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FÖRORD

Denna rapport redovisar ett arbete kring dokumentation och analys av kalkputs från fem skånska 
medeltida kyrkor och från Mälsåkers slott i Södermanland. Det har varit ett samarbete mellan 
Riksantikvarieämbetet, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Lunds Tekniska Högskola och 
Stråbruken AB. Programmet formulerades 1992 inom det Nordiska kalkbruksseminariet - ett nätverk 
med deltagare från Danmark, Finland, Norge och Sverige - och presenterades även inom det europeiska 
Eurolime. Delar av arbetet redovisades 1993 på svenska och engelska,: ”Gammal kalkputs med god 
beständighet - analys och utvärdering” respektive ”Analysis of Old Lime Plaster and Mortar from 
Southern Sweden - a contribution to the Nordic Seminar on Building Limes”. För den svenska 
versionen ansvarade Riksantikvarieämbetet och för den engelska Sveriges Provnings- och 
Forskningsinstitut i Borås, SP Report 1993:34.

Rapporten vänder sig till forskare, såväl byggnadsarkeologer som materialvetare, och till intresserade 
antikvarier och arkitekter. Den ska vara ett underlag för vidare utvecklingsarbete men kan också vara till 
nytta för dem som vill lära sig mer om sammansättning och uppbyggnad hos gammal puts.

Projektansvarig på Riksantikvarieämbetet har varit Hans Sandström. Ansvariga för sammanställning och 
redigering har varit fil.dr Jan Erik Lindqvist, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i Borås och 
fil.dr Barbro Sundnér, Riksantikvarieämbetet.

Marianne Lundberg 
avdelningschef
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Materialäkthet, autenticitet vad gäller de använda materialen, är ett vanligt krav inom byggnadsvården. 
Motiven är såväl kulturhistoriska som tekniska och estetiska. Kraven har vuxit under de senaste 
decennierna. Alla områden berörs, från snickeri till mureri och smide. Utgångsmaterialet är avgörande för 
det hantverksmässiga resultatet och därmed den visuella helheten.

Efter några decenniers okritisk användning av den moderna materialindustrins produkter började vi på 
1970-talet inse att kunskaper om material och hantverk är nödvändiga när äldre byggnader skall vårdas. 
Ett gemensamt mål för mycket av den kalkbruksforskning som pågår i Sverige och utomlands är därför 
att öka kunskapen om de gamla brukens egenskaper och om hantverkstekniken. Denna strävan motiveras 
både historiskt och tekniskt. Det innebär att många variabler måste studeras, så som kalkstenens ursprung, 
brännings- och släckningsförfarandet, ballastens sammansättning och storleksfördelning, olika tillsats
medel, blandnings- och appliceringsmetoder.

Kundskapsfältet är brett och det är viktigt att åstadkomma ett kunskapsutbyte mellan arkeologen 
arkitekter och materialforskare. Därför skapades på initiativ av detta projekt ett samlande kontaktnät för 
nordisk kalkbruksforskning - ett nordiskt kalkbruksseminarium. Detta samarbete utvecklades till ett 
forum för utbyte av erfarenheter och resultat, vilket i sin tur resulterat i samarbetsprojekt på nordisk basis.

Att forskningsuppgiften är angelägen märks bland annat genom att intresset är stort i hela Europa. 
Eurolime - Development and Manufacturing of Lime for Preservation of Monuments - är ett projekt under 
Eurekas paraply, med deltagare från flera länder. Resultaten fran vara svenska undersökningar har 
avrapporterats successivt vid Eurolimes och andra internationella möten (Lindqvist et al. 1993,1994 och 
1994). I Storbritannien samlar The Building Limes Forum både enskilda entusiaster och institutioner med 
intresse för att utveckla och sprida kunskap om kalk och kalkbruk. Även här har vårt svenska projekt 
diskuterats.

1.2 Syftet med projektet

Projektet har utgått från den grundläggande tanken att en restaurering som strävar efter att uppfylla krav 
på materialäkthet och reparerbarhet måste vara baserad på kunskap om och förståelse av de ursprungliga 
materialens egenskaper. En beskrivning av brukens tekniska egenskaper utgör en del av denna baskun
skap. För att ta fram denna information krävs analysmetoder som är lämpliga och som är allmänt 
accepterade. En annan del i en sådan förståelse är sammanställning av den information som finns i de 
skrivna källorna. Formulering av analysbehov i samband med restaurering av murade och putsade 
byggnader förutsätter en teknisk och teknikhistorisk kunskap om brukens egenskaper

Syftet med undersökningen avser dels att undersöka vad som karaktäriserar ett bra bruk som 
utgångspunkt för nytillverkning av restaureringsbruk och dels att undersöka vad som karaktäriserar bruk 
från olika tidsepoker och möjligheten att studera val av råvaror tillverkningsprocesser o.dyl. Gemensamt 
för dessa mål är att pröva olika analys- och dokumentationsmetoder och att försöka utkristallisera de mest 
lämpliga för olika frågeställningar. Undersökningen har därför utgått från att fastställa olika bruks 
egenskaper och karaktäristika samt deras kronologiska och tekniska relation till den aktuella byggnaden 
utifrån dels byggnadsarkeologisk dokumentation, dels tekniska analyser

En strävan inom projektet har varit att åstadkomma ett kunskapsutbyte mellan arkeologen arkitekter och 
materialforskare. Detta har främst gjorts inom projektet men även genom det nordiska kalkbruks semina
riet. Det har även ansetts viktigt att genom deltagande i internationella möten följa utvecklingen utanför 
Norden och sprida resultaten från detta projekt i en vidare krets.
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1.3 Material

Förutsättning för att provtagning skall kunna ske är att den görs i anslutning till en putsrestaurering och 
att denna kombineras med byggnadsarkeologisk undersökning. Denna förutsättning har delvis styrt valet 
av byggnader, som undersökts i detta projekt. För framställning av bindemedelkalk till puts- och fogbruk 
kan valet av råvara, dvs. olika sorters kalksten, vara av betydelse för materialets egenskaper och är 
följaktligen av betydelse för undersökningen. I synnerhet i Skåne finns flera tänkbara använda kalkstens
typer. Därför har valet av lämpliga objekt i Skåne också styrts av denna faktor (jfr Lindqvist et al. 1992- 
1993). Eftersom avsikten bl a var att pröva egenskaper och karaktäristika för bruk från olika perioder 
valdes också byggnader som kunde representera så många tidsperioder som möjligt. Detta gällde framför 
allt de medeltida kyrkorna i Skåne: Benestad, Hög, Lyngsjö, Saxtorp och Västra Ingelstad. Utöver dessa 
omfattar undersökningen Mälsåker, ett 1600-tals slott i Södermanland, figur 1.1. Några prover har 
tillkommit i efterhand från andra undersökningar: Hammarlunda kyrka, 1100-tal, i Skåne, Borgholms 
slott 1200-1500-tal på Öland, Granhammars 1700-tals slott i Uppland samt Glasgow Cathedral, 1200-tal, 
och Justice Steading, 1700-tal, i Skottland.

Granhammar

Miilsåke.

Borgholm

Saxtorp
HammarlundaHög VO

# Benestad

100 KM

Figur 1.1. De undersökta byggnadernas geografiska placering. Ofylld cirkel avser i efterhand kompletterade 
byggnader. Utöver dessa har prov undersökts från två byggnader i Skottland.



1.4 Metod

Ett problem med existerande metoder för analys av bmk är att de är anpassade till modema material.Till 
exempel baseras beräkningen av blandningsförhållandet för ett kalkbruk vid kemisk analys på den 
kemiska sammansättningen hos modema bindemedel. Även den stora variationen hos de historiska 
bmken innebär svårigheter. En studie av kalkbruk i Sverige är en studie av åttahundra år av produktut
veckling. Detta ställer krav på att metoderna skall vara flexibla och kunna anpassas till den aktuella 
frågeställningen.

Ett önskemål var att få fram analysmetoder som kunde tillämpas direkt på plats. Generellt har detta visat 
sig ställa stora krav på erfarenhet hos den som gör fältarbetet. De flesta former av kvantitativa studier i 
fält har visat sig vara osäkra och ger begränsad information om brakens tekniska egenskaper Vissa 
egenskaper iakttas dock bättre i fält än i laboratorium. Dit hör främst större strukturer och putsstratigrafi 
samt material som förekommer sparsamt, till exempel kolbitar Därför har iakttagelser vid provtagningen 
stor betydelse för den totala tolkningen. Under projektet har därför fältiakttagelser noterats i för detta 
ändamål utarbetade blanketter. Avsikten med dessa har också varit att ge riktlinjer för relevant och 
jämförbar information om puts/brak som i allmänhet döljs eller avlägsnas i samband med restaurering 
samt som dokumentation av sparade prover.

1.4.1 Byggnadsarkeologisk dokumentation

Med hjälp av arkeologisk analysmetod kan man få fram den enskilda byggnadens konstruktion och 
förändringar i en relativ kronologi utifrån stratigrafiska förhållanden. Vid jämförelse med andra byggna
der kan man så småningom finna vissa typologiska element som kan användas som kriterier för närmare 
datering. Putslager och fogbrak är utmärkta stratigrafiska hjälpmedel under förutsättning att de kan 
kopplas till förändringar av byggnaden.

Förändringar av t ex byggnadsmaterial och byggnadsteknik avslöjar olika förutsättningar som funnits vid 
byggnadstillfället. De kan vara byggherrens motiv, stams, tillgång till arbetskraft, råvaror o dyl. De kan 
också vara hantverkarnas bakgrund, traditioner, byggnadsorganisation m m. Genom att studera kalkbru
kets innehåll och egenskaper skulle det kunna ge oss kunskap om skillnader i framställningsmetoder och 
val av råvaror som tillsammans med andra egenskaper i byggandet kan antyda något om bakomliggande 
orsaker.

Riksantikvarieämbetet har givit ut en handledning i byggnadsarkeologisk undersökning med anvisningar 
till hur puts- och fogbrak kan beskrivas och i viss mån analyseras (Andersson, K & Hildebrand,A. 1988). 
Ändå utförs inte sådana undersökningar systematiskt vilket framför allt beror på att det ännu inte finns 
någon utvärdering av vad sådana beskrivningar och analyser betyder De beskrivningar som förekommer 
är oftast relaterade till den enskilda byggnaden för att särskilja och identifiera de olika puts- och fogtyper 
som förekommer i en relativ kronologi. Många byggnadsarkeologer har dock en erfarenhetsmässig 
uppfattning om vissa typiska kronologiska skillnader, som oftast beskrivs utifrån struktur och hårdhets
grad. Det har därför blivit allt vanligare att man tar små provbitar av brak från olika perioder för att på 
sikt bygga upp en exempelsamling, som också skall kunna undersökas i efterhand då lämpliga metoder 
har tagits fram för undersökning av relevanta frågeställningar

För att kunna bedöma ett provs värde är det nödvändigt med information av skilda slag. Därför var målet 
att utarbeta en lämplig dokumentationsblankett. Vad som dokumenteras är dock avhängigt av syftet med 
dokumentationen. I första hand bestämdes detta till att ge en ungefärlig datering av provet, information 
om var på byggnaden det har tagits och att söka få fram en relevant och jämförbar beskrivning. Tanken 
var att beskrivningen skulle prövas mot de resultat som kom fram i de fortsatta tekniska undersökningarna 
för att utvärdera metodens möjligheter och lämplighet (se kap 2, 3 och 5).
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1.4.2 Dokumentation av tekniska egenskaper

En ambition har varit att ge en så bred dokumentation som möjligt av de prover som ingått i studien. Detta 
har innefattat egenskaper som blandningsförhållanden, kalkklumpar i bindemedlet, typ av ballast, 
hydrauliska egenskaper, hållfasthet, fukt- och frostegenskaper

Även förekomsten av tillsatsmaterial, som tegel, slagg och lera, samt tillsatsmedel, exempelvis blod, har 
bedömts som viktiga att beskriva kvantitativt och kvalitativt.

I vissa fall kan tolkningen av resultaten vara kontroversiell. Dit hör exempelvis tolkningen av kalkklum
par i bruken, hur de är bildade och vilken roll de har haft i braken. Även analys av tillsatsmedel i gamla 
brak, exempelvis blod som är känt från äldre litteratur, tillhör kategorin omdiskuterade resultat. Föga är 
dock gjort när det gäller analyser av dessa material. En viktig frågeställning är här om proteinerna finns 
kvar i braken efter flera hundra år och om man inte riskerar att analysera föroreningar

För andra metoder har tolkningen försvårats av att det studerade materialet har förändrats under 
århundradenas gång. Dit hör kanske främst frostegenskapema. De studerade braken har dels härdat under 
mycket lång tid och dels utsatts för ett stort antal frostcykler innan de slutligen provats inom detta projekt.

En förhoppning var även att inom detta laboratorieprojekt utnyttja resultat från pågående litteraturstudier 
Detta har tyvärr endast kunnat göras i begränsad omfattning. En tekniskt inriktad sammanställning av 
skrivna källor hade vid flera tillfällen varit till hjälp vid tolkningen av analyserna.

Projektformuleringen innebär även en begränsning. Cementinblandade och starkt hydrauliska brak ingår 
ej. Likaså faller lerbraken utanför denna ram. I detta projekt har ej heller ingått att studera nytillverkade 
bruk.

1.4.3 Valda undersökningsmoment

Den information som ansågs vara väsentlig att få fram med hjälp av dels byggnadsarkeologiska och dels 
tekniska metoder kan presenteras i nedanstående sammanställning. (Den planerade genomgången av 
skriftligt källmaterial kunde tyvärr inte genomföras.)

Byggnadshistoria. Byggnadens byggnadstekniska egenskaper, ålder, förändringar och restaureringar är 
en grundförutsättning för vidare analys såväl kronologiskt som tekniskt. Vidare kan dess geografiska 
placering vara avgörande för val av råvara. Råvarans tillgänglighet kan också vara beroende av 
byggherrens möjligheter för val av material. Fältundersökning och arkivsökning.

Putsstratigrafi. Putsen har i regel lagats vid ett flertal tillfällen på en gammal byggnad.Värje putslager 
ger en relativ kronologi. Närmare datering kan ev. göras vid undersökning av relationen med andra detaljer 
i byggnaden och genom arkivaliskt material. För att kunna bedöma variationerna mellan olika putslager 
samt ge en ungefärlig datering är det nödvändigt att skilja dem åt vid analys och provtagning. 
Fältundersökning och arkivsökning.

Brukets funktion. Vilken funktion braket haft, t ex ytterputs, fogbrak eller putsunderlag för kalkmålning, 
kan vara avgörande för brukets sammansättning. Fältundersökning.

Putslagrets tjocklek. Puts kan läggas på i tjocka lager eller i flera tunna lager. Detta är av betydelse för 
karbonatiseringsprocessen och andra egenskaper hos braket. Fältundersökning.

Beskrivning av bruket. Vid vaije byggnadsarkeologisk undersökning beskrivs de olika brak- och 
putslagren verbalt. Med hjälp av teknisk analys bör man tydligare kunna precisera vad en beskrivning bör 
innehålla så att jämförelser kan göras. Fältundersökning i kombination med laboratorieanalys.

Vidhäftning (sammanhållningsstyrka). Detta kan vara av avgörande betydelse för brukets kvalitet. 
Frågan är vari variationerna består och vad de kan betyda för kvaliteten. Fältundersökning, olika metoder 
prövas.
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Tryckhållfasthet. Avser att fastställa nivån på hållfasthet, som också indirekt visar andra egenskaper. 
Fysikaliska provningsmetoder prövas i laboratorium.

Densitet. Ett bruk med hög densitet (kompakthet) anses i allmänhet ha en bättre hållfasthet. Fysikaliska 
provningsmetoder prövas i laboratorium.

Fukttekniska egenskaper (frostbeständighet). Fukt är oftast en förutsättning för nedbrytning, t ex i 
samband med frost. Undersökningen avser att pröva om det finns ett samband mellan fukttekniska 
egenskaper och kapillärsugningsegenskaper. Fysikaliska provningsmetoder testas i laboratorium.

Bindemedlets karaktär och volym. Bindemedlet, dvs kalken, är den huvudsakliga komponenten i 
bruket. Dess karaktär och proportion i bruket är väsentliga för brukets egenskaper. Om det är möjligt att 
fastställa varifrån råvaran hämtats kan detta också ge kunskap om tillgänglighet under olika perioder. 
Undersöks både okulärt i falt samt med kemisk analys och mikroskopering.

Tillsatsmedlet. För att bruket skall vara lättare att bearbeta tillsätts ofta olika medel, t ex luftporbildare 
och konsistensgivare. Enligt tidigare beskrivningar har man i äldre bruk tillsatt t ex olika mjölkprodukter. 
Undersöks okulärt i fält samt med kemisk analys och mikroskopering.

Tillsatsmaterialets typ och volym. Flera olika typer av tillsatser förekommer i äldre kalkbruk. Orsakerna 
till val olika materialtyper kan vara av vitt skilda slag. Ofta förekommer t ex träkol i såväl större som 
mindre bitar. Dessa anses antingen vara rester av bränningsprocessen eller vara sekundärt tillsatta. Andra, 
t ex tegelkross, ger en färgnyans på bmket medan t ex fibrer, kan ha en armerande effekt. Undersöks både 
okulärt i fält och med mikroskopering.

Ballastens typ, form och volym. Variationerna kan bl a ha betydelse för brukets hållfasthet. De kan också 
bero på olika traditioner. Okulära undersökningar tyder på kronologiska skillnader men också på 
skillnader i bmkets användning, t ex som fogbruk eller putsunderlag för kalkmålningar. Undersöks både 
okulärt i fält och med mikroskopering.

Blandningsförhallande bindemedel/ballast. Variationer av brukets sammansättning kan bero på flera 
olika faktorer, såväl tekniska som hantverksmässiga traditioner. Undersöks både okulärt i fält och med 
mikroskopering.

Korn i bindemedlet (=kalkklumpar). Kalklumpar är vanligt förekommande i äldre bruk. Man har 
diskuterat om de har med framställningsprocessen att göra eller om de är tillsatta sekundärt (Hidemark 
och Holmström 1984, s.14, Larsen 1980). Undersöks både okulärt i fält och med mikroskopering.

Färg. Bmkets färg beskrivs vanligen vid byggnadsarkeologiska undersökningar, oftast endast för att 
användas som jämförelse mellan olika putslager på en och samma byggnad. Därför ställdes frågan om 
färgvariationer har betydelse för bmkets egenskaper eller sammansättning.
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2 Byggnadsarkeologisk dokumentation

2.1 Fältundersökning

Fältundersökningarna utfördes i två perioder i samband med provtagningen. Den första perioden ägde 
rum under sommaren 1992 och omfattade de skånska medeltidskyrkorna Lyngsjö, Hög och Saxtorp 
(Delrapport 1992-1993). Den andra perioden utfördes under sommaren - hösten 1993 och omfattade 
Västra Ingelstads och Benestads medeltida kyrkor i Skåne samt 1600-talsslottet Mälsåker i Söderman
land. Vid de skånska kyrkorna dokumenterades provtagningen i anslutning till pågående byggnadsarkeo- 
logiska undersökningar.

Före provtagningen fömtsattes en beskrivning av byggnadernas material och konstruktion samt ombygg
nader och restaureringar i ett kronologiskt perspektiv. I vissa fall fanns sedan tidigare uppgifter, i andra 
fall gjordes en första byggnadsarkeologisk analys, som kunde kompletteras vid den pågående byggnad- 
sarkeologiska undersökningen.

2.1.1 Saxtorps kyrka, Skåne

Kyrkan, som ligger cirka 3 kilometer från kusten söder om Landskrona, ser vid första anblicken inte ut 
som någon medeltidskyrka (figur 2.1). Kyrkan fick sitt nuvarande utseende på 1860-talet. Endast 
långhuset och tornets bottenvåning är medeltida. Vid putsrestaureringen 1992 gjordes en byggnadsarke
ologisk undersökning av Petter Jansson, Landsantikvarien i Lund. Endast den löst sittande putsen skulle 
avlägsnas och ersättas med ny kalkputs. Stora delar av senare putslager bevarades. Murverksdokumen- 
tationen omfattade endast de murpartier som var frilagda från senare putslager.

IM—ms

1/00-TĄL /800-TAL

Figur 2.1 Saxtorps kyrka. Plan med markering av kyrkans olika byggnadsperioder.
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Byggnadshistoria
Beskrivningen av kyrkans byggnadshistoria grundar sig på en första sammanställning av murverksdoku- 
mentationen i samarbete med Petter Jansson samt av en tidigare sammanställning av bl a kyrkans 
arkivalier (Sundnér 1970).

1100-tal. Endast långhuset är bevarat från kyrkans äldsta period. Ursprungligen har det även funnits ett 
kor samt troligen en absid. I långhusets sydmur finns två bevarade fönster och i dess västmur ett, som nu 
är synligt från tornet. En rikt omamenterad sydportal är till hälften bevarad. Fönster- och portalomfatt- 
ningama liksom hömkedjor och sockel är av nordvästskånsk sandsten. Murarna, som är cirka en meter 
tjocka, är uppförda som skalmurar av flinta och fältsten med inslag av sandsten. Ursprungligen har det 
sannolikt inte funnits någon heltäckande puts utan enbart brett utstrukna fogar

1200-1300-tal. Kyrkan har troligen redan under 1200-talet eller tidigt 1300-tal, fått ett kvadratiskt 
västtom. Endast dess nedre del är bevarad och uppförd i skalmur av gråstenar med mycket jämna flata 
godsidor. Tomet har hömkedjor av sandstenskvader, sannolikt Höörsandsten. Det fanns inga bevarade 
rester av urspmngliga putslager. Fogbmket var utstruket över stenarna. På långhusets nordmur fanns 
välbevarad slätputs, som sannolikt har tillkommit redan under äldre medeltid, kanske samtidigt med 
tomet. Sandstensparti erna var dock oputsade. Den romanska sydportalen har varit målad med röd och gul 
kalkfärg, kanske samtidigt med att kyrkan putsades.

1300- 1400-tal. Långhuset fick kryssvalv av tegel daterade till 1300-talets andra hälft. Samtidigt murades 
de romanska fönstren igen och ersattes av två spetsbågiga fönster av tegel. Utanför nordportalen byggdes 
ett vapenhus, som invändigt försågs med kalkmålning på långhusmuren. Sedan vapenhuset rivits kom 
kalkmålningen att sitta utvändigt och blev överputsad. Vid en restaurering 1970 påträffades fragment av 
målningen, som vid senaste restaureringen inte berördes av omputsningen. Målningen har tidigare 
daterats till 1400-talet. Ett vapenhus har även funnits utanför sydportalen. Under senmedeltiden har 
omfattande putslagningar och kalkmålningar utförts både på långhus och tom. Samtliga putslager har 
varit slätputs.

1500- 1600-tal. Det södra vapenhuset bör ha rivits någon gång före 1600-talets slut då det inte är nämnt 
i det arkivaliska materialet. På långhuset har en tunn puts med spår av blågrå målning mnt höm och 
muröppningar tillkommit efter rivningen av vapenhuset. Enligt arkivaliska uppgifter målades tomet med 
blå ränder 1692, något som dock ej fanns bevarat. Flera lager av puts och slamning, som troligen tillhört 
denna period, påträffades på olika delar av kyrkan.

1700-tal. Från 1700-talet nämner arkivaliema en del reparationer och förändringar 1737 reparerades 
tomet och försågs med ankarjäm. Nya fönster sattes in i kyrkan 1747 och 1774. Ett av dessa påträffades 
i sydfasaden med en samtida grov slätputs.

1800-tal. Före den stora ombyggnaden av kyrkan 1862 har putsen lagats flera gånger bland annat med 
en rödfärgad spritputs. 1862 ersattes kor och absid med ett nytt kor samt korsarm åt söder Det norra 
vapenhuset revs och de båda urspmngliga portalerna murades igen. Delar av sydportalen påträffades och 
användes som byggnadssten i det nya koret. Samtliga fönster gjordes enhetliga. 1884 påbyggdes tomet 
och försågs med spritputs.

1900-tal. En större invändig restaurering utfördes av Eiler Graebe 1950. Samtidigt byttes samtliga fönster 
och dörrar ut och till tomet byggdes en ny utvändig stentrappa. Kyrkan kalkades ständigt under hela 1900- 
talet och samtidigt utfördes smärre putslagningar. Den senaste gjordes 1970, då det romanska fönstret i 
söder samt sydportalen togs fram. Den puts som då användes var en KC-puts.

2.1.2 Högs kyrka, Skåne

Den medeltida kyrkan i Hög ligger 12 km norr om Lund och 5 km från Öresundskusten. Största delen av 
den romanska kyrkan är bevarad (figur 2.2). Den byggnadsarkeologiska undersökningen utfördes av 
Petter Jansson, Landsantikvarien i Lund, i samband med putsrenoveringen sommaren 1992. Murverks- 
dokumentationen omfattade i stort sett hela kyrkans utvändiga fasad. Beskrivningen av kyrkans 
byggnadshistoria baseras på denna undersökning samt tidigare publicerat material (Edenheim 1972).
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Byggnadshistoria
1100-tal. De äldsta delarna av kyrkan är absid, kor och långhus. Kyrkan var troligen inte putsad i detta 
skede. Det ursprungliga bruket var utdraget över stenarna och hade ritsade fogar.

1200-1300-tal. Under denna period uppfördes tornet vars nedre delar är bevarade. Någon ursprunglig 
puts kunde inte iakttagas på tornet. Fogbruket var inte utstruket över stenarna vilket dock kan tyda på att 
tornet ursprungligen varit putsat. Utanför kyrkans ursprungliga nordportal, byggdes ett vapenhus i tegel. 
Detta putsades inte förrän på 1800-talet. Dess väst- och nordmur finns bevarad. Mot korets nordmur 
byggdes en sakristia, som dock inte är bevarad.

1700-1800-tal. Den övre delen av tomet revs 1722. Långhuset fick ett nytt fönster och de tre befintliga 
förstorades. På olika delar av kyrkan påträffades en gulaktig kalkfärg, som möjligen kan sättas i samband 
med dessa förändringar. 1807 utvidgades det norra vapenhuset och fick samtidigt en grov slevdragen och 
kvastad puts. Tomet förhöjdes 1842. Den första spritputsen kom samtidigt. 1890 utvidgades vapenhuset 
mot väster och hela kyrkan försågs med vit och gul kalkfärg.

-K>B
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Figur 2.2. Högs kyrka. Plan med markering av de olika byggnadsperiodema (Edenheim 1972).

2.1.3 Lyngsjö kyrka, Skåne

Lyngsjö kyrka ligger i nordöstra Skåne, 10 kilometer söder om Kristianstad (figur 2.3). Sommaren 1992 
gjordes en byggnadsarkeologisk dokumentation i samband med putsrenovering. Undersökningen utför
des av Helén Lilja, Länsmuseet i Kristianstad. Restaureringen avsåg endast ersätta lös puts, som skulle 
knackas ned.

Byggnadshistoria
Beskrivningen av kyrkans byggnadshistoria grundar sig på resultat av murverksundersökningen (Lilja 
1992) och publicerade arkivaliska data (Holmstedt 1956).

1100-tal. Kyrkans äldsta bevarade delar är koret, långhuset och de västra delarna av ett västtom. Murarna 
är uppförda i skalmursteknik av fältsten. Dendrokronologisk datering visar att kor och långhus bör ha 
byggts före 1160-talet (Bartolin 1989).
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1300-1400-tal. I tornets sydmur tog man upp en ny tegelomfattad dörröppning till en förmodad trappa i 
tommuren. Sannolikt putsades kyrkan i samband med dessa förändringar. Möjligen kan den understa 
slätputsen föras till denna period.

1700-tal. Hela tomet byggdes om. Ommumingen sträcker sig även över den södra delen av tornets 
västfasad. Den har även inneburit att den ovannämnda ingången till tomet murades igen. Murverket består 
av fältsten med skolning av tegelflis och småsten. Ovanpå denna finns slätputs med fragment av blåsvart 
kvadermålning, sannolikt kimrök, runt höm och muröppningar och har tillkommit efter tornets ommur- 
ning. Blinderingar i tornets gavelröste dekorerades med röd målning. 1796 revs absiden och ersattes med 
korets nuvarande östmur.

1800-tal. 1825 rappades och vitmenades kyrkan och 1827 fick koret en ingång i öster. Vid restaureringen 
1863 fick kyrkan sin nuvarande västportal och utformning på samtliga fönster. Hela kyrkan putsades med 
grov spritputs.

uoo-tal
i

UiO-TAL IHOO-TAl x\N nOO-TAL Vv- 1800-/900-TAL

Figur 2.3 Lyngsjö kyrka. Plan med markering av olika byggnadsperioder. (Efter Lilja 1992)

2.1.4 Benestads kyrka, Skåne

Den medeltida kyrkan ligger i sydöstra Skåne, ca 5 km sydväst om Tomelilla i kanten av Fyledalen. 
Kyrkan är till största delen bevarad från medeltiden (figur 2.4). Smärre putsdelar hade ramlat ner under 
våren 1990 varför en byggnadsarkeologisk förundersökning utfördes samma år av Barbro Sundnér 
(Sundnér 1990). Någon större putsrestaurering utfördes dock aldrig utan endast lagning av de skadade 
partierna.

Byggnadshistoria
1100-1200-tal. De äldsta delarna av Benestads kyrka är koret och långhuset. Urspmngligen hade kyrkan 
även en absid. Murarna, som är förhållandevis tunna (ca 80-90 cm) är uppförda av kalktuff från Fyledalen. 
De gamla stenbrotten ligger strax nedanför kyrkan.

1300-1500-tal. Invändigt fick koret kryssvalv och kyrkan smyckades med målningar under 1300-talet. 
Långhusets två kryssvalv är sannolikt senare och har omkring år 1500 försetts med målningar. I väster 
tillfogades ett tom. Av detta återstår idag endast dess bottenvåning, som tycks vara uppfört av marksten. 
Mot långhusets sydmur fanns fram till 1859 ett vapenhus.

