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Diskussion framför kalkugnen med slot
tet i bakgrunden. Foto: Lars Nyman.

Kalk och hantverk för byggnadsvård och nybyggnad
Denna skrift är en dokumentation av konferensen Kalk och 
hantverk för byggnadsvård och nybyggnad, som ägde rum på 
Läckö slott den 26-27 augusti 1999. Konferensen anordnades av 
Nordiskt forum för byggnadskalk och var ett nordiskt möte för 
kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte mellan olika yrkes
grupper som arbetar med kalk och murat byggande.

Kalk i Norden
Kalk har använts i byggnader alltsedan det medeltida kyrkobyggan- 
det. Den fortsatta utvecklingen har varit likartad i hela Norden men 
regionala variationer förekommer. Byggnader murades fram till 
1950-talet i huvudsak av tegel och kalkbruk. Material- och hant- 
verkskunnandet var väl grundat inom byggnadsindustrin. Efter 
1950-talet blev kalk undanträngt av cement som har visat sig dåligt 
anpassat till äldre murverk. Brottet i traditionen att framställa och 
hantera kalkbruk har därför lett till en kris för byggnadsvården och 
kulturvården.

Idag är intresset åter väckt både för murat nybyggande och för 
kalk. Dagens forskning kännetecknas av ett närmande mellan de 
frågor som materialforskare respektive restaureringsforskare ägnar 
sig åt. Tekniska krav och krav på autenticitet vid användning av his
toriska material i kulturvården, har på senare år drivit fram en åter
gång till kalkbruksanvändning och en vitalisering av murarhant- 
verket.

Internationellt anses de nordiska länderna ha nått långt när det 
gäller att använda kalk i byggnadsvården och vart och ett av länder
na har utvecklat sitt specialområde. I Sverige har man utvecklat fär
diga, prefabricerade kalkprodukter för restaurering, kalkputs och 
kalkfärg, samt framställt på traditionellt vis våtsläckt kalk. I Norge 
har man bl.a. undersökt historiska hantverkstraditioner och inrät
tat ett hantverksregister. I Danmark har man satsat på produktion 
av kulekalk (våtsläckt kalk) och på praktiskt hantverk. I Finland 
har man bl.a. arbetat med att anpassa mur- och putsbruk för svåra 
klimatförhållanden. När vi nu vill återvinna kunskaper om kalk för 
såväl byggnadsvården som nyproduktionen, måste vi ta del av var
andras erfarenheter.
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Foto: Krister Svensson

Nordiskt Forum för byggnadskalk
Nordiskt forum för byggnadskalk är ett nätverk som syftar till att 
främja erfarenhetsutbyte, kunskapsuppbyggnad och samarbete 
över gränserna. Det vänder sig till arkitekter, projektorer, konstruk
törer, materialforskare, producenter, entreprenörer, förvaltare, geo
loger, antikvarier, konservatorer, murare/hantverkare samt 
byggnadsvårdande myndighetspersoner.

Liknande nätverk är Building Limes Forum i Storbritannien och 
Eurolime - en europeisk samarbetsorganisation med sekretariat i 
Tyskland.

Ett första nordiskt möte i Danmark arrangerades i april 1999 av 
deltagare inom det nordiska forskningsprojektet Kalk i byggnads
verksamheten i Norden; tradition — brott — revitalisering: Ewa 
Sandström Malinowski (Göteborgs universitet, Sverige) Britt Alise 
Hjelmeland (Forsvarets bygningstjenste, Norge) samt Sören Vad-
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strup och Anne Lindegaard (Raadvad - Nordiskt Center til Bevarel
se af Håndverk, Danmark). Vid mötet konstituerades föreningen 
Nordiskt forum för byggnadskalk, vars sekretariat för närvarande 
är knutet till Raadvad.

Mötet på Läckö syftade till att utvidga kalknätverket, presentera 
och diskutera verksamheter i Sverige och ge utblickar mot övriga 
Norden. Tanken är att ordna ett Nordiskt forum varje år. Ar 2000 
planeras ett seminarium i Norge och därefter står kanske Finland på 
tur.

Välkomsthälsning
Jan Gunnar Lindgren, länsantikvarie i Västra Götalands län, och 
Chatarina Sjölin verksamhetsansvarig på Läckö, välkomnade en 
”månghövdad och kompetent skara från hela Norden” till länet 
och slottet. Läckö är en plats med många historier. En av dessa his
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torier är om hur Läckö har restaurerats under gångna århundrade
na.

Jan Gunnar Lindgren påminde om närheten till ett spännande 
platåberg, Kinnekulle, som har en månghundraårig historia av 
kalkproduktion. De är svårt att tänka sig en lämpligare plats för att 
hålla en kalkkonferens på.

Han påpekade att Västra Götalands län, det nya storlänet innebär 
ett experiment, en utmaning, ett steg på vägen mot regionernas Eu
ropa. I en sådan situation är det viktigt att ta tillvara det som känne
tecknar länet och dess kultur och att fundera på frågan: ”vad är 
viktigt att satsa på, vilka är de strategiska insatserna? Det är mot 
den bakgrunden som konferenser som den här är viktiga: att mötas, 
att diskutera kring just det här ämnet, att föra kunskap vidare och 
förhoppningsvis att nå bättre byggnadsvård.”

Konferensprogrammet
Programmet dominerades av föredrag om aktuell forskning, om 
restaurerings- och nybyggnadsprojekt och exempel från myndighe
ternas vardag. Praktiska övningar och demonstrationer kring för- 
sökskalkugnen var ämnade att komplettera teoretiska resonemang 
och ge utgångspunkt för diskussion.

Konferensen ägde rum i anslutning till utställningen Byggnings- 
folket på 1600-talet på Läckö slott. Utställningen berättade om de 
olika bygghantverken som medverkade vid slottsbygget på Magnus 
Gabriel De la Gardies tid. Under konferensen fick vi tillfälle att ta 
del av diskussionerna kring nyss påbörjade restaureringsarbeten på 
slottets fasader och besöka såväl utställningen som slottet och 
slottsträdgården.

Uppläggningen i sammandrag: korta föredrag, vandring på slot
tet, utställning om ”Byggningsfolket”, kalkbränning och kalksläck- 
ningsövningar som stördes av ett kort men intensivt regn.

Arrangörernas avsikt att samla många olika yrkeskategorier upp
fylldes med råge; 165 deltagare från hela Norden representerade 
alla yrkesgrupper; murare, forskare, antikvarier, konstruktörer, le
verantörer, kalkbrännare, m.fl. Föredragshållarna kom från Dan
mark, Norge, Sverige, Finland och Skottland. Pat Gibbons från 
Skottland kom att representera två institutioner som verkar för 
främjande av kalk, Building Limes Forum och Scottish Lime Centre 
i Edinburgh - båda presenteras i denna rapport. Hennes deltagande 
och inlägg var avsedda att inspirera oss i Norden.

Kalk och sand bearbetas till bruk med 
en piska. Foto: Lars Nyman.

Kinnekullekalken släcks och silas till en 
kalkgrav. Foto: Lars Nyman.

Brett samarbete
Nordiskt forum för byggnadskalk på Läckö anordnades i samarbe
te med Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk, Länsstyrel
sen i Västra Götalands län, Stiftelsen Läckö slott och Chalmers 
Tekniska högskola.

Konferensen planerades inom ramen för det nordiska forsknings
projektet Kalk i byggnadsverksamheten i Norden (NOS-H, Nordis-
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Kungssalen på Läckö slott. Foto: Lars Nyman.

ka samarbetsnämnden för humanistisk forskning) och projektet 
Kalk och hantverk i byggnadsvården (Riksantikvarieämbetet) i 
samråd med Centrum för byggnadskultur i västra Sverige.

Sponsorer var SPEF, Svenska putsentreprenörsföreningen, OPTI- 
ROC och Byggmästareföreningen i Skövde.

Dokumentationen har genomförts på Institutionen för miljöve
tenskap och kulturvård, Göteborgs universitet, med bidrag från 
Nordisk kulturfond med säte i Köpenhamn och från Elna Bengts
sons fond för vetenskaplig forskning om kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och miljöer.

Praktiska övningar med kalkbränning och släckning genomför
des tack vare handgripligt bistånd från Bygggnadshyttan på Got
land och Föreningen Kinnekulle kalkbrännare.

Nordiskt forum för byggnadskalk tackar alla dessa institutioner.
Vi vill tacka också Chatarina Sjölin och personalen på Läckö som 

med bistånd av Anna Sandström skötte det praktiska före och un
der konferensen. Krister Svensson och Bengt Johansson från Insti
tutionen för Form och teknik på CTH som skötte det tekniska och 
Lisbeth Williams från Centrum för Byggnadskultur som skötte det 
organisatoriska.

Vi vill också tacka alla föredragshållare som också skrev ner sina 
föredrag och på så vis bidrog till denna skrift.

Nordiskt forum för byggnadskalk 
Nordisk forum for bygningskalk 
Pohjoismainen rakennuskalkkiforum

/Ewa Sandström Malinowski, 
redaktör för dokumentationen.
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SVENSK KULTURMILJÖVÅRD IDAG 
-INSATSER OCH ERFARENHETER



Riksantikvarieämbetet och kalkfrågan

Riksantikvarieämbetet är den centrala myndigheten för kulturmil
jövård i Sverige. Fyra verksamhetsgrenar - myndighetsarbete, kun
skapsuppbyggnad, vård och publikarbete - motsvaras av fyra 
avdelningar: Kulturmiljö, Kunskap, Antikvarisk-teknisk och Infor
mation. Det finns dessutom en avdelning för arkeologiska under
sökningar.

Tills för ett par år sedan granskades alla kyrkoärenden i Sverige av 
Riksantikvarieämbetet. Granskningen gav insyn och överblick som 
skapade engagemang för den praktiska byggnadsvården. Ämbetets 
kontinuerliga insatser för traditionella material och metoder - för 
kalkbruk och hantverkskunskap - kan härledas till denna period. 
Myndigheten kunde bland annat följa effekterna av att man använ
de cementhaltiga putsmaterial på medeltida konstruktioner och ur 
dessa iakttagelser formulerades program för forskning och utveck
lingsarbete.

En stor del av försöken och utvecklingsarbetet kom inledningsvis 
att koncentreras till Gotland med sina 93 kyrkor. På Gotland fanns 
på 1960-talet fortfarande en lokal tradition av kalkanvändning och 
det var också där som man först iakttog de negativa följderna av att 
arbeta med moderna material.

Riksantikvarieämbetets insatser har under de gångna decennier
na varit av många olika slag. Flera forskningsfält har varit och är 
aktuella:

1. Inventering och uppföljning av utförda putsarbeten

2. Utveckling av metoder för undersökning och analys

3. Utveckling av metoder för konservering

4. Utveckling av ”nya” material - luftkalk och hydraulisk kalk

5. Dokumentation och rekonstruktion av hantverksmetoder

Inventering och uppföljning av utförda putsarbeten
En mera systematisk genomgång av utförda arbeten har gjorts vid 
två tillfällen: 1984 publicerades ”Kalkputs 1 - en inventering av 
220 puts- och avfärgningsarbeten utförda under 1960 -1980" och i 
juni 1999 redovisades en motsvarande genomgång av arbeten ut
förda på 1980-talet.

Framför allt den första rapporten gav underlag för en avgörande 
diskussion om material och arbetsmetoder och om vilken byggpro
cess som leder till önskat resultat - tekniskt och antikvariskt.

Hans Sandström, arkitekt, 
Riksantikvarieämbetet
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KALKPUTS 1
Inventering av 220 puts- 
och avfärgningsarbeten 

utförda 1960-1980

KALKPUTS 2
Historia och teknik - redovisning av 

kunskaper och forskningsbehov

Gammal kalkputs - analys och utvärde
ring, RAÄ 1999.

Att inventera och följa upp för att lära av erfarenheten borde vara 
en självklar uppgift för Riksantikvarieämbetet. Därför har också ett 
”kalkbruksarkiv” länge diskuterats. Kulturmiljövården behöver en 
allmänt tillgänglig samling av prover på äldre bruk - för såväl histo
riska som tekniska studier. För antikvarien skulle ett sådant arkiv 
utgöra en bas för studier av särdrag hos putsmaterial från olika år
hundraden. För teknikern skulle det innebära möjligheter att analy
sera och jämföra nytillverkade och äldre material.

