med kalk och slås på i 3 skikt. De nu utförda 
arbetena är tänkta som offerskikt. 

Strömsholms slott 

MALMÖHUS LÄN 

88 T K+ 1 
tegelkross 
+ 1/2 sand 

K+ 1 
tegelkross + 
1/2 sand 

K R K 
PID, Gotl 

7 30 % lagning. Äldre puts togs bort med 
högtryckstvätt. Sedan borstning och alg
medel(väteperoxid). Putsen hade 30% 
förhöjt bindemedel och dolomit som 
ballast. I sanden var iblandat träkol (kros
sad grillkol). 

Slimminge k:a 89 G Bet KG 
F 

Kh 
F 

R KG 
F, Ern 

2 Bef KG-puts målad med På Mur och 
en gummifärg. Blästrades bort på 
långhus varvid ytputs åkte med. Ytputsen 
är en tysk Kh-puts, enl uppgift Hessler
kalk. 



UT FÖRANDE 


O B J E KT lid 
år mån 

Under
lag 

PUTS 

grundn. stockn. ytputs omf 

AVFÅAGNING 

typ ant Anmärkningar 

Vanstads k:a 89 03
06 

T 1Kh:4 
F,Cem 

1Kh: 1K:8 
+ nöthår 

2K:1Kh:12 H K 
PID 

6-7 Utgångspunkt är torrsläckt murkalk E 
som blötlagts. Stänkgrundning med C-
bruk på stora gråstenar. K-bruk 2 dygn 
i lave före användning. 

O'I 
0 

Bosjöklosters k:a, torn 83 08 SS+T 1Kh:4 
F,Cem 

1 Kh:1 K:8 
+ nöthår 

3K:1Kh:16 H K 
PID 

6-7 Fönsternischerna är endast avfärgade. 
Stänkgrundning KC21 på gråsten o hård 
sandsten. Luftporbildande medel tillsatt. 

Tirups k:a 85 08 G 1Kh:4 
F,Cem 

1Kh:1K:8 
+ nöthår 

2K:1Kh:12 H K 
PID 

6-7 Ev stänkgrundning med C-bruk på stora 
släta gråstensytor. 

Raus k:a 88 G 1Kh:4 
F,Cem 

1Kh:1K:8 
+ nöthår 

2K:1Kh:12 R K 
PID 

6-7 Fasaderna repareras bit för bit. 

Båstads k:a, 
långhus 83 08 G+SS+T 1Kh:4 

F,Cem 
1K:1 Kh:8 
+ nöthår 

3K:1Kh:16 H K 
F, Ern 

2 På strävpelare bel KC-bruk. Målades med 
K-färg även de. Stänkgrundning KC21 på 
stora gråstenar och hård sandsten. Luftpor
bildande medel tillsatt. 

HALLANDS LÅN 

Skummeslöv k:a 83 G H K 
PID, Kule 

6-7 Vid rengöring föll tunn bel K-,:>uts ner. 
Naturstenen blästrades. Fogning med 
stampad kalk efter pensling med Kh. 
Sedan avfärgning direkt på naturstenen. I 
första strykningen blandades fint dolomit-
mjöl. Har hållit mycket bra. 



UTFÖRANDE 


PUTS AVFÄRGNING 
O B J E KT lid Under

år mån lag grundn. stockn . ytputs omf typ ant Anmärkningar 

STOCKHOLMS LÄN 

Kv Karlavagnen 79 T KCstänk K K H K 2 I huvudsak i gott skick. Viss missfärgning 
F F F F och urlakning. 

°' - Karlbergs slott, mittdelen 85 T K K+dolomit K+dolomit R K 6 Fästonger, utsmyckning i frontespiser etc 
F, Strå F, Strå F, Strå PID målade med linoljefärg. Viss putsvittring 

i anslutning till sockel på entresidan. 
Missfärgning av smutsrinning under fäs
tonger etc. I övrigt i gott skick. 

Lennartsnäs herrgård 87 T K+Kh K+Kh K R K 3 Huvudsakligen i god kondition. 
F, Ern F, Ern F, Ern F, Ern 

Almare-Stäkets herrgård 88 T K+Kh K+Kh K H K 4-5 Avfärgningen ojämnt urlakad. I övrigt i god 
F, Ern F, Ern F, Ern PID kondition. 

Spånga kyrka med 83 G KSprit R K 5-6 Huvudsakligen i god kondition. 
F, Strå PID 

Bondaska gravkoret 83 T K R K 5-6 Missfärgning ner mot listverk och mot 
F, Strå PID sockel. I övrigt i hygglig kondition. 



UTFÖRANDE 


OBJEKT Tid 
år mån 

Under
lag 

PUTS 

grundn. stockn. ytputs omf 

AVFÄRGNING 

typ ant Anmärkningar 

GOTLANDS LÄN 

Mästerby kyrka 89 KS 1 K:2,5 1K:2 H K 
PID 

5 Tornet hade stora putsskador och puts ned
fall. Algangrepp förekom i stor omfattning 
och kraftig nedsmutsning. Hela tornet put
sades om. På långhuset skedde endast 
avfärgning. 

0\ 
N S:t Hans, Visby 83 KS K K R K 

PID 
5 I huvudsak i god kondition. 