1800-tal. Hela kyrkan fick nya tak. Årtalet 1833 finns fortfarande i absidens bly tak. Hela kyrkan putsades 
och kalkades 1835. 1859-60 byggdes absiden helt om från gmnden och tornets övre delar revs. Eftersom 
det fortfarande är årtalet 1833 på absidtaket verkar det som man återanvänt det äldre blytaket. Alla valv
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och murar skulle iståndsättas. De nuvarande fönsteromfattningama är från denna restaurering. Vapenhu
set i söder revs. Samtidigt byggdes långhusets västra vägg om. I putsskadan på långhusets nordvästra höm 
syns gränsen för det medeltida murverket. Hörnet är ombyggt med tegel och ett sekundärt insatt 
gravstensfragment. 1868 var det dags för reparation av tornets nedre del. 1873 anmärktes att valven hade 
fått allt större rämnor. Foten vid långhusets nordöstra höm förstärktes med bättre gmnd. Eftersom det inte 
syns några spår efter gmndförstärkning här men däremot i det sydöstra hörnet kan det vara detta som avses.

1900-tal. 1907 fick långhuset nytt golv och 1920 dekoreras interiören med schablonmålningar. 1936 kom 
domkyrkoarkitekt Eiler Graebes första restaureringsforslag. Han påpekar bl a att södra korvalvet har 
fuktfläckar. All schablonmålning föreslås tas bort och väggarna målas med limfärg. 1949-53 genomför
des en omfattande restaurering som, utöver takomläggning, enbart berörde kyrkans inre.

jSv

U-1100-TAL 1300-TAL 1900 'TAL /800-tal

Figur 2.4. Benestads kyrka. Plan med markerade byggnadsperioder.

2.1.5 Västra Ingelstads kyrka, Skåne

Kyrkan ligger i sydvästra Skåne, ca 20 km söder om Malmö. Av den ursprungliga kyrkan återstår endast 
långhuset, som senare är förlängt i väster och försett med nytt kor i öster (figur 2.5). En byggnadsarke- 
ologisk undersökning utfördes 1993 av Petter Jansson, Landsantikvarien i Lund, i samband med en 
utvändig putsrestaurering. Beskrivningen grundar sig på en preliminär rapport av Petter Jansson.

Byggnadshistoria
1100-1200-tal. Kyrkans urspmngliga kor är rivet. Humvida den haft absid är osäkert. Det från byggnads
tiden bevarade långhuset är byggt av gråsten med inslag av kvartsit, kritsten och flinta. Fogarna är rikligt 
skolade. Kyrkan var förmodligen inte putsad utan endast försedd med brett utstmkna och ritsade fogar. 
Kyrkans sockel är av rödgrå sandsten, troligen Övedssandsten. Hömkedjoma är av kritsten med inslag 
av sandsten medan rundbågsfriser liksom fönster- och portalomfattningar är av kritsten.

1200-1300-tal. Långhuset tycks ha blivit förlängt åt väster. Utanför sydportalen byggdes ett vapenhus av 
gråsten och tegelmurad trappgavel. Eventuellt fick kyrkan i detta skede sin första heltäckande slätputs.

1400-1500-tal. Kyrkan fick en ny heltäckande tunn siamning i samband med nya fönsteröppningar. 
Invändigt försågs den med kryssvalv av tegel.

1500-tal. Det ursprungliga koret ersattes med en östförlängning, som sannolikt fick urspmngliga 
kryssvalv. Murarna av skalmursteknik byggdes invändigt av tegel och natursten och utvändigt av 
åtminstone delvis återanvänt tegel på ett sockelparti av gråsten. De utvändiga tegelfogama ritsades och 
fasaden rödkalkades. Under korgolvet inrättades ett gravkor.
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1500-1600-tal. Korgaveln fick sin nuvarande barockutformning. Under perioden gjordes sannolikt flera 
kalkningar som kom att dölja fasadernas tidigare rödfäigning.

1700-tal. Fönsterutvidgningar påbörjades. Kyrkan fick en grövre slamning eller tunn putsning med 
svartmålade kvaderimitationer i hörnen. Vapenhuset byggdes om och förhöjdes.

1800-tal. Ett västtom tillfogades kyrkan 1855. Tornet byggdes om och försågs med tornspira 1894. 
Kyrkan täcktes av spritputs och vitkalkades. Detta förfarande har därefter upprepats vid flera mer eller 
mindre omfattande putslagningar. Under århundradet togs även nya fönster upp.

1900-tal. Fram till 1993 omfattade restaureringarna under 1900-talet främst interiören.

0 10 20 30m
1 .... i .... J I I
Västra /h&elstads Kyrka. By&g.hadsi/tvecklav<; Eftcr UPf>niT«iHG,<,AJ7M/H& av Arat. £/lea Gr/s.b£ /*S6, P ja/vssoh 7996

Figur 2.5. V Ingelstads kyrka. Plan med byggnadsperioder markerade (Jansson 1998).

2.1.6 Mälsåkers slott, Södermanland

Slottet ligger vid Mälarstranden på Selaö 50 km väster om Stockholm. Det är helt präglat av tre 
byggnadsperioder och var ett av Sveriges bäst bevarade 1600-tals slott (figur 2.6). Större delen av slottets 
inredning förstördes efter en brand i januari 1945. Den provtagning som genomförts inom detta projekt 
har utförts i samband med den nu pågående omfattande restaureringen av slottet. Beskrivningen baseras 
på Schnell (1969).

Byggnadshistoria
1400-tal. Under 1400-talet var Mälsåker en sätesgård. Av denna finns endast två tunnvälvda källare 
bevarade. Dessa ligger i sned vinkel till övriga huset.

Hans Åkesson Soops hus. 1608 köptes huset av Hans Åkesson Soop som 1609 började bygga det nya 
Mälsåker. Detta hus var 36 x 12 meter och förmodas ha varit i tre våningar Detta hus utgör den centrala 
delen av det nuvarande Mälsåker och präglar fortfarande det nedre våningsplanet.

Gustav Soops hus. Februari 1672 påbörjades en stor ombyggnad av slottet. Arkitekt var Nicodemus Tessin 
d. ä. medan Benedix B ullman var byggmästare. Stukaturtaken i slottets övervåning utfördes under ledning 
av den italienska stukatören Carlo Carove som vid denna tid även arbetade med Drottningholms och 
Ulriksdals slott.

Vid denna ombyggnad uppfördes de fyra flyglarna och trapphuset på norra sidan samt den monumentala 
yttertrappan mot Mälarstranden. Huset stod klart 1679. Kalken togs från Åland, Öland och Gotland medan 
det tegel som användes till murarna brändes i slottets egna tegelugnar
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2.1.7 Inventeringsblankett

Den dokumentation som utfördes i fält registrerades på blanketter med ett prov på varje blankett (se bilaga 
2:1). Ett prov kunde ibland innehålla flera putslager vilket registrerades. Vid analys i laboratorium 
separerades ibland de olika lagren och nya nummer tillfogades. Tyvärr kompletterades inte den 
stratigrafiska informationen och därmed finns en del provnummer som inte är relaterade till den datering 
som gjordes i fält.

Under första etappens undersökningar innehöll blanketterna följande information:
Byggnaden: Objekt, landskap, län, socken 
Provtagningen: Provnummer, provtagare, datum, provmetod
Provet: Typ (puts, fogbruk o.dyl.), datering, läge, exteriör/interiör, typ av underliggande murverk 
Kommentar: T ex lagerbeskrivning i relativ kronologi

Vid etapp två kompletterades blanketten med beskrivning av bruket:
Beskrivning: Tjocklek, ytbehandling, färg, bindemedlets fetthalt, hårdhetsgrad, kalkklumpar, porositet 
Ballast: Gradering, form och material 
Tillsatser: Träkol, hår och dylikt 
Utdragshållfashet (som prövades i fält)

Även om själva proverna inte beskrevs i den första perioden gjordes beskrivningar av puts- och fogbruk 
i anslutning till den byggnadsarkeologiska undersökningen. Eftersom provtagningen skedde i samband 
med restaurering var i regel inte den byggnadsarkeologiska analysen avslutad vilket medförde svårigheter 
att närmare kunna datera de enskilda proven vid själva provtagningen.

Utöver registrering på blanketter markerades provtagningsplatsema på fasadritningar I vissa fall kunde 
de byggnadsarkeologiska fasaduppmätningama användas (figur 2.7). I andra fall användes äldre fasad- 
uppmätningar och planer som underlag (se figur 2.6).

17



iEHB

• Borrprov B Sågprov A. Avknackat prov

Figur 2.7. Exempel på dokumentation av provtagning i samband med byggnadsarkeologisk dokumentation. 
Lyng sjö kyrka, efter Lilja 1992.

2.2 Stratigrafi

Gamla stenbyggnader har i regel utsatts för flera större eller mindre renoveringar och ibland även 
regelrätta ombyggnader. Vid varje tillfälle blandas nytt bruk, både för omfogning och putsning (i 
förekommande fall). Putsen har dessutom i regel avfärgats, ofta med kalkmålning som i sin tur har behövt 
förnyas. Vid dokumentation av dessa olika fogbruk, lagningsbruk, puts- och kalkfärgslager krävs en 
noggrann undersökning av deras förhållande till byggnadens olika byggnadsfaser och till varandra. Vid 
putsrestaureringar avlägsnas i regel de löst sittande putslagren, vilket kan innebära att vissa heltäckande 
lager helt avlägsnas eller att fragment av flera olika putslager kan sitta på en murfasad utan att de har någon 
kontakt med sådana detaljer i byggnaden, som kan avslöja deras relation till byggnadsförändringar. För 
att kunna fastställa putslagrens kronologi i förhållande till byggnaden bör man ha tillfälle att följa de olika 
lagren innan putsnedknackning sker. Så är tyvärr sällan fallet. I bästa fall ges möjlighet till provknack
ningar före en restaurering så att man får en ungefärlig bild av antalet puts- och kalklager.

De ur dateringssynpunkt säkraste bruken är de som ligger innanför fogarna samt de putslager som täcks 
av daterbara målningar. I övrigt blir det den relativa kronologin som får vara avgörande. Oftast har man 
en heltäckande ganska sen puts, ofta från 1800-tal, som är den som skall renoveras. I regel finns det 
arkivaliska belägg på totala omputsningar från 1700-talet och framåt som kan användas som ramar för 
olika putslager. Vi ser dock att det inte är ovanligt att man helt tagit bort äldre putslager innan man satte 
på det senaste - framför allt under 1900-talet (det händer tyvärr fortfarande och utan dokumentation av 
de äldre lagren).

Vid dokumentationen i samband med provtagningen varierade möjligheterna att bedöma provens ålder 
beroende på hur långt den byggnadsarkeologiska undersökningen hade kommit. I tabell 2.1 presenteras 
samtliga prov fördelade mellan olika typer och ungefärlig ålder. De flesta proven är fogbruk från 1100- 
talet. Totalt dominerar dock putsprover med dominans från 1800-talet. Här framgår också att de svårast 
daterbara bruken är de som tillhör den senmedeltida perioden, 1300 till 1600. I

I några fall fick en preliminär datering och relativ kronologi göras vid en första provknackning (Hög, 
Saxtorp). I andra fall fanns heltäckande puts som kunnat identifieras med skriftliga källor och på sätt var 
daterad (Mälsåker). Vid de byggnadsarkeologiska analyserna (Saxtorp, Lyngsjö, Hög, Västra Ingelstad) 
kunde närmare samband mellan olika putslager och byggnadernas förändringar tydliggöras. Här presen
teras ett exempel från Saxtorps kyrka (för övriga se Lindqvist et al. 1992-1993).
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Tabell 2.1. Ungefärlig åldersfördelning av samtliga prov fördelade på 
olika typer av bruk

Ålder Fogbrak Puts Kalklager Lagning S:a
Odat 1 1
1100-t 14 9 23
1200-1400 6 6
1300-1400 2 2
1400-1600 1 5 1 7
1500-t 1 1
1600-t 5 1 1 7
1700-t 2 5 1 8
1800-1850 5 5
1850-1870 10 10
1960-t 1 1 2
S:a 23 45 1 3 72

2.2.1 Putsstratigrafi för Saxtorps kyrka

Då endast löst sittande puts avlägsnades kunde putsens stratigrafi inte helt tydligt urkiljas. Putslagren var 
relativt fragmentariska och ofta svårtolkade. Det var därför omöjligt att få en exakt stratigrafi, i synnerhet 
som överliggande lösa putslager redan var borttagna vid undersökningstillfället på de flesta murpartier. 
Sedan den löst sittande putsen avlägsnats dokumenterades de bevarade putslagren och nya putsprov (som 
dock ej ingår i denna undersökning) togs, figur 2.8.

Ett försök till relativ kronologi visas i figur 2.9 (baserat på P. Janssons analys). Putslagningar med 
kalkcement från 1970-talet - eventuellt från tidigare lagningar - förekom på både långhuset och tomet
(I) . Den totala omputsningen med spritputs på 1860-och 1880- talet omfattade samtliga byggnadsdelar
(II) . En rödfärgad spritputs fanns fragmentariskt på både tomet och långhuset och har sannolikt varit

*------------ 1------------ 1 I I I I I I i

SAXTOPPS KyRKA LÅn&HUS£TS/ToM£TJ Nordfasad 
Uppmätt Ocm Uitat Ai/ fijamssom 7991/9g

frilast
MURVERK

ItOO-lfåO-TAL \£*_CEM£Hmi.7/6T 
x BRuk

1
■Puts liso-aoo -y'rim/JSOO-Tv. I I- os£&fr£r/it ■■'■■ ' 1----1 ” ToOO-Jfoo-Tj,
-m-wo-TAL m-Å-råiL, p ,£-G€T Xa/ä) C£4 T

Figur 2.8. Saxtorps kyrka, långhusets och tornets nordfasad. Bevarade putslager från olika perioder sedan den löst 
sittande putsen avlägsnats. (P. Jansson 1992).
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Spritputs
Lagningar

Långhus, Västporta! tom 
1970-t?

XV
Putslagningar vid fönsteromfattningar 

Vitt, fett m kvastad slamning 
Tomet 

1500-1600-t?

Grov slätputs
Vitt, hårt, fett, medelgrov ballast 

Sek fönster i långhuset 
1747?

XIV Slamning
A. Gul, slät, 1-2 mm tjock 

B. Grov till slät. Kvastad gul-vit, hårig 
Tom 

1600-t?

Slamning
Grov till slät kvastad slamning 

Vit, fet, hårig 
Tomet 
1747?

Lagningsbmk m spritputs 
Smuligt, gulbrunt, leraktigt m vit 

spritputs
Tom, lagningar fr a vid fönster 

1800-t?

T Fogbruk
Gulaktigt, hårt. fett, fin ballast 

Vid sek fönster i västfasaden. Samtida 
med valvslagning 

1300-1400-tal?

Putslagningar
Vitt, fett, hårt, fin ballast, 2 mm tjockt. 

Utanför S vapenhuset 
1500-t?

Mur- och fogbruk
Gråvitt, hårt, fett, fin ballast m kalkklumpar, träkol 

1100-t

1 Murbruk och puts 
Slätputs. Vitt, fett, hårt, fm ballast, träkol

På sekundär fönsteromfattning i långhus, S 
1500-t?

2 B?, 2C:1?- före rivning av s vapenhuset

VI Puts-slamning m gråblå målning
1-2 mm. Grovt kvastad. Gulvitt, medelgrov ballast m träkoisbitar, gott 

om korta hår
_______________________ 1500-1600-t?________________________

v 1 Mur- och fogbmk
Gråvitt, hårt, fett, fin ballast, stora kalkklumpar, 

träkolsflis, små träkoisbitar 
Tom

1200-1300-t

Spritputs m röd kalkfärg 
Gråvitt, halvfett relativ grov ballast 

Långhus, tom 
1800-t?

Spritputs m slätputs på lister och höm 
Murbruk, grågulvitt, smuligt, löst rel grov ballast 

Långhus, kor, tom 
1860-1880-tal 

2 A

Slätputs
Gråvitt, hårt, fett, rel grov ballast m mnda sandstenskron, 

större träkoisbitar, många stora kalkklumpar 
Långhus, tom 
1100-1200-t?

Gulvitt, hårt, fett, fm till medelgrov ballast, tegelflis, gott om hår, taktegel. 
Efter rivningen av det södra vapenhuset 

1600-t?1D:1?

Grov, kvastad slamning

Slätputs
Vitt, hårt, fett, kalkklumpar, träkol, lite tegelflis, medel till grov 

ballast m av mnda sandstenskom 
Lagningar vid sek fönster i långhusets sydmur - samtidigt med 

valvslagning?
1300-1400-t?

Figur 2.9. Saxtorps kyrka. Puts- och bruksprovemas relativa kronologi i en stratigrafisk framställning. Heldragen 
linje anger säkerställd relation, streckad förmodad relation. Siffror med fet stil anger provnummer.

heltäckande (III). Den har troligen tillkommit någon gång under 1800-talet. Tomet har lagats flera gånger, 
bland anat med en lerhaltig spritputs (XII).

En grov slätputs kunde iakttagas i anslutning till ett fönster på långhuset, som sannolikt kan dateras till 
1747 enligt arkivaliska belägg (IV). Humvida de olika rester av slamning på tomet kan föras till 1700- 
eller 1600-talet är mera osäkert (XII, XIV, XV).
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De blå ränder som, enligt arkivaliska uppgifter, målades på tomet 1692 påträffades inte. Däremot fanns 
spår av blågrå målning på långhuset i anslutning till ett tunt putslager (VI). Detta har tillkommit i 
anslutning till rivningen av det södra vapenhuset, något som bör ha skett före 1690-talet.

Vissa putslager förekom endast i anslutning till enstaka förändringar (VII, VIII, IX, XIV) och har inte 
kunnat identifieras som heltäckande omputsning.

På långhusets nordmur fanns en välbevarad slätputs (X). Den låg direkt ovanpå det ursprungliga 
murverkets fogbruk (XI) och kan antagas ha tillkommit i samband med tombygget, kanske på 1200-talet. 
På tomet fanns ingen motsvarande puts, sannolikt inte bevarad. Fogarna var inte utstmkna över stenarna, 
vilket kan tyda på att tomet urspmngligen varit avsett att putsas.

2.3 Verbal beskrivning av bruk och puts

Vid byggnadsarkeologiska undersökningar görs i allmänhet en verbal beskrivning av bmkets/putsens 
karaktär för att fungera som jämförelse med andra bmk/puts inom samma byggnad. Hittills har dessa 
beskrivningar inte använts för någon närmare analys och jämförelse. De flesta byggnadsarkeologiska 
undersökningar utförs av enstaka personer inom en viss region. På så sätt skaffar sig dessa personer 
erfarenhet av vad som kännetecknar de kronologiska variationerna av olika bmks- och putstyper inom 
regionen.

De verbala beskrivningarna i detta projekt baseras i huvudsak på en okulär bedömning av putsen. Vilka 
parametrar som inkluderades förändrades under projektets gång så att större vikt kom att läggas vid 
egenskaper och förhållanden som bättre studerades vid byggnaden än i laboratoriet. Så beskrivs var provet 
är taget, underliggande murverk, ytbehandling och en åldersbedömning. Dessutom färg, största ballast
storlek, förekomst av träkol, hår, tegel eller andra tillsatser och större kalkklumpar. Det är viktigt att 
beskriva det som förekommer i liten andel eller som enstaka kom. Exempelvis förekomst av träkol eller 
största komstorlek.

Tabell 2.2. Beskrivning av puts och bruk vid byggnadsarkeologisk undersökning. Förenklad samman
ställning efter Jansson 1992.

Högs kyrka
Ålder IlE Färg Hårt Ballast Ballast Fett Träkol Kalkkom Tegelflis Hår Övrigt
1100-1300 sätt/fogbruk vitt 2 fin X X X

1200-tal slätputs grågult 2 fin grov X X X

1200-t fog gråvitt 0 fin X X X

1200-1400 fog gulgrått 2 fin X X X X

1300-t? slamning vitt 2 fin grov X

1400-1600 slätputs gult 2 medel X

1400-1600 slamning gulvitt 1 fin X X X X X

1500-t slätputs gult 2 fin-grov X X X

1600-1800 slätputs vitt 2 medel X

1600-1800 slätputs vitt medel grov X träflis, snäckskal
1700-1900 slätputs ____ §ult 1 grov X

Saxtorps kyrka
Ålder Typ Färg Hårt Ballast Ballast Fett Träkol Kalkkom Tegelflis Hår Övrigt
1100-t sätt/fog gråvitt 2 fin X X X

1100-1300 slätputs gråvitt 2 grov X X X

1200-1400 sätt/fog grågul vitt 2 fin X X X

1300-1500 slätputs vitt 2 medel X X X

1400-1600 slätputs gulbrunt 2 medel X X X X

1400-1600 slätputs gulbrunt 2 medel X X

1500-t lagning vitt 2 fin
1600-t puts gulvitt 2 medel X X

1600-t puts gulvitt 2 medel X X

1800-t ? spritputs gråvitt grov 1
1862 spritputs grågulvitt 0 grov
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Resultaten redovisas i tabellerna 2.2 och 2.3. Det är särskilt intressant att se på resultaten fran Skåne där 
man har gjort många byggnadsarkeologiska undersökningar Erfarenheterna från dessa arbeten visar att 
de tidigmedeltida bruken i allmänhet skiljer sig från de senmedeltida genom ballastkom av mindre storlek 
och oftare stora kalkklumpar och träkoisbitar. Bmken efter 1400-talet innehåller hår, tegel och andra 
tillsatser samt oftare större andel ballast. Detta stämmer i stort med iakttagelser gjorda i fält under detta 
projekt (se tabell 2.2 och 2.3). Tegelkross förekommer inte i de äldsta bmken (vilket är naturligt då tegel 
ännu inte producerades i någon större utsträckning förrän in på 1200-talet). Om träkol förekommer är det 
i form av större bitar i de äldsta bmken och mindre i de senare.

Samtidigt måste man vara medveten om att regionala skillnader förekommer och att putsens ytstruktur 
kan vara ett resultat av en medveten strävan efter ett visst uttryck. För ett 1600-talsslott (Mälsåker) kan 
putsen ha haft en annan betydelse än för en medeltida kyrka som omputsas vid samma tid. Likaväl kan 
ett fogbmk vara av helt annan karaktär än ett putsbmk, även om de är samtida. I de prover som tagits finns 
inte lika många puts- respektive fogbmk från olika perioder representerade.

Tabell 2.3. Beskrivning av bruk- och putsprover sammanställning av blankettinformation. Omfattar information från flera 
byggnader. VI = Västra Ingelstad, B = Benestad, M = Mälsåker

Ålder T VD Färg Hårt Ballast form Gradering Porositet Fett Träkol Kalkkom Hår Övrigt Provnr
fin < lmm lite X rikligt >5 mm,

enstaka 10 mm
VII

1100-t fogbmk vitt 2 fin < lmm lite X V12

1100-t fogbmk vitt 2 fin < lmm lite X VD

1100-t puts ljusvitt X ca 10%, cm-stora Bl

1400-1600 kalklager gråvitt magert X B4

1500-t fogbmk brunt (bmngult) 2 grov, >5 mm, 
enstaka 8 mm

fint poröst X enstaka små mycket få VI5

1600-t puts rödaktigt grått 0 fin <5 mm stor porositet X jämspån Mia

1600-t puts rödaktigt grått 0 fin <5mm stor porositet X jämspån Mlb

1600-t puts rödaktigt grått 0 fin <5mm stor porositet X jämspån Mlc

1600-t puts gråvitt fin < lmm enstaka cm-stora jämspån M2a
1600-t puts fin, mycket X jämspån M4

1600-t fogbruk ljusgrått - vitt fin, mycket X enstaka små enstaka M5
1700-t puts bmn-gul-vitt 1 grov <5-10 mm poröst X X träflis, tegel? V14

1800-1850 puts mörkt, gulaktigt magert B3

1850-1900 puts gråvitt B2
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3 Provtagning

3.1 Provtagning i fält

Provuttag gjordes i samtliga fall i samband med putsrestaureringar. Därigenom kunde provtagningen 
göras i samarbete med den som var ansvarig förden antikvariska dokumentationen. Projektdeltagare, som 
representerade både den tekniska och antikvariska delen av projektet, var med vid samtliga provtagningar. 
Detta möjliggjorde att parallellt med den tekniska provtagningen kunde en ungefärlig datering av 
proverna göras.

Även de prover, som senare tillfogades analysen, togs i anslutning till restaureringar. Provtagningen på 
Hammarlundas kyrka utfördes av Petter Jansson, Skånes Hembygdsförbund, Lund och proven från 
Granhammars slott togs av Alf Pettersson, Riksantikvarieämbetet. Proverna från Glasgow Cathedral och 
Justice Steading erhölls från Pat Gibbons, Historic Scotland.

Provtagningen skedde dels genom att större putspartier sågades ut (med vinkelslip), ca 30 x 30 cm, och 
dels genom borrning, ca 8 cm i diameter. Då det visade sig omöjligt att med dessa metoder särskilja de 
olika putslagren, togs även mindre provbitar, som knackades ut från olika lager. Denna metod användes 
också på prover från fogbruk. Dokumentation av provtagningsplatser m.m. noterades på särskilda 
blanketter och på fasadritningar (se kap 2.1.7).

Proverna togs också med avsikten att en del av vaije prov skall förvaras som referensmaterial. De prover 
som inte förstördes i samband med analysen kommer att förvaras på Lunds universitets historiska 
museum. Förteckning över samtliga prover finns i bilaga 3.1.

3.2 Urval av analysprover

Analysprovema har valts så att de olika egenskaper som är beroende av varandra så långt möjligt är 
analyserade på ett och samma prov. Som exempel kan nämnas att resultat från kemisk analys av obekanta 
material tidigare har visat sig svårtolkade om de ej kompletteras med tunnslipsanalys. Det har därför varit 
naturligt att utföra dessa båda provningar på samma prover.

Flera provningar är beroende av storleken hos proverna varför detta i vissa fall har fått styra urvalet. 
Försök har emellertid gjorts att redan i fält ta ut tillräckligt stora prover som representerar de vanligaste 
bruken. Provningar som kräver en större sammanhängande yta är framför allt fuktegenskaper. Möjlighe
ten att taut stora prover har varit begränsad eftersom alla byggnader som ingått i studien är av antikvariskt 
intresse.

Slutligen har analysprover valts med tanke på att få en heltäckande bild av variationen avseende 
sammansättning, struktur och beständighet under de olika tidsperioderna.

En faktor som försvårar tolkningarna av analysresultaten är det varierande underlaget till varje prov. 
Antalet bruksskikt varierar från ett till elva olika skikt av ursprungligt bruk, reparationsbruk och 
kalkfärger etc. Denna variation påverkar naturligtvis brukens och putsens egenskaper. Dessutom är 
miljöpåverkan på respektive skikt en osäkerhetsfaktor. I

I de flesta fall har det varit möjligt att särskilja de olika skikten, i laboratoriet, före analys. Detta är 
nödvändigt för att kunna analysera varje skikt för sig då de representerar olika åldrar. I vissa fall har ett 
prov delats upp i flera i laboratoriet och på så sätt kan den första preliminära dateringen i fält ha blivit 
missledande. För bedömning av fukttekniska egenskaper och frostbeständighet har däremot material 
sammansatta av flera skikt ibland använts. I den mikroskopiska analysen har varje lager i dentifierats och 
analyserats separat.
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4 Prøvningsmetoder

4.1 Fältundersökningar

Det är få analyser som kan utföras direkt i fält. De flesta fältmässiga undersökningar är personberoende 
och innefattar en kvalitativ bedömning av brukets egenskaper. Som exempel kan nämnas att man kan repa 
bruket (med ett vasst föremål) för att få en uppfattning om dess hårdhet. Det är också möjligt att spraya 
på brukets yta med vatten för att få en grov uppfattning om dess vattensugande förmåga och i viss mån 
porositet. Eftersom dessa metoder inte är reproducerbara kan de ej användas för en teknisk eller 
vetenskaplig karakterisering av bruken.

En semikvantitativ bedömning av den grövre ballastens volymandel samt bestämning av största 
komstorlek kan göras liksom förekomst av kolpartiklar, hår, träfibrer och andra tillsatsmaterial. Alla 
iakttagelser av putsstratigrafi bör också göras i fält.

De egenskaper som inom projektet angavs i fält beskrivs i avsnittet 2.1 samt i bilaga 2.1.

4.1.1 Vidhäftning (enligt Hindersson samt med Säbergmätare)

Syftet med provningen var att utvärdera användbarheten hos två kvantitativa fältmätningsmetoder. 
Dessutom avsågs att om möjligt fastlägga nivån på vidhäftningen (egentligen sammanhållningsstyrkan) 
hos gamla bruk samt om det förekommer variationer och i så fall vad dessa kan bero på.

Mätning enligt Hinderson utförs på så sätt att en dragklack, ca 7 cm i diameter, limmas på ytan hos bruket 
med snabbhärdande, hård epoxi, plastic padding eller liknande (Hinderson 1958). Då denna fästmassa 
härdat dras dragklacken, inklusive bmk, ut med jämn hastighet och den kraft som åtgår för att åstadkomma 
brottet noteras. Dessutom analyseras brottytan och notering görs om var brottet utvecklats.

Totalt sexton bestämningar av vidhäftning gjordes på tre kyrkor (tabell 4.1). Resultaten visar på en styrka 
motsvarande det vanligast använda kravet på murbruk i dagens byggande, ca 0,1 MPa. Inga systematiska 
skillnader har kunnat iakttas mellan de olika kyrkorna eller då man jämför styrka mot brukets ålder. Den 
variation som finns i resultaten är inte större än undersökningsmetodens mätosäkerhet.

Metoden uppvisade vissa svagheter i form av ojämnt dragtryck och varierande utdragningsriktning vilka 
är faktorer som kan påverka resultatet.

