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1.2 Mur och puts. Utvändig puts

Denna hantverksdokumentation ingår i en serie av häften som beskriver de arbeten som
utförts under restaureringen av Mälsåkers slott 1993–96. Häftena ska inte uppfattas
som instruktioner utan just en dokumentation av hur uppgifterna lösts på Mälsåker.
För innehållet svarar hantverkare och handledare på Byggnadshyttan Mälsåker.
Projektledare: Hans Sandström. Redaktör: Jakob Strömholm.

Byggnadshyttan Mälsåker har som mål att restaurera Mälsåkers slott, att vidareutbilda
hantverkare och att utveckla kunskap om traditionella metoder och material. Hyttan
drivs av Riksantikvarieämbetet. Generalentreprenör under perioden 1993–96 var Rein-
hold Bygg Stockholm AB.

MUR OCH PUTS. UTVÄNDIG PUTS

Häftet är baserat på intervjuer med murarna Leif Danielsson och Roy Franzén samt
byggnadsbeskrivningen.
Sammanställning och illustrationer: Jakob Strömholm.
Foto där inget annat uppges: Hans Sandström och Jakob Strömholm.
Layout: Jenny Franke Wikberg och Alice Sunnebäck.
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MÅLSÄTTNING, DOKUMENTATION OCH FÖRUNDERSÖKNING

Målsättningen har varit att återskapa husets tidigaste färgsättning och detta utan att
riva ner senare tiders putslager och färgskikt. Fasadernas skick och utförande har noga
dokumenterats och en mängd bruksprover har tagits på slottets fasader. Proverna har
sedan analyserats på Sveriges provnings- och forskningsinstitut i Borås samt av Riksan-
tikvarieämbetets institution för konservering. Dokumentationen och provanalyserna
har legat till grund för putsarbetena och även för slottets färgsättning.

Förundersökningen har visat att fasaden på 1680-talet hade två ytstrukturer – slät
puts på sockel, hörnkedjor, band, fönsteromfattningar, nischer och pilastrar – samt en
grövre putsyta på de övriga större väggfälten. De slätare partierna var i huvudsak färga-
de i ljust grått och de grövre i svagt gult. Enligt räkenskaper från tiden var taket täckt
med rödfärgat spån. Detta utseende stämmer också väl med en liten målning av Mäls-
åker från 1689 av Carl Gripenhielm (fig. 1).

Fig. 2. Fasad mot Mälaren. Foto: Sigurd Curman 1907.

Fig. 1. Detalj ur Carl Gripenhielms karta från 1689.
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FÖRARBETEN

För att rengöra och få bra fäste för den nya putsen ovanpå de äldre putsskikten så
våtblästrades ytorna med 0,6 mm blästersand. Blästringen utfördes av en speciell entre-
prenör med stor försiktighet för att inte i onödan skada de äldre putsskikten. Försök
med stålborstning av ytorna visade sig bli alltför tidsödande.

Efter blästringen vattensprutades fasaderna försiktigt med högtryck för att få bort
sandrester.

PUTSNINGEN

Putsarbetena gjordes åren 1995 och 1996 och varade från mars till och med september.
Underlaget förvattnades rikligt 3 gånger med början ett dygn före varje ny putsning.

Väggfälten med grövre struktur

”De grövre ytorna kvastades på med 1–3 lager stockningsbruk till en total tjocklek
mellan 5 och 10 mm. Tjockare skikt än 10 mm ville spricka. Putsen kvastades på vått-
i-vått utan väntan emellan. Om det uppstod krympsprickor så trycktes de till med puts-
sleven medan bruket torkat något men fortfarande var mjukt. I första och andra påsla-
get blandades tegelkross in i bruket.”

De släta partierna

”De släta ytorna putsades först
med ett skikt finstockning och
sen med ett skikt ytbruk. Andra
skiktet slogs på tidigast 1 dygn
efter det första skiktet eftersom
det inte gick att bearbeta de två
skikten vått-i-vått, för då drogs
det första skiktet ned.”

I de lägen där putsen ansluter
mot sten och fönsterkarmar
drogs ritsar som sprickanvisning.
Ytputsen arbetades in med skum-
plastbelagd filtbräda (fig. 3).