Hittills har inget kalkbruksarkiv förverkligats. Verksamheten 
måste bygga på systematisk provtagning, inrapportering och kata
logisering. Kanske kan tillkomsten av FiBoR, Företag inom Bygg
nadsvård och Restaurering, leda till att idén åter aktualiseras. 
Denna nya organisation skulle - tillsammans med Riksantikvarie
ämbetet och länsmuseerna - kunna skapa den struktur som erfor
dras.

Utveckling av metoder för undersökning och analys
Kunskap om putsens och de ingående materialens egenskaper är 
viktig. Kunskap om vilka egenskaper som är avgörande och hur 
dessa egenskaper ska analyseras och beskrivas är dock ännu out
vecklad. Grundläggande utgångspunkter för utvecklingsarbete och 
forskning inom området presenterades 1984 genom ”Kalkputs 2”. 
Rapporten gav dels en kulturhistorisk och teknisk bakgrund till 
problemen, dels formulerade den frågor för forskningen. Författare 
till de båda avsnitten var Ove Hidemark respektive Ingmar Holm
ström.

Att kalken upplever en renässans även utanför Norden blev tyd
ligt genom Eurolime - ett europeiskt ramprojekt för forskning om 
byggnadskalk - som i början av 1990-talet tog upp samma frågor 
som ”Kalkputs 2”. Riksantikvarieämbetet kom att medverka från 
början i samarbete med bland andra LTH, Stråbruken AB och Sve
riges Provnings- och forskningsinstitut i Borås. Målen var att ut
veckla metoder för att beskriva och analysera gamla (kalk)bruk - 
och att undersöka vilka egenskaper som karaktäriserar ett bestän
digt kalkmaterial.

Forskare från flera nordiska länder deltog i Eurolimesamarbetet. 
Den nordiska gruppen samordnade sina insatser genom det ”Nor
diska kalkbruksseminariet” - ett slags föregångare till Nordiskt Fo
rum för Byggnadskalk. I Sverige undersöktes puts från ett antal 
medeltida skånska kyrkor. Att utveckla en gemensam terminologi 
för arkeologer, materialforskare och arkitekter var en viktig del i ar
betet, som redovisades i en första delrapport 1993. Slutrapporten 
publicerades 1999 under rubriken ”Gammal kalkputs - analys och 
utvärdering” (Riksantikvarieämbetets förlag).

Rapporten vänder sig till forskare och materialexperter. I den pre
senteras och utvärderas dokumentations- och prøvningsmetoder 
som idag används. Den innehåller även en redovisning av generella 
slutsatser om egenskaper hos ett urval historiska bruk. Om resulta
ten ska kunna utnyttjas ”i fält” bör rapporten kompletteras med en 
mera praktiskt upplagd handbok för den verksamma byggnadsvår-
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Konservator Misa Asp och antikvarie Karna Jönsson från RAA undersöker och fäster putsen på Arnö kyrkas fasader. Foto: 
Hans-Erik Hansson.

daren. Riksantikvarieämbetet diskuterar tillsammans med SP i Bo
rås möjligheterna att sammanställa en sådan.

Utveckling av metoder för konservering
Intresset för att bevara originalytor har ökat under senare år. Om 
man under tidigare decennier huvudsakligen analyserade äldre 
putsskikt för att utveckla kompatibla ersättningsmaterial har man 
under nittiotalet alltmer börjat inse att den ursprungliga putsen - 
såväl ytan som materialet - är av kulturhistoriskt värde, att ned- 
knackning och omputsning innebär stora förluster.

Riksantikvarieämbetet är förvaltare av ett hundratal fastigheter 
och ett par av dessa - Mälsåkers slott och Arnö kyrka - har utnytt
jats för försök med olika kalkbaserade material för fästning av löst 
sittande puts. I rum 2:V på Mälsåker har injekterbara bruk prövats 
för att utröna om sådana material fungerar. Försöken bygger på att 
bruket injiceras med kanyl genom små, borrade hål och fyller ut 
hålrummen i bompartierna. Kanterna tätas med vanligt kalkbruk.

På Arnö kyrka har liknande försök utförts på fasaderna. Flera 
synliga putsskikt berättar här om byggnadens historia och att ersät
ta dessa med ny puts vore dels att för alltid förstöra arkeologiskt 
källmaterial och dels att försvaga den upplevelse som fasaderna
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idag erbjuder. Arnö kyrkas fasader är ett exempel som visar att me
toder för att konservera - fästa - det befintliga ytskiktet är av stor 
vikt för att ett avgörande kulturhistoriskt värde inte ska gå förlorat.

GOTLANDS
KALK

Beskrivning av tradilionvll kalkcillvcrknine i Hcjnum—Djupqvior.

UySSn.KWnti.nn pä CkMUiul

Utveckling av ”nya” material — luftkalk 
och hydraulisk kalk
Kalkbränning enligt gammal tradition återupptogs i Hejnum norr 
om Visby redan under slutet av 1960-talet, först i Arbetsmark
nadsstyrelsens regi men från och med 1986 som en verksamhet 
inom Byggnadshyttan på Gotland. Kalktillverkningen i sin helhet 
dokumenteras i rapporten ”Gotlandskalk” som gavs ut 1987 (Rap
port RAÄ 1987:7).

Att vanlig luftkalk åter används vid många putsrenoveringar be
ror till stor del på att den våtsläckta och lagrade gotlandskalken, 
från Hejnum eller från den privata ugnen i Buttle, finns på markna
den. Erfarenheterna av gotlandskalken har dessutom på ett avgö
rande sätt bidragit till att industrin utvecklat färdiga bruk som ger 
ett säkert resultat i de fall när ambitionerna inte motiverar plats- 
blandade material.

Under senare år har intresset för materialfrågor fördjupats. Den 
likriktning som idag råder på byggmaterialmarknaden är ett rela
tivt nytt tillstånd och många frågar sig till exempel varför inte 
svensk hydraulisk kalk längre finns att köpa. Eller någon av de and
ra kalksorter som fortfarande på 1930-talet fanns att tillgå och som 
gav upphov till bruk med olika styrka och färg. För inte så länge se
dan var det självklart att arkitekten och byggmästaren skulle kunna 
föreskriva varifrån såväl kalk som sand och andra tillsatser skulle 
hämtas.

Genom programmet Tradition & byggproduktion kunde Riksan
tikvarieämbetet ge bidrag till projekt med syfte att återvinna kuns
kaper om traditionell kalktillverkning och om kalkstenens 
betydelse för brukets egenskaper. Som exempel kan nämnas de 
kalkugnar som uppfördes i anslutning till Byggnadshyttan Maiså
ker, vid Borgholms slottsruin på Öland och i Gustavsberg på 
Värmdö utanför Stockholm. I samtliga fall brändes sådan kalksten 
som ger ett gulaktigt, svagt hydrauliskt bruk - likt det som vi ofta 
hittar i äldre murverk. Erfarenheterna är goda och försöken fortsät
ter.
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Kalkugnen på Maisåker. Den användes 
för att återvinna kunskaperna om kalk
bränningen och åskådliggöra proces
sen. Foto: författaren.

Dokumentation och rekonstruktion 
av hantverksmetoder
En parallell till kalkbränningsförsöken är det arbete som inriktats 
på att öka medvetenheten och kunskaperna om det praktiska utfö
randet, om verktyg och arbetsmetoder. När Skokloster restaurera
des i början av 1970-talet var troheten mot det äldre hantverket ett 
uttalat mål, men det kom att dröja länge innan detta viktiga arbete 
blev mönsterbildande. Inventeringsrapporten Kalkputs 1 samman
fattade läget så här (1984): ”Förr fanns en rik provkarta på olika 
putsutföranden, som skiftat från plats till plats, från en tid till en an
nan. Nu tilllämpas ett begränsat antal utföranden på praktiskt taget 
samma sätt över hela landet”.

Riksantikvarieämbetet kunde inom Byggnadshyttan Mälsåker 
pröva och utveckla en teknik som i möjligaste mån motsvarar den 
som tillämpades av murarna på Tessins tid. Dagens hantverkare re
konstruerade 1600-talets putsytor med hjälp av ”autentiska” verk
tyg, tillverkade i hyttans egen smedja.

Åren 1996 och 1997 genomfördes tre praktiska seminarier i sam
arbete med länsmuseerna i Kristianstad, Skaraborg och Gotland. 
Övningar och diskussioner tog sin utgångspunkt i äldre, ibland me
deltida putsytor, som dokumenterats på kyrkvindar och andra 
skyddade ställen. En medeltida slev från Havdhems kyrka var ett av 
de verktyg som rekonstruerades och prövades. Såväl murare som 
antikvarier och arkitekter deltog vid seminarierna.
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Byggnadshyttan Maisåker. Med en nytillver- 
kad kopia av 1600-tals slev kan dagens mu
rare efterlikna den Tessinska putsytan. Foto: 
författaren.

r1
Vid sidan av det traditionella kalkbruket har i enklare samman

hang alltid använts lerbruk av olika kvaliteter. Det handlar om re
gionala traditioner som hämtat material på platsen och utvecklat 
egna verktyg. Som ett projekt inom programmet Tradition & bygg- 
produktion satsade man i Gävleborgs län på att återvinna kunska
per som är knutna till den lerputs som förekommer på hälsingska 
gårdar och magasin. Arbetet dokumenterades i en rapport - ”Reve- 
tering med lerbruk”(1997) - som kan beställas hos länsstyrelsen i 
Gävle.

Dokumentation av en medeltida murslev
upphittad i Havdhems kyrka på Got- Arbetet fortsätter
land. Ritad av arkitekt Jan Utas, Got
lands fornsal. Riksantikvarieämbetets engagemang idag kan enklast förstås uti

från de roller som det centrala verket fyller gentemot omvärlden - 
mot forskningsinstitutioner, länsmyndigheter och entreprenörer. 
Som ansvarig för forskningsanslag ska ämbetet initiera och beställa 
arbete på högskolor och universitet. Som myndighet ska Riksanti
kvarieämbetet formulera krav, följa och utvärdera. Som förvaltare 
av egna fastigheter - inkluderande Mälsåkers slott, Glimmingehus, 
stadsmuren runt Visby och flera medeltida kyrkor - ska Riksanti
kvarieämbetet förebildligt pröva och utveckla tekniker och materi
al.

Behovet av forskning finns kvar trots de gångna decenniernas 
framsteg. Det beror dels på att forskningsfälten är flera och stora, 
dels på att vår nyfikenhet och våra förväntningar successivt ökar - 
och därmed våra ambitioner. Om vi för tjugofem år sedan nöjde oss 
med att putsa med ”kalkbruk” så kräver vi idag, vid många restau
reringar, ”autenticitet” i såväl hantverksutförande som materialens 
ursprung och beredning. Materialet kalk rymmer så många varia-
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Reveteringen på ett bostadshus av 
timmer i Yg, Färila, repareras med 
samma material som det en gång 
uppfördes med. Ett första skikt ler- 
bruk påförs på timmerstommen. 
Foto: författaren.

tioner, hantverkstraditionen är så rik och vi har lärt oss att ”läsa” 
på ett annat sätt än tidigare.

Det kommer alltid att finnas uppdrag på olika ambitionsnivåer. I 
enkla sammanhang kan ett fabrikstillverkat kalkbruk vara den rät
ta lösningen, men för de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna 
kommer kraven i allt högre grad att omfatta bevarade originalytor, 
platsblandat bruk och utvalda putsverktyg. Sådana beställningar 
får inte avvisas därför att kunskap eller kunnande saknas. Vi måste 
ha möjlighet att välja.

Våra historiska kunskaper behöver fördjupas. Beskrivningarna 
av hur kalk användes i äldre tid bygger ofta på obekräftade anta
ganden. Det finns såväl regionala traditioner som europeiska hu
vudströmmar som ännu är odokumenterade och därmed osynliga.