Provdragning med Säbergmätare. Metoden tillämpades i samband med provuttaget på Västra Ingelstads 
kyrka (tabell 4.2). Fyra provytor med tre provklackar i varje testades. Dragklackamas diameter var cirka 
30 mm. I flera fall lossnade klacken utan att något värde erhölls. I andra fall erhölls värde för limbrott eller 
fläkbrott. Inte i något fall har dragbrott registrerats. En orsak till det dåliga resultatet var den mindre 
dragklacken.
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Tabell 4.1 Vidhäftning mätt enligt Hindersson.

Prov Vidhäftning.
(MPa)

Kommentar om var brottet
utvecklats

Hög, 3b 0.3 25 % vidhäftning mot sten
Hög, 3c 0.1 70 % mot sten
Hög, 4a <0.1 90 % mot sten
Hög, 4b <0.1 30 % mot sten
Saxtorp, la 0.2 90-100 % mot sten
Saxtorp, 2a <0.1 90 % mot bruk, damm på ytan
Saxtorp, 2b 0.5 90 % mot bruk
Saxtorp, 3a 0.1 100 % i yttre sandiga lagret
Saxtorp, 3b 0.2 70 % mot bruket, 15 % mot sten
Lyngsjö, 2 <0.1 40 % mot bruket, 60 % mot sten
Lyngsjö, 3 0.3 80 % mot bruket

15 % mot cementbruk, 10 % mot
Lyngsjö, 4 0.1 sten, 75 % mot bruket
Lyngsjö, 5 0.1 100 % mot sten
Lyngsjö, 6 <0.1 100 % mot sten
Lyngsjö, 7.1 0.2 100 % mot bruket
Lyngsjö, 7.2 0.2 70 % mot bruket

Tabell 4.2. Resultat från dragprovning med Säbergmätare. De fall där dragklacken 
lossnat utan att någon mätning har kunnat göras markeras med streck i tabellen.

Prov Ålder Vidhäft Prov Ålder Vidhäft
1V.I.:2 1100 - 3V.I.:7 1700 0,1
1V.I.:1 1100 - 3V.I.:8 1700 -
1V.I.:3 1100 - 3V.I.:9 1700 0,1
2V.I.:4 1100 - 4V.I.:10 1500 0,1
2V.I.:5 1100 - 4V.I.:11 1500 -

2V.L.-6 1100 0,1 4V.I.:12 1500 0,1



4.2 Fysikaliska provning smetode r

4.2.1 Tryckhållfasthet

Tryckhållfasthet är den parameter som används för att klassificera olika typer av modema bmk. Det har 
därför varit naturligt att tillämpa metoden även i denna studie. Flera andra egenskaper har direkt eller 
indirekt relation till tryckhållfastheten som t ex lufthalt och i dess förlängning även frostbeständigheten. 
Provning av tryckhållfastheten är förhållandevis enkel att utföra och det är viktigt att, på samma sätt som 
för vidhäftningen, kunna fastlägga vilken nivå de gamla brakens hållfasthet ligger på.

Provning av tryckhållfasthet utfördes i de fall det var möjligt att ta prover av viss tjocklek. Detta medförde 
att det endast var möjligt att mäta tryckhållfastheten på sju prover (se tabell 4.3).

Provkroppar tillverkades genom att prov av bmk delades och sammanfogades med ett tunt skikt 
cementbrak. Provernas tryckytor avplanades dessutom med cementbrak (figur 4.1). Detta medför att 
provkroppamas dimensioner varierade något. Enligt bindemedelsnormens föreskrifter (Statens planverk, 
1967) skall provkroppamas tryckyta och höjd vara 25x25 mm2 respektive 25 mm. Provkroppsformaten 
hos de gamla bruken redovisas i tabell 4.3. Skillnad i föreskrivna mått har kompenserats för i 
beräkningarna av hållfastheten. Provningsfixturen har måtten 25 x längd (mm2). Det är väsentligt att 
höjden ej är avsevärt större än längden.

Tabell 4.3. Resultat från tryckhållfasthets bestämningen.

Prov Tryckhållfasthet
(MPa)

Provkroppsformat 
lxbxh (mm)

Saxtorp, ld2 7,4 34,1x24,5x33,7
Saxtorp, 2c 1 5,2 48,6x27,2x35,1
Saxtorp, 3c 5,6 33,4x21,4x40,5
Hög, 3c 4,5 39,8x27,0x32,4
Hög, 3d 4,6 47,0x27,8x42,4
Hög, 4c 3,2 33,1x27,8x46,7
Lvngsjö, 8b 4,8 45,8x29,7x44,6

Avj ämningsbruk 

Kalkbruk
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Figur. 4.1 Med cementbruk sammanfogade och avplanade prover av 
kalkbruk, principskiss.



Denna form av provning med modifierad prøvningsmetodik kräver ett större bedömningsunderlag för att 
kunna utvärderas ordentligt. Man kan emellertid se att i stort sett samtliga prover har en tryckhållfasthet 
som uppfyller kraven för puts- och murbruk Klass D till Klass C (D:2,0-4,5 MPa, C:4,5-9,0 MPa efter 
28 dygns härdning). C-bruk är den vanligast använda hållfasthetsklassen. Den begränsade möjligheten 
att kunna ta ut tillräckligt stora provkroppar gör att alternativa mätmetoder bör utvärderas.

4.2.2 Densitet

Provernas kompaktdensitet har bestämts med hjälp av en automatisk heliumpyknometer enligt SP-metod 
1338 (tabell 4.4). Kompaktdensitet är förhållandet mellan vikten och volymen hos provet exklusive öppna 
och slutna porer. För att få bort eventuella porer i materialet mals detta vanligen ned i kvarn före analys. 
Tack vare provernas höga permeabilitet och genom att använda He-gas istället för vatten vid analysen av 
provernas volym, har det varit möjligt att kunna bestämma kompaktdensiteten hos bruken utan att mala 
ned proverna.

Tabell 4.4. kompaktdensitet

Prov Densitet (kg/m3)

Saxtorp, lc 2680
Saxtorp, ld. 2 urspr 2740
Saxtorp, ld.2 lagn 2770
Saxtorp, 2c. 1 2640
Saxtorp, 3c 2640
Hög, 2b.3 2630
Hög, 2b 2750
Hög, 3d 2610
Hög, 4c 2650
Lyngsjö, 15 2670
Lyngsjö, 20 2770
Lyngsjö, 10 2690
Lyngsjö, 9 2710
Lyngsjö, 8b 2650

4.2.3 Fukttekniska egenskaper och frostbeständighet

4.2.3.1 Etapp 1

Bakgrund och syfte
Fukt är en förutsättning för nästan alla nedbrytningsmekanismer. Detta gäller i högsta grad i samband med 
nedbrytning på grund av frost. Sambandet mellan vattenupptagning och uttorkning å ena sidan och 
frostbeständighet å andra sidan har därför varit föremål för diskussion under lång tid.

För att studera om det fanns något direkt samband mellan de fukttekniska egenskaperna och frostbestän
digheten harkapillärsugningsegenskapema, uttorkningsegenskapema och frostbeständigheten bestämts 
på samma provkroppar från kyrkorna Hög (H), Saxtorp (S) och Lyngsjö (L).

Frostbeständigheten har även jämförts med andra resultat inom projektet. Vid denna jämförelse är det 
dock inte fråga om samma provkroppar, även om proverna tagits på samma ställe.

Prøvningsmetoder
För en detaljerad beskrivning av provningsmetodema hänvisas till bilagorna 4.1-4.3. Först bestämdes 
kapillärsugningsegenskapema genom att proverna fick suga vatten genom ”fasadytan”. Den uppsugna
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vattenmängden bestämdes som funktion av tiden. Efter 4-6 dygns sugning bestämdes den kapillära 
mättnadsfuktkvoten.

Direkt efter kapillärsugningen fick proverna torka ut genom fasadytan i 20° C och 60 % RF. Genom 
successiva vägningar bestämdes uttorkningsförloppet som funktion av tiden.

Efter uttorkningsförsöket torkades proverna vid 50°C. Härefter fick proverna suga vatten kapillärt under 
20 timmar. Efter vägning och diffusionstät försegling utsattes proverna för cyklisk frysning och tining. 
Med vissa tidsmellanrum togs proverna ut för inspektion och vägning. Genom vägningen fastställdes 
viktsminskningen som funktion av antal fryscykler. Ursprungligen var avsikten att även studera ”den inre 
nedbrytningen” genom att mäta den dynamiska E-modulen. Detta var dock inte möjligt på grund av 
provernas oregelbundna form.

Resultat
En fullständig resultatredovisning finns i bilagorna 4.1—4.3.1 tabell 4.5 redovisas en sammanställning av 
resultaten. I kolumnen ”kapillärsugning” redovisas den kapillära mättnadsfuktkvoten u(kap), kapillari- 
tetskoefficienten i början av sugförsöken A(0) och kapillaritetskoefficienten efter det att vattnet stigit upp 
till provets överyta A( 1 ).A(0) är ett mått på hur snabbt ett torrt material suger vatten medan Af 1) är ett mått 
på hur det i början uppsugna vattnet omfördelas i porsystemet och ger plats för nytt vatten.

I kolumnen ”uttorkning” redovisas uttorkningen under det första dygnet. I kolumnen ”frost” har proverna 
indelats i 5 olika klasser med avseende på frostbeständighet. Klassen 1 har den bästa frostbeständigheten. 
(Dessa prover klarade i allmänhet minst 40 fryscykler innan någon nedbrytning kunde märkas.) Klassen 
5 har sämst frostbeständighet. (Dessa prover uppvisade en påtaglig nedbrytning vid den första inspektio
nen efter 5 fryscykler och var totalförstörda efter 15 fryscykler.)

Tabell 4.5. Resultat från första provomgången, Lyngsjö, Saxtorp och Hög.

Prov Kapillärsugnins Uttorkning Frost

u (kap) 
vikts-%

A (0) 
kg/m2h1/2

A (1) 
kg/m2h1/2 kg/m2 dygn

L8 14.5 4.3 0.06 1.63 4

L9 20.1 11.0 0.05 1.75 4

L10 10.5 1.6 0.02 1.06 1 - 2

L12 16.5 4.8 0.08 1.46 4

L14 19.0 5.8 0.10 1.62 4

H2B 24.0 15.0 0.07 1.54 5

H3D 16.2 3.3 0.06 1.24 2

H4C 15.6 3.5 0.08 1.22 5

S1D:2 13.5 3.9 0.07 1.03 1-2

S2B 14.3 8.0 0.12 1.22 3

S3C 16.1 6.8 0.06 1.24 3-4

Diskussion av resultaten
Som jämförelse till uppmätta kapillaritetskoefficienter kan nämnas att motsvarande A(0)-värden för 
moderna bmk är

Kalkbruk (K) 5-15 kg/m2h1/2
Kalkcementbruk (KC) 2-4 kg/m2h1'2
Cementbruk (C) 1-3 kg/m2h1/2

Resultaten pekar inte på något entydigt samband mellan å ena sidan kapillärsugning/uttorkning och å 
andra sidan frostbeständighet. Kapillärsugningshastigheten är alltid väsentligt högre än uttorkningshas- 
tigheten. Det prov som suger långsammast suger upp lika mycket vatten på en timma som det sedan tar 
flera dygn att torka ut. Det bruk som suger snabbast har en sughastighet som är väsentligt större än 
regnintensiteten vid normala slagregn. Normala slagregn i Sverige har intensitetema 1-2 kg/m2h. Vid
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mycket kraftiga slagregn kan intensiteten uppgå till 5-10 kg/m2h under enstaka timmar. I praktiken 
innebär detta att de flesta putser på ett icke sugande underlag kommer att bli kapillärmättade efter någon 
eller några timmars slagregn.

Det finns en svag tendens att material som har en hög kapillär mättnadsfuktkvot även har dålig 
frostbeständighet.

Jämförelse med andra mätningar
En utgångspunkt för hela projektet var att finna samband mellan porstruktur och frostbeständighet. 
Utförda mätningar visar inget sådant direkt samband. En möjlig förklaring är att proverna i de olika 
undersökningarna inte var identiska.

Vid en jämförelse mellan frostbeständighet och hydrauliska komponenter i bruket finns ett uppenbart 
samband. Hög hydraulisk modul (både med avseende på Si02 och hydrauliska kom) medför i allmänhet 
en väsentligt bättre frostbeständighet. Alla prover med god frostbeständighet har en hög hydraulisk 
modul.

4.2.3.2 Etapp 2

Prøvningsmetoder och provkroppar
Med utgångspunkt från erfarenheterna i etapp 1 förenklades provningen av de fuktmekaniska egenska
perna till att enbart omfatta mätning av fuktkvotema efter kapillär sugning i 1 timma, 1 dygn och 7 dygn.

Frostprovningen är identisk med provningen i etapp 1. Proverna är tagna från Hammarlunda (H), 
Benestad (BE), Mälsåker (1-4) och Västra Ingelstad (VI).

Resultat
En fullständig resultatredovisning av frostprovningama ges i bilaga 4.3. I tabell 4.6 redovisas en 
sammanställning av resultaten.

Parallellt med ovanstående prover testades även ett 10-tal modema kalkbruksprover som lagrats cirka 10 
år i klimatrum med 20° C och 65 % RF.

Kapillärsugningen hos dessa prover var väsentligt lägre än hos de i fält uttagna proverna, cirka hälften så 
stor. Den första frostskadan på modernt kalkbmk, som applicerats på icke sugande underlag, registrerades 
efter 64 fry scykler. Av de 7 proverna på sugande underlag hade endast ett prov börjat vittra efter 122 
fryscykler. Av tekniska orsaker avbröts provningen vid detta tillfälle.

Vid motsvarande provning på de modema kalkbruken vid ett års ålder var frostbeständigheten relativt 
dålig.

Prov 1 tim 1 dygn 7 dygn Frost
Hl 15,6 17 18,2 4
BE3.T 12,2 12,9 15,2 5
BE3:2 12,4 13,4 15,3 5
1A 18,6 19,7 21,3 5
2C 19,3 20,6 22,7 5
3:1 14,2 14,9 17,6 3
3:2 25,4 26,2 29 3
4:1 18,3 18,7 21,8 5
4:2 18,3 18,7 22 5
VI la 19,7 21,3 22,3 4
VI lb 20,9 22,2 23,2 5
VI 3 22,5 23,1 24,1 4
VI4 16,4 17,8 18,9 5

Tabell 4.6. Sammanställning av provresultat från 
andra provomgången, Hammarlunda, Benestad, 
Mälsåker och Västra Ingelstad.
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Kommentarer
Frostbeständigheten hos de i falt uttagna proverna är i allmänhet dålig. Det finns bara 3 prover från 
Mälsåker som inte hamnar i den sämsta frostbeständighetsklassen. Även dessa prover har dock en relativt 
dålig frostbeständighet.

En mycket intressant iakttagelse, vilken avviker från en uppfattning som ofta framförs, kan göras på BE- 
provema. Dessa prover har nämligen låg vattenupptagning och mycket dålig frostbeständighet. Ett annat 
prov med stor vattenupptagning (3:2) har däremot en väsentligt bättre frostbeständighet. Ett eventuellt 
samband mellan låg vattenupptagning och god frostbeständighet förefaller sålunda tveksamt.

En annan intressant iakttagelse är den stora skillnaden i vattenupptagning mellan proverna 3:1 och 3:2. 
Den visuella bedömningen av dessa prover visar inga väsentliga skillnader och frostbeständigheten är 
likvärdig.

Anmärkningsvärt är att moderna kalkbruk uppvisar en väsentligt bättre frostbeständighet än gamla 
kalkbruk, under förutsättning att de får härda tillräckligt länge innan de utsätts för frostpåverkan.

4.2.3.3 Sammanfattande kommentarer
De i falt uttagna proverna visar inget samband mellan fuktmekaniska egenskaper och frostbeständighet. 
Frostbeständigheten är i allmänhet mycket dålig. De prover som har bäst frostbeständighet har en hög 
hydraulisk modul.

En möjlig orsak till den dåliga frostbeständigheten kan vara att putsema under sin livscykel på fasaden 
utsatts för många frostcykler. En annan (mindre sannolik) förklaring kan vara att de utsatts för frysning 
i vattenmättat tillstånd kort tid efter appliceringen. Dessa frågeställningar visar den stora svagheten med 
aktuella undersökningar. Vi vet inte vilka påfrestningar materialen utsatts för före provtagning. Ett 
likadant bruk som applicerats vid annan årstid eller på ett skyddat läge på fasaden kanske hade uppvisat 
helt andra egenskaper. Detta har av antikvariska skäl inte varit möjligt att undersöka i projektet.

Moderna kalkbruk, som har fått härda under gynnsamma betingelser under lång tid, har mycket god 
frostbeständighet.

En naturlig fortsättning på projektet är att i detalj studera frostbeständigheten hos ”nygamla kalkbruk”, 
som tillverkas och härdas under kontrollerade former. Ett sådant projekt måste av naturliga skäl bli mycket 
långsiktigt. 10 år torde vara en rimlig tidsperiod. Kostnaden för ett sådant projekt blir dock inte speciellt 
stor eftersom det i huvudsak handlar om att härda prover. Problemet är snarast att det är svårt att finna 
finansiärer för sådana projekt. Detta är i högsta grad bklagligt och medför sannolikt att vi om 10 år 
fortfarande ställer samma frågor.
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4.3 Kemisk analys

4.3.1 Bindemedelsanalys

Brukets tekniska egenskaper i färskt och hårdnat tillstånd beror bland annat på mängden bindemedel i 
bruket och bindemedlets kemiska sammansättning, i första hand halten kalciumoxid (CaO) och kiseldi- 
oxid (Si02). Relationen mellan dessa komponenter säger en hel del om bindemedlets egenskaper som 
hydraulisk effekt etc. Moderna lufthårdnande kalker innehåller i regel ca 70 vikt % CaO och ca 2 vikt % 
Si02 (KALCIUM AB, 1989). Hydrauliska kalker innehåller i regel ca 60 vikt % CaO och 5 till 15 å 20 
vikt % Si02 (Boynton, 1980). De höga Si02 - halterna kan bero på inblandning av cement i bmket.

Ballasten innehåller i regel inte några syralösliga komponenter såvida den inte består av kalksten eller 
marmor. Andelen lösliga komponenter varierar förhållandevis lite. Det är därför ofta möjligt att bestämma 
vilken typ av bindemedel som använts i ett bruk och mängden bindemedel i förhållande till mängden 
ballast i bruket utgående från kemisk analys. Tidigare erfarenheter vid SP tyder på att andelen löslig kalk 
i ballast från Skåne kan vara uppemot 10 vikt % (Sandström, 1993). Om ballasten består av flinta, 
lerhaltigt eller vittrat material kan detta ge förhöjd andel löslig kisel i analysen. Detta kan medföra mycket 
vilseledande resultat. Resultat från kemiska analyser måste därför hanteras med en viss försiktighet såvida 
de inte kombineras med resultat från andra analyser till exempel mikroskopisk analys av tunnslip. En 
annan nackdel är att det kan vara svårt att undersöka sammansättningen hos ett putsbruk bestående av flera 
tunna skikt. Till metodens fördel talar att kraven på provkroppamas format är jämförelsevis låga. 
Provmängdema är i dessa sammanhang ofta små och olika delprov kan med fördel kombineras till ett 
samlingsprov.

Vid kemisk analys av bruk mäts vanligen CaO och Si02, glödgningsförlust och olöslig rest. Beräkning 
av brukets sammansättning baseras på att ballastens respektive bindemedlets innehåll av syralösliga 
komponenter är kända. Detta innebär i viss mån problem vid analyser av gamla kalkbruk eftersom det inte 
är möjligt att ta prov på det ursprungliga bindemedlet innan bruken tillreddes. I den här redovisade 
undersökningen har därför beräkningarna gjorts utgående från de referenser som finns tillgängliga idag 
med de brister som det kan medföra. Resultatet från de kemiska analyserna har jämförts med de från 
mikroskopisk analys för att få en uppfattning om den kemiska analysens giltighet.

Den kemiska sammansättningen beräknades utifrån mängden löslig kalcium, glödgningsförlust samt 
mängden olöslig rest. Dessutom beräknades bindemedlets halt av löslig kisel. Bruket löstes i överklorsyra 
varefter andelen olöslig rest bestämdes efter torkning i 105°C. Mängden utlöst kalcium och kisel 
bestämdes enligt SP-metod 664. Glödgningsförlusten (glf) utvärderades genom upphettning till konstant 
vikt vid olika temperaturer. Detta kan ge besked om graden av karbonatisering och i viss mån om typen 
av bindemedel.

Beräkningen av bindemedelshalten baserades på att bindemedlet huvudsakligen bestod av släckt kalk. 
Släckt kalk består vanligen av 90-95 % Ca(OH)2 vilket medför att halten CaO är ca 70 %. Vid 
karbonatiseringen omvandlas Ca(OH)2 till CaC03 vilket medför en viktökning på ca 25 vikt %.

Brukens sammansättning beräknades som viktproportionen ballast/bindemedel (B/K) enligt ekvationen
C/K-1 P°-O-25 ’K-glf

K

Där glf är glödgningsförlusten och K är bindemedelshalten i det hårdnade bruket beräknat som 
medelvärdet av beräkning utifrån glödgningsförlust, löslig CaO och olöslig rest. Beräkningen baseras på 
att glödgningsförlusten i bindemedlet före bruksblandningen är 25 vikt %.

Resultaten från den kemiska analysen i sin helhet redovisas i bilaga 4.4.1 det följande redovisas några 
slutsatser som kan dras utgående ifrån analysen. Innehållet av Si02 är i regel litet. Förhållandet (kvoten) 
mellan haltema CaO och Si02 är i de flesta proven >40 varför de utifrån den kemiska analysen bedöms 
bestå av lufthårdnande kalkbmk, se figur 4.2. Några av proven, Hög 3d, Lyngsjö 14a, och Saxtorp ld och 
2c har en CaO/Si02-kvot som möjligen antyder att bindemedlet kan innehålla hydrauliska komponenter 
eller att ballasten innehåller syralösliga komponenter. Variationen mellan proven är dock mycket stor 
vilket medför att det inte är möjligt att beräkna bmkets sammansättning utgående ifrån SiQ,.
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Figur 4.2. Kvot mellan löslig kalcium och kisel (Ca0/Si02).

Överensstämmelsen mellan de olika sätten att uppskatta halten bindemedel i det hårdnade bmken är 
mycket god, se figur 4.3. Detta tyder på att antagandet att bindemedlet innehöll ca 70 vikt % CaO är riktigt. 
Huvuddelen av bindemedlen bestod av lufthårdnande kalk och en mycket liten andel hydrauliska 
komponenter.

Variationen mellan bruken är mycket stor. Resultaten visar att gamla bmk var betydligt fetare än dagens 
bruk. Mängden bindemedel överstiger i de flesta fall 30 vikt % och är i enstaka fall upp till 60 vikt % vilket 
kan jämföras med ett modernt kalkbruk K 100/850 där bindemedlet utgör ca 13 vikt % och ett KC-brak 
KC 50/50/650 där bindemedlet utgör ca 15 vikt %. Mängden bindemedel i prov Lyngsjö 14d avvek dock 
kraftigt från de övriga proven. Vid provtagningen konstaterades dock att provet bestod av ett "grusigt” 
bruk med mycket låg hållfasthet varför dess representativitet kan ifrågasättas.

□ Olöslig rest □ CaO ■ Glödförlust

70,0

I 60,0

.* 50,0

Figur 4.3 Bindemedelshalt i hårdnat bruk beräknad utgående från mängden löslig 
kalk (CaO), olöslig rest och glödgningsförlust i bruket.

Noterbart är den mycket goda överensstämmelsen mellan glödgningsförlust och löslig kalcium (CaO) 
vilket illustreras i figur 4.4. Glödgningsförlusten vid 950°C består huvudsakligen av koldioxidavgång 
(C02) från kalciumkarbonat (CaC03 CaO -> CaO + C02). Den teoretiska kvoten mellan C02 och CaO 
är i detta fall 0,79. Sambandet i de analyserade proverna kan beskrivas med regressionslinjen glf = 0,80 
CaO + 0,5 (r = 0,998), dvs mycket nära det teoretiska sambandet vilket tyder på att bindemedlet 
huvudsakligen bestått av lufthårdnande kalk.
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Löslig kalcium i hårdnat bruk (%)

Figur 4.4 .Glödgningsförlust som funktion av andelen löslig kalcium i bruket.

Motsvarande relation kan etableras mellan olöslig rest och innehållet av CaO. Detta innebär att man i 
många fall kan nöja sig med analys av olöslig rest eller glödgningsförlust vid bestämning av bindemedels- 
halten om man fömtsätter att bindemedlet utgörs av lufthårdnande kalk. Några ytterligare upplysningar 
om bindemedlet eller ballasten kan dock inte erhållas vid sådana analyser.

Mängden löslig kisel (SiO,) i bindemedlet beräknades utifrån medelvärdet av den beräknade bindeme- 
delshalten i figur 4.3. Resultatet visar på en betydande variation (figur 4.5). Vissa bruk har en kiselhalt 
på upp till 4 vikt % vilket medför att en viss hydraulisk effekt kan förekomma. Förekomsten av hydrauliska 
komponenter stöds av att ett visst samband mellan glödgningsförlust vid 600° C och mängden löslig kisel 
kan iakttas. Detta beror på att det i de hydrauliska bruken finns vattenhaltig kalciumkiselgel som 
dehydreras vid uppvärmning. Även reaktioner där kakit (CaC03) reagerar med tillgängligt kisel, i detta 
fall lika med löslig kisel och bildar kalciumsilikatmineral. Resultaten är dock i viss mån osäkra beroende 
på att de uppmätta halterna är låga och att lösligheten hos ballasten inte är känd.

Figur 4.5. Löslig kisel (Si02)i bindemedel beräknad utgående från kemisk 
analys av löslig CaO, glödgningsförlust och olöslig rest hos hårdnat bruk.

Reaktionen CaC03 -> CaO + C02 sker vid ca 800° C och ger huvudbidraget till glödgningsförlusten vid 
950° C. Någon större skillnad i glödgningsförlust mellan prov från olika kyrkor eller prov från olika 
tidsåldrar kan inte konstateras. Variationen inom respektive grupp är dock stor. Orsaken till detta kan vara 
att bindemedlen i respektive bruk är mer eller mindre hydrauliska. Resultatet bör därför jämföras med den 
bedömning av bindemedlets struktur och sammansättning som gjorts vid den mikroskopiska analysen.
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För att få en uppfattning om giltigheten i den kemiska analysen jämfördes den beräknade bmkssamman- 
sättningen med resultatet från den mikroskopiska analysen. Jämförelsen redovisas i figur 4.6.

Ballast/Pasta
(Punkträkning i mikroskop)

Figur 4.6. Ballast/bindemedel (vikt) beräknad utifrån kemisk analys och utifrån mikroskopisk analys .

Av figuren framgår att det finns ett samband mellan kemisk och mikroskopisk analys. Linjen i figuren y 
= 2,7 * x, anger medelvärdet av samtliga prov. Tidigare analyser, av modema bmk, vid SP har gett 
omräkningsfaktorer mellan 2,3 och 3,2 vid beräkning av bmkssammansättningen utgående från mikro
skopisk analys beroende på bindemedelstyp och underlagets sugning (Sandström, 1987 och 1989). Vid 
jämförelsen ovan har kalkklumpar och andra kom i bmkets pasta räknats som bindemedel. Detta för att 
få en rättvisande jämförelse mellan metoderna, i praktiken har dessa antagligen fungerat som någon form 
av ballast varför den sammansättningen sannolikt har avvikit från den som uppmätts vid den kemiska 
analysen. En viss försiktighet måste därför iakttas vid bedömningen av den kemiska analysen.

Sammantaget visar analyserna att man kan bestämma sammansättningen med hygglig noggrannhet 
enbart med hjälp av glödgningsförlusten eller utifrån andelen olöslig rest. Enligt den kemiska analysen 
är bmken betydligt fetare än dagens bmk. Viktsproportionen mellan ballast och bindemedel är nära nog 
dubbelt så hög i modema bmk. Analysen säger dock ingenting om förekomsten av relikta kom. Vidare 
beskriver den kemiska analysen den genomsnittliga sammansättningen av bmket. Egenskaperna bestäms 
också av bland annat fördelningen i bmket varför den kemiska analysen bör kompletteras med 
mikroskopisk analys. Kalkens hydrauliska egenskaper bestäms fömtom av kalcium och kisel av andra 
ämnen som järn (Fe), aluminium (Al) och magnesium (Mg). Analys av dessa element tillsammans med 
analys av svavel kan också öka möjligheterna att avgöra utgångsmaterialens urspmng. Fördelningen av 
dessa ämnen är i regel mycket ojämn varför analysen bör göras i kombination med bildanalys, kopplat till 
svepelektronmikroskop.

4.3.2 Analys av tillsatsmedel

4.3.2.1 Inledning
För att arbete med putsbmk eller murbmk skall vara möjligt måste matrisen, pastafasen, manipuleras med 
tillsatser som förbättrar arbetbarheten. Som sådana räknas till exempel luftporbildare och konsistensgi- 
vande tillsatser. Från betongtekniken vet vi att en homogen massa med inblandning av luftporer ger ökad 
beständighet mot både termisk och kemisk påverkan. Denna del av projektet avser att finna metoder för 
att påvisa proteiner och stärkelse och även ge en fingervisning om urspmng och ingående halter.

Enligt tidigare underökningar (Hagerman 1970) innehåller medeltida putsbmk luftporer med sådan 
struktur att de endast har kunnat åstadkommas med hjälp av tillsatsmedel. För att ett tillsatsmedel skall 
komma till användning krävs att det är lättillgängligt. Från litteraturen (Chandra 1993) och från kunskaper
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inom angränsande verksamhetsområden känner vi till några möjliga ämnen. Från färgindustrin vet vi att 
Falu rödfärg innehållit rågmjöl där de verksamma substanserna är gluten och stärkelse. Båda är 
konsistengi vande. I tillverkning av material där man behövt luftporer har bo vint blod använts som ytaktiv 
agent. Inom betongteknologin har man ända in i våra dagar använt mjölkproteinet kasein som plastice- 
rande och arbetbarhetsförbättrande tillsats. Samtliga här nämnda substanser har dokumenterat god 
funktion.