Engeströmska huset 89 KS 1K:2 R K 
PID 

5 Sentida spritputs avlägsnades. Mot gatsid
an medeltida puts som ilagades, filtades 
och avfärgades. Övriga fasader mer omputs· 
ning. Putsbruket blandades på jordsläckt 
kalk och kördes i aktivator. 

Grötlingbo kyrka 86 ss K H K 
PID 

6 Sandstenstornet var mycket nerblött och 
illa däran. Putsen gjordes som en kalkslam
ning eller brett utstruken fogning med kalk· 
deg. Den är i huvudsak i gott skick, men på 
tornet förekommer missfärgningar. Troligen 
är dessa orsakade av att murverket inte var 
uttorkat utan fortfarande transporteras vat
ten ut. 

Eke k:a, tornet 85 ss K+Kh 
F, Ern 

K+Kh 
F, Ern 

1 K:3 R K 6 Hel omputsning -70. Mycket missfärgning/ 
alger på tornet samt smärre nedfall. På lång
huset förekommer smärre putsnedfall på 
sockel. 



UT FÖRAND E 


O B JEK T Tid 
år mån 

Under
lag 

PUTS 

grundn. stockn. ytputs omf 

AVFÄRGNING 

typ ant Anmärkningar 

O'I 
w 

Rone kyrka 

Buttle kyrka 

85 11 

88-89 

KS 
(+SS) 

KS 

KC2:1 K+Kh 
F, Ern 

1K:2,5 långh 
Kh torn 
F 

K 
PID 

1K:3 
PID 

R 

R 

K 
F, Ern 

K 
PID 

2 

5 

Arbetena gjordes i november. I princip hel 
omputsning av tornets övre del och i övrigt 
ilagning. Det förekommer stora putsnedfall 
och omfattande putsvlttring på tornet och 
små putsnedfall men relativt omfattande 
putsvittring på långhuset. Putsnedfallen på 
tornet kom ganska snart och på samma stäl
len där det tidigare varit putsnediall. 

Kyrkan putsades -56 med KC-bruk, troligen 
KC 2: 1 . Denna puts rengjordes med väte
peroxid för att få bort alger. K-putsen tillsatt
es dolomitkross. Idag i gott skick. 

UPPSALA LÄN 

Gustavianum 84 T 1K:3 
Spec, Strå 

1 K:1 
Spec, Strå 

R K 
PID, Gotl 

4-5 Utslockningen har 3 mm ballast, där 1/3 är 
dolomitkross. I ytputsen är all ballast 1 mm 
dolomitkross. Bruket var specialblandat. 
I stort sett i mycket god kondition. 

Funbo kyrka 89 G KC 
F, Strå 

K 
F, Strå 

Ksprit 
F. Strå 

R K 
F,Strå 

2 Ca 15% nedknackning och omputsning. 
Rengöring via högtryck. Spritputsen har en 
inblandning av 8 mm ärtsingel. På enstaka 
ställen mot mark har putsen släppt från äldre 
underliggande puts. Annars i gott skick. 



UTF Ö RANDE 

OBJEKT lid 
år mån 

Under
lag 

PUTS 

grundn. stockn . ytputs omf 

AVFÄRGNING 

typ ant Anmärkningar 

Almunge kyrka 86 G KC 
F, Strå 

K 
F, Strå 

Ksprit 
F, Strå 

R K 
F, Strå 

2 !lagningar gjordes nertill mot mark och på 
kontreforterna. Det var mycket skador ner 
mot mark, varför putsen idag ej går ända ner 
Smärre saltutfällningar på korets östra fasad 
annars i god kondition. 

i 
Husby-Långhundra 
kyrka 

89 G K 
F 

R K 
PID 

2-3 Ingen projektering gjord. Finns ej doku
mentation om detta arbete. Förmodligen 
mycket KC i underliggande puts. Slarvig 
rengöring. Färgen blandades troligen på 
Hammarkalk, för tjock. Färgvittring och smär
re putsnedfall förekom tidigt och har sedan 
ökat i omfattning. 

Vidbo kyrka 77 G KC 1:3:12 K 
F,Strå 

Ksprit 
F, Strå 

H K 
PID,Gotl 

5 Sandblästring och nedknackning utfördes. 
Puts och avfärgning i god kondition . 



I denna rapport redovisas en inventering av arbeten med kalkputs som 
utförts under 1980-talet på kulturhistoriska byggnader. Rapporten följer 
upp en tidigare rapport om arbeten med kalkputs under 1960-1980. 

Tyngdpunkten i redovisningen ligger på det tekniska utförandet samt på 
arbetenas uppläggning och styrning men även det arkitektoniska utförandet 
belyses. 

Utgångspunkten har varit det kulturhistoriska värde byggnaderna har som 
vittnesbörd om ett äldre byggnadsskick, framför allt i sitt tekniska utfö
rande. Huvudsyftet har varit studera hur detta värde har tagits tillvara. 
Som en uppföljning har redovisats vilka slutsatser som kan dras om hur 
kalkputs bör renoveras och vilka forskningsbehov som föreligger. 

Rapporten ger ett underlag för forsknings- och utvecklingsverksamhet. 
Diskussionen om hur puts skall renoveras riktar sig emellertid också till 
byggherrar, projektörer och antikvarier. 
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