Riksantikvarieämbetets engagemang i kalkfrågan behövs även 
framdeles inom alla kunskapsfält. Arbetet bygger idag på samver
kan mellan aktörer av olika slag - myndigheter och regionala muse
er, entreprenörer och forskningsinstitutioner. Professionalism hos 
samtliga medverkande - antikvarier, arkitekter, materialvetare och 
hantverkare - är ett av de viktigaste målen.
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Länsstyrelsens engagemang i kalkfrågan 
- några genomförda restaureringar

Ann Katrin Larsson, antikvarie, 
Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen 
Västra Götaland, Mariestad.

Under den tid som jag arbetat som byggnadsantikvarie här i länet 
har man hela tiden framhållit att kalkbruk som framställdes av kalk 
från Västgötabergen var naturligt hydrauliskt. Detta innebar att vid 
renoveringar har användningen av det fabriksblandade hydrauliska 
kalkbruket inte alltid ifrågasatts, åtminstone inte vid fasadrenove- 
ringar. Egenskaperna har varit bra och genom att det har funnits 
tillgängligt i behändiga säckar med instruktioner på har det inte va
rit svårt för även mindre rutinerade murare att använda, i stället för 
Gullex och andra moderna cementhaltiga produkter. Och resultatet 
har i stort sett blivit bra.

Det som gör bruket hydrauliskt är olika lermineral från kalkste
nen eller olika tillsatser. En tillsats kan vara cement. Vi har därför 
varit vaksamma på tillsatser i det hydrauliska bruket.

Detsamma är förhållandet med den fabrikstillverkade kalkfärgen 
där vi försökt förvissa oss om att det inte finns tillsatser i färgen som 
gör att den är olämplig vid restaurering av äldre kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader.

Vi som arbetar med traditionell byggnadsvård i Skaraborg har ta
git intryck av den debatt och det intresse som finns för användning 
av traditionellt framställd kalk och platsblandat bruk. Därför tog vi 
med stort intresse del av Föreningen Kinnekulle Kalkbrännares för
sök med att återuppta bränningen av kalk på Kinnekulle. Genom 
byggnadsvårdsbidrag har också provputsning med lokalt bränd 
kalk kunnat genomföras.

Länsstyrelsens möjligheter att styra användning av 
kalk, några exempel
Länsstyrelsen ställer genom beslut villkor och kräver att traditionel
la material och metoder skall användas vid renovering av t.ex. 
byggnadsminnen, kyrkor och ruiner och vid olika typer av statliga 
bidrag. Detta kan innebära olika ställningstaganden och jag tänkte 
därför ge några exempel på objekt med kalk där Länsstyrelsen har 
medverkat i någon form.

Exemplen handlar i huvudsak om renoveringar som skett med 
hjälp av byggnadsvårdsbidrag. De är enbart från profan bebyggelse 
från 1993 till 1999 dvs. under den tid som Länsstyrelsen beviljat 
statliga bidrag till kulturmiljövård och avser gamla Skaraborgs län 
och nuvarande distrikt Skaraborg inom Västra Götalands län. Be-
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träffande renovering av kyrkor kommer detta att behandlas av Rag
nar Sigsjö.

Från 1993 till 1999 har kalk använts vid renovering av 26 objekt, 
23 med bidrag. 12 med platsblandat bruk och 14 med fabriksblan- 
dat.

Gudhems klosterruin, Falköping
Murarna vid Gudhems klosterruin har under åren 1995-1999 re
noverats med Länsstyrelsen som huvudman. Arbetet har varit om
fattande och uppdelat på olika etapper. Ruinen är fornlämning och 
villkor har ställts genom Länsstyrelsens beslut. Statliga bidrag har 
utgått till arbete, projektering och antikvarisk kontroll. Därutöver 
har bidrag tillkommit från Länsarbetsnämnden.

Fog- och murbruk har tillverkats på plats och består av 3 delar hy
drauliskt kalk, en del murkalk E och 12 delar sand. Den hydrauliska 
kalken är Lafarge Chaux Blanche.

Foto: Eva Björkman.

Gladan 5, Lidköping
Bostadshus uppfört av timmer i en våning efter stadsbranden 1849. 
Byggnaden utgör ett av de bäst bevarade exemplen på ett borgarhus 
från denna tid, huvudbyggnadens båda gatufasader vetter dels mot 
S:t Nicolai kyrkan, dels mot Lidan. Detta gör att byggnaden utgör 
ett viktigt inslag i stadsmiljön och ligger dessutom i ett område av 
riksintresse för kulturmiljövården.

Länsstyrelsen har beviljat bidrag till projektering och till renove
ring av gatufasaden. Tidigare har ägaren fått bidrag till taket. Den 
putsade fasaden hade målats med plastfärg och den var lagad med 
cement. Fasaden lagas nu om med ett nytt platsblandat bruk. Äldre 
kalkputs som bedömts vara intakt har bevarats. För att putsen skall 
bli så lika den befintliga som möjligt har putsen analyserats och fle
ra prover gjorts på plats. Bruket som används är hydrauliskt med 
inblandning av tegelkross. Som lufthårdnande bruk används Rod
vig kulekalk och det hydrauliska är Lafarge Chaux Blanche. Arbe
tet pågår.

Av intresse kan nämnas att man förutom den normala putsbära
ren med pliggar även påträffat handslaget reveteringstegel som tro
ligen är från byggnadstiden, dvs. från 1850-talet.

Foto: Ulf Larsson

Foto: Thomas Carlquist
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Foto: Thomas Carlquist

Silvii skola, Lidköping
Prosten Silvii skola är uppförd i tegelmurverk efter ritningar av ar
kitekt Olof Tempelman 1780-81 och förvaltas sedan många av en 
stiftelse. För närvarande pågår en stor renovering av skolhuset som 
är byggnadsminne. Länsstyrelsen har granskat handlingarna och 
givit tillstånd till åtgärderna.

Den pågående renoveringen avser både invändiga och utvändiga 
åtgärder. Utvändigt har fasadputsen från en renovering på 
1950-talet nedrivits och ersatts med puts tillverkad av platsblandat 
hydrauliskt bruk. Det platsblandade bruket består Jurakalk, Kule- 
kalk och sand från en lokal grustäkt.

Foto: Thomas Carlquist

Foto: Thomas Carlquist

Gamlerud, Karlsborg
Gamlerud utgör en kulturhistoriskt värdefull gårdsmiljö i Karls
borgs kommun. Huvudbyggnaden är uppförd på 1760-talet och 
som en flygel ligger ett större magasin från 1790-talet. Bidrag har 
utgått till renovering av magasinet och ett mejeri. I arbetet ingick 
putslagning av magasinets höga naturstensgrund. Grunden lagades 
och en ny puts av platsblandat hydrauliskt kalkbruk slogs på. Jura
kalk och Rödvigs kulekalk användes i proportionerna 1 del kalk 
och 3 delar sand.

Pantern 6 och Pantern 9, Mariestad
Fastigheterna är centralt belägna vid Kyrkogatan i Gamla Stan i 
Mariestad. Den gamla stadskärnan är av riksintresse för kulturmil
jövården och nästan alla timmerhus är reveterade och det är av stort 
kulturhistoriskt intresse att de putsade fasaderna bevaras.

Mariestad drabbades 1693 av en förödande brand där praktiskt 
taget alla hus brann ner. När stan byggdes upp igen var de flesta hu
sen timrade i en våning. Under 1800-talet förändrades stadsbilden 
radikalt. Dels byggdes många hus på med en andra våning, dels re- 
veterades husen av brandskyddsskäl. I några fall skedde påbyggna
den så sent som på 1930-talet.

Bidrag har utgått till ett antal fasadrenoveringar i Gamla Stan 
bland annat i Pantern 6 och 9. Fastigheterna består av flera byggna
der, men kraven i sam band med fasadrenoveringarna har i stort sett 
varit desamma.

Den gamla putsen, som ibland har varit ursprunglig på spräckpa- 
nel av snedställda ribbor eller pliggar har tagits ner och ersatts med 
en ny puts med putsbärare av vassmatta. Stora lagningar med ce
ment, och sentida målning med plastfärg ledde till hel omputsning i 
dessa fall. Den nya putsen har varit fabriksblandat hydrauliskt 
kalkbruk med krav på att spritputsen ska ha en inblandning av runt 
naturgrus med en diameter på 5-10 mm. Fasaderna har avfärgats 
med fabriksblandad kalkfärg där kulör har tagits fram efter Riksan
tikvarieämbetets kalkfärglikare.
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Sälen 7, Mariestad
Hörnfastighet centralt belägen i Mariestad i samma område som de 
förra husen, men i ett kvarter vid hamnen. Huset ligger i ett område 
av riksintresse och väl synligt. Det är uppfört i olika etapper med de 
äldsta delarna från 1700-talet. Fasaden mot hamnen är från slutet 
av 1800-talet. En fasadrenovering utfördes på 1950 talet då gatufa- 
saderna putsades om med en slätputs av KC-typ. Genom byggnads- 
vårdsbidrag pågår en rekonstruktion av de tidigare spritputsade 
fasaderna, som finns dokumenterade på äldre fotografier.

Bruket är ett en fabriksblandat hydrauliskt kalkbruk som avfär
gas med en fabriksblandad kalkfärg. Antikvariska krav har ställts 
på att reveteringen utförs på vassmatta och att putsen slås på för 
hand. Spritputsen skall ha naturgrus med viss kornstorlek. På grund 
av omstruktureringar i branschen har ett nytt problem uppstått vid 
beställning av den fabrikstillverkade kalkfärgen. Man har försökt 
ta fram kulören efter riksantikvarieämbetets kalkfärglikare. Trots 
sex prover från tre olika leverantörer har inget prov egentligen re
sulterat i den önskade kulören.

Foto: Thomas Carlquist

St Ek, Mariestad
Stora Eks corps de logi och flygelbyggnader är uppförda i slutet av 
1700-talet av bröderna Carl Fredrik och Ulric Scheffer. Jan-Eric 
Rehn anges ibland som trolig arkitekt ibland anges C.F. Adelcrantz. 
Huvudbyggnad och en av flyglarna stod färdig 1768. Den södra fly
geln uppfördes troligen först och har en stomme av natursten me
dan huvudbyggnaden är murad av tegel. Samtliga byggnader är 
putsade. Stora Ek är riksintresse och byggnadsminne och en av Ska
raborgs bäst bevarade herrgårdsanläggningar.

Länsstyrelsen har beviljat bidrag till projektering som ska tjäna 
som underlag för fasadrenovering av huvudbyggnaden och flyglar
na. Putsrenoveringen har uppdelats i etapper, och pågår för närva
rande med etapp II.

Förutsättningarna har, precis som för kv Gladan i Lidköping, va
rit att så stor del som möjligt av den befintliga putsen, som i huvud
sak är ursprunglig, skall bibehållas och att enbart skadade partier 
och sentida cementlagningar knackas ner. Hela fasaden är också 
målad med plastfärg som måste tas bort.

Efter analys av befintligt bruk har förslag på olika putsblandning
ar angivits och prover har tagits fram i anslutning till arbetet. Bru
ket har blandats på plats av våtsläckt Kulekalk, hydrauliskt kalk, 
sand och tegelkross. Avfärgning med gotlandskalk i färgsättning 
enligt Riksantikvarieämbetets kalkfärglikare.

På flygeln, med stomme av natursten, användes tegelkross enbart 
i ytputsen. Förutom brukets sammansättning har även ytstruktur 
och verktyg diskuterats. I samband med putslagning av fönsterom
fattningar på huvudbyggnaden påträffades nöthår i den ursprungli
ga putsen.

På en byggnadsdel som sammanbinder det gamla köket med hu
vudbyggnaden hade stora lagningar utförts med cementbruk. Detta

Foto: Thomas Carlquist

Foto: Thomas Carlquist
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Användning av kalk. Fördelning av samtliga objekt med bidrag i Skaraborg 1993-99

Kommun Antal
objekt

Summa
birag

tkr

Plats
blandat

bruk

Fabriks
blandat

bruk

Byggnads
minne/

Riksintresse

Utanför
riksintresse

område

Utan 
bidrag 
och 1st

Falköping 2 (9.429)
200

2 2

Götene 2 (2.636)
160

2 2

Karlsborg 1 135 1 1 2 utan 1st

Lidköping 3 651 1 2 2 1 1

Mariestad 6 1.373 1 5 5 I

Mullsjö 1 400 1 1

Skara 2 389 2 1 1

Skövde 4 247 1 3 ] 3

Tidaholm 2 152 2 1 1

Antal objekt: 23 9 14 15 8 3

Summa 
bidrag tkr (15.773) 

___ 3.708 _

1.886 1.822 (15.164)

3.099

609

medförde att tegelmuren skadades och följde med bruket när lag
ningen togs bort.