Förekomsten av tillsatsmedel i gamla bruk är dock känd från litteraturen men lite är hittills gjort när det 
gäller analyser av dessa material. Tillsatser av till exempel mjölkprodukter, ägg, öl, fisk, döda djur, blod 
och urin finns beskrivna (se Hidemark och Holmström 1984). Forskning om inverkan av tillsatsmedel på 
traditionellt kalkbruk pågår (t ex Herm et al. 1993). Middendorf och Budelmann (1995) har studerat 
inverkan av tillsatsmedel på gipsbaserade byggnadsmaterial. De arbetar både med nya och gamla bruk och 
de hävdar att dessa tillsatser finns kvar under lång tid i de studerade bruken.

43.2.2 Prøvningsmetoder
Stärkelse
Vad gäller stärkelse har ännu ingen lämplig metod för identifiering hittats eftersom tillsatsmängdema är 
mycket små och matrisen komplicerad.

Protein
Vid all protein analys används Kjeldahlanalys eller någon variant av denna (Christian 1980). I detta 
projekt analyserades förekomsten av proteiner enligt en förenklad Kjeldahlanalys. Metoden är bra vid 
kvalitativ bestämning av protein i äldre byggmaterial. Man får även en god uppfattning av använda halter. 
I ett försök att bestämma hur stor del av proteinet som härstammar från blod analyserades dessutom halten 
järn i provet med hjälp av atomabsorptionsspektroskopi. Mätningarna visade emellertid att felkällorna är 
mycket stora och många. Järn finns i både ballastmaterial och färgämnen samt från yttre källor via luften.

Förenklad Kjeldahlanalys
En bit av bruket om cirka 30-50 cm3 mals till analysfmhet och homogeniseras. Provet torkas till konstant 
vikt. Cirka 10 g vägs in med 0,01 g noggrannhet och hälls i ett provrör, 16x150 mm. Till provet sätts cirka 
dubbla volymen 3 % NaOH-lösning. I provets öppning sätts en genomborrad gummipropp i vilken 
reagensrör för ammoniak, så kallat Drägerrör, tidigare fästs. Provröret ställs i 80° C vattenbad i 24 timmar, 
därefter avläses ammoniakhalten på reagensrörets 70-gradiga skala. För att kvantifiera proteintillsatsen 
bereds en referensserie bestående av laboratorieblandat putsbruk och proteinhalter på 0-5 % av brukets 
torrvikt. Tillräckligt god linearitet för att bedöma proteinhalten erhålls i intervallet 0,5-3 % av torrvikten.

4.3.23 Resultat
Den förenklade Kjeldahlanalysen gav mycket liten spridning och mycket god linearitet i intervallet 0,5- 
3 % protein. Mätresultaten redovisas i tabell 4.7.

Tabell 4.7. Utslag vid proteinanalys enligt förenklad Kjeldahlanalys. 
Proverna kommer från Saxtorps (S), Högs (H) och Lyngsjö (L) kyrkor.Provmärkning Utslag i reagensrör 

(skaldelar)
S1C 19
S3C 19
L9 12
L8B 11
L10 11
H4C 9
H2A 8
S3C 8
S1D2 lagning 7
S1D2 4
S2C1 2
H3D 1
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Utvärdering
Utslag över cirka 5 tyder på att proteiner förekommit. Att direkt översätta utslaget till protemhalter är 
omöjligt då det visade sig att olika proteiner på grund av olika ytbeskaffenhet hade olika NH3-utslag, se 
figur 4.7. Dock är det klart visat att ovanstående enkla metod är en tillförlitlig fältanalys för kvalitativ 
bestämning av proteiner i äldre byggmaterial, samtidigt som man far en uppfattning av skillnaden i 
proteinkvantitet mellan olika bruk. Metoden kan troligen användas i kombination med en fullständig 
Kjeldahlanalys för att kvantifiera och särskilja en kombination av proteiner.

% av torrvikt

- Kasein
- Gluten

Figur 4.7. Ammoniakavgång ur bruk med protein.

Kjeldahlanalys ger eventuella tillsatser av proteiner, vilket kan ha betydelse både för invändigt Stuckatur 
och för bruk och puts utomhus. Den metod som tillämpats i denna studie innebär en förenkling av det 
normala analysförfarandet. Det kan dock vara svårt att från analysresultaten tolka om det är primärt 
tillsatta proteiner eller föroreningar som bildats efter att bruket applicerats. Ett problem med analys av 
dessa tillsatser i gamla bmk är att de utsätts för en naturlig nedbrytning. Det kan även förekomma tillväxt 
av exempelvis alger vilket kan störa analyserna.

1
0,8 

g 0,6 
8 0,4en

0,2
0

0 5 10 15 20

Skaldelar

Figur 4.8. Andelen luftporer mindre än 0,3 mm (L}00) plottat mot utslaget för protein.

Tillsats av proteiner förväntas påverka luftporsystemet, dels genom att höja lufthalten men även genom 
att ge ett finporigare system. I det nu analyserade materialet finns ingen korrelation mellan lufthalt och 
proteintillsats. Däremot är det ett tydligt samband mellan storleksfördelningen hos luftporema och 
proteinförekomsten så att de med höga halter har en större andel fina porer i sitt luftporsy stem (figur 4.8). 
Detta samband gör att man kan säga att det är primärt tillsatta proteiner som detekterats. Genom att 
kombinera proteinanalys med mikroskopiska analys kan man således visa om tillsatsmedel påverkat 
brukets egenskaper.
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4.4 Mikroskopisk analys

Provprepareringen har utförts enligt metoden SP 1083. Vid preparattillverkningen sågas en provbit ut 
(3x5 cm) och limmas på ett preparatglas och impregneras med epoxilim. Denna bit slipas och poleras ned 
till en tjocklek av 25-30 mm. Man får då ett så kallat tunnslip som kan studeras i ljusmikroskop med 
genomfallande ljus.

4.4.1 Kvalitativa undersökningar

Proverna kan, generaliserat, indelas i tre grupper. Det är 1) mörka bruk med en halt hydrauliska 
komponenter som närmar sig hydrauliska bruk, 2) kalkbruk med hög halt kalkklumpar och 3) kalkbruk 
med låg halt kalkklumpar och andra typer av bindemedelskom. I figur 4.11 (s 42) plottar grupp ett uppe 
till vänster, grupp två nere till höger och grupp tre nere till vänster.

Bruken i den första gruppen är mörka, täta och hårda bruk. De har ofta hög halt av hydrauliska 
bindemedelskom. Pastan innehåller ofta utfällningar av rödbmna jämhydroxider vilka bildats av järn i 
kalkstensråvaran. I något enstaka fall kan dessa bli så stora att de kan ses med blotta ögat. De syns då som 
små rödbmna randade kom bestående av en lös finkomig massa. Det är troligen järn joner i fast lösning 
i pastan som ger bruket den mörka färgen. I Skåne är dessa bruk vanligen från 1400 - 1500 talet.

Grupp två kännetecknas av millimeterstora ljusa kalkklumpar i pastan. Dessa bruk har vanligen god 
hållfasthet. Denna grupp utgörs i stor utsträckning av medeltida bruk.

Den tredje gruppen är mer heterogen. I denna finns även bruk med mycket hög lufthalt och låg hållfasthet. 
Åldersmässigt domineras denna grupp av bruk från 1700 och 1800 talen.

Samtliga bruk är inhomogena och innehåller kom i pastan. Det är dels kalkklumpar som man ofta kan se 
medblotta ögat men även hydrauliska kom och underbrända kom med mineralrester från ursprungsberg- 
arten. Medan kalkklumpama oftast har randad form har de andra typerna påfallande ofta pentagonform.

Flera prover består av mer än ett lager. I de fall då antalet lager är mycket stort (5 och 11) innehåller provet 
flera mycket tunna (0,1 mm) färglager som vanligen saknar ballast.

Ballasten består huvudsakligen av kvarts och fältspat. I flera av de skånska kyrkorna och i Borgholms 
slottsruin är kalcit och kalksten vanliga i ballasten. Undantag utgör braken från Saxtorp och Hög där kalcit 
och kalksten förekommer i ett prov från Saxtorp (ld2 ursprunglig) medan det i andra prover från Sax torp 
och Hög bara finns som enstaka kom. Bergartsfragmenten består huvudsakligen av granit samt i Lyngsjö 
och Benestad av kalksten. Dessutom är sandsten vanlig i braken från Saxtorp och Hög. I prover från 
Borgholms slottsruin är sandsten dominerande. Basiska fragment förekommer i liten mängd.

Flera prover innehåller fossil, detta gäller främst Lyngsjö och Benestad. Fossil förekommer huvudsakli
gen i ballasten men i Lyngsjö även i pastan som relikter från den brända kalkstenen.

Vidhäftningen till ballasten är god även om det i några prover förekommer sprickor och separation vid 
vissa ballastkom. Vidhäftningen till murverket är dock dålig i de två prover där denna kontakt finns i 
mikroskoppreparatet dokumenterad. Kontakterna mellan de olika putslagren har oftast god vidhäftning 
och det ena putslagret går över i det andra i en skarp gräns utan någon sprickig eller porös kontaktzon.

Luftporsystemet varierar kraftigt mellan olika prover. Prover med randade luftporer har i regel en mer 
homogen fördelning av luftporema.

I några prover, bland annat de från Lyngsjö kyrka, förekommer alkalikiselreaktioner vilket innebär att 
reaktivt kisel i ballasten har bildat en amorf gel. Det är små mängder gel och i flera prover förekommer 
äv en tav elformiga kristallen Mängderna är dock så små att det inte har någon inverkan på beständigheten.
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Bruket innehåller även hår, växtdelar och kolpartiklar. Volymerna av dessa är dock genomgående för låga 
för kvantitativa bestämningar i mikroskop. I samtliga prover ligger totalhalterna under en volymsprocent.

Proverna ld21a, ld2 ur, 2c 1 och 3c från Saxtorps kyrka, 2a från Högs kyrka, prov 20 från Lyngsjö kyrka, 
MF från Mälsåkers Slott samt provet från Justice Steading Crihcton analyserades med røntgendiffraktion 
(XRD) bland annat för att se om bmket innehöll lera. Provet Justice Steading Crichton innehöll cirka 5% 
kaolinlera i bruket. I de svenska bruken har lera bara identifierats i provet 2a fran Högs kyrka. Där fanns 
några få procent i den del av den syraolösliga resten som var mindre än 75 pm. Det innebär att lerhalten 
i hela ballasten ej överstiger någon enstaka promille. Provet MF från Mälsåker var ett fogbruk som okulärt 
beskrivits som lerhaltigt. Detta prov hade en mycket hög andel finmaterial i den syraolösliga resten, 11 
% mindre än 75 pm. Denna finandel analyserades med XRD och visade sig i huvudsak bestå av amorft 
material samt kvarts och fältspat. Några lermineral kunde däremot ej identifieras vilket innebär att de 
utgjorde mindre än cirka 3 % av detta finmaterial.

I vissa bruk från Mälsåkers slott finns rester av jämspån i bruket. Dessa syntes även okulärt som mörka 
rostiga partiklar. Mängderna är dock även i detta fall så små att det ej var meningsfullt att kvantifiera med 
punkträkning eller bildanays.

En sammanställning i tabellform av kvalitativa data från samtliga prover ges i bilaga 4.7.

4.4.2 Kvantitativa undersökningar

De kvantitativa mätningarna har gjorts i ljusmikroskop dels med bildanalys dels med punkträkning.

Ögat är mycket bra på att göra kvalitativa iakttagelser men tolkningen kräver omfattande kunskaper och 
erfarenhet. Däremot är det mycket svårt att göra kvantitativa uppskattningar med blotta ögat. För att 
kvantifiera har vi använt oss av punkträkning och bildanalys.

Vid datoriserad bildbehandling för ljusmikroskop använder man sig av ett mikroskop till vilket en 
videokamera kopplats. De bilder som tas upp av kameran överför datorn till en digital bild. Bilden blir 
då indelad i ett antal pixels, i detta fall 512x512. Det ger drygt tvåhundrasextiotusen pixels. Varje pixel 
definierar en punkt i bilden där dess position och gråskalevärde eller färgskala är känt. Det är sedan möjligt 
för datorn att identifiera objekt i bilden enligt kriterier som ges av operatören. Ett område med ljusa pixlar 
kan exempelvis identifieras som en luftpor.

Bildanalys är en metod som ger mycket information om de objekt man mäter. Man kan i en och samma 
mätning få information om form, storlek, antal, gråskala. Det är därför möjligt att med bildanalys göra en 
snabb mätning av egenskaper som inte är praktiskt möjliga att kvantifiera på annat sätt. Det är också 
möjligt att från en tvådimensionell bild göra beräkningar i tre dimensioner med stereologiska metoder. Det 
kan exempelvis vara beräkning av volymen hos de mätta objekten.

Vid bildanalysen har ett minimum av 500 objekt mätts i varje prov. De mätta bildfälten var 2,5x2,5 mm 
(Saxtorp, Lyngsjö och Högs kyrkor) övriga mättes med ett bildfält på 2,8x2,9 mm. Metoden bygger på 
tillämpliga delar av NT BUILD 381.

Vid punkträkning har man ett okular med ett hårkors och ett mikroskopbord som är kopplat till en 
räknemaskin. På räknemaskinen kan man registrera vad som markeras i hårkorset, i detta fall ballast, luft, 
pasta eller olika typer av bindemedelskorn. När räkneverket registrerat flyttas bordet automatiskt ett visst 
antal tusendels mm till nästa punkt. I denna undersökning flyttades provet 0,6 mm mellan punkterna och 
500-700 punkter räknades i varje prov för Saxtorp, Lyngsjö och Högs kyrkor i övriga prover räknades 
drygt 1000 punkter. Förstoringsgraden var 63 gånger. Metoden har främst använts för att kvantifiera 
mängden kom i pastan. Detta beroende på att dessa varierade så mycket i karaktär att de ej kunde definieras 
som objekt i bildanalysen.

Mätresultaten har sedan bearbetats genom databeräkningar med programmen Excell och RS1. De 
parametrar som beräknats är volymsandel och storleksfördelning av luftporer och ballast. Storleksfördel- 
ningama redovisas i bilaga 4.5. De matematiska algoritmer som beräkningarna baseras på redovisas i 
bilaga 4.6.
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Tabell 4.8. Sammanställning av resultat från bildanalys mätningarna. 
Provet Saxtorp 3c fog består av två lager. Likaså Mälsåker 4 där 
4T innehåller tegel i ballasten.

Objekt Ålder Prov % Luft % Bist Blst/Bind Ljus abs
Saxtorp 1400 lb 4 8 0,09 94
Saxtorp 1125 ld2 ur 3,8 34 0,54 30
Saxtorp 1550 ld2 la 3 34 0,53 44
Saxtorp 1550 ld3 5,2 24 0,34 80
Saxtorp 1550 2c 1 11 29 0,47 22
Saxtorp 1175 2c2 6,4 42 0,81 111
Saxtorp 1250 3cfog 3,8 40 0,7 94
Saxtorp 1250 3cfog 6,2 48 1,03 65
Hög 1200 2A 1,4 21 0,27 93
Hög 1800 3D 6,5 30 0,47 77
Hög 1300 4C 8,7 40 0,79 64
Lyngsjö 1860 8b 5,7 52 1,25 73
Lyngsjö 1100 9 3,8 17 0,21 85
Lyngsjö 1350 9 1,8 14 0,17 85
Lyngsjö 1500 10 9,6 48 1,13 59
Lyngsjö 1750 14A 8 33 0,55 106
Lyngsjö 1750 14 10 33 0,59 106
Lyngsjö 1150 15 10 42 0,89 115
Lyngsjö 1150 16 2,8 42 0,75 105
Benestad 1100 1 1,6 21 0,27 87
Benes tad 1858 2 4,7 61 1,74 81
Benestad 1830 3 5,2 50 1,1 102
Benestad 1200 4 3,3 26 0,37 110
Benestad 1200 5 4 20 0,27 99
V. Ingelstad 1200 1 2,6 19 0,24 112
V. Ingelstad 1200 3 4,1 23 0,32 106
V. Ingelstad 1700 4 3,6 22 0,3 91
V. Ingelstad 1500 5 6,4 26 0,38 64
Hammariunda ? 1 4 37 0,64 78
Mälsåker 1670 1A 1,8 47 0,93 83
Mälsåker 1670 2A 4,3 48 1,01 93
Mälsåker 1670 2B 7,4 66 2,48 79
Mälsåker 1670 2C 2,5 56 1,37 68
Mälsåker 1670 4T 12 42 0,9 50
Mälsåker 1670 4B 12 18 0,25 94
Mälsåker 1608 5 2,4 23 0,32 101
Mälsåker 1608 F 3,7 22 0,29 81
Granhammar 1750 1 3,4 44 0,82 73
Granhammar 1800 6 4,5 49 1,06 98
Granhammar 1800 7 6,7 44 0,9 111
Granhammar 1750 8 2,7 37 0,62 74
Borgholm 1570 1 2,9 58 1,46 75
Borgholm 1658 2 3,7 35 0,57 105
Borgholm 1660 3 1 12 0,14 110
Borgholm 1570 4 2,8 48 0,96 75
Borgholm 1400 6 3,3 23 0,3 55
Glasgow C 1200 1 9,4 21 0,3 65
Justice Steading 1 700 1 8,8 29 0,48 51



Ljusmätning görs på hela bilden alla 260 000 tusen pixlar. Detta ger ett gråskalehistogram där 
gråskalevärdet som motsvarar maximal för pastan avläses. Ljuskällan kalibreras mot gråskalefilter före 
och efter mätningen.

Traditionellt används mikroskopisk analys för att kvantifiera egenskaper som är viktiga för bmkets 
funktionsegenskaper, så som frostbeständighet och hållfasthet. Att identifiera sådana samband även för 
gamla bruk är ett huvudmål i den nu aktuella undersökningen. Därutöver tillkommer frågor om råvarornas 
ursprung, tillverkningsmetoder samt möjligheten att använda mikroskopisk analys som ett stöd för 
putsdokumentationen.

4.4.2.1 Pastan
Bruken var helt karbonatiserade och röntgendiffraktionsundersökning av två bmk med kalkklumpar visar 
att det består nästan uteslutande av kalcit. Generellt är pastafasen mycket inhomogen med varierande färg 
och täthet inom samma slip. I parallellt genomfallande ljus i mikroskopet varierar färgen från mörkt 
gråbrun till ljusbrun. Färgbedömning som görs i mikroskop kan inte direkt jämföras med bedömning som 
görs i fält. Detta beror i huvudsak på tre faktorer. Dels ser man i mikroskop provet i genomlysning vilket 
ger en färgskillnad mot påfallande ljus, dels kan färgtemperaturen på mikroskopbelysningen skilja sig 
från solljus. Slutligen är mikroskopprovema impregnerade med gulfärgat epoxilim. I mikroskop kan man 
göra bedömningar om hur ljust ett bmk är medan det är vanskligare att bedöma färgen.

Samtliga bmk har så liten halt kisel att de som mest kan klassas som svagt hydrauliska brak. Det kisel som 
förekommer kommer från silikatmineral i kalkstensråvaran. Dessa mineral innehåller även andra ämnen 
däribland järn som är en viktig kromofor (”färggivare”) i silikater och karbonater. Detta jäm kan därmed 
färga pastan. Man kan därför antaga att det finns ett samband mellan färg och mängd hydrauliska 
komponenter i braket. För att testa denna hypotes mättes ljusabsorbansen med ljusmikroskop och 
bildanalys (tabell 4.8). I figur 4.9 används glödgningsförlusten vid 600°C som ett mått på mängden 
hydrauliska komponenter. Resultatet tyder på att det finns ett sådant samband för äldre kalkbruk men det 
kan dock ej överföras till hydrauliska brak eller KC-bruk. Detta samband kan även påverkas av 
tillsatsmaterial. Till exempel blir pastan mörkare i de bruk som innehåller tegelkross.

I pastafasen finns även klart avgränsade kom med avvikande täthet, färg och struktur dessa beskrivs i 
avsnittet "Kom i bindemedlet”.
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Figur 4.9. Visar sambandet mellan glödgningsförlusten vid 600°C utryckt i viktsprocent och 
ljusabsorbansen. Ett högt gråskalevärde innebär ett ljust bruk och hög glödgningsförlust vid 
600°C innebär att bruket är mer hydrauliskt.



4A.2.2. Kom i bindemedlet
Bakgrund
Vid tillverkning av bruk enligt traditionella metoder kan flera steg i processen leda till att bindemedlet biir 
grovkornigt. Kalkklumpar i pastan har rapporterats från tidigare mikroskopi undersökningar av gamla 
bruk (Hidemark och Holmström 1984).

Hagerman (1946) redovisar undersökningar av kom >2 mm i den släckta kalken. Han fann att dessa 
släckningsrester bestod av bränsleslagger, obränd kalk, överbränd kalk och silikater från kalkstenen som 
reagerat med kalken. Hagerman konstaterade att i många fall var de därigenom bildade kalksilikatema 
hydrauliska. Den hydrauliska effekten hade dock betydelse först efter att materialet krossats. Sådana kom 
förekom i bmk fram till mitten på femtiotalet. Då användes vanligen siktar med maskvidd ned till 2 mm 
(Hagerman 1946). Vid framställning av puderkalk siktas denna för att ge en finkomig produkt. Bland dem 
som släcker kalk med traditionella metoder är förekomsten av klumpar i bindemedlet ett känt fenomen 
som anses vara orsakat av dålig kontroll av temperaturen vid släckningen (Hood, pers. com. Building 
Limes Forum).

Temperaturen vid bränningen har stor betydelse för kalkens karaktär. Exempelvis ger snabb bränning vid 
hög temperatur en grovkristallin produkt medan långsam bränning vid låg temperatur ger ett finkristallint 
material. Hög temperatur kan ge dödbränd kalk samt hydrauliska mineral. Låg temperatur ger delvis 
obränd kalk.

Temperatur vid bränning i traditionell kalkugn har dokumenterats vid Hejnum-Djupqvior (Gotlandskalk. 
RAÄ 1987:7). Mätningarna visade att temperaturfördelningen var mycket ojämn. I vissa delar av ugnen 
uppmättes högsta temperaturer på mellan 715 och 805°C, medan det i andra delar registrerades över 1550 
°C. Detta innebär att i vissa delar av ugnen blir kalken dödbränd medan den i andra delar blir ofullständigt 
bränd. I de hetare delarna av ugnen bildas även hydrauliska mineral om råvaran har hög kiselhalt. Både 
ofullständigt bränd kalk och hydrauliska kom har identifierats i de nu undersökta proverna.

Metoderna för släckning av kalken varierade. Vissa förfaranden kunde vid för snabb släckning ge en kalk 
som blev ”grynig som grovt grus” (Gotlandskalk. RAÄ 1987:7, sid 27). Vid Hejnum-Djupqvior våtsläcks 
kalken för att sedan lagras under minst ett år i jordtäckta så kallade kalkgravar. Kalken kan också 
jordsläckas i kalkgravar. Detta är en mycket långsam process och tar flera år. Detta ger en kalkdeg som 
har torr och grynig konsistens. Eftersom detta är en lågtemperaturprocess kommer klumpar som bildats 
vid släckningen ha annan struktur och sammansättning än de kiselhaltiga kom som bildats vid bränningen.

Vid våtsläckning är det viktigt att kontrollera temperaturutvecklingen vid släckningsförloppet. Tillåts 
temperaturen bli för hög förångas vatten och vattenbrist uppstår innan hydratbildning har skett i 
kalkstyckenas inre delar.

Komen i bindemedlet kan således ge information om olika steg i kalktillverkningen. Komens karaktär är 
beroende av kiselhalten i råvaran, temperaturen i ugnen och metoden för släckning.

Dessa typer av bindemedelskom fanns i platsblandade brak in på 1950 talet.

Resultat
Komen i pastan varierar mycket kraftigt i utseende, vilket har gjort att de ej kunnat mätas med bildanalys, 
utan punkträkning i mikroskop har varit enda möjligheten till kvantifiering. Halten varierar från en upp 
till tjugofyra procent. I de brak som är yngre än ca år 1700 saknas prover med hög halt av kom i pastan 
(figur 4.10).

Komen kan vara mörkare och tätare än omgivande pasta men även ljusare och porösare (figur 4.11). Cirka 
10 % av komen omges av en mörk mycket finkomig reaktionsrand bestående av kalcit. Dessa klumpar 
har relativt hög halt av kisel, järn och aluminium. Flera skånska kalkstenar har hög kiselhalt varför det 
kan ha bildats hydrauliska faser vid bränningen av kalken. Dessa hydrauliska mineral består främst av 
kalcium, kisel, aluminium och syre. Dessa har vid bränningen bildat ett kalksilikat som endast är kemiskt 
stabilt vid hög temperatur. I braket eller under släckningen kan de sedan omvandlas under upptagande av 
vatten, så kallad hydratisering. Kalcitranden runt komen har bildats efter att braket karbonatiserats.
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Det finns även ett samband mellan halten hydrauliska kom och funktionsegenskaper. I utvärderingen av 
frostprovningen (tabell 4.5) har de prover som har hög halt hydrauliska kom relativt god frostbeständig
het.

Storleken på dessa kom varierar från strax under en centimeter ned till de minsta som kan särskiljas från 
övrig pasta vilka är cirka 50 gm. De största komen är genomgående ljusa och porösa. Röntgendiffraktion 
visar att de ljusa kalkklumpama har samma mineralogi som omgivande pasta. Mikrokemisk analys i 
elektronmikroskop visar att dessa kalkklumpar har högre halt kalcium än omgivande pasta.

25,0 T

20,0 - -

^ 15,0 --

> 10,0 --

Figur 4.10. Visar mängden kalkbollar/relikta kom i ballasten plottat mot ålder på bruket. Diagrammetvisar att bruk 
med hög halt kom i pastan saknas ca år 1600.
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Figur 4.11. Visar sambandet mellan syralöslig SiO2 och mängden kom i pastan. Den grupp av prover som har hög 
SiO2 halt har hög andel kom med reaktionskant (hydrauliska). Ide prover som har högst volymsandel kom och låg 
SiO2 halt är komen ljusa och porösa medan kom med reaktionsrand saknas.
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Tabell 4.9. Resultat från punkträkningen. I total ballast, nedersta raden, är även fibrer och klumpar i pastan 
inräknade. S: Saxtorps kyrka, H: Högs kyrka, L: Lyngsjö kyrka, B: Benestads kyrka, VI: Västra Ingelstads kyrka, 
H: Hammarlunda kyrka, M: Mälsåkers Slott, G: Granhammars Slott, GC: Glasgow Cathedral, JS: Justice Steading 
Crincton.

Prov Slb
%

Sld2ur
%

Sld21a
%

Sld3
%

S2cl
%

S2c2
%

S3cf
%

S3cg
%

H2a
%

H3d
%

Bindern, kom
Ballast
Luft
Pasta
Tot
Ballas t/Pasta 
tot Blst/Pasta 
Ba/Bindem. vikt

16,4
8,8
6

68,8
100
0,1
0,4
0,1

7.4
35
6.4 
51,2 
100
0,7
0,8
1,9

5,7
37
4

53,3
100
0,7
0,8
1,9

14.2
30.2
6.3
49.3 
100 
0,6
0,9
1,7

7,2
32,6
8,4
51,8
100
0,6
0,8
1,7

1,2
42.7 
9,8 
46,3 
100 
0,9
0,9
2.7

2
50.6 
6,8
40.6 
100
1,2
1,3
3,7

4,4
39
3.8
52.8 
100 
0,7
0,8
2,1

7.6 
27,3
1.6 

63,5 
100 
0,4
0,5
1,1

8,2
25,7
7,2
58,9
100
0,4
0,6
1.1

Prov H4c
%

L8b
%

L9
%

L9
%

L10
%

L14a
%

L14
%

L15
%

L16
%

Bindern, kom
Ballast
Luft
Pasta
Tot
Ballast/Pasta 
tot Blst/Pasta 
Ba/Bindem. vikt

3.3
42,5
8.3 
45,9 
100
0,9

1
3

4
45,1
8.3 
42,5 
99,9
U
1,2
3.4

16,9
15,7
4

63,5
100,1
0,2
0,5
0,8

12,1
17.5
4

66.5 
100,1
0,3
0,4
0,8

4.2 
46,1

5
44,7
100

1
U
3.3

3,5
42
7,4
47,1
100
0,9

1
2,9

4
36.1
10.1 
49,8 
100 
0,7
0,8
2,3

5.2
47.9

6
40.9 
100
1.2
1,3
3,7

11,7
38.1
3.6
46.6 
100
0,8
1.1
2.6

Prov Bl
%

B2
%

B3
%

B4
%

B5
%

Vil
%

VI3
%

VI4
%

VI5
%

Bindern, kom
Ballast
Luft
Pasta
Tot
Ballast/Pasta 
tot Blst/Pasta 
Ba/Bindem. vikt

13,4
21,1
3,2
62,3
100
0,3
0,6
1,1

1
58,4
6.3
34.3 
100
1,7
1,7
5,1

1,1
51
8

39,9
100
1,3
1,3
3,8

25
26.4
4.1
44.5 
100
0,6
1.2
1,6

15.7
22.8

3
58,5
100
0,4
0,7
0,9

10
20,3
4,5
65,2
100
0,3
0,5
0,7

7.2 
20,6

5
67.2 
100
0,3
0,4
0,7

5,1
30,9

9
55

100
0,6
0,7
1,5

18,5
28,2
5,2
48,1
100
0,6

1
1,6

Prov Hal MIA M2A M2B M2C M4T M4B M5 MF

Bindern, kom 
Ballast
Luft
Bindemedel
Tot
Ballast/Bindem 
tot Blst/Bindem 
Ba/Bindem. vikt

%
13.1 
32,9 
5,8
48.2 
100
0,3

1
0,6

%
4.9
50.9
5.9
38.3 
100
1.3
1,5
4

%
4

48,7
10,1
37,2
100
1.3
1.4
3,9

%
2.7 
53,9
11.7
31.7 
100
1.7
1.8
5,1

%
7,9
44.3
6.3 
41,5 
100
1,1
1.3
3,1

%
3.9
39.6
13.9
42.6 
100
0,9

1
2,7

%
12,1
18,2
7,4
62,3
100
0,3
0,5
0,6

%
17

22,9
6,8
53,3
100
0,4
0,7
1,1

%
23.8
21.8 
6,2 
48,7 
100,5
0,4
0,9
1,1

Prov Bl B2 B3 B4 B6
% % % % %

Bindern, kom 3,3 8,5 13,9 7,7 9,7
Ballast 43,6 32,9 12,7 36,7 19,5
Luft 4,6 5,7 2,2 4,8 6,9
Bindemedel 48,5 52,9 71,2 50,8 63,9
Tot 100 100 100 100 100
Ballast/Bindem 0,1 0,6 0,2 0,7 0,3
tot Blst/Bindem 1 0,8 0,4 0,9 0,5
Ba/Bindem. vikt -0,1 1,7 0,3 2 0,7

Prov GI
%

G6
%

G7
%

G8
%

GC
%

JS
%

Bindern, kom
Ballast
Luft
Bindemedel
Tot
Ballast/Bindem 
tot Blst/Bindem 
Ba/Bindem. vikt

10.4
44.5 
6,7
38.4 
100
1,2
1.4
3.4

1,6
50.3 
6,7

41.4 
100
1,2
1,3
3,6

2.3
48.8 
10,6
38.3 
100
1.3
1,3
3.8

10
39.5 
4,8 
45,7 
100
0,9
1,1
2.5

9,2
22,1
14,9
53,8
100
0,4
0,6

1

9.9
35.9 
13,2
41
100
0,9
1,1
2,5
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De tätare kornen saknar luftporer helt medan de porösare har små luftporer med mycket oregelbunden 
form som helt skiljer sig från övrig pasta. Väl rundade luftporer saknas helt i dessa kom. Dessa porer har 
mycket stor kontaktyta bindemedel-luft vilket ger hög ytenergi. Detta visar att porsystemet bildats genom 
en lågtemperaturprocess. Ballastkom saknas i kalkklumpar och hydrauliska kom. I de kom som har 
reaktionsrand finns ofta ballastkom i denna rand. Detta tolkas som att komen var så hårda när bruket 
blandades att ballastkomen inte kom in i dessa kom.