Fig. 3. Ytputsen arbetas in med skumplastbelagd filtbräda.
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BRUKET

Kalken var våtsläckt kalk från Gotland som levererades i 20-liters burkar. Sanden kom
från en grustäkt i Enhörna och tegelkross från företaget Bara Mineraler i Malmö. Kalk-
stensmjölet (CEMKARB K100) levererades av Nordkalk Kalcium.

Bruksrecept

Stockningen:
20 l kalkdeg
14 l sand med 0–3 mm kornstorlek
9 l tegelkross 0–3 mm (endast i de två första skikten)

Finstockningen:
20 l kalkdeg
40 l sand med 0–3 mm kornstorlek
2 l kalkstensmjöl 0–0,1 mm

Ytbruket:
20 l kalkdeg
25 kg kalkstensmjöl 0–0,1mm
Tegelvatten

”För att tillreda tegelvattnet blandade vi hälften vatten och hälften tegelkross i en 25
liters tunna och rörde om. När tegelkrosset sjunkit undan så hälldes ytvattnet med
finmaterial försiktigt av och blandades i det bruk som vi kallat ytbruket. Därpå hälldes
nytt vatten på i tunnan och proceduren upprepades”.

Bruket blandades vid bruksstationen i en långsamgående planblandare (fig. 4).
”Grovstockningens konsistens var något styvare än finstockningens. Finstockningen

och ytbruket kunde rinna av sleven, dvs något lösare än mannagrynsgröt.”

Fig. 4. Bruksblandning i planblandare.

Kalkstensmjöl

Våtsläckt kalk

Tegelkross

Sand



6  Byggnadshyttan Mälsåker � hantverksdokumentation   MUR OCH PUTS / UTVÄNDIG PUTS

EFTERBEHANDLINGEN

Eftervattning

2 gånger per dag under 4 dagars tid vattensprutades de nyputsade ytorna försiktigt för
att de inte skulle torka ut för snabbt.

Karbonatisering

När putsbruket torkar inleds även en kemisk process då den släckta kalken (kalciumhy-
droxid) tar upp koldioxid från luften och omvandlas till kalciumkarbonat (kalksten).
Karbonatiseringsprocessen som sker utifrån ytan och inåt i putsen kontrollerades med
hjälp av fenolftaleinprov.

Efter två veckor hade putsen karbonatiserat tillräckligt för att kalkavfärgningen
skulle kunna påbörjas.

KALKAVFÄRGNINGEN

Kalkvattning

För att putsen skulle kunna ta emot kalkfärgen jämnt så kalkvattnades ytorna med
ryggspruta (fig. 5).

Fig. 5. Kalkvattning.
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Tillredning av kalkvatten

”1 burk (20 l) våtsläckt kalkdeg vispades upp i 120 l vatten som fick stå i minst ett dygn
tills kalken sjunkit. Därpå hälldes det klara kalkvattnet försiktigt av och man kunde
hälla på nytt vatten att vispa upp kalkdegen i.”

Kalkavfärgning gjordes sedan på den våta kalkvattnade ytan. För att undvika mål-
ningsskarvar på större ytor så målade man med en murare per bomlag och fram till ett
hörn eller annan naturlig avgränsning. Färgen fick torka ett dygn innan nästa färgskikt
ströks på, annars så löstes den underliggande färgen upp.

För att få den grå färgen att fästa (täcka) bättre så kalkvattnades mellan strykning-
arna. Totalt gjordes 7 strykningar som avslutades med en kalkvattning på torr yta.

VERKTYG

Verktyg som använts vid putsarbetena

• Rivbräde med skumplastbeläggning (fig. 6)
• Plafondpensel (för kalkavfärgning) (fig. 7)
• Putsslevar (fig. 8 och 9)
• Modifierade putsslevar (avrundade och nerslipade) (fig. 10 och 11)
• Ritsverktyg (fig. 12)

Fig. 6. Rivbräde.
Fig. 7. Plafondpensel.

Fig. 8. Putsslev.

Fig. 9. Putsslev. Fig. 10. Modifierad
putsslev. Fig. 11. Modifierad

putsslev.

Fig. 12. Ritsverktyg.



8  Byggnadshyttan Mälsåker � hantverksdokumentation   STUCKATUR / RUM 3:a

Fig. 13. Västra flygelns fasad mot terrassen.