Tabellen ovan visar fördelningen av bidrag per kommun. Två sto
ra bidrag, till Gudhem och Falkängen har satts inom parentes. (Vid 
renovering av dessa objekt har dock arbetet utförts med platsblan- 
dat bruk respektive platsblandad kalkfärg.) Undantar man dessa 
objekt blir bidragsfördelningen mellan platsblandat bruk respekti
ve fabriksblandat bruk i stort sett lika. Skillnaden är 64.000 kronor. 
En övervägande del av bidragen drygt 3 miljoner har gått till objekt 
som är byggnadsminne, eller är av byggnadsminnesklass eller ligger 
i ett område av riksintresse. En mindre del ca 600.000 kronor har 
gått till objekt som inte är av byggnadsminnesklass eller ligger i riks
intresseområdet. Vad gäller antal objekt är dock inte skillnaden lika 
stor, vilket tyder på att de senare objekten erhållit mindre i bidrag 
per objekt. Därutöver har 3 objekt renoverats utan bidrag men med 
platsblandat bruk. Ett byggnadsminne, ett statligt byggnadsminne 
och ett där fråga väckts, samtliga i riksintresseområden.
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Vems ansvar, några reflexioner
Länsstyrelsen har genom bidrag medverkat till att ta fram projekte- 
ringshandlingar i några viktiga objekt. Handlingar som sedan gått 
ut på räkning till entreprenörer som arbetat med fasadrenoveringar 
under många år. Tyvärr har intresset varit svalt, få entreprenörer 
har inkommit med anbud och de som fått jobbet har ofta uttryckt 
att handlingarna är för omfattande. Arbetet som sådant har man i 
regel inte protesterat mot. Måhända bör nya riktlinjer för hur hand
lingar ska se ut tas fram.

Det ska dock framhållas att projekteringshandlingar är viktiga. 
Där beskrivs vilka åtgärder som skall utföras, vilka material som 
skall användas och eventuella ansvarsfrågor reds ut. Det är inte 
bara för beställare och entreprenör som det är värdefullt med en 
projektering. Handlingar är ofta en förutsättning för Länsstyrelsens 
handläggning. Länsstyrelsen granskar om åtgärden är tillåten och 
om tillstånd kan beviljas enligt Kulturminneslagen. Riktiga hand
lingar är också viktiga när en fastighetsägare sökt bidrag. Av hand
lingarna framgår om åtgärden är bidragsberättigad och vilken 
merkostnad som kan finnas.

Som antikvarie skall man bevaka att kulturhistoriska värden inte 
skadas eller försvinner vid ett renoveringsarbete. Detta innebär att 
man vill ha åtgärden utförd på samma sätt som tidigare eller med 
ursprungligt utseende och utförande. Tekniskt ansvar kan antikva
rien inte ta, varken när det gäller hantverkets utförande eller materi
alets egenskaper, det måste entreprenören eller konsulten stå för. 
Kvalitetskontroll när det gäller material som används inom bygg
nadsvården är en svår fråga. Blandas t.ex. kalkbruket på plats tas 
ansvaret av hantverkaren, byggmästaren eller projektören. Detta 
gäller inte bara platsblandning av bruk och kalkfärg utan också 
andra material och färger. Vid fabrikstillverkning måste denna kon
troll ligga hos tillverkaren eller centralt på någon myndighet med 
kvalitetsansvar. Centrala krav och direktiv vore därför bra vad det 
gäller produkter som ska användas inom kulturmiljövården, lik
som en uppföljning av de material som används. När det gäller en
treprenörer och hantverkare vore det värdefullt att den certifiering 
som talats om i många år kommer till stånd.

En förutsättning för att våra krav skall få förståelse av fastighets
ägare och förvaltare, att vårt kulturarv skall vårdas med traditionel
la material och metoder, är att det på regional eller helst lokal nivå 
finns tillgång till material som kan användas av hantverkaren och 
föreskrivas av projektören.

Kalk är tillsammans med material som trä, tegel, plåt, färg m.m. 
en produkt som används i samband med byggnadsvård. Vid reno
verings- och underhållsarbeten strävar man efter att använda tradi
tionellt framställda produkter liksom att arbetet ska utföras med 
traditionella metoder. Detta för att kunskapen om material och tek
nik ska bevaras och att objekten även i framtiden ska kunna under
hållas på samma sätt som tidigare. Själva materialet och spåren 
efter hantverket utgör en värdefull kunskapskälla om objektets his
toria.
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Putsade kyrkfasader i Västergötland 
- en rapport från verkligheten

Ragnar Sigsjö, kyrkoantikvarie, 
Västergötlands museum, Skara

Kenneth Johansson, K Johans
son Byggnads AB

Att renovera en kyrka är egentligen mycket enkelt - och just därför 
är det idag så svårt.

Det här salomoniska påståendet har sin erfarenhets bakgrund i 
drygt 20 års dagligt umgänge bland 280 mer eller mindre sjuka kyr
kor och deras vårdnadshavare i gamla Skaraborgs län. Satsen är na
turligtvis inte avsedd att vara det fingerade alexanderhugg som lika 
enkelt som snabbt löser den gordiska knut som varje renovering av 
en gammal kyrkobyggnad innebär utan ett enkelt komihåg att un
derhållsarbeten på gamla kyrkor idag faktiskt är betydligt svårare 
än för hundra år sedan. Anledningen härtill är naturligtvis att bygg
nadstekniken till för femtio, sextio år sedan till stora delar var den 
samma för gamla kyrkobyggnader som för nybyggda hus. De enkla, 
väl beprövade, materialen och hantverkarnas ofta livslånga erfa
renhet är idag i huvudsak en museal företeelse och därmed förpas
sad till en mycket begränsad och specialiserad skara entreprenörer, 
antikvarier och konsulter.

Gamla Skaraborgs län var det kyrkrikaste området i det medelti
da Sverige och med rikedomen på kyrkobyggnader följer natur
ligtvis en både frekvent, omfattande och rikhaltig provkarta på 
skador, problem och åtgärder. Att hanteringen av denna klerikalt 
materiella rikedom lämnat en mycket stor praktisk erfarenhet till 
dess antikvariske vårdnadshavare är en lika självklar som värdefull 
gåva. I själva verket hade en av dessa raders upphovsman förmånen 
att vid decennieskiftet 1970/80 bli den förste antikvarie som utan
för Stockholm och möjligen skåneland fick ägna all sin tid uteslu
tande åt hanteringen av kyrkor och deras problem. Och problem 
fanns det gott om vid den här tiden.

Erfarna restaureringsarkitekter fram till 1950-talet
Det traditionella kyrkorenoverandet inom området hade från 
1920-talet och fram till slutet av 1950-talet burits och letts av både 
duktiga och framför allt mycket erfarna arkitekter. Namn som Axel 
Forssén och Erik Lundberg möter ständigt i kyrkornas renoverings
handlingar och deras arbeten vittnar inte bara om djupgående kun
skap om de små västgötakyrkorna och deras historia utan bekräftar 
också den decennielånga kontinuitetens stora betydelse hos dess re- 
noverare. Både Axel Forssén och Erik Lundberg ägde inte bara arki
tektens teoretiska insikter om kyrkobyggnader utan också en 
djupgående och under många år förvärvad praktisk byggnadstek
nik kunskap inom kyrkorenoveringens komplexa område. I nära
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samarbete med likaledes mycket kompetenta tjänstemän inom 
framför allt Byggnadsstyrelsen men också Riksantikvarieämbetet 
genomfördes ett stort antal renoveringar av skaraborgska kyrkor 
och monumentalbyggnader där arbetena på Värnhems klosterkom
plex och Läckö slott är några av höjdpunkterna.

1960-talet - cementens årtionde
Med 1960-talet förändrades scenen radikalt. De erfarna och kultur
historiskt inriktade arkitekterna lämnade den lokala scenen och er
sattes av yngre förmågor med tyngdpunkten och intresset på 
miljonprogrammets lockande kvantiteter snarare än kyrkorenove- 
ringarnas subtiliteten Med landsantikvarieorganisationens upp
byggnad under slutet av 1930-talet fick kulturminnesvården en 
viktig regional stödjepunkt i Skaraborg. Detta stärkte emellertid 
bara den strikt antikvariska komponenten vid kyrkorenoveringar 
medan den viktiga renoveringstekniska delen - på något undantag 
när - sakta men säkert gled ned i lokala och kulturhistoriskt ointres
serade byggentreprenörers famn. Det är nu dråpslaget mot de ska
raborgska kyrkornas fasadputser påbörjas. Ett mycket stort antal 
kyrkobyggnader får en ny överrock av mycket feta, täta och hårda 
cementputser vilka i bästa fall slogs ovanpå äldre kvarsittande puts
skikt eller - som så ofta - efter en total och okritisk nedbilning av 
gångna generationers putserfarenhet. Konsekvenserna blev i slut
ändan i praktiken desamma. Eventuellt kvarlämnade skikt av gam
la och bräckliga kalkputsytor vittrade under de täta cementputs- 
skikten och transsubstantierade på detta tragiska sätt till lättrin- 
nande gruskorn med kalkinslag. Invändigt fullbordades det kultur
historiska sorgespelet genom ett flitigt målande med latex-, alkyd- 
och akrylhartsbaserade färger på sekelgamla och ofta polykromt 
dekorerade kalkputsytor. Goda råd och beslut från Riksantikvarie
ämbetet påverkade inte utvecklingen nämnvärt och än mindre en
staka fysiska nedslag från inkallade stockholmarkitekter. Misstron 
mot auktoriteter från Huvudstaden är en - alltjämt - djupt rotad 
gen bland skaraborgska sockenbor.

Att mer eller mindre avsiktligt lura till bygden utresta antikvarier 
då det gällde det tekniska och praktiska genomförandet av en kyr- 
korenovering var mer regel än undantag och flera är de entreprenö
rer som under det sena 1970-talet i förtroende berättade att ”dom 
ju ändå inte begrep vad vi målade eller putsade med”. Ganska snart 
stod det därför klart att tyngdpunkten på den kyrkoantikvariska 
verksamheten snabbt borde förflyttas till de tekniska och material
mässiga aspekterna. Att vidareutveckla tekniska kunskaper, förena 
dessa med den antikvariska målsättningen och att ”tala med bön
der pä bönders språk och lärde män pä latin” (för att citera Karl- 
feldt) visade sig vara ett effektivt sätt att successivt få stopp på 
miljonprogrammets undergörande material och metoder i de skara
borgska templen. Ibland kunde dock priset bli högt i form av hård
hänta uppgörelser med entreprenörer och byggare som inte alltid 
lät sig övertygas om de månghundraåriga materialens och metoder
nas företräden före de underhållsfria materialens förträfflighet. I 
den här holmgången blev dom flesta metoder - utom fysiskt våld -

Fukt i tätt gnejsmurverk med täta ce
mentfogar har resulterat i frostavspräng- 
ning av fogbruket och ännu mer vatten 
som kommer in. Vistorps kyrka, tornet. 
Foto: författaren.

Fel färg på fel puts. Latexfärg på Gullex- 
puts med höga fuktkvoter har resulterat i 
kraftig saltsprängning i fönsternischen. 
Vistorps kyrka, vapenhuset. Foto: förfat
taren.
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De starko cementfogarna har hållit men 
i stället har kalkstenen spruckit. Frost
sprängning på kyrkogårdsmur. Vara 
begravningsplats. Foto: författaren.

ofta nödvändiga att tillgripa. Många sena kvällstimmars kyrko- 
rådssammanträden i socknens gamla byskola byggde så småning
om upp ett varaktigt och ömsesidigt förtroende som sedan kunde 
växlas in i antikvarisk hårdvaluta. Att lotsa kulturhistoriska argu
ment genom ett kyrkoråd gar avgjort lättare för en hundägande an
tikvarie. Även elementära kunskaper om en flockledares uppträ
dande, revirbeteende och rivaler är ofta avgörande för att fram
gångsrikt kunna styra in en gläfsande byggnadskommitté på den 
antikvariskt smala vägen.