Kalcitranden mnt de hydrauliska komen däremot är bildad efter att bmket applicerats. Det visar även att 
det inte är äldre bmk som krossats och tillsats som ballast eftersom komen då skulle innehålla ballastkom 
och ett mer normalt luftporsystem.

I flera fall (t ex provet Lyngsjö 16) finns kom med kärna av oregelbundna mineralkom. Vanligen består 
dessa mineralkom av kalcit. De olika kalcitkristallema i ett kom visar ofta exakt samma kristallografiska 
orientering. Detta visar att i dessa fall är hela komet bildat ur en kalcitkristall vilken ej blivit fullständigt 
bränt. I något fall finns även rester av kvarts/fältspat.

Fragment av iblandat äldre brak finns i ett prov (provet Lyngsjö 15). Detta fragment innehåller ballast och 
har en karaktär som liknar övrigt brak.

Baserat på detta kan huddelen av komen i pastan delas in i tre grupper: 1) Kalkklumpar som är randade 
porösa och ofta synliga för blotta ögat. 2) Hydrauliska kom som är mindre och ofta omges av en 
reaktionsrand. 3) Kom som innehåller rester av obrända mineral.

4.4.23 Luftporer
Lufthalten i proverna varierar från 1,4 till 12,3 % vid mätning med bildanalys. Punkträkning ger 1,6 till 
14,9 %. I de prover som har högst lufthalt utgörs stor del av volymen av stora porer som delvis kan vara 
av sekundärt ursprung eller i något prov (Saxtorp 2c 1) preparationsartefakter. Ett problem vid mätningen 
är att luftporsystemet är mycket inhomogent vilket kräver mätning över en stor yta.

Porerna är ofta väl randade, vilket tyder på att någon form av luftporbildare har tillsats. Om ej 
luftporbildare tillsätts får man ett brak med oregelbundna luftporer och mindre än ca 10 % luft, beroende 
på bearbetningen.

Luftporemas storleksfördelning visar kraftig spridning. Det finns ingen systematisk skillnad mellan brak 
från de olika objekten. Det finns heller ingen skillnad som kan relateras till brakens ålder. Brak med grövre 
luftporsystem tenderar att ha högre andel sprickor.

I det undersökta materialet finns ett samband mellan ökande lufthalt och sjunkande tryckhållfasthet. Detta 
är ett samband som gäller generellt för porösa material. Likaså finns ett samband mellan uttorkningen och 
lufthalten.

Det finns ett svagt samband mellan kapillärsugningen och halten luftporer <0,3 mm. Prover med god 
frostbeständighet har relativt hög halt porer finare än 0,3 mm. Medan generellt hög lufthalt ger dåliga 
frostegenskaper.

För modema brak gäller att cirka 30% av luftporema skall vara mindre än 0,3 mm för att braken skall vara 
frostbeständiga (Carlsson 1995). Detta uppfylls dock bara av ett prov (Borgholm 6). De analyserade 
braken har genomgående liten halt små luftporer. Detta förhållande är oberoende av brakens ålder.

4.4.2.4 Ballast
Bakgrund
Ballastens komstorleksfördelning och mängd har stor betydelse för brakets egenskaper. Bestämning av 
ballastens komstorleksfördelning kombinerad med en analys av dess mineralogiska sammansättning kan 
även användas för att identifiera sandens ursprung och avgöra om man använt likartad sand över längre 
tidsperioder. I de flesta prover har ingen kvantifiering gjorts av mineral och bergartstyper i ballasten. I 
prover från Västra Ingelstad, Benestad och Hammarlund^ har sanden delats upp i kvarts/fältspat, kalcit 
och övriga mineral. I puts från Granhammar och Mälsåker har andelen tegel kvantifierats.
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Resultat
Även röntgendiffraktionsundersökning visar att ballasten i Hög och Saxtorp huvudsakligen består av 
kvarts och fältspat och saknar kalcit, utom i prov ld2 (ursprunglig, slip 18). I Lyngsjö finns en stor andel 
kalksten i ballasten.

Tabell 4.10. Visar den mineralogiska sammansättningen på ballasten i bruk från Benestads, Västra Ingelstads och 
Hammarlunda kyrkor. Resultaten visar att sand tagits från mer än en lokal både i Benestads och Västra Ingelstad. 
Det kan noteras att provet VI4 är en mindre lagning av bristfällig kvalitet där även ballasten är vald utan större 
omsorg.

Prov Bl
% andel

B2
% andel

B3
% andel

B-korö
% andel

B-långö
% andel

VII
% andel

VI3
% andel

VI4
% andel

VI5
% andel

Hal
% andel

Kvarts/fsp 79,6 70,5 83,5 87,1 85,1 88,7 89,9 29,2 68,1 89,4
Kalcit 19 8,8 8,2 6,8 14,9 2,9 6,3 43,6 12,4 1,6
Övriga 1,4 20,7 8,2 6,1 0 8,3 3,9 27,2 19,5 9,1

Totalhalterna av ballast varierar kraftigt från 49,6 till 7,6 volymsprocent mätt med punkträkning medan 
bildanalys ger resultat som varierar mellan 52,3 och 7,7 %. Dessa låga halter av ballast gör att det är troligt 
att även bindemedelskom i bruket bör räknas in när man bedömer brukets egenskaper. Att man vid 
blandningen av bruket behandlat klumpar i bindemedlet som ballast framgår av figur 4.12. Det finns även 
en tendens till högre ballast/bindemedelsförhållande hos bruk yngre än 1600 (figur 4.13).

10,0 --

Kalkklumpar

Figur 4.12. Diagrammet visar förhållandet mellan mängden ballast och mängden kalkklumpar och andra typer av 
kom i bindemedlet i volymsprocent. Detta visar att när ballasten proportionerades togs hänsyn till mängden 
klumpar i bruket.

Generellt är ballastkomen relativt väl rundade. Dock är ballasten från Mälsåker och Granhammar 
tämligen kantig.

Storleksfördelningen av ballasten har mätts med bildanalys. Denna visar att andelen finfraktion är låg. I 
de flesta bruken är ballasten grövre än vad som rekommenderas för modema bmk. I övrigt är spridningen 
stor, andelen sand mindre än 1 mm varierar från 10 till 100%. Storleksfördelningen tyder i många fall på 
att materialet valts med stor omsorg och transporterats till platsen. I andra fall återspeglar ballasten 
mineralogi och storleksfördelning bara vad som funnits tillgängligt i byggnadens omedelbara närhet.

Den största spridningen i ballastens storleksfördelning är i prover från de skånska kyrkorna med undantag 
för Hög. Proverna från de tre slotten har mindre spridning i storleksfördelningskurvoma. Detta kan bero
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Figur 4.13. Ballast / pasta förhållandet när både naturgrus och kom i bindemedlet är inräknade i ballasten.

på större hantverkskunnade samt hårdare styrning av brukstillverkningen. Men det återspeglar förmod
ligen även skillnad i den sand som finns tillgänglig.

Det är troligt att i de flesta fall har sanden i de näraliggande kyrkorna Saxtorp och Hög tagits från samma 
fyndighet. Denna kan möjligen vara Järavallen. Det gäller dock ej alla prov, t ex innehåller prov ld2 
(Saxtorp) stor andel karbonater i ballasten, vilken ej kan komma från samma lokal som övrig sand. Det 
är också det prov som har den grövsta ballasten i Saxtorp.

Det finns ingen tendens till korrelation mellan brukets ålder och ballastens storleksfördelning. Däremot 
finns en korrelation mellan mängd ballast och brukets kompaktdensitet. Där ökande mängd ballast ger 
högre densitet. Sambandet mellan ballastmängd och densitet indikerar en kompaktdensitet hos bindemed
let på 2,55 - 2,60.

4.4.2.5 Tegelkross
En majoritet av bruken från Mälsåker och Granhammars slott innehåller stora mängder tegelkross. Prov, 
som har en iblandning på ca 15 %, som vid Mälsåker, får en tydlig rödbrun nyans. I proven från 
Granhammar är halten tegelkross mycket hög. I ytskiktet på fasaden var det dessutom tillsatt finmalt 
tegelmjöl i storleksfraktionen <0,1 mm. Detta gav bruket en pastellartad rosa färg. Vid en fönsterinfatt
ning, prov G8, saknades denna anrikning av tegel i ytan. Denna infärgning stämmer med uppgifter i 
literaturen om att Granhammars slott haft ljusare fönsterinfattningar.

Tabell 4.11. Mängden tegelkross och kvartsfältspatssand i bruk från Mälsåkers och Granhammars slott. För provet 
G1 är inte tegelanrikningen i ytan medräknad. Mängden är angiven i volymsprocent.

Prov MIA M2A M2B M2C M4T M4B M5 MF G1 G6 G7 G8
Kvarts/fsp 29,2 29,9 48,9 29,8 22,5 18,1 22,9 21,8 10,8 50,3 48,8 15
Tegel 21,7 18,8 5 14,5 17,1 0 0 0 33,7 0 0 24,6

4A.2.6 Sprickor
Det är inte gjort någon separat kvantifiering av sprickor. Dessa är inkluderade i bestämningen av halten 
luftporer. Många av bruken innehåller krymp- och torksprickor i relativt stor mängd.
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4.4.2J Färglager
Den nu aktuella undersökningen har varit inriktad på puts varför ingen systematisk provtagning eller 
dokumentation av färglager har gj orts i fält. Vissa prover har dock färglager. Dessa är vanligen tunna lager 
kalkavfärgning, 0,02 till 0,5 mm tjocka. Dessa innehåller mycket lite eller ingen ballast. Provet Ingelstad 
4 innehåller liten mängd träfibrer. Endast ett prov (Benestad kor) innehåller kvartssand som ballast. 
Komstorleken hos sanden i denna färg är 0-75 pm. I två prover från Granhammar har tegelmjöl använts 
som pigment i putsens ytskikt. Yngre färglager från Granhammar innehåller kvartssand som ballast med 
en komstorlek på 0-0,5 mm.

4.4.3 Mikroskopi av gamla bruk en utvärdering av metoden

Mikroskopisk analys bygger på vilka strukturer man kan se och utgör därigenom en direkt förlängning 
av det antikvariska fältarbetet. Metoden ger ett mycket brett spektrum av information. En begränsande 
faktor är att vi för närvarande har lite information om vilka beredningsmetoder som användes och vilken 
mikrostruktur de gav. Vi saknar med andra ord kunskap och erfarenhet för att kunna göra säkra tolkningar 
i alla avseenden.

Den mikroskopiska analysen har givit kvantitativa data som kan kopplas till funktionsegenskaper (t ex 
lufthalt-hållfasthet, kapillärsugning) och fysikaliska egenskaper (t ex ballastmängd-densitet, mikro- 
struktur-frostegenskaper) men även råvarornas ursprung (ballastens ursprung). Metoden ger även viss 
information om kalkstensråvarans karaktär.

Utöver detta har arbetet visat att även andra strukturer kan användas för att karaktärisera bruken. Detta 
projekt har innefattat en studie av kalkklumpar och andra kom i bindemedlet. Dessa har använts för 
klassifikation av bruken. De har även kunnat kopplas till bmkens egenskaper och har visat sig kunna ge 
information om tillverkningsmetoder (t ex ofullständigt bränd kalk).

Tillförlitligheten i bildanalys och punkträkning kan delvis utvärderas genom att de kvantitativa resultaten 
från de två metoderna jämförs med varandra vilket ger en god överensstämmelse (figur 4.14).

Man kan även anknyta till litteraturstudier av vilka metoder som använts vid tillverkning av bruken och 
muming. Det är också möjligt att göra experimentella studier där man tillverkar bmk enligt gamla metoder 
och jämför de mikrostrukturerna med de som finns i äldre bmk. Det är till exempel trolig att kalk släck 
i kalkgravar ger bmket en karaktäristisk mikrostruktur eftersom denna kalkdeg var mycket komig.

70,0 T

60,0 - -

40,0 - -

20,0 - -

10,0 --

Bildanalys

Fig 4.14. Visar ballasthalter som erhållits med bildanalys kontra punkträkning för samtliga prover.
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5 Utvärdering och slutsatser

5.1 Utvärdering av prøvningsmetoder

Ett huvudsyfte med projektet har varit att utvärdera metoder för analys av bruk och puts på kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader. Prioritet har givits åt frågeställningar som är vanliga i samband med projektering 
av renovering och omputsning: typ av bindemedel, ballastens storleksfördelning, typ av ballast, bland- 
ningsförhållande och tillsatsmaterial. Det har även varit en målsättning att använda metoder som är 
standardmetoder eller som kan utvecklas till standardmetoder. Till de förra hör kemisk analys av 
syralösliga komponenter i bmket för att bestämma förhållandet bindemedel-ballast. Bestämning av 
ballastens storleksfördelning och frostbeständigheten hör till den senare kategorin.

En detaljerad diskussion och utvärdering av de olika metoderna ges i respektive avsnitt i kapitel 4 
"Provningsmetoder".

De enda direkta fältmetodema som provades var vidhäfiningsmätning som utfördes med två olika 
metoder men gav få användbara resultat. Detta beror främst på det ojämna och varierande underlaget. 
Provtagningsmetodiken är främst utvecklad för relativt släta underlag (Hinderson 1958). Möjligen kan 
andra fältmetoder ge bättre resultat (t ex Gucci & Barasotti 1995).

Det som är viktigt vid fältarbetet är att notera var provet är taget, samt egenskaper som större strukturer 
och putsstratigrafi och material som förekommer sparsamt, t ex större kolstycken eller enstaka större 
ballastkom.

Vissa av de fysikaliska mätningarna är av mer begränsat intresse. Till denna gmpp hör mätning av 
kompaktdensitet. Även mätning av hållfasthet bekräftar i huvudsak kända förhållanden. De analyserade 
braken är svaga och motsvarar D till C-brak, där C-brak är den vanligast använda hållfasthetsklassen idag. 
De svagt hydrauliska är något starkare än de övriga. Bestämning av hållfasthet kan dock vara motiverat 
i vissa fall, exempelvis i samband med brandskador.

Frostbeständighet är en viktig egenskap, men har störst betydelse för bedömning av reparationsbrak. 
Detta gäller inte minst vid lokal produktion. Frostegenskaper bör därför provas innan materialet används 
i full skala. Den metod för frostprovning som tillämpats i denna studie har fördelen att den är enkel att 
utföra och att den är väl avpassad för kalkbrak.

Kemisk analys av syralösliga komponenter och glödgningsförlust ger information om hydrauliska 
komponenter och blandningsförhållanden. Generellt gäller att beräkningen av blandningsförhållandet 
kräver ett antagande om det ursprungliga bindemedlets kemi. Vanligen utgår man från sammansättningen 
på modema bindemedel. Fel i detta antagande ger felaktiga beräknade blandningsförhållanden. Många 
av de brak som analyserats i detta projekt har haft syralösliga komponenter i ballasten vilket påverkar 
tolkningen av analysresultaten. Detta begränsar i viss mån nyttan av kemisk analys av gamla brak. 
Resultaten i denna undersökning visar dock att om så ej är fallet och man enbart söker blandningsförhål
landet kan det räcka med att mäta mängden syraolöslig rest eller glödgningsförlust.

Kjeldahlanalys kan detektera eventuella tillsatser av proteiner vilket i första hand kan ha betydelse för 
brakets smidighet, både för invändig Stuckatur och för brak och puts utomhus. Den metod som tillämpats 
här innebär en förenkling av det normala analysförfarandet. Genom att kombinera denna analys med 
mätning av luftporstrukturen är det möjligt att påvisa om det är primära proteiner som analyserats.

Mikroskopisk analys är den mest mångsidiga av de metoder som tillämpats inom projektet. Denna ger 
blandningsförhållanden, kvalitativ bild av hydrauliska komponenter och tillsatsmaterial exempelvis 
tegelkross samt andra mer speciella frågeställningar. Till exempel gör metoden det möjligt att avgöra om 
en hydraulisk komponent härrör från kalkråvaran eller har tillsatts sekundärt. Den ger möjlighet till 
kvantifiering av kom i bindemedlet, ballastens mineralogiska sammansättning och komstorleksfördel- 
ning.
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För att kunna utvärdera vilka metoder som är bäst lämpade för att fastställa vad som karaktäriserar bruk 
från olika områden och av olika ålder krävs en systematisk undersökning med samma metoder av ett större 
antal prover.

5.2. Utvärdering av dokumentationsmetod

Den dokumentation av byggnaden, provtagningen och bruket som utfördes i fält är en förutsättning för 
identifiering av bruket. Även om det kan vara svårt att datera ett putslager är det nödvändigt att det får en 
preliminär åldersbedömning. För att informationen skall vara mera tillförlitlig bör dock den byggnads- 
arkeologiska undersökningen ha kommit så långt att olika puts- och brukslager tydligt kan separeras. I de 
fall prover tas under arbetets gång (vilket är vanligast) bör man se till att relativ kronologi kompletteras 
med övriga iakttagelser.

För att rätt kunna bedöma den information som olika analysmetoder ger är det nödvändigt att identifiera 
olika putslager redan i fält. Ibland är det dock svårt att identifiera alla lagei; något som senare kan göras 
i laboratorium. I dessa fall måste man redan vid fältdokumentationen så långt möjligt beskriva de olika 
lager som provet innehåller.

Under arbetets gång kompletterades fältbeskrivning av bruket/putsen. Beskrivningen gav viss informa
tion som kunde relateras till bmkets olika egenskaper. I vissa avseenden kunde variationerna relateras till 
vissa tidsperioder: färg, ballastens typ och innehåll, träkol, kalkklumpar och övriga tillsatser. Eftersom 
beskrivningen inte omfattade särskilt många prover är det ännu svårt att dra alltför stora slutsatser Den 
visar dock på tendenser, som kunde verifieras i mikroskoperingen (kap 5.2).

Det fanns tyvärr inte utrymme inom projektet att pröva samband mellan brukets egenskaper och alla de 
förhållanden som dokumenterades, t.ex. brukets funktion, tänkbara kalkstenstypei; träkolets betydelse 
och fördelning. Inte heller murverkets eventuella betydelse eller eventuella skillnader mellan brukets 
utsatthet beträffande väderstreck har varit möjliga att undersöka.

Det finns därför anledning att även i fortsatta undersökningar utgå från den här utarbetade beskrivningen 
med en del omedelbara korrigeringar: En och samma puts kan visa större eller mindre variationer. 
Träkoisbitar kan t ex förekomma som enstaka bitar här och vai; kanske med mer än 50 cm avstånd. Det 
är därför viktigt att beskrivningen omfattar en större yta än provet och att förekomster av träkol, 
kalklumpar osv beskrivs i en ungefärlig procentsats. Vidare bör man undersöka möjligheten att använda 
fotografiska metoder vid fältdokumentation.

5.3 Huvudslutsatser om brukens egenskaper

Det multidisciplinära upplägg som tillämpats i detta projekt har givit ett bred dokumentation av 
egenskaperna hos de studerade bruken. En sammanfattning av de viktigaste slutsatserna ges här 
Ytterligare information ges under respektive avsnitt i metoddelen.

Under projektets gång har intresset fokuserats på vissa egenskaper Dit hör exempelvis brukens 
hydrauliska egenskaper och blandningsförhållanden samt vilken roll kalkklumpar och andra bindeme- 
delsklumpar har spelat.

Kalkklumpar. Kalkklumpama kan antas ha bildats vid släckningen. De tidigmedeltida bruken innehåller 
i regel större och fler kalkklumpar än de senare. Förändringen tycks ske under senmedeltiden. Det är dock 
inte ett generellt kronologisk samband. Att vi ser variationer avseende kornens storlek och mängd kan bl 
a bero på skillnader i släckningsmetod.

Blandningsförhållande. Bruken har generellt betydligt högre andel kalk än vad som angavs i samtida 
litteratur där det vanligen angavs 1:3 räknat på volymsandelar. En förklaring till detta är att vid 
blandningen av bruken har hänsyn tagits till mängden kom i bindemedlet. Vid blandningen har man 
eftersträvat en bra konsistens och vid denna bedömning har kalkklumpama givit samma egenskaper som
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ballast. Därmed kom bindemedel med kalkklumpar att blandas med mindre mängd ballast än bindemedel 
utan. De tidigmedeltida braken innehåller generellt mera kalk än de senare braken.

Luftporer. Braken har genomgående dålig frostbeständighet. Detta återspeglas även i ett luftporsystem 
med liten andel finporiga luftporer. Ett undantag utgör de svagt hydrauliska skånska braken från 1400- 
1600-tal.

Ballast. Innehållet i ballasten visar att den i regel är från lokala fyndigheter. I vissa fall finner man dock 
att det inom en och samma byggnad i brak av samma ålder finns ballast som hämtats från olika fyndigheter. 
Storleksförändringen visar en större spridning än den som anges för modema brak. Däremot gav analysen 
inte någon korrelation mellan ballastens storleksfördelning och brakets ålder. Detta motsäger fältiaktta- 
gelsema, som antyder att de tidigmedeltida braken tycks innehålla finare ballastkom än senare (se tabell 
2.3). Här finns dock en hel del källkritiska problem, som kräver kompletterande undersökningar.

Hydrauliska mineral. Flera av de analyserade braken är svagt hydrauliska. Detta gäller även för de 
medeltida braken. Kemisk analys visar att bindemedlet kan ha innehållit upp till 4 viktsprocent SiO, (dvs 
svagt hydrauliska. Vanligen räknar man med att ett hydrauliskt brak innehåller 6-12 viktprocent SiÖ, (se 
Bindemedelsnormen 1967). Det är även möjligt att med ljusmikroskopi och elektronmikroskopi påvisa 
rester av hydrauliska mineral i flera av de undersökta braken. En grupp skånska brak från 1400-1600- 
talen är mer hydrauliska än övriga. De har också en karaktäristisk bran färg.

En fråga som väcktes under arbetets gång var huruvida de mörka hydrauliska braken i Skåne innehöll 
alunskiffer. Denna förekommer i sydöstra Skåne i anslutning till Komstadskalkstenen. Dessutom är det 
sedan tidigare känt att man använde alunskiffer som bränsle för bränning av kalksten, åtminstone under 
1700-1800-tal, vilket gav ett mer hydrauliskt brak (Hidemark och Holmström 1984, s. 15). Analysen 
visade dock inga spår efter bränd alunskiffer.

Tegelkross. Vid beskrivningarna kunde framför allt träkol, tegelkross och hår (i enstaka falla) konstateras. 
Vid analysen undersöktes dock enbart tegelkross, som var typiskt för braken från Mälsåker och 
Granhammar. Dessa brak har fått en rödbrun nyans. Tegelkross kan medvetet ha tillförts för att ge olika 
färgnyanser.

5.4 Kronologiska förändringar

De brak som analyserats i denna studie är av mycket varierande karaktär både i tid och ram. Dock finns 
brak med tydliga särdrag och vars användning är begränsad både tidsmässigt och geografiskt. I det 
undersökta materialet finns även en tendens att de fetaste braken och de med störst andel klumpar i 
bindemedlet försvinner efter perioden 1500-1650. Detta tyder på att det sker en förändring i de metoder 
som användes för produktion av braken vid denna tid. Generellt är dock skillnaden mellan brak från olika 
objekt större än variationen i tid på en och samma byggnad. Olika brak från en byggnad kan ha särdrag 
som återkommer under mycket lång tid. Så är till exempel de flesta brak från Lyngsjö lokalt producerade 
utifrån samma kalksten. Även i Borgholms slottsruin återkommer branaktiga, svagt hydrauliska brak 
under i stort sett hela byggnadstiden. Dessa brak är säkerligen producerade från den röda kalksten som 
finns i slottets närhet.

En ganska dramatisk förändring som inträffar någon gång under 1400-1600-talen syns också i byggnads- 
tekniska sammanhang. Då upphör man t ex att använda bearbetad bruten sten och övergår till obearbetad 
eller tuktad marksten (Sundnér 1989). Från 1500-talet ser vi också en allt större koncentration till brytning 
av vissa bergarter som fraktas över hela landet, främst gotländsk sandsten (Natursten i byggnader. Stenen 
i tiden. 1996). Det är också troligt att man i dessa sammanhang alltmer använder den gotländska 
kalkstenen som råvara till kalkproduktion även utanför Gotland. Enligt de skriftliga källorna rörande 
Mälsåker användes den åländska kalkstenen under 1600-talet. I Skåne har man sannolikt använt de lokala 
kalkstenarna under tidig medeltid. Under senare delen av medeltiden kan däremot en mer eller mindre 
central produktion av Komstadskalksten för kalkbraksframställning vara trolig.
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5.5. Slutord

Vilka analysmetoder man väljer för undersökning av bruk/puts beror i första hand på vilka frågor man 
ställer. De analyser som här utförts har koncenterats på att finna brukstyper som motsvarar krav på 
autenticitet, beständighet, funktionalitet och reparerbarhet. Kraven varierar för olika objekt, men följande 
generella egenskaper gäller för ett bruk som svarar mot de aktuella byggnadernas krav.
- En viss hydraulisk komponent i bmket, dock under gränsen till mycket svagt hydrauliskt bruk.
- Finporigt luftporsystem med relativt låg lufthalt.
- Väl graderad komkurva och tämligen feta bruk.
Det är dock inte möjligt att återskapa de mest extrema bruken så att de uppfyller krav på beständighet och 
funktionalitet.

Det finns således exempel på bruk av mycket god kvalité. Till den senare kategorin kan särskilt nämnas 
en grupp av mycket svagt hydrauliska, brunaktiga bruk som användes i Skåne under senmedeltiden. Ett 
bra exempel på ett välbevarat sådant brak är det invändiga fogbraket i det fristående kyrktornet vid 
Benestad.

Frågor kring kronologiska förhållanden, framställningssätt och kalksort har i begränsad omfattning 
studerats inom projektets ram. Resultaten visar att en systematisk studie där val av objekt och metod 
inriktas på dessa frågor kan ge ny belysning av problemen. Här kan även de nu allt mer förekommande 
praktiska undersökningarna ge ytterligare upplysningar (se von Konow 1997).

En del i projektet har syftat till att utveckla samarbetsformer mellan tekniker och byggnadsarkeologer. I 
detta har ingått att utvärdera metodernas lämplighet för antikvariska frågeställningar. De metoder som i 
detta fall visat sig mest lämpade är en kombination av mikroskopisk analys och verbal fältbeskrivning. 
För den senare har arbetet inom projektet visat på vikten av att så långt möjligt arbeta med insamling av 
kvantitativa data i fält av sådant som är svårt att analysera i laboratorieskala, exempelvis förekomst av kol 
och största stenstorlek.

Kvantitativa data för gamla brak har i stor utsträckning saknats tidigare. Det är vår förhoppning att såväl 
de data som metoder för dokumentation som presenteras i denna rapport kan ligga till grand för fortsatta 
arbeten.