Till ovärderlig hjälp i den här utvecklingen har varit flera mycket 
duktiga, intresserade och utomordentligt erfarna entreprenörer. 
Tack vare Skaraborgs stora bestånd av kyrkobyggnader fanns flera 
entreprenörer med ett förflutet som renodlade kyrkorenoverare. 
Som kyrkorenoverare betecknar jag här entreprenörer som enbart 
eller till allra största delen endast sysslar med kyrkor eller kulturhis
toriskt värdefulla byggnader. Ett utvecklat samarbete med dessa för 
kyrkorenoveringar intresserade och engagerade företag har under 
snart tjugo år resulterat i ett för både företagen och kyrkoantikvari- 
en väsentligt förhöjd kompetens. Ett företag som till exempel total- 
renoverat över 130 kyrkobyggnader har en bredd och kompetens 
som ytterst få konsulter eller arkitekter når upp till. Det gäller här 
inte bara företag som sysslar med murning och putsning utan också 
handplockade och erfarna specialister på plåttäckning, textilförva- 
ring, finsnickeri och elinstallationer-allt i kyrkobyggnader. Förut
sättningen för denna höga kompetens är i första hand naturligtvis 
ett stort intresse för denna typ av arbeten men också att entreprenö
ren regelbundet får möjlighet att arbeta i och med kyrkor. En reno
vering vartannat år upprätthåller på intet sätt en god kompetens 
medan däremot ständiga uppdrag i kyrkor borgar för den mycket 
höga kvalitet som borde vara en förutsättning vid alla kyrkorenove
ringar. Generellt sätt är det ytterst sällan fel på putsbruket eller kop
parplåten om något går snett - men desto oftare bristen på yrkes
mässig vana och erfarenhet som är orsaken.

Åter till kalkputsen
Som en spirande antikvarisk blomma bland miljonprogrammets ce
ment- och kalkcementputser framstår det tidiga 1970-talets entusi
asm för att återgå till kalkputs. Misslyckandena blev emellertid 
både många och dyrköpta. Praktiskt taget ingen av de under 
1970-talet med nygamla och platsblandade kalkputser renoverade 
kyrkofasaderna finns idag kvar. De som inte självmant spjälkade av 
lagades snart på lokala initiativ som en antikvarisk motreaktion 
med feta cementhaltiga putser. Att detta vållade de ofta små försam
lingarna och pastoraten betydande och oplanerade kostnader var 
illa nog. Än värre var dock det dåliga rykte kalkputsade fasader fick 
ute i bygderna vilket senare blev ett stort psykologiskt problem att 
försöka övervinna.

Varför gick det då snett? Flera orsaker bidrog effektivt till alla 
misslyckanden. Förväntningarna på den konsekvent lyckade och 
underhållsfria vita kyrkofasaden var - och är alltjämt - stora. ”Put-
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Dålig förvattning innan spritputsskiktet slogs på stockningen har resulterat i så dålig 
bindning mellan skikten att spritputsen spjälkar av. Särestads kyrka. Foto: författa
ren.

sen rasar inte på nybyggda bostadshus.” De gamla kunskaperna 
från 1930- och 1940-talens hantverksmässiga murande hade förvå
nansvärt snabbt försvunnit hos de flesta entreprenörer och återstar
ten kunde varit mer lyckosam. Hanterar man en kalkputs på samma 
sätt som en Gullexputs, utan hänsyn till kalkbrukets betydligt snä
vare toleranser vad gäller temperaturer, luftfuktighet och karbona- 
tiseringstid kan det bara gå på ett sätt - och det gjorde det!

Kanske som ett motdrag mot alla 1970-talets kalkputshaverier, 
och i alla händelser som en förtroendeskapande vit ängel, kom un
der 1980-talet de nygamla prefabricerade kalkprodukterna med 
Ernströms produkter i spetsen, att bli något av en standard vid puts
arbeten i Skaraborg. Mycket kan naturligtvis sägas emot prefabtek- 
niken men klart är att den radikalt höjde kyrkorådens förtroende 
och acceptans för det som tidigare okvädningsord betraktade kalk
bruket. Av ett hundratal genomförda fasadrenoveringar har högst 
tre misslyckats vilket måste sägas vara ett mycket gott resultat. Är 
det då farligt med misslyckanden? Svaret blir ett populistiskt både 
ja och nej. Nej, eftersom det bara är på felen man lär sig men ja efter
som kyrkor inte bara är kulturhistoriskt värdefulla objekt utan ock
så fungerande byggnader som en församling eller pastorat måste ta 
på sig kostnaderna för. Alltför många misslyckanden - och det be
höver faktiskt bara betyda en fasadrenovering i ett pastorat - kan 
innebära en psykologisk katastrof och ett totalhaveri för förtroen
det för kyrkoantikvarien och entreprenören under åtskilliga år 
framöver. För både antikvarier och entreprenörer är det lätt att i 
teorin försöka hävda strikt kulturhistoriska värderingar men betyd
ligt svårare att i praktiken förklara varför det gick snett på verklig
hetens sönderfrusna provbänk! I dagens industriella och tekno
kratiska samhälle har vi en betydligt sämre psykologisk beredskap 
för misslyckanden än gångna generationers livserfarenhet resulte-

Särestads kyrka. Skador i detalj syns till 
vänster. Foto: författaren.

Den omöjliga sockelputsen. Kapillär
uppsugen markfukt har under vintern 
frostsprängt sockelputsen av prefabrice
rat hydrauliskt kalkbruk. Gudhems kyr
ka. Foto: författaren.

Fel färg på rätt puts. Latexfärg på kalk
puts. fiåkantorps kyrka, sakristian. Foto: 
författaren.
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Ugglums kyrka i Västergötland med röt
ter i medeltiden, om- och tillbyggd un
der olika tider.

Ett försök att tillreda bruk för restaure
ring på platsen. Kalk, hydraulisk kalk 
och sand blandas i en aktivator, snabb
gående blondare som var vanlig på 
1950-talet. Foto: Ewa Sandström Mali
nowski.

rade i. Om strömmen försvinner mer än tio minuter i en tätort blir 
det ”katastrof”. Om snöstormen omöjliggör vår bilresa vill vi inte 
acceptera detta och om vi blir förkylda ringer vi genast vårdcentra
len med en önskan att omedelbart bli kurerade! Idag skall allting 
fungera alltid utan problem - allt annat är inte realistiskt. Men ock
så mer krassa skäl kräver att en fasadrenovering bör lyckas. Vilket 
kyrkoråd vill idag putsa om sin kyrka på ett sätt och med sådana 
material som entreprenören inte säkert vågar lämna garanti på? 
Problemet torde inte minska med en fristående kyrka som alltmer 
måste koncentrera sig på sin huvuduppgift - som inte är den kultur
historiske förvaltarens. En besvärande kollisionskurs mellan kul
turhistoriska intressen och AB92/94 kan bli ett betydande 
antikvariskt problem som kanske skulle kunna lösas med någon 
form av kulturhistorisk garantifond då teori och praktik inte vill 
följas åt?

Blanda putsbruket på platsen
Enligt vår bestämda uppfattning är en försiktig och successiv över
gång till platsblandade fasadputser på särskilt kulturhistoriskt vär
defulla kyrkobyggnader definitivt eftersträvansvärt. Men - inte 
snabbare än att entreprenörerna känner sig säkra och med någon 
form av antikvariskt garantiåtagande som backup. Personligen tror 
vi inte på en generell övergång till platsblandade putser vid alla kyr- 
korenoveringar men väl en selektiv tillämpning på till exempel alla 
medeltidskyrkor.
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Bruk med olika sammansättning påförs 
på prov. Spritputsytan anpassas till den 
befintliga putsen. Foto: Ewa Sandström 
Malinowski.

Kyrkoantikvarie som allmänläkare
En kyrkoantikvarie kan jämföras med en allmänläkare med specia
listkompetens. En erfaren läkare diagnosticerar ganska snart själv 
de vanligaste sjukdomstillstånden hos sin patient men behöver där
emot patientens hjälp med anamnesen. Kyrkoantikvarien kan på 
motsvarande sätt ganska lätt identifiera kyrkobyggnadens vanli
gaste skador men måste däremot titta betydligt närmare på byggna
den och dess förändringar för att kunna klargöra skadehistoriken. 
Lika fel som det är att generellt ta en febernedsättande medicin utan 
att klargöra orsaken till temperaturstegringen, lika farligt kan det 
vara att åtgärda skador på en gammal kyrkobyggnad om man inte 
dessförinnan har definierat vad som orsakat skadorna. Det inte lä
karen kan få reda på av sin patient kanske anhöriga kan bidra med. 
Det inte kyrkobyggnaden själv kan eller vill avslöja får man ta reda 
på av dess anhöriga, det vill säga kyrkvärdar och vaktmästare. Ver
kar vaktmästaren ordentlig och intresserad eller mest angelägen att 
Ditt besök skall avslutas? Har Du en chans - be att få titta in i gara
get eller verktygsförrådet. Ordningen på grej orna här avslöjar sko
ningslöst om kyrkobyggnaden vårdas med omsorg och eftertanke 
eller inte. Finns det någon sand- eller snöhög mot kyrkans ytterväg
gar? Brukar vaktmästaren salta mot halka vid ingångarna? Vad är 
det för mark runt kyrkan - grus eller lera? Stannar nederbörden 
kvar i marken runt kyrkans murar eller dräneras fukten snabbt 
bort? Hur ser beslagsplåtarna närmast fasaderna ut? Vart rinner 
vattnet från takfallen? Om det finns hängrännor och stuprör - myn
nar utkastarna i en liten sur grop invid sockeln eller finns det en rik
tig dagvattenavledning? Från tornets ljudgluggar ser Du lätt om 
hängrännornas ackumulerade kompost är en grobänk för små spä
da björkplantor eller om de verkligen kan transportera bort takfal
lens vatten. Tro aldrig på den som påstår att tornets eller långhusets 
hängrännor har rensats under hösten - titta själv från stege eller 
från tornet med en kikare! Finns det alger, mossa eller andra miss- 
färgningar som signalerar onormal fukt i murverket och i så fall -

Enligt traditionen har kalkbruk rätt kon
sistens om det hänger kvar på en upp
ochnedvänd putsslev. Foto: Ewa 
Sandström Malinowski.
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varifrån kommer den? Går den vackert mossgröna gräsmattan 
ända fram till kyrkans grund hittar Du i de allra flesta fall alger 
strax ovan sockeln. Har man i välmening asfalterat marken ända 
fram till kyrkans murar finns det i åtta av tio fall fuktskador i putsen 
och murverket. Är trägolven inne i kyrkan lackerade får Du alltid 
räkna med möjligheten att Du snabbt och effektivt kan lokalisera 
rötskador och dålig bjälklagsventilation när Du trampar igenom 
golvet närmast ytterväggarna - jag har provat många gånger! Snyt 
ur näsan ordentligt innan Du går in i kyrkan och dra sedan djupa 
andetag när Du kommer in - är Du händelsevis allergisk mot mögel
sporer och börjar nysa har Du en stor tillgång när det gäller att loka
lisera förhöjda fuktkvoter. En rejäl inandning mellan textilskrub
bens tätt hängande antependier avslöjar också snabbt att textilier
nas framtid kan vara i farozonen om inte förnuftiga åtgärder vidta
ges snart.

Den första tanken inför mötet med en fasad som har putsskador 
bör alltid vara att muren har två sidor som båda gemensamt kan ha 
påverkat skadeutvecklingen. Har insidan fått täta organiska färg
skikt påmålade måste murverket tvångsandas utåt - om det går! 
Om också utsidan har diffusionstäta putsskikt bör en larmklocka 
ringa hos antikvarien varpå det är dags för lite fysisk träning med 
murarhammaren för att klargöra uppbyggnaden av puts- och färg
skikten på både in- och utsidan.