Inventeringsblanketter, ritningar och negativ förvaras av Anikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikva
rieämbetet. Provmaterial förvaras vid Sveriges Provnings och Forskningsinstitut i Borås. Puts- och 
braksprover som ej förstörts vid undersökningen kommer att överföras till Lunds universitets historiska 
museum.
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Bilaga 2.1 Provtagningsblankett
BRUKSPROV

Provnr Objekt

Landskap Län: Socken

Provtagare Datum

Provmetod

Bruk,typ Datering

Läge Ext/ int

Murverk

BESKRIVNING
Tjocklek

Ytbehandling

Färg

Bindemedel
Fett

>50%
Magert

<50%

Hårdhet Hårt Medel Löst

Kalkklumpar

Porositet

BALLAST
Gradering

Form,
material

TILLSATSER
Träkol 

Hår o dyl

UTDRAGSHÅLLFASTHET

KOMMENTAR

FOTO



Bilaga 3.1 Provförteckning

Provnr Obiekt Tvd av bruk Datering

1 (två påsar) Benestads kyrka Puts 1050-1250?
2 B enestads kyrka Puts 1858?
3 Benestads kyrka Puts 1830-tal?
4 Benestads kyrka Kalklager på tunn slamning, ca 0,5 cm tjockt 1400-1700-tal??

2 Högs kyrka Puts och fogbruk 1150-1250
2 B Högs kyrka Fog - och putsbruk 1150-1250
3 A Högs kyrka Puts 1807?
3 B Högs kyrka Puts, slevstruken och kvastad slätputs 1807?
3 C Högs kyrka Puts, slätputs 1807?
3D Högs kyrka Puts och fogbruk, slevstruken slätputs 1807?
4 A Högs kyrka Puts, slätputs ev 1722?
4 B Högs kyrka Puts, slätputs ev 1722?
4 C Högs kyrka Puts, slätputs ev 1722?

1 Lyngsjö kyrka Spritputs ytterst 1860-t eller senare, yttersta lagret

2 Lyngsjö kyrka Slätputs, ytterst 1200-1400-tal, yttre lagret
3 Lyngsjö kyrka Slätputs, ytterst 1200-1400-tal, yttre lagret
4 Lyngsjö kyrka Lagningsbruk av cement översta lagret 1960-t, yttre lagret
5 Lyngsjö kyrka Spritputs, ytterst 1860-t eller senare, yttersta lagret
6 Lyngsjö kyrka Spritputs 1860-t eller senare, yttersta lagret
7 Lyngsjö kyrka Spritputs, ytterst 1860-t eller senare,yttersta lagret
8 A Lyngsjö kyrka Spritputs, ytterst 1860-t eller senare, yttersta lagret
8 B Lyngsjö kyrka Spritputs, ytterst 1860-t eller senare, yttersta lagret
8 C Lyngsjö kyrka Slätputs, ytterst 1200-1400-tal, yttre lagret
9 Lyngsjö kyrka Slätputs, ytterst 1300-1400-t, yttersta lagret
10 Lyngsjö kyrka Slätputs, ytterst 1200-t - 1400-tal, yttersta lagret - ev 

senare
12 Lyngsjö kyrka Spritputs, ytterst 1860-t eller senare, yttersta lagret
14 Lyngsjö kyrka Spritputs, ytterst 1860-t eller senare, yttersta lagret
15 Lyngsjö kyrka Murbruk från murkäman, ursprungligt 1100-1200-t 

före 1165?
16 Lyngsjö kyrka Fogbruk, ursprungligt 1100-1200-t, före 1165 ?
17 Lyngsjö kyrka Slätputs, slevstruken och kalkad 1100-1200-t, ev före 1165?
18 Lyngsjö kyrka Slätputs, slevstruken och kalkad 1100-1200-t, ev före 1165?
19 Lyngsjö kyrka Slätputs med romanska målningar 1100-1200-t
20 Lyngsjö kyrka Puts och fogbruk, kalkat 1300-1400-t, troligen före 

valvslagningen
21 Lyngsjö kyrka Fogbruk, ursprungligt 1100-1200-t, ev före 1165?
22 Lyngsjö kyrka Slätputs med färgfragment, kvadermålning 1760-t ?
23 Lyngsjö kyrka Slätputs 1200-1400-t
24 Lyngsjö kyrka Fogbruk, fogbruk 1100-tal
25 Lyngsjö kyrka Slätputs 1200-1400-tal
26 Lyngsjö kyrka Slätputs 1760-t ?
27 Lyngsjö kyrka Fogbruk, ursprungligt 1100-1200-t
28 Lyngsjö kyrka Fogbruk, ursprungligt 1100-t
29 Lyngsjö kyrka Slätputs med rits 1100-1200-tal
30 Lyngsjö kyrka Fogbruk 1400-tal?



Bilaga 3.1 Provförteckning

Provnr Objekt Tvd av bruk Datering

31 Lyngsjö kyrka Fogbruk 1700-tal?

32 Lyngsjö kyrka Fogbruk 1700-tal?

1 A Mälsåkers slott Puts, yttre partiet (jfr 1B-1C) Ligger under det 
nuvarande putslagret, ID.

1670-tal, möjligen 1608

1 B Mälsåkers slott Puts, samma som 1A men under detta, jfr 1C-1D 1670-tal, möjligen 1608

1 C Mälsåkers slott Puts, samma som 1A-1B med skalbaggsliknande 
mm stora djur.

1670-tal, möjligen 1608

1 D Mälsåkers slott Puts.Över lager 1A-1C ?

2 A Mälsåkers slott Puts, ursprunglig 1670-tal

2 C Mälsåkers slott Lagningsbruk 1670-tal

2 B Mälsåkers slott Puts, KC ovanpå 2A och 2B 1960-tal ?

4 Mälsåkers slott Puts (Ligger under nuvarande KC-puts med brun 
färg)

1670-tal

5 Mälsåkers slott Fogbruk 1608?

1 A Saxtorps kyrka Putsbruk, slätputs c 1100-1150

1 B Saxtorps kyrka Puts, grov slätputs Senmedeltid 1400-tal?

1 C Saxtorps kyrka Puts, slätputs Senmedeltid, 1400-tal

2A Saxtorps kyrka Puts, från yttersta spritputslagret 1860-tal?

2 B Saxtorps kyrka Puts, slätputs 1400-1600-tal?

3 A Saxtorps kyrka Puts, slätputs 1100-1200-tal?

3 C Saxtorps kyrka Puts, slätputs 1100-1200-tal

1 D:1 Saxtorps kyrka Puts, grov slätputs 1400-1600-tal ?

1 D:2 Saxtorps kyrka Fogbruk c 1100-1150

2 C:1 Saxtorps kyrka Puts, slätputs 1400-1600-tal

2 C:2 Saxtorps kyrka Fogbruk c 1100-1150

3 B:1 Saxtorps kyrka Puts, slätputs 1100-1200-tal ?

3 B:2 Saxtorps kyrka Fogbruk + slätputs c 1100-1150

5 V.I. V Ingelstads kyrka Fogbruk 1500-tal

1 V.I. (1-3 
utgår)

V Ingelstads kyrka Ursprungligt fogbruk, utstruket. o. 1200

2 V.I. (4-6) V Ingelstads kyrka Ursprungligt fogbruk, utstruket O.1200

3 V.I. (7-9) V Ingelstads kyrka Ursprungligt fogbrak, utstruket o. 1200

4 V.I. (10-12) V Ingelstads kyrka Lagningsbruk, puts 1700-tal



Bilaga 3.2. Dokumentation vid provtagningen, etapp 1
Provnr 2
Objekt Högs kyrka

Landskap Skåne
Län M

Socken Hög
Provtagare M Sandström, B Schouenborg, K Sandin 

(P Jansson, B Sundnér)
Datum 920721

Provnr 3 B 
Objekt Högs kyrka

Landskap Skåne 
Län M 

Socken Hög
Provtagare M Sandström. B Schouenborg, K Sandin 

(P Jansson, B Sundnér)
Datum 920721

Provmetod 
Typ av bruk 

Datering 
Läge

Borrprov
Puts och fogbruk
1150-1250
Korets nordfasad. 60 cm från Ö hörnet, ca 100 cm från 
murkrönet

Ext/int Ext
Murverk Flinta med inslag av fältsten (gråsten) och enstaka 

sandsten (NV skånsk)
Kommentar Ursprungligt fogbruk och utstruken puts, se nedan 

lager 1.

Stratigrafi från det underste lagret:
1. Fog- och outsbruk
2. Tunt spritputslager
3. Spritputs, KC-typ. 1950-tal?

Provmetod Borrprov
Typ av bruk Puts, slevstruken och kvastad slätputs 

Datering 1807?
Läge Norra korsarmen

160 cm över sockel, 160 cm ö om portalens omfattning 
Ext/int Ext

Murverk Marksten och sandsten
Kommentar Ursprunglig puts på det norra vapenhusets första 

utvidgning mot öster, lager 2 nedan.

Putsstratigrafi från det understa lagret:

1. Slevstruken slätmits. 1807?
2. Spritputs, KC, 1950-tal?

Provnr
Objekt

Landskap
Län

Socken
Provtagare

Datum 
Provmetod 

Typ av bruk 
Datering 

Läge

Ext/int
Murverk

Kommentar

2 B
Högs kyrka
Skåne
M
Hög
M Sandström, B Schouenborg, K Sandin 
(P Jansson, B Sundnér)
920721
Sågprov
Fog - och putsbruk 
1150-1250
Korets nordfasad, ca 70 cm från Ö hörnet, ca 110 cm 
från murkrönet
Ext
Flinta med inslag av fältsten (gråsten) och sandsten 
(NV skånsk), skalmur
Ursprunglig utstruken fog med vitkalkad yta.

Provnr
Objekt

Landskap
Län

Socken
Provtagare

Datum 
Provmetod 

Typ av bruk 
Datering 

Läge

Ext/int
Murverk

Kommentar

3 A
Högs kyrka
Skåne
M
Hög
M Sandström, B Schouenborg, K Sandin 
(P Jansson, B Sundnér)
920721
Borrprov
Puts
1807?
Norra korsarmen
150 cm över sockel, ca 150 cm Ö om portalens östra 
omfattning
Ext
Marksten och flinta med inslag av sandsten
Puts från det norra vapenhusets första utvidgning 1807.

Provnr
Objekt

Landskap
Län

Socken
Provtagare

Datum 
Provmetod 

Typ av bruk 
Datering 

Läge

Ext/int
Murverk

Kommentar

3 C
Högs kyrka
Skåne
M
Hög
M Sandström, B Schouenborg, K Sandin 
(P Jansson, B Sundnér)
920721
Borrprov
Puts, slätputs 
1807?
Norra korsarmen
185 cm över sockel, 130 Ö om portalens Ö omfattning 
Ext
Flinta med inslag av fältsten (gråsten) och sandsten 
(NV skånsk), skalmur
Slätputs med ca 2-3 kalklager
Ursprunglig puts på det norra vapenhusets första
utvidgning mot öster, lager 2 nedan.

Putsstratigrafi från det understa lagret:

1. Slevstruken slätnuts. 1807?
2. Spritputs, KC, 1950-tal?



Provnr 3 D Provnr 4 B
Objekt Högs kyrka Objekt Högs kyrka

Landskap Skåne Landskap Skåne

Län M Län M

Socken Hög Socken Hög

Provtagare M Sandström, B Schouenborg, K Sandin 
(P Jansson, B Sundnér)

Provtagare M Sandström, B Schouenborg, K Sandin 
(P Jansson, B Sundnér)

Datum 920721 Datum 920721

Provmetod Sågprov Provmetod Borrprov

Typ av bruk Puts och fogbruk, slevstruken slätputs Typ av bruk Puts, slätputs

Datering 1807? Datering ev 1722?

Läge Norra korsarmen
130 cm över sockel, 145 cm Ö om portalens O

Läge Tornets sydfasad
ca 330 cm över sockel, 390 cm från V hörnet

omfattning Ext/int Ext
Ext/int Ext Murverk Flinta med inslag av fältsten (gråsten) och sandsten

Murverk Marksten och flinta
Kommentar

(NV skånsk), skalmur
Kommentar Putsen ser slarvig ut men har 2-3 kalklager. Troligen 

samma som 3 C.
Slätputs med 1-2 kalklager, troligen äldsta putsen, lager
1 nedan. Täckt av tunn spritputs. Kan vara från tiden
efter ombyggnaden 1722. Kan även vara äldre.

Putsstratigrafi från det understa lagret:
Provnr 4 A

Högs kyrka
1. Slätputs m 2-3 kalkalger

Objekt 2. Spritputs, tunt lager

Landskap Skåne
Län M Provnr 4 C

Socken
Provtagare

Hög
M Sandström, B Schouenborg, K Sandin

Objekt Högs kyrka
(P Jansson, B Sundnér) Landskap Skåne

Datum 920721 Län M
Provmetod Borrprov Socken Hög
Typ av bruk Puts, slätputs Provtagare M Sandström, B Schouenborg, K Sandin 

(P Jansson, B Sundnér)
Datering ev 1722?

Läge Tornets sydfasad Datum 920721
350 cm över sockel, 420 cm från V hörnet Provmetod Sågprov

Ext/int Ext Typ av bruk Puts, slätputs
Murverk Flinta med inslag av fältsten (gråsten) och sandsten Datering ev 1722?

Kommentar
(NV skånsk), skalmur Läge Tornets sydfasad
Slätputs med 1-2 kalklager, troligen äldsta putsen, lager 310 cm över sockel, 400 cm från V hörnet
1 nedan. Täckt av tunn spritputs. Kan vara från tiden 
efter ombyggnaden 1722. Kan även vara äldre. Ext/int Ext

Putsstratigrafi från det understa lagret:
Murverk Flinta med inslag av fältsten (gråsten) och sandsten 

(NV skånsk), skalmur

1. Slätputs m 2-3 kalklager
2. Spritputs, tunt lager

Kommentar Slätputs med 1-2 kalklager, troligen äldsta putsen, lager 
1 nedan. Täckt av tunn spritputs.
Kan vara sekundär puts. Längre ner på tornet sågs det 
ursprungliga fogbruket gå över stenarna och var där 
försett med vit kalkfärg. Kan vara från tiden efter
ombyggnaden 1722. Kan även vara äldre.

Putsstratigrafi från det understa lagret: 
1 Slätputs m 2-3 kalklager.
2. Spritputs, tunt lager



Provnr
Objekt

Landskap 
Län 

Socken 
Provtagare 

Datum 
Provmetod 
Typ av bruk 

Datering

Läge

ExtZint
Murverk

Kommentar

Provnr
Objekt

Landskap
Län

Socken 
Provtagare 

Datum 
Provmetod 

Typ av bruk 
Datering 

Läge

Ext/int
Murverk

Kommentar

Lyngsjö kyrka
Skåne
L
Lyngsjö
Matz Sandström, Kenneth Sandin
920610
Borrprov

Spritputs ytterst
1860-t eller senare, yttersta lagret

Korets sydfasad: 280 cm från korets ö höm, 20 cm 
över fixpunkt
Ext
Skalmur av tuktad och obearbetad fältsten med inslag 
av kalksten, Ignabergatyp
Under det yttersta putslagret kan förekomma 
ytterligare lager med böljan från inre putsen:
1. Ursprungligt fogbruk, 1100-1200-tal
2. Slätputs 1300-1400-tal, före långhusets valvslagning 
som är daterad till 1400-tal
3. Slätputs 1400-1600-tal, efter valvslagningen - före 
korets östmur från 1750-tal
4. Spritputs 1800-tal

Obs mycket preliminära dateringar.

1

2
Lyngsjö kyrka
Skåne
L
Lyngsjö
Matz Sandström, Kenneth Sandin 
920610
Borrprov
Slätputs, ytterst
1200-1400-tal, yttre lagret
Långhusets sydfasad: 66 cm från v fönstrets ö
omfattning, 134 cm över fixpunkt
Ext
Skalmur av tuktad och obearbetad fältsten med inslag 
av kalksten, Ignabergatyp
Under det yttersta putslagret som troligen tillkommit i 
före valvslagningen finns ursprungligt fogbruk från 
1100-1200-tal i regel utstruket över stenarna.

Provnr
Objekt

Landskap
Län

Socken 
Provtagare 

Datum 
Provmetod 

Typ av bruk 
Datering 

Läge

Ext/int
Murverk

Kommentar

Lyngsjö kyrka
Skåne
L
Lyngsjö
Matz Sandström, Kenneth Sandin
920610
Borrprov
Slätputs, ytterst
1200-1400-tal, yttre lagret
Tornets västfasad: 260 cm från s hörnet, 300 cm över 
sockel
Ext
Skalmur av tuktad och obearbetad fältsten med inslag 
av kalksten, Ignabergatyp
Under det yttersta putslagret kan förekomma 
ytterligare lager med början från inre putsen:
1. Ursprungligt fogbruk, 1200-1300-tal
2. Slätputs med fogrits, 1200-1300-tal
3. Slätputs 1300-1400-tal, före långhusets valvslagning 
som är daterad till 1400-tal

Obs mycket preliminära dateringar.

3

Provnr 4
Objekt Lyngsjö kyrka

Landskap Skåne 
Län L

Socken 
Provtagare 

Datum 
Provmetod 
Typ av bruk 

Datering 
Läge

Lyngsjö
Matz Sandström, Kenneth Sandin 
920610
Borrprov
Lagningsbruk av cement översta lagret 
1960-t, yttre lagret
Tornets nordfasad: 113 cm från västra hörnet, 70 cm 
över sockel

Ext/int Ext
Murverk Skalmur av tuktad och obearbetad fältsten med inslag 

av kalksten, Ignabergatyp
Kommentar under det yttersta cementagret kan förekomma 

ytterligare lager med början från inre putsen:
1. Ursprungligt fogbruk, 1200-1300-tal
2. Slätputs med fogrits, 1200-1300-tal
3. Slätputs 1300-1400-tal, före långhusets valvslagning 
som är daterad till 1400-tal
4. Slätputs 1400-1600-tal, efter valvslagningen - före 
korets östmur från 1750-tal
5. Spritputs 1800-tal
6. Spritputs 1890-tal eller senare?
Obs mycket preliminära dateringar.



Provnr 5 Provnr

Objekt Lyngsjö kyrka Objekt

Landskap Skåne Landskap
Län L Län

Socken Lyngsjö Socken
Provtagare Matz Sandström, Kenneth Sandin Provtagare

Datum 920610 Datum

Provmetod Borrprov Provmetod

Typ av bruk Spritputs, ytterst Typ av bruk
Datering 1860-t eller senare, yttersta lagret Datering

Läge Långhusets nordfasad: 113 cm från v fönstrets ö 
omfattning, 95 cm över fixpunkt

Läge

Ext/int Ext
Ext/intMurverk Skalmur av tuktad och obearbetad fältsten med inslag

av kalksten, Ignabergatyp Murverk
Kommentar Under det yttersta putslagret kan förekomma 

ytterligare lager med böljan från inre putsen:
1. Ursprungligt fogbruk, 1100-1200-tal
2. Slätputs 1300-1400-tal, före långhusets valvslagning 
som är daterad till 1400-tal
3. Slätputs 1400-1600-tal, efter valvslagningen - före 
korets östmur från 1750-tal
4. Spritputs 1800-tal

Kommentar

Obs mycket preliminära dateringar. Provnr
Objekt

Provnr 6 Landskap
Län

Objekt Lyngsjö kyrka
Socken

Landskap Skåne Provtagare
Län L Datum

Socken Lyngsjö Provmetod
Provtagare Matz Sandström, Kenneth Sandin Typ av bruk

Datum 920610 Datering
Provmetod Borrprov Läge
Typ av bruk Spritputs

Datering 1860-t eller senare, yttersta lagret Ext/int
Läge Korets nordfasad: 95 cm från östra hörnet, På fixpunkt Murverk

Ext/int Ext Kommentar
Murverk Skalmur av tuktad och obearbetad fältsten med inslag 

av kalksten, Ignabergatyp
Kommentar Under det yttersta cementagret kan förekomma 

ytterligare lager med böljan från inre putsen:
1. Ursprungligt fogbruk, 1100-1200-tal
2. Slätputs 1300-1400-tal, före långhusets valvslagning 
som är daterad till 1400-tal
3. Slätputs 1400-1600-tal, efter valvslagningen - före 
korets östmur från 1750-tal
4. Spritputs 1800-tal

Obs mycket preliminära dateringar.

7
Lyngsjö kyrka
Skåne
L
Lyngsjö
Matz Sandström, Kenneth Sandin
920610
Borrprov
Spritputs, ytterst
1860-t eller senare,yttersta lagret
Korets östfasad: 235 cm från södra hörnet, 90 cm över
nuvarande marknivå

Ext
Skalmur av tuktad och obearbetad fältsten med inslag 
av kalksten, Ignabergatyp
Korets östmur är uppförd på 1750-talet. Under yttersta 
spritputslagret kan förekomma följande lager:
1. Fogbruk och puts från 1750-tal
2. Spritputs 1800-tal

8 A
Lyngsjö kyrka
Skåne
L
Lyngsjö
Matz Sandström, Kenneth Sandin
920610
Sågprov
Spritputs, ytterst
1860-t eller senare, yttersta lagret
Korets sydfasad: Ca 280 cm från korets ö höm, Ca 20
cm över fixpunkt
Ext
Skalmur av tuktad och obearbetad fältsten med inslag 
av kalksten, Ignabergatyp
Under det yttersta putslagret kan förekomma 
ytterligare lager med böljan från inre putsen:
1. Ursprungligt fogbruk, 1100-1200-tal
2. Slätputs 1300-1400-tal, före långhusets valvslagning 
som är daterad till 1400-tal
3. Slätputs 1400-1600-tal, efter valvslagningen - före 
korets östmur från 1750-tal
4. Spritputs 1800-tal

Obs mycket preliminära dateringar.
Provet taget intill provnr 1



Provnr
Objekt

Landskap 
Län 

Socken 
Provtagare 

Datum 
Provmetod 
Typ av bruk 

Datering 
Läge

Ext/int
Murverk

Kommentar

Provnr
Objekt

Landskap
Län

Socken 
Provtagare 

Datum 
Provmetod 
Typ av bruk 

Datering 
Läge

Ext/int
Murverk

Kommentar

8 B
Lyngsjö kyrka

Provnr 9
Objekt Lyngsjö kyrka

Skåne
L

Landskap Skåne 
Län L

Lyngsjö
Matz Sandström, Kenneth Sandin
920610
Sågprov
Spritputs, ytterst
1860-t eller senare, yttersta lagret
Korets sydfasad: Ca 280 cm från korets ö höm, Ca 20 
cm över fixpunkt
Ext
Skalmur av tuktad och obearbetad fältsten med inslag 
av kalksten, Ignabergatyp
Under det yttersta putslagret kan förekomma 
ytterligare lager med böljan från inre putsen:
1. Ursprungligt fogbmk, 1100-1200-tal
2. Slätputs 1300-1400-tal, före långhusets valvslagning 
som är daterad till 1400-tal
3. Slätputs 1400-1600-tal, efter valvslagningen - före 
korets östmur från 1750-tal
4. Spritputs 1800-tal

Obs mycket preliminära dateringar.
Provet taget intill provnr 1

8 C
Lyngsjö kyrka
Skåne
L
Lyngsjö
Matz Sandström, Kenneth Sandin 
920610
Sågprov 
Slätputs, ytterst 
1200-1400-tal, yttre lagret
Korets sydfasad: Ca 280 cm från korets ö höm, Ca 20 
cm över fixpunkt
Ext
Skalmur av tuktad och obearbetad fältsten med inslag 
av kalksten, Ignabergatyp
Under det yttersta putslagret fmns ursprungligt fogbruk 
från 1100-1200-tal:
I övrigt är det tveksamt om det yttre lagret slätputs är 
från 1300-1400-tal - det kan vara identiskt med den 
senare periodens slätputs från 1400-1600-tal.

Socken 
Provtagare 

Datum 
Provmetod 

Typ av bruk 
Datering 

Läge

Ext/int
Murverk

Kommentar

Lyngsjö
Matz Sandström, Kenneth Sandin 
920610
Sågprov 
Slätputs, ytterst 
1300-1400-t, yttersta lagret
Långhusets sydfasad: Ca 66 cm från v fönstrets ö 
omfattning, Ca 134 cm över fixpunkt
Ext
Skalmur av tuktad och obearbetad fältsten med inslag 
av kalksten, Ignabergatyp
Under det yttersta putslagret som troligen tillkommit i 
före valvslagningen finns ursprungligt fogbmk från 
1100-1200-tal i regel utstruket över stenarna.

Provet är taget intill provnr 2

Provnr
Objekt

Landskap
Län

Socken 
Provtagare 

Datum 
Provmetod 

Typ av bruk 
Datering 

Läge

Ext/int
Murverk

Kommentar

10
Lyngsjö kyrka
Skåne
L
Lyngsjö
Matz Sandström, Kenneth Sandin 
920610
Sågprov 
Slätputs, ytterst
1200-t - 1400-tal, yttersta lagret - ev senare
Tornets västfasad: Ca 260 cm från s hörnet, Ca 300 cm 
över sockel
Ext
Skalmur av tuktad och obearbetad fältsten med inslag 
av kalksten, Ignabergatyp
Under det yttersta putslagret kan förekomma 
ytterligare lager med början från inre putsen:
1. Ursprungligt fogbruk, 1200-1300-tal
2. Slätputs med fogrits, 1200-1300-tal
3. Slätputs 1300-1400-tal, före långhusets valvslagning 
som är daterad till 1400-tal

Obs mycket preliminära dateringar.
Provet är taget intill provnr 3

Provet är taget intill provnr 1



Provnr
Objekt

Landskap
Län

Socken 
Provtagare 

Datum 
Provmetod 
Typ av bruk 

Datering 
Läge

Ext/int
Murverk

Kommentar

Provnr
Objekt

Landskap
Län

Socken 
Provtagare 

Datum 
Provmetod 

Typ av bruk 
Datering 

Läge

Ext/int
Murverk

Kommentar

12
Lyngsjö kyrka
Skåne
L
Lyngsjö
Matz Sandström, Kenneth Sandin
920610
Sågprov
Spritputs, ytterst
1860-t eller senare, yttersta lagret
Långhusets nordfasad: Ca 113 cm från v fönstrets ö
omfattning, Ca 95 cm över fixpunkt
Ext
Skalmur av tuktad och obearbetad fältsten med inslag 
av kalksten, Ignabergatyp
Under det yttersta putslagret kan förekomma 
ytterligare lager med böljan från inre putsen:
1. Ursprungligt fogbruk, 1100-1200-tal
2. Slätputs 1300-1400-tal, före långhusets valvslagning 
som är daterad till 1400-tal
3. Slätputs 1400-1600-tal, efter valvslagningen - före 
korets östmur från 1750-tal
4. Spritputs 1800-tal

Obs mycket preliminära dateringar.
Provet är taget intill provnr 5.

14
Lyngsjö kyrka
Skåne
L
Lyngsjö
Matz Sandström, Kenneth Sandin
920610
Sågprov

Spritputs, ytterst
1860-t eller senare, yttersta lagret
Korets östfasad: Ca 235 cm från södra hörnet, Ca 90
cm över nuvarande marknivå

Ext
Skalmur av tuktad och obearbetad fältsten med inslag 
av kalksten, Ignabergatyp
Korets östmur är uppförd på 1750-talet. Under yttersta 
spritputslagret kan förekomma följande lager:
1. Fogbruk och puts från 1750-tal
2. Spritputs 1800-tal
3. Spritputs 1890-t eller senare

Provet är taget intill provnr 7.

Landskap Skåne 
Län L

Provnr 1 5
Objekt Lyngsjö kyrka

Socken Lyngsjö 
Provtagare Barbro Sundnér 

Datum 920610

Provmetod 
Typ av bruk 

Datering

Läge

Avknackat prov
Murbruk från murkäman, ursprungligt 
1100-1200-t
föro 1 1

Korets v gavelröste: I gavelöppningen på vinden

Ext/int Int
Murverk Skalmur av tuktad och obearbetad fältsten med inslag 

av kalksten, Ignabergatyp
Kommentar tyjot forvinden är gavelns fasad murad med

omväxlande skift av huggen kalksten av Ignabergatyp.

Provnr 1 6
Objekt Lyngsjö kyrka

Landskap
Län

Socken 
Provtagare 

Datum 
Provmetod 
Typ av bruk 

Datering 
Läge 

Ext/int 
Murverk

Kommentar

Skåne
L
Lyngsjö
Barbro Sundnér 
920610
Avknackat prov 
Fogbruk, ursprungligt 
1100-1200-t, före 1165 ?
Korets västra gavelröste mot långhuset, på vinden 
Int
Skalmur av tuktad och obearbetad fältsten med inslag 
av kalksten, Ignabergatyp
Troligen samma som nr 15

Provnr 1 7
Objekt Lyngsjö kyrka

Landskap Skåne 
Län L

Socken 
Provtagare 

Datum 
Provmetod 

Typ av bruk 
Datering 

Läge

Lyngsjö
Barbro Sundnér 
920610
Avknackat prov
Slätputs, slevstruken och kalkad
1100-1200-t, ev före 1165?
Långhusets nordvägg, ca 170 cm från korgaveln, ca 
100 cm från nuvarande murkrön

Ext/int Int
Murverk Skalmur av tuktad och obearbetad fältsten med inslag 

av kalksten, Ignabergatyp
Kommentar putsen ligger direkt på stenarna i muren, under

putslagret med romanska målningar. Har troligen varit 
utsatt för brand före 1400-talet



Provnr 18 Provnr 21
Objekt Lyngsjö kyrka Objekt Lyngsjö kyrka

Landskap Skåne Landskap Skåne
Län L Län L

Socken Lyngsjö Socken Lyngsjö
Provtagare Barbro Sundnér Provtagare Barbro Sundnér

Datum 920610 Datum 920610

Provmetod Avknackat prov Provmetod Avknackat prov
Typ av bruk Slätputs, slevstruken och kalkad Typ av bruk Fogbruk, ursprungligt

Datering 1100-1200-t, ev före 1165? Datering 1100-1200-t, ev före 1165?
Läge Långhusets nordvägg: Ungefär mitt på muren ovan 

valven
Läge Långhusets nordmur ovan valven

Ext/int
Ext/int Int

Int Murverk Skalmur av tuktad och obearbetad fältsten med inslag
Murverk

Kommentar

Skalmur av tuktad och obearbetad fältsten med inslag 
av kalksten, Ignabergatyp Kommentar

av kalksten, Ignabergatyp
Troligen utsatt för brand före 1400-talet

Putsen ligger under putslagret med romanska
målningar. Troligen samma som nr 17. Kalkmålning 
föreställande Kristoffer, daterad till 1300-tal, är målad 
på denna puts. Provnr 22

Objekt Lyngsjö kyrka
Provnr 19 Landskap Skåne

Objekt Lyngsjö kyrka Län L

Skåne
L

Socken Lyngsjö
Landskap

Län
Provtagare Helén Lilja

Datum 9206
Socken Lyngsjö

Provmetod Avknackat prov
Provtagare Barbro Sundnér

Datum 920610 Typ av bruk Slätputs med färgfragment, kvadermålning

Avknackat prov, lös bit
Datering 1760-t ?