När det sedan blir dags att diskutera en omputsning och ommål
ning - kom ihåg att det sällan finns några dåliga putser eller färger - 
bara att endast ett fåtal bruks- och färgtyper passar ihop och att den 
bedömningen kräver många års erfarenhet och vana! Minst lika 
viktigt som materialvalet är valet av entreprenör - den som skall 
putsa eller måla på en kyrka skall vara specialist - på arbeten på 
kyrkor! Tio till femton års flitigt arbetande på kyrkor måste vara ett 
krav. När Toyota kräver tjugo års vana från bilmontering för att 
över huvud taget få börja arbeta med hopsättningen av den nya 
hybridbilen Prius måste antikvarier och kyrkoråd kunna ställa mot
svarande krav på entreprenören innan han närmar sig ett femhund- 
raårigt byggnadsverk! Om murverket efter nedbilning av den 
tidigare putsen är fuktigt måste det få torka ut - kanske ett helt år - 
innan en ny putsning får göras. Problemet är här inte tekniskt utan 
psykologiskt, men kyrkans fasader renoveras inte för biskopens in
vigning eller ett väntande brudpar - utan för minst en generation - 
så låt inte sådana yttre faktorer styra arbetsgången. Och när det se
dan kommer till val av grundnings- och putsbruk - kom ihåg att 
dina efterträdare måste kunna se en entreprenör bila ned putsen 
utan skador på murverket - en balansakt på slak lina som kräver 
lång träning!
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Utveckling genom övning
Hur ser då framtiden ut för våra putsade fasader på kyrkor och and
ra kulturhistoriskt värdefulla byggnader?

FoU-arbetet med att finna det ursprungliga, sega, lättslagna och 
evigt hållbara kalkbrukskonceptet kommer naturligtvis att fortsät
ta. Frågan är bara om det endast är brukets fysikaliska och kemiska 
egenskaper som är den gordiska knuten. Som vi ser det är uppnåen
det av det putstekniska Nirvana som vi alla drömmer om också en 
fråga om arbets- och utförarorganisationen. För att uppnå och bi
behålla det höga yrkestekniska kunnande som är en förutsättning 
för att uppnå ett både antikvariskt och putstekniskt högtstående re
sultat måste entreprenörernas kompetens vara mycket hög. För att 
bibehålla kompetensen krävs att man ständigt underhåller - och 
helst också ökar den - genom flitig övning. Flitig övning förutsätter 
ständigt återkommande putsarbeten på kyrkor och kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader. Eftersom antalet objekt i behov av putsnings- 
och murningsarbeten - lyckligtvis - är begränsat går det inte att 
upprätthålla den nödvändiga yrkeskompetensen om denna typ av 
arbeten utförs av entreprenörer som kanske vartannat år får ett kyr- 
korenoveringsuppdrag. Det krävs i princip entreprenörer som stän
digt arbetar med denna typ av specialarbeten. I praktiken är detta 
möjligt att uppnå endast om beställaren och den tillståndslämnande 
myndigheten ställer väl definierade krav på entreprenörens kompe
tens och vana - och dessutom följer upp och kontrollerar den före
givna kompetensen och vanan!

Utvecklingen av både tekniskt och kulturhistoriskt anpassade 
kalkbruk kräver ett utökat samarbete mellan tekniker, entreprenö
rer och kulturvårdare. Lika självklart som det är att teknikern och 
entreprenören skaffar sig grundläggande kunskaper i ett kulturhis
toriskt betraktelsesätt, lika självklart är - eller borde det vara - att 
kulturhistorikern, både fysiskt och mentalt, ikläder sig overallen 
och klättrar upp på byggnadsställningarna för att få direktkontakt 
med allas vårt primärmaterial - byggnadernas puts- och murbruk. 
Först då kan vi nå det gemensamma målet: förståelsen för gångna 
generationers yrkeskunnande och kanske också komma en bit på 
vägen till dess återupplivande!

Vi började med ett salomoniskt påstående om att det enkla idag är 
det svåra och slutar följaktligen med kyrkoantikvariens 11 :e bud:

Du skall renovera din kyrka med i princip samma material 
och metoder som när den en gång byggdes - då går det din 
kyrka väl.
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Praktiske erfaringer med kalk 
og kalkmørtler i Danmark

Trods mere end 1000 års anvendelse i Danmark, er de såkaldte 
kalkprocesser - hvor kridtsten fra naturen brændes i en kalkovn, 
våd- eller tørlæskes i en kalkkule for derefter at blandes med vand 
eller sand, hvorefter denne masse, ved mødet med luftens kuldioxid, 
hærder til kridtsten igen - stadigvæk mere eller mindre gådefulde.

Baggrunden herfor er, at såvel brændingen, læskningen og 
hærdningen (karbonatiseringen) af kalken er kemiske processer, der 
ofte forløber ret forskelligt fra gang til gang, afhængig af kridtste
nens beskaffenhed, temperaturen, tidsforbruget, de klimatiske for
hold (fugtighed - tørhed), tilslagsmaterialerne (sand, grus, m.m.) 
samt ikke mindst den håndværksmæssige udførelse. Alle disse fak
torer påvirker kalkens styrke, indre struktur (porestruktur), fugte
genskaber, holdbarhed, modstand overfor skader osv.

Ud over rituelle besværgelser har modtrækkene, fra producenter
nes og håndværkernes side gået i to retninger, både langt tilbage i 
historien og i vor tid:
• Man har ”speeded” kalkens hærdningshastighed op på forskel

lig vis, bl.a. via de såkaldt hydrauliske tilslag i kalkmørtler 
(Roman Cement (efter latin: Caementum = rå brudsten/stenag
tig), Hydraulisk Kalk (efter græsk: Hydro = vand), Portland ce
ment (efter de meget hvide Portland-klinter i England)), der 
både har gjort anvendelsen af mørtelen mindre ”besværlig” og 
samtidigt øget trykstyrken og hårdheden.

. Man har forsøgt at gøre materialerne og processerne mere 
”rene” og ensartede ved at elliminere forskelligheder (bl.a. san
dets kornstørrelser), styre fremstillingen bedre, eller erstatte 
håndkraft med maskiner.

Alligevel er anvendelsen af kalkmørtel, kalkpuds, hvidtekalk og 
kalkfarver i dag langt fra problemfrit. Vi kan stadig konstatere 
mange uacceptable fejl i såvel udførelsen af nyt murværk eller ny 
kalkning som ved reparationer på ældre murværk:

. Problemer med vedhæftning/afskalning

. Uhensigtsmæssige fugtforhold

• Uensartethed i farven (”skjolder”)
. Saltudblomstringer

. For ringe holdbarhed (hyppig vedligeholdelses-, reparationsar
bejder).

Søren Vadstrup, Centerleder, 
arkitekt m.a.a., RAADVAD, 
Nordisk Center til bevarelse af 
Håndværk. Danmark
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Solte i murværket medfører en hurtig ned
brydning af kalkpudsen fordi saltene "vok
ser" under udkrystalliseringen, hvorved 
pudsen "sprænges Foto: författaren.

Adskillige eksempler på meget gammelt, velbevaret, stærkt og hold
bart murværk og puds viser, at det ikke altid behøver at være så 
problemfyldt at anvende kalk og kalkprodukter. Derfor arbejder 
forskellige firmaer og institutioner i Danmark på at:
. Undersøge og studere de kemiske processer, bl.a. for at forkla

re og måske forbedre dem. Herunder forskellige materialesam
mensætninger, produkttyper osv.

• Undersøge og studere de mest typiske skader, fejl eller proble
mer på ældre og nyt murværk, herunder den naturlige ned
brydning, de praktiske produktionsforhold osv.

• Undersøge og studere de historiske kilder, først og fremmest 
historisk murværk med originale kalkmørtel- eller pudslag, 
dernæst litteratur samt den ”levende tradition” (bl.a. håndvær
kere, kalk- og mørtelværker m.fl.)

. Undersøge og studere de konkrete fysiske og konstruktive for
hold i murværket, bl.a. opmuringsmørtler, bundens beskaffen
hed, udkastmørtler, finpudsmingsmørtler, hvidtekalk og 
kalkfarver.

. Undersøge og studere den nutidige håndværksmæssige udførel
se og de nutidige håndværksmæssige erfaringer.

Det følgende er en kort præsentation af de forskellige tiltag, der er i 
gang i Danmark i øjeblikket indenfor disse 5 områder.

Danske Viden-Centre og faglige netværk i relation til 
murværk og kalk
Arbejdet med kalk og murværk er spredt ud på en række Vi
den-Centre, der desværre ikke altid er i løbende faglig kontakt med 
hinanden. Forskellige faglige Netværk forsøger dog at råde bod på 
dette, bl.a. SOFUS-BYG om murværk (Samarbejde Om Forskning, 
Udvikling og Service), især mellem en række uddannelses- og forsk
nings-institutioner, DSM (Dansk Selskab for Materialeprøvning og
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-forskning), et fagligt selskab i ingeniør-regi samt det helt nye ”Nor
disk Forum for Bygningskalk ”, der ønsker at ”favne” alle grupper: 
Forskere, undervisere, rådgivere, producenter og håndværkere, 
endda i hele Norden.

Andre initiativer
11997 foretog Skov- og Naturstyrelsen en landsdækkende registre
ring af de tilbageværende kalkovne i Danmark, med henblik på at 
bygningsfrede de mest velbevarede. Eet af de sidste familieejede, 
endnu producerende kalkværker er Fioed Kalkværk på Djursland 
(Jylland), tæt ved Tirstrup lufthavn.

I 1999 gennemførte Raadvad-Centeret en landsdækkende infor
mationskampagne om ”Vedligeholdelse og istandsættelse af faca
der”, der for en stor del handlede om kalk og kalkning. Op til denne 
såkaldte Fiåndværksuge gennemførte Raadvad-Centeret en omfat
tende videnindsamling efterfulgt af faglige seminarer med deltagel
se af de øvrige, ovennævnte Viden-Centre i Danmark for at 
samordne de faglige informationsmaterialer. Flåndværksugen om
fattede iøvrigt afholdelsen af aktiviteter over 100 steder i landet, 
hvortil Raadvad-Centerets forskellige informationsmateraler fun
gerede som ”guidelines”.

Raadvad-Centeret har for nyligt startet et andet nyt initiativ, nem
lig en 1-årig efteruddannelse af håndværkere i avanceret bygnings
restaurering. Tre af de 12 kursister, der har gennemført denne 
efteruddannelse i 1997—99, beskæftigede sig med murværk og kalk, 
nemlig Niels Jørgen Knudsen: Trækning af gesimser og bånd, Søren 
Ebdrup: Overfladebehandling af murværk med kalkprodukter og 
Peter Wolfsberg: Brænding af kalk i mini-kalkovn. Alle 3 projekter 
omfattede praktik, samarbejde og videnindsamling i udlandet, bl.a. 
Tyskland, Østrig, Frankrig, England/Scotland og Sverige.

Som led i dette projekt opførte Raadvad-Centeret i 1998 en 
forsøgs-kalkovn efter engelsk forbillede. Resultaterne fra de gen
nemførte kalkbrændings- og læskningsforsøg samt de øvrige pro
jekter vil blive publiceret i 2000.

Konservator Bo Kirkegaard har i samarbejde med Raadvad-Cen
teret og Göteborgs Universitet udviklet en ny metode til relativ date
ring af mørtel og puds på ældre københavnske facader. Resultaterne 
fra dette forskningsprojekt vil ligeledes blive publiceret i 2000.

Raadvad-Centerets forsøgs-kalkovn. Her 
kan man brænde mindre mængder kalk 
af forskellige typer, forskellige brændsel 
og forskellige temperaturer m.v. som led 
i forsøg. Efter brændingen læskes og 
lagres og anvendes kalken. Foto: förfat
taren.

Anbefalinger
Man må afslutningsvis spørge sig, om vi så er nået videre, vi
denmæssigt og erfaringsmæssigt, i forhold til de 5 forannævnte tek
niske og håndværksmæssige problemer med kalk og kalkmørtler:
. Problemer med afskalning

• Uhensigtsmæssige fugtforhold

• Uensartethed i farven (”skjolder”)
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På Domhuset i København er pudsen re
pareret partielt med anvendelse af 
lige/retvinklede beskæringer til stabile 
pudslag. Tegning: Erik Møllers Tegne
stue. Foto: författaren.

• Saltudblomstringer
. For ringe holdbarhed (hyppig vedligeholdelses-, reparationsar

bejder)

For den ”gren” af byggebranchen, der arbejder med vedligeholdelse 
og istandsættelse af ældre, murede bygninger, anbefales følgende, 
jvf. Raadvad-Centerets anvisningsblad 4.1.4 Reparationer på faca
depuds:
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Mørtel og puds
1 Ved istandsættelse af ældre oprindelige pudslag i kalkpuds, 

hydraulisk puds eller cementpuds, skal man bevare så meget 
som meget som muligt af den oprindelige puds. Man bør der
for kun fjerne og afhugge områder med decideret løs puds, 
vurderet efter en objektiv undersøgelse på stedet. Alt nyere 
hård og tæt cementpuds, der er ødelæggende for ældre 
murværk, og som f.eks. udviser mange revnedannelser, hol
der på fugt m.v., afhugges dog altid.

2 Beskæringer til den eksisterende, tilbagesiddende puds bør 
udføres med rette linier og retvinklede hjørner samt eventuelt 
følge naturlige skel: Hjørner, nedløb, bånd etc.

3 Forinden nypudsningen skal bunden, det underliggende 
murværk, være repareret, istandsat og forbehandlet med hen
syn til:

• udkradsning, stabilisering og fuldstændig nyfugning af løse 
og forvitrede fuger, til en dybde af cirka 2 cm,

• udhugning og nyindmuring af alle forvitrede, knækkede el
ler saltskadede teglsten med sten med samme farve og over
fladekarakter som de øvrige,

• stabilisering af aktive sætningsrevner samt
• udfyldning af større fordybninger med indmurede teglstyk

ker eller grov-mørtel alene - til et nogenlunde jævnt under
lag,

• idet man dog ikke bør rette op på større markante skævhe
der i facaden.

Opbygning af et pudslag i 2-3 udkast 
af forskellig finhed i tilslagsmaterialerne 
(sand/grus) sørger for en fugt- og vand
transport udad fra murværket i selve 
pudslaget. Får man vendt denne "natur
lov ", f.eks. ved at starte finkornet og 
slutte grovkornet, vil pudsen suge vand 
ind i murværket.

Disse reparationer skal hærde i en ugestid, før de videre ar
bejder.

4 Rent fysisk skal man på ældre facader altid arbejde med 
princippet ”svagere på svag” - aldrig stærk på svag. Derfor 
skal alle puds-reparationer og nypudsninger på ældre byg
ninger udføres i en ren luft-kalkmørtel, eller en let hydraulisk 
mørtel - aldrig i en cementmørtel, der ofte vil være alt for 
hård og vandbindende i forhold til det gamle murværk. Dette 
gælder også selv om den puds, der skal repareres på, er en 
ældre cementpuds, f.eks. 50 år gammel.

5 Et andet vigtigt princip ved facadepuds er at fugt og vand, 
der er væsentlige nedbrydende faktorer, bevæger sig kapi lært 
i de porøse materialer - dvs. at vandet altid bevæger sig fra 
store porer til små porer.

Et dækkende pudslag, skal derfor bygges op af 2 lag mørtel: 
Et groft udkast på 2-3 cm tykkelse med forholdsvis groft 
sand i, der skal hærde i mindst 1-3 døgn, efterfulgt af et tyn
dere lag finpuds, med finere sand i. Grovpudsen skal kastes 
på, ikke glittes/trække op.
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På ældre murværk skal der af samme grund ikke påføres et 
grundingslag under grovpudsen, bestående af en vællingsag- 
tig mørtel, der kostes på, da dette danner en finporet lag, der 
vil trække vand og fugt ind i murværket.

Mørteltyper

En ren luft-kalkmørtel fremstilles af lagret kulekalk (min. 3 
år) blandet med 3 dele ovntørret kvartssand (rumvægt) i 
tvangsblander (eller murerbalje) i mindst 10 minutter. 
(Tørvægtmål: K 100/750, 12 procent Ca(OH)2. Rummål: 
1:3). Der må ikke blandes cement i kalkmørtelen.

Specielt til sokler eller udkragede bånd m.v. skal der anven
des en Hydraulisk kalkmørtel: KKh 50/50/575 (tørvægt) eller 
2:1:9 (rummål). 3 dele sand blandes med 1 del hydraulisk 
kalk, hvorefter de 2 dele lagret kulekalk (min 3 år) tilsættes, 
og til sidst de resterende 6 dele sand + den nødvendige 
vand-mængde. Blandetid ca. 10 min. i tvangsblander.

Sand

Sand til kalkmørtler skal være totalt renset for organiske ma
terialer, humus, ler og salte. Sandskornene skal være skarp
kantede og af forskellige størrelser. I Danmark kan der 
generelt være tale om to typer sand til mørtel, bakkesand og 
strandsand. Begge skal som nævnt være omhyggeligt vasket, 
tørret og sigtet.

Til grovpudsen: 4-8- max 10 mm.

Til finpudsen: Fra meget fint stenmel (00) - 4 mm.

Evt. Tyndpuds: 00-1 mm

6 Det yderste pudslag på reparationerne skal udføres som en 
tro kopi af den oprindelige puds med hensyn til grovhed 
(tilslagsmaterialer) og overfladekarakter, herunder 
værktøjsspor i overfladen. Der skal altid udføres en prøve, 
der skal gælde som reference for alt pudesarbejdet.

7 Murværket skal forvandes godt med almindeligt vand, inden 
der grovpudses, for at sikre en optimal vedhæftning. Forvan
dingen skal endvidere udføres, så murværket er ensartet fug
tigt overalt. Områder, præget af opadstigende grundfugt, 
salte etc. der i forvejen er godt fugtigt, skal forvandes mind
re, eventuelt ikke forvandes. Brug eventuelt en fugtighedsmå- 
ler på murværket. Vandindholdet bør ligge på 4-5 vægt% i 
overfladen.

8 Der må ikke arbejdes med pudsreparationer eller nypudsning 
i direkte solskin eller på kraftigt solopvarmede murflader. 
Luftfugtigheden skal helst være på 65-75 % og temperaturen 
mellem 5 og 18 grader Celsius - hverken lavere eller højere. 
Den mest optimale tid for pudsreparationer er i det tidlige 
forår (før pinse).
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Man skal især være meget opmærksom på at kalkens/pud
sens hærdningstid, der er cirka 1 mm om dagen udefra, ikke 
må løbe ind i en frostperiode, hvorved pudsens vedhæftning 
til murværket svækkes.

Man kan naturligvis anlægge andre principper ved udførelse af re
parationer på pudsede facader, men i hvert fald på vore breddegra
der, går det helt galt, hvis man ikke følger disse 8 principper.

Overfladebehandling af murværk
Her gælder stort set de samme principper som ved pudsede facader: 
Man skal tage hensyn til den kapilære vandtransport, man skal på
føre svagere på svagt, og man skal være meget opmærksom på ma
terialernes fugtegenskaber, bl.a. dampdiffusions-modstanden, hvor 
z-værdien aldrig må være over 3.

Igen har det traditionelle overfladeprodukt kalk de mest hen
sigtsmæssige egenskaber på ældre murværk, da det er et meget svagt 
materiale, der er meget finporet, meget diffusionsåbent og desuden 
arbejder materialemæssigt godt sammen med de øvrige kalkmateri
aler i murværket.

Plastmaling og silikatmaling er i og for sig relativt ”vand
damp-åbne” produkter, men ved stigende lagtykkelser, f.eks. ved 
gentagne opmalinger, bliver de tættere og tættere. Dertil kommer, at 
kapilær-vandringen for vandet stoppes, og ”erstattes” af dampdif
fusion, hvilket er meget langsommere, og, specielt ved forekomsten 
af salte, vil krystallisationen komme til at foregå under overfladebe
handlingen og derved risikere at skade murværket alvorligt.

Fire typiske fejl, når man kalker
Det er vigtigt at bruge langtidslagret kulekalk til fremstilling af 
hvidtekalk og kalkfarver, og ikke den tørlæskede kalk, der bl.a. går 
under navnene ”stampet kalk”, ”dobbeltstampet kalk”, ”hydrat
kalk” etc. Det er bl.a. kulekalkens ”større” finkornethed, målt ned 
til ca. 10 my, der opnås gennem minimum to års lagring, der gør 
forskellen. Endvidere betyder lagringen i de ”bundløse” kalkkuler, 
at diverse fremmede salte i kalken kan sive bort gennem jorden. Den 
lange lagring sikrer også at alt brændt kalk er blevet omdannet til 
læsket kalk (kalciumhydroxid). Hvis kalken ikke er finkornet nok, 
hvis den indeholder fremmede salte eller hvis den indeholder uom- 
dannet brændt kalk, bliver krystallisationen ikke optimal og bin
dingen til bunden dermed dårlig og løs med den ”kendte” 
afsmitning til følge. Rigtigt udført kalkning hverken må eller skal 
smitte af.

Det andet vigtige punkt ved kalkning er at kalkens hærdning/ 
krystallisation/carbonatisering skal foregå så langsomt som muligt 
- og som en våd proces. Går hærdningen for hurtigt, fordi det er for 
varmt og tørt i vejret, fordi bunden er for tør og suger for meget, el- Overfladebehandling. Foto: författaren.
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ler fordi selve kalken er for grovkornet, pulveriserer kalken, inden 
den når at hærde rigtigt. Derved bliver kalkoverfladen løs, afsmit
tende og med ringe binding til bunden. Dette er grunden til, at man 
skal kalke i gråvejr, temperaturen skal være mellem 5 og 15 grader 
Celcius og murværket må ikke være varmet op af solskin eller 
udsættes for solskin under kalkningen og dennes hærdning. Bedst er 
det også at lukke for varmen i huset, især radiatorer, der står lige op 
ad de ydervægge, der skal kalkes. Endelig skal man forvande 
murværket meget grundigt. Så holder kalken sig pæn og intakt i 
8-10 år.

Den tredje fejl, der ofte gøres, er at blande kalken for tyk og stryge 
den for tykt på. Når kalken krystalliserer i sådanne tykke lag opstår 
der uens spændinger, der får kalkoverfladen til at slippe bunden, 
hvorved kalken dels ”buler ud” dels skaller af i store flager.

Ud over dette eksisterer der også en udbredt tendens til at ”for
bedre” kalken med forskellige tilsætninger af bl.a. kasein, 
kærnemælk, skummetmælk, forskellige lime, blod, fedt, linolie osv. 
-ja sågar acryl- og PVA-bindere. Disse stoffer ”forbedrer” ikke kal
ken, men forandrer dens egenskaber som overfladebehandling i 
forskellig retninger. Man ændrer simpelthen produktet kalk til en 
kalk-limfarve, der kan have bedre slidstyrke og vaskbarhed, inde
holde mere farvestof, stå med større glans osv. osv., men man mister 
også kalkens mineralske bindeegenskaber, dens fremragende fugte
genskaber, dens antiseptiske egenskaber, dens lysende farvelød og 
dens smukke naturlige forvitring, der sammen med slagregn, holder 
kalkoverfladen helt ren og pæn.

Bøger og artikler om kalk
En gennemgang af de forskellige bøger og artikler om kalk og 
murværk, der er udgivet i Danmark de sidste 10 år, giver nok det 
mest korrekte billede af de forskellige Viden-Centres aktiviteter:

Miljø- og Energiministeriet: Information om Bygningsbevaring: 
Løsbladssystemet
Christensen, John Kronborg (1989): Kalkning.

Tegnestuen Kvisten (1989): Mørtel.

Jessen, Curt v. m.tl. (1991): Overfladebehandling af murværk.

Ainformation om Bygningsbevaring" vil i løbet af 2000 blive lagt ud på Internettet 
på adressen:

www.sns.dk/byer-byg/infoblade-bygbevar/index.html

By- og Boligministeriet, BYG-ERFA-Løsblade
BYG-ERFA 910415: Maling af pudsede facader.

BYG-ERFA 930901: Kalkning og maling af ældre facader.

BYG-ERFA 960624: Fugt i skalmure og formure.

BYG-ERFA 980525: Revner i skalmure og formure fra temperatur- og frostbevægel
ser.
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SBI, Statens Byggeforskningsinstitut
SBI-Anvisning 223: Murværk, materialer og egenskaber (1 992 og 1 997).