Provmetod Läge Långhusets sydfasad över nuvarande ö fönstret
Typ av bruk Slätputs med romanska målningar Ext/int Ext

Datering 1100-1200-t Murverk Skalmur av tuktad och obearbetad fältsten med inslagLäge Långhusets nordvägg, intill östra hörnet ovan valven
Kommentar

av kalksten, Ignabergatyp
Ext/int Int Putsen utstruken över igensatt senmedeltida fönster

Murverk

Kommentar

Skalmur av tuktad och obearbetad fältsten med inslag 
av kalksten, Ignabergatyp
Målningarna daterade mellan 1125 och 1200-talets Provnr 23
bötjan
Putsen torligen utsatt för brand före 1400-talet Objekt Lyngsjö kyrka

Landskap Skåne

20
Län L

Provnr
Objekt Socken Lyngsjö

Lyngsjö kyrka Provtagare Helén Lilja
Landskap Skåne Datum 9206

Län L Provmetod Avknackat prov
Socken Lyngsjö Typ av bruk Slätputs

Provtagare Barbro Sundnér Datering 1200-1400-t
Datum 920510 Läge Långhusets sydfasad över nuvarande v fönstret

Provmetod Avknackat prov Ext/int Ext
Typ av bruk Puts och fogbruk, kalkat Murverk Skalmur av tuktad och obearbetad fältsten med inslag

Datering
Läge

1300-1400-t, troligen före valvslagningen
Långhusets norrra murkrön, östra delen från vinden Kommentar

av kalksten, Ignabergatyp
Slätputs 1

Ext/int Int
Murverk

Kommentar

Skalmur av tuktad och obearbetad fältsten med inslag 
av kalksten, Ignabergatyp
Efter nuvarande medeltida takstol daterad 1165 och 
före valvslagningen.



Provnr 24
Objekt Lyngsjö kyrka

Landskap Skåne
Län L

Socken Lyngsjö
Provtagare Helén Lilja

Datum 9206

Provmetod Avknackat prov

Typ av bruk Fogbruk, fogbruk
Datering 1100-tal

Läge Långhusets sydfasad, ungefar mitt på muren i höjd- och 
sidled

Ext/int Ext
Murverk Skalmur av tuktad och obearbetad fältsten med inslag 

av kalksten, Ignabergatyp
Kommentar Ursprungligt fogbruk

Provnr 25
Objekt Lyngsjö kyrka

Landskap Skåne
Län L

Socken Lyngsjö
Provtagare Helén Lilja

Datum 9206

Provmetod Avknackat prov

Typ av bruk Slätputs
Datering 1200-1400-tal

Läge Tornets västfasad, ca 250 cm över fix

Ext/int Ext
Murverk Skalmur av tuktad och obearbetad fältsten med inslag 

av kalksten, Ignabergatyp
Kommentar Slätputs 1 direkt på sten

Provnr 26
Objekt Lyngsjö kyrka

Landskap Skåne
Län L

Socken Lyngsjö
Provtagare Helén Lilja

Datum 9206

Provmetod Avknackat prov
Typ av bruk Slätputs

Datering 1760-t ?
Läge Långhusets sydfasad strax ö om sydportalen

Ext/int Ext
Murverk Skalmur av tuktad och obearbetad fältsten med inslag

av kalksten, Ignabergatyp
Ligger över slätputs 1, före valvslagningen ?

Provnr 27
Objekt Lyngsjö kyrka

Landskap Skåne
Län L

Socken Lyngsjö
Provtagare Helén Lilja

Datum 9206

Provmetod Avknackat prov

Typ av bruk Fogbruk, ursprungligt
Datering 1100-1200-t

Läge Tornet

Ext/int Ext
Murverk Skalmur av tuktad och obearbetad fältsten med inslag 

av kalksten, Ignabergatyp
Kommentar Ursprungligt fogbruk

Provnr 28
Objekt Lyngsjö kyrka

Landskap Skåne
Län L

Socken Lyngsjö
Provtagare Barbro Sundnér

Datum 920521

Provmetod Avknackat prov

Typ av bruk Fogbruk, ursprungligt
Datering 1100-t

Läge Korets nordfasad under romanskt fönster

Ext/int Ext
Murverk Skalmur av tuktad och obearbetad fältsten med inslag 

av kalksten, Ignabergatyp
Kommentar Ursprungligt fogbruk utstruket över stenarna

Provnr 29
Objekt Lyngsjö kyrka

Landskap Skåne
Län L

Socken Lyngsjö
Provtagare Helén Lilja

Datum 920610

Provmetod Avknackat prov
Typ av bruk Slätputs med rits

Datering 1100-1200-tal
Läge Tornets nordfasad, nedre delen

Ext/int Ext
Murverk Skalmur av tuktad och obearbetad fältsten med inslag 

av kalksten, Ignabergatyp
Kommentar Puts med ritsade fogar, troligen ursprunglig puts

Kommentar



Provnr 30 Provnr
Objekt Lyngsjö kyrka Objekt

Landskap Skåne T nnriskap
Län L Län

Socken Lyngsjö Socken
Provtagare Helén Lilja Provtagare

Datum 9206

Provmetod Avknackat prov Datum

Typ av bruk Fogbruk Provmetod

Datering 1400-tal? Typ av brak
Läge Tornets sydfasad, sekundär dörromfattning av tegel. Datering

Ext/int Ext Läge

Murverk Tegel
Kommentar Fogbruket är samtida med den sekundära Ext/int

dörromfattningen Murverk
Kommentar

Provnr 31
Objekt Lyngsjö kyrka

Landskap Skåne
Län L

Socken Lyngsjö
Provtagare Helén Lilja

Datum 9206

Provmetod Avknackat prov Provnr

Typ av bruk Fogbruk Objekt

Datering 1700-tal? Landskap
Läge Tornets sydfasad, igensättning av sekundär Län

senmedeltida dörröppning
Socken

Ext/int Ext Provtagare
Murverk Marksten och tegel

Kommentar Datum
Provmetod

Provnr 32 Typ av brak
Objekt Lyngsjö kyrka Datering

Läge
Landskap Skåne

Län L
Socken Lyngsjö Ext/int

Provtagare Helén Lilja Murverk
KommentarDatum 9206

Provmetod Avknackat prov
Typ av bruk Fogbruk

Datering 1700-tal?
Läge Tornets sydfasad, ca 1 m från v hörnet, ca 1,5 m över 

fixpunkt
Ext/int Ext

Murverk Skalmur av tuktad och obearbetad fältsten
Kommentar Ursprungligt bruk från tornets ombyggnad i söder

Saxtorps kyrka
Skåne
M
Saxtorp
M Sandström, B Schouenborg, K Sandin 
(P Jansson, B Sundnér)
920722 
Borrprov 
Putsbruk, slätputs 
c 1100-1150
Långhusets medeltida sydfasad, omedelbart V om 
östförlängningen från 1860-t. 60 cm över sockel, 190 
cm öster om 3:e fönstret från V, östra omfattningen
Ext
Flinta med inslag av fältsten (gråsten). Skalmur troligen
Ursprunglig puts, ev som utstruken fog. Dvs samma 
bruk i puts och fogbruk, se 1 nedan.

Putsstratigrafi från innersta lagret:
1. Ursprunglig sätputs/fogbruk
2. Puts, grövre struktur med kalkbitar, 1400-tal?
3. Lagning med taktegel, 1500-1600-tal?
4. Puts, grövre magring med småsten och armering, 
1400-1700-tal?
5. Tunna puts- och kalklager, 1800-tal.

1 A

1 B
Saxtorps kyrka
Skåne
M
Saxtorp
M Sandström, B Schouenborg, K Sandin 
(P Jansson, B Sundnér)
920722
Sågprov
Puts, grov slätputs 
Senmedeltid 1400-tal?
Långhusets sydfasad omedelbart V om 
östförlängningen från 1860-t. 110 cm över sockel, 175 
cm Ö om 3:e fönstret från V, ö omfattningen
Ext
Flinta med inslag av fältsten (gråsten). Skalmur troligen 
Lager 2 nedan.

Putsstratigrafi från innersta lagret:
1. Ursprunglig sätputs/fogbruk
2. Puts, grövre struktur med kalkbitar. 1400-tal?
3. Lagning med taktegel, 1500-1600-tal?
4. Puts, grövre magring med småsten och armering, 
1400-1700-tal?
5. Tunna puts- och kalklager, 1800-tal.



Provnr 1 C Provnr
Objekt Saxtorps kyrka Objekt

Landskap Skåne Landskap
Län M Län

Socken Saxtorp Socken
Provtagare M Sandström, B Schouenborg, K Sandin 

(P Jansson, B Sundnér)
Provtagare

Datum 920722 Datum

Provmetod Sågprov Provmetod
Typ av bruk Puts, slätputs Typ av bruk

Datering Senmedeltid, 1400-tal Datering
Läge Långhusets sydfasad omedelbart V om 

östförlängningen från 1860-t. 110 cm över sockel, 195
Läge

cm från 3:e fönstret, från V, ö omfattning Ext/int
Ext/int Ext Murverk

Murverk Flinta med inslag av fältsten (gråsten). Skalmur troligen Kommentar
Kommentar Troligen samma som nr 2, nedan, men kan vara något 

äldre.

Putsstratigrafi från innersta lagret:
1. Ursprunglig sätputs/fogbruk
2. Puts. grövre struktur med kalkbitar. 14QQ.-tal2 Provnr3. Lagning med taktegel, 1500-1600-tal?
4. Puts, grövre magring med småsten och armering, 
1400-1700-tal?

Objekt
5. Tunna puts- och kalkalger, 1800-tal. Landskap

Län

Provnr 2 A Socken

Objekt Saxtorps kyrka
Provtagare

Landskap Skåne Datum
Län M Provmetod

Socken Saxtorp Typ av bruk
Provtagare M Sandström, B Schouenborg, K Sandin Datering

(P Jansson, B Sundnér) Läge
Datum 920722

Provmetod Borrprov
Ext/int

Typ av bruk Puts, från yttersta spritputslagret
Datering 1860-tal? Kommentar

Läge Långhusets sydfasad på platsen för rivet vapenhus. 110 
cm över sockel, 145 cm Ö om V fönstrets Ó omfattning

Ext/int Ext
Murverk Flinta med inslag av fältsten (gråsten). Skalmur troligen

Kommentar Provet taget från yttersta putslagret, troligen från
1860-talet. Innehåller dock även en tidigare lagning 
med tegel utanför det rivna vapenhuset. Vapenhuset 
troligen rivet före 1600-talets mitt.

Saxtorps kyrka
Skåne
M
Saxtorp
M Sandström, B Schouenborg, K Sandin 
(P Jansson, B Sundnér)
920722
Borrprov

Puts, slätputs 
1400-1600-tal?
Långhusets sydfasad på platsen för rivet vapenhus. 130 
cm över sockel, 140 cm Ö om V fönstrets Ö omfattning
Ext
Flinta med inslag av fältsten (gråsten). Skalmur troligen
Putsen har tillkommit före vapenhusets rivning och 
efter dess byggande. Innehåller något tegelflis. 
Vapenhuset kan ha tillkommit under 1300-1400-tal och 
rivits före 1600-talets mitt.

2 B

3 A
Saxtorps kyrka
Skåne
M
Saxtorp
M Sandström, B Schouenborg, K Sandin 
(P Jansson, B Sundnér)
920722 
Borrprov 
Puts, slätputs 
1100-1200-tal?

Långhusets medeltida nordfasad omedelbart V om 
östförlängningen från 1860-t. 195 cm över marknivå, 
100 cm V om Ö fönstrets V omfattning
Ext
Flinta med inslag av fältsten (gråsten). Skalmur troligen
Puts med kalkbitar och träkol, ålderdomlig typ. Ev det 
äldsta putslagret, som har rester av vit kalkfärg.
Ovanpå ligger ett tunt sentida spritputslager, ev från 
1860-talet.

Putsstratigrafi från det innersta lagret.
1. Slätputs
2. SlätPUts med kalkfärg. Innehåller kalkbitar och
träkol.
3. Spritputs, tunnt lager. Senaste putsen, ev 1860-tal?

Putsstratigrafi från det undre lagret:
1. Lagning med tegel, 1400-1600-tal? I samband med 
rivningen av vapenhuset.
2. Spritputs, 1860-tal?



Provnr 3 C Provnr 1 D:2
Objekt Saxtorps kyrka Objekt Saxtorps kyrka

Landskap Skåne Landskap Skåne
Län M Län M

Socken Saxtorp Socken Saxtorp
Provtagare M Sandström, B Schouenborg, K Sandin Provtagare M Sandström, B Schouenborg, K Sandin

(P Jansson, B Sundnér) (P Jansson, B Sundnér)
Datum 920722 Datum 920722

Provmetod Sågprov Provmetod Sågprov
Typ av bruk Puts, slätputs Typ av bruk Fogbruk

Datering 1100-1200-tal Datering c 1100-1150
Läge Långhusets medeltida nordfasad omedelbart V om Läge Långhusets sydfasad. 80 cm över sockel, 160 cm Ö om

östförlängningen från 1860-t. Intill prov 3 b. 3:e fönstret, från V, ö omfattningen omedelbart V om
Ext/int Ext östförlängningen från 1860-t

Murverk Flinta med inslag av fältsten (gråsten). Skalmur troligen Ext/int Ext
Kommentar Innehåller två lager, nr 1 och 2 nedan. Murverk Flinta med inslag av fältsten (gråsten). Skalmur troligen

Kommentar Fogbruk under lagning, lager 3 nedan. Möjligen
Putsstratigrafi från det innersta lagret. ursprungligt bruk, dvs lager 1 nedan.
1, Slätputs, troheen fogpruk. Ursprungligt.
2. Slätputs med kalkfärg. Innehåller kalkbitar och

Troligen frostskadat.

trakol. Samma som 3 B:1 Putsstratigrafi från innersta lagret:
3. Spritputs, tunt lager. Senaste putsen, ev 1860-tal? 1. Ursprunglig sätputs/fogbruk

2. Puts, grövre struktur med kalkbitar, 1400-tal?
3. Lagning med taktegel, 1500-1600-tal?

Provnr 1 D:1 4. Puts, grövre magring med småsten och armering, 
1400-1700-tal?

Objekt Saxtorps kyrka 5. Tunna puts- och kalklager, 1800-tal.

Landskap Skåne
Län M Provnr 2 C:1

Socken Saxtoip Objekt Saxtorps kyrka
Provtagare M Sandström, B Schouenborg, K Sandin 

(P Jansson, B Sundnér) Landskap Skåne

Datum 920722 Län M

Provmetod Sågprov Socken Saxtorp

Typ av bruk Puts, grov slätputs
Provtagare M Sandström, B Schouenborg, K Sandin 

(P Jansson, B Sundnér)
Datering 1400-1600-tal ? Datum 920722

Läge Långhusets sydfasad omedelbart V om 
östförlängningen från 1860-t. 80 cm över sockel, 160 Provmetod Sågprov
cm från 3:e fönstret, från V, ö omfattning Typ av bruk Puts, slätputs

Ext/int Ext Datering 1400-1600-tal
Murverk Flinta med inslag av fältsten (gråsten). Skalmur troligen Läge Långhusets sydfasad på platsen för rivet vapenhus.

Kommentar Lagning i fogen med bl a taktegel.
Ext/int

Omedelbart väster om borrprov 2 B.
Ext

Putsstratigrafi från innersta lagret:
1. Ursprunglig sätputs/fogbruk Murverk Flinta med inslag av fältsten (gråsten). Skalmur troligen
2. Puts, grövre struktur med kalkbitar, 1400-tal?
3. Laenine med takte sel. 1500-1600-tal?

Kommentar Putsen har tillkommit före vapenhusets rivning och 
efter dess byggande. Innehåller något tegelflis. 
Vapenhuset kan ha tillkommit under 1300-1400-tal och4. Puts, grövre magring med småsten och armering,

1400-1700-tal? rivits före 1600-talets mitt.
5. Tunna puts- och kalkalger, 1800-tal. Samma som 2 B.



Provnr 2 C:2 Provnr 3 B:2
Objekt Saxtorps kyrka Objekt Saxtorps kyrka

Landskap Skåne Landskap Skåne
Län M Län M

Socken Saxtorp Socken Saxtorp
Provtagare M Sandström, B Schouenborg, K Sandin Provtagare M Sandström, B Schouenborg, K Sandin

(P Jansson, B Sundnér) (P Jansson, B Sundnér)

Datum 920722 Datum 920722

Provmetod Utkilat Provmetod Borrprov

Typ av bruk Fogbruk Typ av bruk Fogbruk + slätputs
Datering c 1100-1150 Datering c 1100-1150

Läge Långhusets sydfasad på platsen för rivet vapenhus. Läge Långhusets nordfasad medeltida nordfasad omedelbart
Omedelbart väster om borrprov 2 B. Under 2 C:1 V om östförlängningen från 1860-t.. 235 cm över 

marknivå, 125 cm V om Ö fönstrets V omfattning.
Ext/int Ext

Ext/int ExtMurverk Flinta med inslag av fältsten (gråsten). Skalmur troligen
Kommentar Ursprungligt fogbruk, under 2 C: 1 och 2 B. Murverk Flinta med inslag av fältsten (gråsten). Skalmur troligen

Kommentar Ursprungligt fogbruk med utstruken puts. Ligger under 
3B:2.

Provnr 3 B:1 Putsstratigrafi från det innersta lagret.
Objekt Saxtorps kyrka 1. Slätputs. Fosbruk med utstuken puts.

2. Slätputs med kalkfärg. Innehåller kalkbitar och
Landskap Skåne träkol.

3. Spritputs, tunt lager. Senaste putsen, ev 1860-tal?
Län M

Socken
Provtagare

Saxtorp
M Sandström, B Schouenborg, K Sandin 
(P Jansson, B Sundnér)

Datum 920722

Provmetod Borrprov
Typ av bruk Puts, slätputs

Datering 1100-1200-tal ?
Läge Långhusets medeltida nordfasad omedelbart V om 

östförlängningen från 1860-t. 235 cm över marknivå.
125 cm V omÖ fönstrets V omfattning.

Ext/int Ext
Murverk Flinta med inslag av fältsten (gråsten). Skalmur troligen

Kommentar Se nedan lager 2.

Putsstratigrafi från det innersta lagret.
1. Slätputs
2. Slätputs med kalkfärg. Innehåller kalkbitaLQSh
träkol.
3. Spritputs, tunt lager. Senaste putsen, ev 1860-tal?



Bilaga 3.3 Dokumentation av provtagningen, etapp 2
Provnr 1 (två påsar) Provnr 2
Objekt Benestads kyrka Objekt Benestads kyrka

Landskap Skåne Landskap Skåne
Län L Län L

Socken Benestad Socken Benestad
Provtagare Jan-Erik Lindqvist Provtagare J-E Lindqvist, B Sundnér

Barbro Sundnér Datum 93-08-02
Datum 93-08-02 Provmetod Avknackning

Provmetod Avknackning Typ av bruk Puts
Typ av bruk Puts Datering 1858?

Datering
Läge

1050-1250?
Långhus, nordfasad. Ca 80 cm från gesims, ca 140 cm

Läge Långhusets nordfasad

från östra hörnet Ext/int Ext

Ext/int Ext Murverk Kalktuff, tuktad kvader

Murverk
Tjocklek

Kalktuff, tuktad kvader Tjocklek
Ytbehandling

Ytbehandling Färg Gråvitt

Färg Ljusvitt Bindemedel >50% <50%
Bindemedel >50% <50% hårt medel löst

hårt medel löst Kalkklumpar

Kalkklumpar Upp till cm stora kalkklumpar, ca 10% Porositet

Porositet
Ballast, grad 10 dels mm eller mindre (synligt med lupp)

Ballast, form

Ballast, grad Cm stora ballastkom till små kom, dvs jämn spridning 
komstorlek

Ballast, form
Träkol

Träkol 
Hår o dyl

Enstaka, upp till 2 cm stora Hår o dyl

Utdragshållfasthet
Utdragshållfasthet Kommentar Omedelbart under det senaste bortfallana putslagret,

Kommentar Första putslagret direkt på kalktuff med fogbruk, lager
3 nedan.
Putslager med början med det översta sedan den 
senaste putsen ramlat ner:
IB
1A
2

lager IB, nedan.
Putslager med början med det översta sedan den 
senaste putsen ramlat ner:
IB
1A
2
3

3



Provnr 3
Objekt Benestads kyrka

Landskap Skåne
Län L

Socken Benestad
Provtagare J-E Lindqvist, B Sundnér

Datum 93-08-02
Provmetod Avknackning
Typ av bruk Puts

Datering 1830-tal?
Läge Långhusets nordfasad

Ext/int Ext
Murverk Kalktuff, tuktad kvader
Tjocklek

Ytbehandling
Färg Mörkt, gulaktigt bruk

Bindemedel >50% <50%
hårt medel löst

Kalkklumpar
Porositet
Ballast, grad Mer än mm-stora, enstaka cm-stora 

Ballast, form 
Träkol 

Hår o dyl

Utdragshållfasthet
Kommentar Ligger under prov nr 2, lager 1A nedan.

Putslager med böljan med det översta sedan den 
senaste putsen ramlat ner:
IB
1A
2
3

Provnr 4
Objekt Benestads kyrka

Landskap Skåne
Län L

Socken Benestad
Provtagare J-E Lindqvist, B Sundnér

Datum 93-08-02
Provmetod Avknackning

Typ av bruk Kalklager på tunn slamning, ca 0,5 cm tjockt
Datering 1400-1700-tal??

Läge Långhusets nordfasad
Ext/int Ext

Murverk Kalktuff, tuktad kvader
Tjocklek

Ytbehandling
Färg Gråvitt

Bindemedel >50% <50%
hårt medel löst

Kalkklumpar
Porositet
Ballast, grad 1/10 mm -1 cm stora

Ballast, form
Träkol

Hår o dyl Ganska mycket hår

Utdragshållfasthet
Kommentar Ligger direkt ovanpå det första putslagret, prov nr 1, 

lager 2 nedan.
Putslager med början med det översta sedan den 
senaste putsen ramlat ner:
IB
1A
2
3



Provnr 2 Provnr 2 B
Objekt Högs kyrka Objekt Högs kyrka

Landskap Skåne Landskap Skåne
Län M Län M

Socken Hög Socken Hög
Provtagare M Sandström, B Schouenborg, K Sandin Provtagare M Sandström, B Schouenborg, K Sandin

(P Jansson, B Sundnér) (P Jansson, B Sundnér)
Datum 920721 Datum 920721

Provmetod Borrprov Provmetod Sågprov
Typ av bruk Puts och fogbruk Typ av bruk Fog - och putsbruk

Datering 1150-1250 Datering 1150-1250
Läge Korets nordfasad. 60 cm från Ö hörnet, ca 100 cm Läge Korets nordfasad, ca 70 cm från Ö hörnet, ca 110 cn

från murkrönet från murkrönet
Ext/int Ext Ext/int Ext

Murverk Flinta med inslag av fältsten (gråsten) och enstaka Murverk Flinta med inslag av fältsten (gråsten) och sandsten
sandsten (NV skånsk) (NV skånsk), skalmur

Tjocklek Tjocklek
Ytbehandling Ytbehandling

Färg Färg
Bindemedel >50% <50% Bindemedel >50% <50%

hårt medel löst hårt medel löst

Kalkklumpar Kalkklumpar
Porositet Porositet
Ballast, grad Ballast, grad
Ballast, form Ballast, form

Träkol Träkol
Hår o dyl Hår o dyl

Utdragshållfasthet Utdragshållfasthet
Kommentar Ursprungligt fogbruk och utstruken puts, se nedan Kommentar Ursprunglig utstruken fog med vitkalkad yta.

Provnr 3 AStratigrafi från det underste lagret:
1 Fog- och nutsbruk
2. Tunt spritputslager

Objekt Högs kyrka
3. Spritputs, KC-typ. 1950-tal? Landskap Skåne

Län M
Socken Hög

Provtagare M Sandström, B Schouenborg, K Sandin 
(P Jansson, B Sundnér)

Datum 920721
Provmetod Borrprov
Typ av bruk Puts

Datering 1807?
Läge Norra korsarmen

150 cm över sockel, ca 150 cm Ö om portalens östra 
omfattning

Ext/int Ext
Murverk Marksten och flinta med inslag av sandsten
Tjocklek

Ytbehandling
Färg

Bindemedel >50% <50%
hårt medel löst

Kalkklumpar
Porositet
Ballast, grad 
Ballast, form 

Träkol 
Hår o dyl

Utdragshållfasthet
Kommentar Puts från det norra vapenhusets första utvidgning 1807.



Provnr 3 B Provnr 3 C
Objekt Högs kyrka Objekt Högs kyrka

Landskap Skåne Landskap Skåne

Län M Län M
Socken Hög Socken Hög

Provtagare M Sandström, B Schouenborg, K Sandin 
(P Jansson, B Sundnér)

Provtagare M Sandström, B Schouenborg, K Sandin 
(P Jansson, B Sundnér)

Datum 920721 Datum 920721
Provmetod Borrprov Provmetod Borrprov
Typ av bruk Puts, slevstruken och kvastad slätputs Typ av bruk Puts, slätputs

Datering 1807? Datering 1807?
Läge Norra korsarmen

160 cm över sockel, 160 cm ö om portalens omfattning
Läge Norra korsarmen

185 cm över sockel, 130 Ö om portalens Ö omfattning

Ext/int Ext Ext/int Ext
Murverk
Tjocklek

Ytbehandling
Färg

Marksten och sandsten Murverk

Tjocklek
Ytbehandling

Flinta med inslag av fältsten (gråsten) och sandsten 
(NV skånsk), skalmur

Bindemedel >50% <50% Färg
hårt medel löst Bindemedel

hårt
>50% <50%

medel löst
Kalkklumpar 

Poros itet
Ballast, grad 
Ballast, form 

Träkol 
Hår o dyl

Utdragshållfasthet
Kommentar Ursprunglig puts på det norra vapenhusets första 

utvidgning mot öster, lager 2 nedan.

Kalkklumpar
Porositet
Ballast, grad 
Ballast, form 

Träkol 
Hår o dyl

Utdragshållfasthet
Kommentar Slätputs med ca 2-3 kalklager

Ursprunglig puts på det norra vapenhusets första 
utvidgning mot öster, lager 2 nedan.Putsstratigrafi från det understa lagret:

1. Slevstruken slätouts. 1807?
2. Spritputs, KC, 1950-tal?

Putsstratigrafi från det understa lagret:

1. Slevstruken slätouts. 1807?
2. Spritputs, KC, 1950-tal?



Provnr 3 D Provnr 4 A
Objekt Högs kyrka Objekt Högs kyrka

Landskap Skåne Landskap Skåne
Län M Län M

Socken Hög Socken Hög
Provtagare M Sandström, B Schouenborg, K Sandin Provtagare M Sandström, B Schouenborg, K Sandin

(P Jansson, B Sundnér) (P Jansson, B Sundnér)
Datum 920721 Datum 920721

Provmetod Sågprov Provmetod Borrprov
Typ av bruk Puts och fogbruk, slevstruken slätputs Typ av bruk Puts, slätputs

Datering 1807? Datering ev 1722?
Läge Norra korsarmen Läge Tornets sydfasad

130 cm över sockel, 145 cm Ö om portalens Ö 350 cm över sockel, 420 cm från V hömet

Ext/int
omfattning

Ext/int Ext
Ext Murverk Flinta med inslag av fältsten (gråsten) och sandsten

Murverk Marksten och flinta (NV skånsk), skalmur
Tjocklek Tjocklek

Ytbehandling Ytbehandling
Färg Färg

Bindemedel >50% <50% Bindemedel >50% <50%
hårt medel löst hårt medel löst

Kalkklumpar Kalkklumpar
Porositet Porositet
Ballast, grad Ballast, grad
Ballast, form Ballast, form

Träkol Träkol
Har o dyl Hår o dyl

Utdrags hållfasthet Utdragshållfasthet
Kommentar Putsen ser slarvig ut men har 2-3 kalklager. Troligen Kommentar Slätputs med 1-2 kalklager, troligen äldsta putsen,

samma som 3 C. lager 1 nedan. Täckt av tunn spritputs. Kan vara från 
tiden efter ombyggnaden 1722. Kan även vara äldre.

Putsstratigrafi från det understa lagret;

1. Slätputs m 2-3 kalklager
2. Spritputs, tunt lager



Provnr 4 B Provnr 4 C
Objekt Högs kyrka Objekt Högs kyrka

Landskap Skåne Landskap Skåne

Län M T än M
Socken Hög Socken Hög

Provtagare M Sandström, B Schouenborg, K Sandin 
(P Jansson, B Sundnér)

Provtagare M Sandström, B Schouenborg, K Sandin 
(P Jansson, B Sundnér)

Datum 920721 Datum 920721
Provmetod Borrprov Provmetod Sågprov

Typ av bruk Puts, slätputs Typ av bruk Puts, slätputs

Datering ev 1722? Datering ev 1722?

Läge Tornets sydfasad
ca 330 cm över sockel, 390 cm från V hörnet

Läge Tornets sydfasad
310 cm över sockel, 400 cm från V hörnet

Ext/int Ext Ext/int Ext

Murverk Flinta med inslag av fältsten (gråsten) och sandsten Murverk Flinta med inslag av fältsten (gråsten) och :
(NV skånsk), skalmur (NV skånsk), skalmur

Tjocklek Tjocklek

Y tbehandling Ytbehandling
Färg Färg

Bindemedel >50% <50% Bindemedel >50% <50%
hårt medel löst hårt medel löst

Kalkklumpar
Porositet

Kalkklumpar
Porositet

Ballast, grad 
Ballast, form 

Träkol 
Hår o dyl

Ballast, grad 
Ballast, form 

Träkol 
Hår o dyl

Utdragshållfasthet
Kommentar Slätputs med 1-2 kalklager, troligen äldsta putsen,

lager 1 nedan. Täckt av tunn spritputs. Kan vara från 
tiden efter ombyggnaden 1722. Kan även vara äldre.

Putsstratigrafi från det understa lagret:

1. Slätnuts m 2-3 kalkalger
2. Spritputs, tunt lager

Utdragshållfasthet
Kommentar Slätputs med 1-2 kalklager, troligen äldsta putsen, 

lager 1 nedan. Täckt av tunn spritputs.
Kan vara sekundär puts. Längre ner på tornet sågs det 
ursprungliga fogbruket gå över stenarna och var där 
försett med vit kalkfärg. Kan vara från tiden efter 
ombyggnaden 1722. Kan även vara äldre.

Putsstratigrafi från det understa lagret:
1. Slätouts m 2-3 kalkalger.
2. Spritputs, tunt lager



Bilaga 4.1 Kapillärsugningsförsök, kalkbruk från Lyngsjö, Hög och Saxtorp 
kyrkor

Provkroppsberedning

Putsprover uttogs under sommaren 1992 av Kenneth Sandin, Mats Sandström och Barbro Sundnér. 
Provernas storlek varierade från några cm2 till några dm2. Metodik för uttagning av proverna beskrivs i 
huvudtexten.

De större proverna uppsågades med stensåg. Dessa bitar och övriga mindre prover ”finjusterades” både 
med avseende på tjocklek och kanternas jämnhet i en ”Struerssåg” med vattenkylning. Enstaka prover 
var svåra att få jämna. Flertalet prover gick dock att såga utan problem. Det var inte möjligt att erhålla 
en konstant tjocklek på proverna. Vissa prover har en mycket stor variation i tjocklek, från cirka 5 mm 
upp till några cm.

Proverna littererades enligt gemensam princip för alla provningar. Den första bokstaven anger alltid 
kyrkan; L = Lyngsjö, H = Hög, S = Saxtorp. I de fall ett visst uttaget prov delats upp i flera 
provkroppar anges detta med ett löpnummer enligt: 1, :2, :3 etc.

Provningsmetod

Proverna torkades först vid +50° C för att få referensvikt. (Normalt används torrvikten vid 105° C som 
referens. Med hänsyn till risk för uttorkningssprickor och dylikt användes dock en lägre temperatur). De 
avsvalnade proverna placerades med ”fasadytan” i kontakt med en blöt vetexduk, som hade fri tillgång 
till vatten. Traditionellt brukar proverna placeras i direktkontakt med vatten. Med hänsyn till risk för 
stänk och fasadytomas ojämnhet är dock en blöt vetexduk bättre.)

Genom succesiva vägningar under 4-6 dygn bestämdes vattenupptagningen. Efter några timmars 
sugning hindrades avdunstning från ovansidan med en aluminiumfolie.

Resultat

Resultaten redovisas i diagrambilaga i form av uppsugen vattenmängd per ytenhet som funktion av 
tiden. (Observera att tidsskalan inte är linjär.)

I bilagan anges även den kapillära mättnadsfuktkvoten, som här definieras som fuktkvoten efter 4-6 
dygns kapillärsugning. Eftersom provkroppama har varierande tjocklek är kurvorna som helhet inte 
direkt jämförbara. Ett tjockt prov far självklart en större vattenadsorption än ett tunt prov vid i övrigt 
lika förhållanden.

Vidare medför varierande brukskvalitet inom samma prov, inre sprickbildning och dylikt att enstaka 
kurvor är tveksamma. Detta gäller bland annat S 1D:2:1, som består av flera bruksskikt med sprickor 
mellan skikten.

Den kapillära mättnadsfuktkvoten, sugkurvans lutning i böljan (innan knickpunkten) och i slutet (från 
något dygn och framåt) är dock i stort sett jämförbara.
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Kapillärsugning prov H2B.

Tid1/2 (h1/2)

Kapillärsugning prov H3D.
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Tid1/2 (h1/2)

Kapillärsugning prov H4C.

Tid1/2 (h1/2)

Kapillärsugning prov SID.
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Kapillärsugning prov S3C.

Tid1/2 (h1/2)

Kapillärsugning prov L8 och L9.



—L10:l 
—L10:3

Tid1/2 (h1/2)

Kapillärsugning prov L10.

-*-L12:l 
—L12:2 
—A—L12:4

Tid1/2 (h1/2)

Kapillärsugning prov L12.
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Kapillärsugning prov L14.



Bilaga 4.2 Uttorkningsförsök

Provkroppsberedning

Se beskrivning i bilaga 4.1.

Provningsmetod

Proverna torkades först vid 50 °C för att få en referensvikt. Efter avsvalning fick proverna 
kapillärsuga vatten genom ”fasadytan” under 4-6 dygn. Härefter förseglades alla ytor utom fasadytan 
med tunn plastfolie, vilken hölls på plats genom att trycka ner ”baksidan” av proverna i sand.
Proverna placerades för uttorkning i 20 °C och 60% RF. Genom succesiva vägningar bestämdes 
uttrokningshastigheten.

Resultat

Resultaten redovisas i diagrambilagan i form av kvarvarande vattenmängd per ytenhet som funktion 
av tiden.

Fuktinnehåll vid tiden noll motsvarar kapillära mättnadskvoten.

Eftersom provkropparana har varierande tjocklek är kurvorna som helhet inte direkt jämförbara. Ett 
tjockt prov har en större vattenmängd att torka ut, vilket medför att absolutbeloppen blir högre. Vidare 
medför varierande brukskvalitet inom samma prov, inre sprickbildning och dylikt att enstaka kurvor är 
tveksamma. Detta gäller bland annat S1D:2:1, som till stor del består av flera bruksskikt med 
sprickbildning mellan skikten.

Lutningen på uttrokningskurvoma iböijan av uttorkningen är dock i stort sett jämförbara.

Tid (dygn)

—L8:2 
—■—L8:4 
-*-L8:5 
-X-L8:9

Uttorkning prov L8.
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L9:l
—L10:l 
—A—L10:3

Uttorkning prov L9 och L10.

Tid (dygn)

-*-L12:l 
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Uttorkning prov L12.
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Uttorkning prov L14.
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—*—1126:1 
—*—1126:2 
-*-H2B:3

Uttorkning prov H2B.
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—H3D:1 
—H3D:2

Uttorkning prov H3D.

Tid (dygn)

—H4C:1 
—H4C:2 
—H4C:3

Uttorkning prov H4C.
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—*—810:2:2 
—*—S1D:2:3 
—X—S2B:1

Tid (dygn)

Uttorkning prov SID och S2B.

Tid (dygn)

Uttorkning prov S3C.



Bilaga 4.3 Frostbeständighetsförsök

Provkroppsberedning

Se bilaga 4.1.

Provningsmetod

Proverna torkades först vid 50 °C för att få en referensvikt. Härefter fick proverna suga vatten under 
20 timmar, varefter de vägdes och förseglades diffusionstätt.

Proverna utsattes därefter

Antal fryscykler

—L8:4 
—L8:5 
------L8:9

Figur 4.3.1. Frostprovning av bruksprover från Lyngsjö kyrka.
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Antal fryscykler

rovning av bruksprover från Lyngsjö kyrka.

Antal fryscykler

—•—L12:l 
—L12:2 
—dr—L12:4

Frostprovning av bruksprover från Lyngsjö kyrka.



Antal fryscykler

—•—L14:l 
—L14:2

Frostprovning av bruksprover från Lyngsjö kyrka.

Antal fryscykler

—♦— H2B: 1 
—H2B:2 
------H2B.-3

Frostprovning av braksprover från Högs kyrka.
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Antal fryscykler

-H3D:1 
-e-H3D:2

rovning av bruksprover från Högs kyrka.

Antal fryscykler

—H4C:1 
—H4C:2 
------H4C.-3

Figur 4.3.7. Frostprovning av bruksprover från Högs kyrka.



S 1D:2:1
S1D:2:2

------S1D:2:3

Antal fryscykler

Frostprovning av bruksprover från Saxtorps kyrka.

0 *-»

Antal fryscykler

—S2B:1 
S2B:2

Frostprovning av bruksprover från Saxtorps kyrka.
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Antal fryscykler

—*-S3C:l 
H*-S3C:2 
—S3C:3

rovning av bruksprover från Saxtorps kyrka.

Antal fryscykler

—•-Hl
—BE3:1 
------BE3:2

Frostprovning av bruksprover från Hammarlunda och Benestads kyrkor.



Antal fryscykler

Frostprovning av bruksprover från Mälsåkers Slott.



Bilaga 4.4 Kemisk analys
Beräkningarna utfördes med följande förutsättningar. 

Bindemedlet består av kalk innehållande 92 vikt % Ca(0H)2-

Beteckning Molekylvikt
CaO 56
H20 18
C02 44

Detta medför att bindemedlet innehåller 0,92*56/(56+18)=70 vikt % CaO. Vid karbonatiseringen 
omvandlas Ca(OH)2 till CaCOg vilket medför 100/74=1,3 gångers viktökning (ca 25 vikt %).
Glödförlusten blir 44/56=0,8 gånger mängden CaO.

Vid upplösningen av det hårdnade bruket antas att endast bindemedlet löses. Den lösta mängden 
motsvarar då 1,3 * bindemedelsmängden (K) dvs

100-Olöslig rest
K =--------- --------- (vikt %)

Bindemedelsmängden kan också beräknas utifrån mängden löslig kalcium (CaO) enligt

K =
CaO
0,7

(vikt %)

Om glödgningsförlusten består av avgång av C02 så kan Bindemedelsmängden beräknas enligt

_ Glödgningsförlust _ Glödgningsförlust 
“ 0,7-0,8 0,56

(vikt %)

Resultatet från analyserna redovisas i följande sidor.



Tabell 1. Kemisk analys

Prov Ålder Löslig halt Löslig halt Olöslig rest Glödgnings- Beräknad
kalcium angiv-et kisel angivet förlust proportion
som CaO som Si02 CaO/Si02

(vikt %) (vikt %) (vikt %) (vikt %)
Hög 3d 1800 24,8 1,5 50 20,3 16,5
Hög 4c 1750 21,3 0,6 59 17,5 35,5
Hög 2b 1200 33,0 0,5 38 27,1 66,0
Lyngsjö 14a 1750 8,5 0,5 82 7,7 17,0
Lyngsjö 15 1150 19,1 0,5 64 15,4 38,2
Lyngsjö 20 1350 30,3 0,5 43 24,7 60,6
Lyngsjö 9:11 1150 40,3 0,5 26 31,8 80,6
Lyngsjö 10 1500 26,2 U 48 21,7 23,8
Lyngsjö 16 1150 22,1 0,4 59 17,6 55,3
Lyngsjö 8.b 1500 21,7 0,3 60 17,6 72,3
Lyngsjö 8.b 1890 21,7 0,3 60 17,6 72,3
Lyngsjö 9:13 1350 41,6 0,3 24 33,0 138,7
Saxtorp l.c 1400 21,1 0,6 59 17,7 35,2
Saxtorp ld2 1125 17,2 1,2 64 14,6 14,3
Saxtorp ld2 1550 25,3 1,4 49 21,2 18,1
Saxtorp ld3 1550 21,4 0,6 58 17,6 35,7
Saxtorp 2c 1 1500 20,3 1,2 59 17,3 16,9
Saxtorp 3.C 1150 16,5 0,4 68 14,4 41,3
Saxtorp 3.c 1150 18,2 0,3 65 15,4 60,7



Tabell 2. Bestämning av glödgningsförlust.

Prov Ålder Viktminskning vid upphettning över 105 °C
200 °C 300 °C 600 °C 950 °C

Hög 3.d 1800 0,9 1,4 4,9 20,3
Hög 4.C 1750 1,1 U 3,5 17,5
Hög 2.b 1200 0,9 1,5 4,4 27,1
Lyngsjö 14.a 1750 0,2 0,5 2,5 7,7
Lyngsjö 15 1150 0,3 0,5 2,7 15,4
Lyngsjö 20 1350 0,4 0,9 2,9 24,7
Lyngsjö 9 1150 0,7 1,0 3,6 31,8
Lyngsjö 10 1500 0,7 1,5 5,1 21,7
Lyngsjö 16 1150 0,2 0,3 2,3 17,6
Lyngsjö 8.b 1890 0,4 0,9 2,5 17,6
Lyngsjö 8.b 1500 0,3 0,8 2,3 17,6
Lyngsjö 9 1350 0,3 0,9 2,7 33,0
Saxtorp l.c 1400 0,5 U 4,0 17,7
Saxtorp l.d.2 1550 0,9 1,8 7,4 14,6
Saxtoip l.d.2 1125 0,7 1,3 4,9 21,2
Saxtorp l.d.3 1550 0,6 0,9 3,8 17,6
Saxtorp 2.C.1 1500 U 1,7 7,5 17,3
Saxtorp 3.c 1150 0,4 1,0 3,1 14,4
Saxtorp 3.c 1150 0,4 1,0 2,6 15,4
Medelvärde 0,6 U 3,8 19,5
Standardavvikelse 0,3 0,4 1,6 6,1
Medelvärde Hög 1,0 1,3 4,3 21,6
Standardavvikelse Hög 0,1 0,3 0,6 6,8
Medelvärde Saxtorp 0,4 0,8 3,0 20,8
Standardavvikelse Saxtorp 0,2 0,4 0,9 8,0
Medelvärde Lyngsjö 0,7 1,3 4,8 16,9
Standardavvikelse Lyngsjö 0,3 0,4 2,0 2,4



Bilaga 4.5

Storleksfördelningsdiagram
Diagrammen visar hur grovt eller fint ett material är. På den horisontella axeln visas 
storleken uttryckt i |xm. Den vertikala axeln visar andelen i volymprocent. Diagrammet 
är kumulativt. Det betyder att om man avläser för en viss storlek t ex 1000 pm (1 mm) 
visar diagrammet hur många volyms procent som är mindre än eller lika med 1 mm i 
diameter. En linje lång till höger i diagrammet representerar ett grovt material medan en 
linje till vänster innebär ett fint material.

Ballastmätningen i Lyngsjö kan tas som exempel. Mängden sand med diametern 1 mm 
eller fmkomigare är cirka 15 % i det grövsta provet (fyllda cirklar). Medan det 
finkomigaste (fyllda trianglar) har närmare 80 % av materialet i fraktionen 1 mm och 
finare.

All bestämning av storleksfördelning baseras på antaganden om objektens form. Detta 
innebär en begränsning vid jämförelse av resultat erhållna med olika metoder. Även 
siktningen baseras på ett formantagande kan man säga att olika metoder ger tre olika 
beskrivningar av objekten. Den metod som använts i detta projekt har ej kalibrerats mot 
siktanalys varför jämförelse av resultat från dessa två metoder bör göras med viss 
reservation. Arbete med sådan jämförande kalibrering pågår för närvarande.

Storleksfördelningen av luftporer redovisas även i diagram som visar absoluthalten av 
luft i de olika proverna.
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Figur 1. Storleksfördelning hos ballasten i prover från Saxtorps kyrka.
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Figur 2. Storleksfördelning hos ballasten i prover från Högs kyrka.
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Figur 3. Storleksfördelning hos ballasten i prover från Lyngsjö kyrka.
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Figur 4. Storleksfördelning hos ballasten i prover från Benestads kyrka.
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Figur 5. Storleksfördelning hos ballasten i prover från Västra Ingelstads kyrka.
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Figur 6. Storleksfördelning hos ballasten i prover från Hammarlunda kyrka.
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Figur 8. Storleksfördelning hos ballasten i prover från Granhammars slott.
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Figur 9. Storleksfördelning hos ballasten i prover från Mälsåkers slott.
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Figur 10. Storleksfördelning hos ballasten i prover från Glasgow Cathedral och Justice Steading Crincton.
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Figur 11. Storleksfördelning hos luftporema i bruksprover från Saxtorps kyrka.
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Figur 12. Storleksfördelning hos luftporerna i bruksprover från Högs kyrka.
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Figur 13. Storleksfördelning hos luftporerna i bruksprover från Lyngsjö kyrka.
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Figur 14. Storleksfördelning hos luftporema i bruksprover från Benestads kyrka.
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Figur 15. Storleksfördelning hos luftporerna i bruksprover från Västra Ingelstads kyrka.

Figur 16. Storleksfördelning hos luftporerna i bruksprover från Hammarlunda kyrka.
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Figur 17. Storleksfördelning hos luftporerna i braksprover från Borgholms slottsruin.
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Figur 18. Storleksfördelning hos luftporema i braksprover från Granhammars Slott.
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Figur 19. Storleksfördelning hos luftporerna i bruksprover från Mälsåkers Slott.
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Figur 20. Storleksfördelning hos luftporer i bruksprover från Justice Steading och Glasgow Cathedral.



Bilaga 4.6

Bestämning av storleksfördelning enligt Exner 

Inledning

Beräkningsmodellen beskriver ett sätt att beräkna den 3-dimensionella 
storleksfördelningen av luftporer och ballast i bruk och betong utgående från mätning 
den maximala längden (diametern) av 2-dimensionella objekt i ett godtyckligt snitt 
(tunnslip) genom ett prov. Sannolikheten (P,) att en sfär med diametern d skall avbildas 
som en cirkel med diametern inom intervaller dj - dj+] kan skrivas enligt ekvation 1 
nedan.

pj = Vi- k-”*”-VTT*
di+i

Sannolikheten att en sfar med diametern D skall avbildas som en cirkel med en diameter 
i intervallet D/kj - D/kj+1 illustreras i figur 1. Av figuren framgår att en cirkel med stor 
sannolikhet härrör från en sfär med diameter mellan 1 och 2 gånger cirkelns diameter.

där

(1)

R elativ storlek (Övre klassgräns)

i— Kvot=2 

1— Kvot= 1,4

Figur 1. Sannolikheten att en sfär med diametern D avbildas som en cirkel med 
diameter inom ett intervall d - d/k som funktion av intervallets övre klassgräns relativt 
sfärens diameter (d/D).



Beräkning 

Sfäriska objekt

De observerade objekten indelas, utgående från deras diameter, i olika klasser enligt en 
geometrisk serie med kvoten k mellan klasserna. Indelningen görs från stora till små 
klasser dvs största klassen får ordningsnummer 0. Antalet storleks klasser bör vara 
mellan 10 och 20. Det bör dock finnas objekt i varje storleksklass. Objekten i vaije 
klass antas härröra från sfärer med inom klassen eller från sfärer med större diameter. 
Antalet sfärer (Nv) med diameter dj (övre klassgräns) som funktion av antalet 
observerade diametrar inom en klass (Naj) kan beskrivas enligt ekvation 2.

t-i

(2)

t är antalet storleksklasser och B är en konstant som beror på sannolikheten att en sfär 
med diameter dj skall avbildas som en cirkel med diameter inom klassen dj - dj+1. B kan 
beräknas enligt ekvation 3 till 5. P beräknas enligt ekvation 1.

(3)

(4)

Bj — B0(B0Pj - Pj+i-i Bj_i) j 2,
i=2

(5)

Den volymmässiga storleksfördelningen beräknas enligt ekvation 6.
j

Ack volym =100

i=l

(6)

Konvexa objekt

Som mått på storleken hos icke sfäriska objekt mäts caliper diametern (längd i X-led 
eller Y-led). Beräkningen utförs därefter som för sfäriska objekt.



Bilaga 4.7 Sammanställning av resultaten från den kvalitativa 
mikroskopiska undersökningen.

Förklaring till förkortningarna

Kom i bindemedlet: K: Kalkklumpar. H: Rester av hydrauliska mineral. T: Klumpar som endast 
skiljer sig från omgivande kalkpasta genom högre täthet. Denna typ av klumpar ej inlagda i tabellen 
för objekten Saxtorp, Hög och Lyngsjö kyrkor. S: Slaggrester från bränningen U: Underbrända 
kalcitkom.
Omvandlingar: Fe: bildning av jämhydroxid. ASR: Alkalikiselreaktioner. Krst: Kalcit 
omkristallisation troligen orsakad av hög fuktbelastning.
Ballast mineral: K: kvarts, F: fältspat, C: kalcit, A: amfibol, E: epidot, P: ?, G: granat.
Ballast bergartsfragment: G: granitiskt fragment, D: diabas, S: skiffer, Kk: kalksten, Sst: sandsten.



Saxtorp lb Saxtorpld2 ur Saxtorpld2 la Saxtorp ld3 Saxtorp 2cl Saxtorp 2c2 Saxtorp 3c fog Hög 2a Hög 3d Hög 4c
Bindemedel
Antal lager 1 1 1 Flera 1 1 2 1 1 3
Kom i bindemedlet K, T H,T H,K K, (T) H K K K K T
Torkprickor X X X XX X X X X X X

Krympsprickor X X X X - X - - X X

Omvandlingar - Fe Fe - Fe - ASR Fe Fe Krst, ASR

Kontaktförhållanden:
Ballast God God God Sr/God Sr, Se, P, G God God God God Sr, Se, P, G
Murverk - Dålig - - - - - - - -
Bruk - - - God - - God - - Ett dåligt

Luftporer
Form Rundad Rnd/Oreg Rund Oreg Oreg Mest oreg Oreg/Rnd Rund Rund Oreg/Rnd
Homogent Ja Nej Ja Nej Nej Ja Ja Glest Ja Ja

Ballast
Mineral K, F K, F, C K, F K,F K,F K,F K,F K,F,A K,F,E K,F
Bergartsfragment G, S G, Kk, S, D G, S G G,S,Kk G, Kk, S G,D,Kk G G,S,D G.Kk.S
Kom form Rundad Rundad Rundad Täml rund Täml rund Rund Rnd/Kant Rundad Täml rund Rund
Homogent Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Fossil - X - - X - - - - -
Tillsatser: Fibr,Hår, Kol Fibr,Hår, Kol Fibr, Kol - Fibr, Kol Trä Fibr, Kol Fibr, Kol Fibr Fibr
Fibrer XX X X - X Trä X X X X

Hår X X - - - - - - - -
Fragment av bruk - - - - - - - - - -
Kol XX X X - X - X XX - -



Bindemedel
Antal lager
Kom i bindemedlet
Torkprickor
Krympsprickor
Omvandlingar

Kontaktförhållanden:
Ballast
Murverk
Bruk

Luftporer
Form
Homogent

Ballast
Mineral
Bergartsfragment
Korn form
Homogent
Fossil
Tillsatser:
Fibrer
Hår
Fragmet av bruk 
Kol

Lyngsjö 8b

Call
K,T

God

God/Dålig

Ofeg
Nej

k,f,c,a,e
G,Kk,D

Rund/knt
Ja

Fibr

Lyngsjö 9(1)

K

ASR

God
Dålig

Rund
Ja

K,F,C
G,Kk
Rund
Nej

kol

Lyngsjö 9(2)

2 två del
K.T.H

XX

XX

Fe, krst

God

Dålig

Rundad
Ja

K.F.C
G,Kk

Rundad
Ja

Kol

Lyngsjö 10

Fe

God

God

Rnd/oreg
Ja

K,F,C,P
G (Del)
Rundad

Ja
I ett lager
Fibr, Hår

Lyngsjö 14a

K
XX

X

Sr, Se

Oreg
Nej

K,F,C,A,G
G

Täml rund
Ja

Lyngsjö 14

K,T,H

ASR,krist

God

God

Oreg
Nej

K,F,C
G,Kk,D
Rundad

Nej

Trä
Trä

Lyngsjö 15

K,T

ASR

God

God

Rnd/Oreg
Nej

K,F,C,A
G,Kk,D
Rundad

Ja

Trä, Bruk, Kol
Trä

Lyngsjö 16

x
x

ASR

Sr, God

Rnd/Oreg
Nej

K,F,C,A
G,Kk

Täml rund
Nej

Kol

Lyngsjö 20

K,T

ASR

God

Rnd/Oreg
Nej

K,F,C,E
Kk,G,D

Täml rund
Ja



V Ingelstad 1 V Ingelstad 3 V Ingelstad 4 V Ingelstad 5 Hammarlunda Benestad 1 Benestad 2 Benestad 3 Benestad lång Ö Benestad kor
Bindemedel
Antal lager 1 1 9 1 2 1 3 1 1 2
Kom i bindemedlet K.S.T T,K K,S,T K.S.T K, T, S, U K, T, U K K, T K, T, S, U K, T
Torkprickor - - XX X X X X XX - X

Krympsprickor X X - X X - X X - -
Omvandlingar - Krist på ytan - - - - - - Kalcitomkrist -

Kontaktförhållanden:
Ballast God God Sr God God God Mindre god Mindre god Tämligen god Tämligen god
Murverk - - - - - - - - - -
Bruk/Färg - - God/Dålig - Mindre god - God lod/mindre go God

Luftporer
Form Rnd/oreg Rnd/oreg Oreg Rnd/oreg Oreg Rundad Rnd/oreg Oregelbunden Rundad Rundad
Homogent Ja Ja Nej Ja Nej Ja nej nej nej nej

Ballast
Mineral K,F,C K,F,C K.F.C K.F.C K, F, C K, F, C K, F, C K, F, C K, F, C K, F, C
Bergartsfragment G,Kk,S G,Kk,S G,Kk,S G,Kk,D,S G, Kk G ; Kk G, Kk, Sst G, Kk, Sst Gk, K, Sst G, Kk, Sst
Komform Täml. rund Rundad Rundad Rundad Rundad Rundad Rundad Rundad Rundad Rundad
Homogent Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

- - X X - X X X X X

Fibr, Trä Kol Trä - Kol - - - - -



Granhammar 1 Granhammar 6 Granhammar 7 Granhammar 8 Mälsåker 1A Mälsåker 2A Mälsåker 2B Mälsåker 2C Mälsåker 4 Mälsåker 5Bindemedel
Antal lager 4 2 2 4 1 1 1 1 2 1
Kom i bindemedlet K, T K K K,T K,T K, T K, T,U K, T,S K, T,S : K, T K, T, STorkprickor X X X X X X - XX : XX
Krympsprickor - XX - - - X X : x
Omvandlingar ASR - - etringit ASR ASR

Kontaktförhållanden:
Ballast God God God God God God God God God: God GodMurverk - - - - - - -

Bruk God/Dålig God God God/Dålig - - - _ God

Luftporer
Form Rnd Rnd/oreg Rnd/oreg Rnd Rnd/Oreg Rnd/Oreg Rnd/Oreg Rnd/Oreg Rnd/OregHomogent Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja

Ballast
Mineral K,F,C K,F K,F K,F,C K,F,C K, F, C K, F, C K, F K, F K, F
Bergartsfragment G, tegel G G G, tegel G, D, Tegel G, Tegel, D G, Tegel, D G, Tegel G: G, Tegel GKorn form Täml. kantig Täml. kantig Täml. kantig Täml. kantig Täml kantig Täml kantig Täml kantig Täml kantig Täml kantig Täml kantig
Homogent Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Fossil - - - - - - - -

Tillsatser: - - - - Jämspån Jämspån - Jämspån Kol Kol



Mälsåker Rp Borgholm 1 Borgholm 2 Borgholm 3 Borgholm 4 Borgholm 6
Bindemedel
Antal lager 1 1 1 1 1 1
Kom i bindemedlet K, T.S K, S, U K, S K, S, U K, U K, S
Torkprickor X X - XX

Krympsprickor Krympsprickt X X XX

Omvandlingar Omvandlinga ASR - - - -

Kontaktförhållanden:
Ballast God God God God God God
Murverk - - - - - -

Bruk - - - - - -

Luftporer
Form Rnd Rnd Rnd Rnd Rnd Oreg
Homogent Ja Ja Ja Ja Ja nej

Ballast
Mineral K, F K, F K, F, C K, F, C K, F, C K, F,C
Bergartsfragment G, Sst Sst, G Sst, Kk, G Sst, Kk, G Sst, Kk Sst, Kk
Komform Täml kantig Rnd Rnd Rnd Rnd Rnd
Homogent Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Fossil - - - - X X

Tillsatser: Kol - - - Kol -



Bilaga 4.8. Mikroskopfoto

Figur 1. Bild av lufporsystemet i prov 2C1 från Saxtorps kyrka. Luftporema syns i svart, 
provet har låg halt protein, se tabell 4.7. Bildytan motsvarar 2*2 mm.

Figur 2. Bild av lufporsystemet i prov 3C från Saxtorps kyrka. Luftporema syns i svart, 
provet har låg halt protein, se tabell 4.7. Bildytan motsvarar 2*2 mm.





Figur 3. Bilden visar fördelningen av kalcium det hydrauliska kom som avbildas i figur 5. 
Bilden är tagen med energidispersiv röntgenkristall i ett svep svepelektronmikroskop.

Figur 4. Fördelningen av kisel i samma område som avbildas i figur 7.





Figur 5. Mikroskopfoto av prov Saxtorp ld2. Bilden visar ett pentagon format kom av 
hydrauliskt material i mörkare brunt. Pastan är ljusbrun och ballasten vit.
Bildytan motsvarar cirka 4,3*2,9 mm.

Figur 6. Underbränt kalcitkom med rester av obränd kalcit i centrum i 1300 tals kalkputs 
från Lyngsjö. Bildytan 1,5*2,2 mm.





Figur 7. Kalkklumpar i puts från Mälsåker. Bildytan motsvarar 4,3*2,9 mm.

Figur 8. Tegelanrikad putsyta från Granhammars slott (prov 2). Bildytan motsvarar 2,2*1,5 mm.
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