Kunstakademiets Arkitektskole, Laboratoriet for Bygningsrestau
rering
Jessen, Curt v. (1991): Vedligeholdelse af ældre murværk. Bygning - by og land.
Nr. 14, 1991.

Nationalmuseets Bevaringsafdeling
Brøgger, Poul m.fl. (1 990): Kirkens mørtel og kalk. Nordisk arbejdsgruppe for be
varing af kirker. Kirkeministeriet, København 1 990.

Larsen, Poul Klenz (1997): Saltskader på ældre murværk. ARKITEKTEN, nr. 26, 
1997, side 7-13.

Teknologisk Institut Murværk (tidl. DTI-Murværkscenteret) 
DTI-Murværkscenteret (1996): Renovering af murværk. Forundersøgelse. 

Teknologisk Institut Murværk (1 999): Renoveringshåndbogen. Mur & Tag.

TI har endvidere i 1 999 oprettet en Web-adresse om "murværk og tag" med en 
række konkrete anvisninger m.v. Adressen er: www.mur-tag.dk.

R A AD VAD, Nordisk Center til bevarelse af Håndværk
Vadstrup, Søren: Kronologisk oversigt over dansk litteratur om murværk og kalk. 
1999.

Vadstrup, Søren: Maling på murværk og puds med linoliefarver. Bygning, By og 
Land, nr. 38, 1998.

Vadstrup, Søren: Code råd om vedligeholdelse og istandsættelse af facader. Raad- 
vad-Centeret 1999.

Lunn, Ulla: Læsket kalk fra egen kule.By og Land, nr. 44, 1 999.

Vadstrup, Søren (1999): Raadvad-Centerets ANVISNINGSBLADE til bygningsres
taurering:
4.1.1 Principper for istandsættelse af murværk og facader
4.1.3 Afhjælpning af saltskader i murværk
4.1.4 Reparationer på facadepuds
4.1.5 Udførelse af tyndpuds på facader
4.1.6 Udførelse af farvet puds på facader
4.1.8 Vedligeholdelse af murede og pudsede facader
4.4.1 1 Overfladebehandling af murværk med kalk-limfarver m.m.
4.4.12 Overfladebehandling af murværk med kalk-materialer
7.2.3 Repair on Masonry and Plaster
7.2.4 Lime Wash on Masonry and Plaster

Kronologisk oversigt over dansk litteratur om murværk og kalk.

Findes i RAADVAD-MAPPERNE for håndværk og bygningsres
taurering samt Raadvad-Centerets DATABASE på Internet om 
håndværk og bygningsbevaring: www.raadvad.dk 

Herudover har Raadvad-Centeret i 1992 produceret en Undervis
nings-video om kalkning af facader. Gennem de sidste ca. 10 år har 
Centeret endvidere afholdt en lang række efteruddannelseskurser 
for arkitekter, håndværkere og andre om restaurering af facader, he
runder murværk og kalk, hvortil adskillige folk med erfaringer fra 
praktiske restaurerings-projekter har medvirket som undervisere.
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BKM (Institut for Bærende konstruktioner og Materialer, (tidl. 
LBM) på DTU, Danmarks Tekniske Universitet)
Lorenzen, M. (1 991): Læskemørtels tekniske egenskaber. Laboratoriet for Bygnings
materialer, DTU.

Nielsen, Carsten Bredahl (1992): Salte i porøse bygningsmaterialer. Skadevirkning
er og udtrækningsmetoder. I Bygningsrestaurering, helhed, hensyn og samarbejde. 
Raadvad-Centeret 1992.

Nielsen, Anders (1998): Mørtelegenskaber og billedbehandling. MATERIALENYT nr. 
2:98.

Larsen, Poul Klenz (1999): Desalination of painted brick vaults. Ph.D. thesis. Serie R 
nr.52. 1999.

De Tekniske Skoler
Gennemfører, ud over grunduddannelsen af lærlinge, efteruddan
nelseskurser for svende i brugen af kalk og kalkmørtler. Erfaringer 
og udviklingsresultater formidles bl.a. gennem Murerfagets Lære
bogsudvalg og Erhvervsskolernes Forlag:
Murerbogen 1. Murerfaget. Erhvervsskolernes Forlag, Odense 1996.

Murerbogen 2. Materialelære. Erhvervsskolernes Forlag, Odense 1996.

Murerfaget. Puds - før og nu. Erhvervsskolernes Forlag og MURO, Odense 1999.

MURO, Murerfagets Oplysningsråd
Østergaard, Jens og Susanne Ulrik (1991): Vejledning i eftersyn og vedligeholdelse 
af murværk og tegltage. MURO, Murerfagets Oplysningsråd.

Ulrik Susanne (red.) (1993): TEGL 18. Overfladebehandling af murværk.

Østergaard, Flemming og Steen (1 993): TEGL 21. Det murede hus.

Murerfagets oplysningsråd udgiver endvidere tidsskriftet TEGL

Kalk- og Teglvcerkslaboratoriet (nedlagt)
Kalk- og Teglværkslaboratoriet (1 989): Kalktypers indflydelse på mørtels muretek- 
niske egenskaber og murværks styrke. Hasselager, 1 989.

Kalk- og Teglinformation (1991): Murerhåndbogen 1992.

Kalk- og Teglinformation (1 993): TEGL 22. Tegl og mørtel.

Skandinavisk Jurakalk (producent)
Skandinavisk Jura-kalk Aps (1 995): Bygningsbevaring. Blad om materialer og vedli
geholdelse og renovering til bl.a. fredede og andre bevaringsværdige bygninger. 2. 
udg. 1989, 3. udgave 1995.

DSM, Dansk Selskab for Materialeprøvning og forskning
Ny viden om kalk og kalkmørtler. MATERIALENYT nr. 2:98.

Byfornyelsesselskabet København
Forsøg med opførelse af et nyt fuldmuret etagehus i København. Færdiggjort i 
efteråret 1999 og derfor endnu ikke publiceret.

Andre
Lange, Bente (1996): Københavns Farver. København 1996.
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Kalk i byggnadsvården i Finland

Historisk översikt
Konsten att bygga murade hus med kalkbruk kom till Finland un
der 1200-talet. De tidigaste uppgifterna om kalkbrytning på fast
landet är från år 1329, då ett kalkberg i Kimito socken donerades 
till Åbo domkyrkas bygghytta. Kronan och allmogen svarade för 
kalkbränningen; till en stor del användes enkla jordugnar ända till 
1900-talet. Den industriella kalktillverkningen inleddes i större 
skala först vid slutet av 1800-talet, nästan samtidigt med cementtill
verkningen, som hade provats redan år 1868.

Byggnadssättet förblev relativt oförändrad ända till början av 
1900-talet, då betongkonstruktioner började användas. Kalkbruk 
och KC-bruk dominerade ända fram till slutet av 1950-talet, varef
ter det traditionella byggnadssättet försvann och hantverket ersat
tes av elementtekniken. Samtidigt började också hantverksskick
ligheten försvinna, lärlingsutbildningen avslutades och murarnas 
kunskaper att använda kalkbruk försämrades. Först under 
1990-talet har byggnadsindustrins intresse för kalkhaltiga mur- och 
putsbruk återupplivats. Några företag har utvecklat nya kalkbruks
produkter och också utfört egen forskning och utbildning. Verk
samheten försvåras ändå av den relativt lilla marknaden och 
klienternas bristande kunskaper i mur- och putsarbeten.

Sakari Mentu, arkitekt, 
Museiverket Helsingfors

Rester av en kalkugn i Huosianmaankal- 
lio, Vimpeli. Foto: författaren.
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Användning ov kalkbruk hor varit särskilt 
problematiskt vid ruinrestaureringar på 
grund av frostskador. Fogning med 
KC-bruk, Kustö slottsruin. St. Karins.
Foto: författaren.

Kalksten
De finska kalkstenfyndigheterna kan fördelas i två huvudtyper; det 
sydvästra kalcitstenområdet och den östfinska dolomitstenen. 
Ingendera stentyp har naturligt hydrauliska egenskaper. Den hyd
rauliska andelen i historiska kalkbruk är enligt Thorborg von Ko
now ett bidrag från bränningsprocessen, från iblandad träkolaska, 
kalcinerad lera, slagg eller orenheter i kalkstenen.

Kalk- och KC-bruk tillverkas oftast av inhemsk kalk från Tytyri 
kalkbrott i Lojo socken eller gotländsk kalk. Norsk och estnisk kalk 
importeras också. Nordkalk AB, som till en stor del levererar kal
ken till finska kalkindustrin, säljer årligen 800 ton till torrbruk, 600 
ton till våt bruk och 15 ton till kalkmålning.

Restaurering
Trots att man under de senaste decennierna använde cementhaltiga 
bruk till fasadputsning av äldre murverkshus har traditionen att 
putsa med kalkputs inte försvunnit helt. Traditionen att mura med 
kalkbruk har emellertid försvunnit fullständigt. Misslyckade ruin
restaureringar i början av 1900-talet ledde till hårdare restaure
ringsmetoder och ökad användning av cement. På 1970-talet intro-

Ett fältprov på kalk- och KC-bruk inleddes hösten 1999. Den ovanligt snabba vittringen under första vintern (bilderna från period 
november 1999 - april 2000) har troligen orsakats av för stor fukthalt i provpelaren. Foton: författaren.
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Ännu vid början av 1960-talet använ
des kalkputs och kalkfärg vid fasadres- 
taureringar. Villnäs gärd, Äskats. Foto: 
författaren.

ducerades också murcement som reparationsbruk. Förvittrade 
stenmurar som fogats med murcement har inte skadats, men den 
nya fogningen är nästan omöjligt att byta ut. Murcementen har er
satts av KC-bruk, som anses vara en bättre kompromiss mellan au
tenticitet och pålitlighet.

Det är en dyster verklighet som beskrivs ovan. Därutöver har Mu- 
seiverket använt kalkbruk och kalkputs vid restaureringar av flesta 
medeltida kyrkor, slott och herrgårdar, och traditionen hölls vid liv 
fram till 1970-talet.

Framtiden
På 1990-talet har flera typer murbruk provats av Museiverket och 
Sveaborgs förvaltningsnämnd. Ehuru Museiverket fortfarande för
litar sig på svaga KC-bruk under svåra klimatförhållanden, har 
också platsblandat kalkbruk och kalkbruk med hydrauliska del
komponenter provats. Syftet med dessa nyligen utförda fältprov är 
att utveckla inhemska produkter med tillräckligt god kvalitet för 
restaurering. På Sveaborg och Kastelholm har också importerat hy
drauliskt bruk använts till restaurering. Intresset för bättre restau- 
reringsmaterial har väckts, men det kommer att ta tid att återställa 
den försvunna traditionen.

Som källmaterial har använts diskussioner med Partek Nordkalk 
AB, Fescon AB, Hyvinkään Betoni AB, CT-laastit AB, Optiroc AB 
och Tavastilan Laastitehdas AB.
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Kalk i Norge

Britt-Alise Hjelmeland, etnolog 
Forsvarets bygningstjenste, Oslo.

Murere på kurs på Kongsvinger Festning 
nær svenskegrensen. Forsvaret i Norge 
eier en rekke eldre murbygninger, ikke 
minst på de "Nasjonale Festningene". 
Foto: Försvarets bygningstjenste.

Målrettede forsøk på å gjenoppta bruk av kalkbindemiddel i mur- 
håndverket startet noen år senere i Norge enn i nabolandene Sverige 
og Danmark. På dette tidspunktet var de rene eller sterke sement- 
brukene nesten enerådende bortsatt fra enkelte sjeldne tilfeller der 
hydratkalk ble anvendt. Fra spredte eksempler på mureri med kalk 
utover på 1980- og begynnelsen av 1990-tallet, har arbeidet skutt 
fart de siste 5-6 årene. Dette gjelder selvsagt i første rekke fredet be
byggelse slik som middelalderkirker, festninger og etterreformato- 
risk murbebyggelse med høy verneverdi. I dag blir det (nesten) 
utelukkende anvist rene kalkmørtler av ulike slag til antikvarisk 
svært verdifulle bygninger. I den mer alminnelige bygårdsbebyggel- 
sen er bildet mer differensiert. KC 50-50, kalk og sement i lik blan
ding (+ sand), eller enda sterkere mørtler har vært i bruk inntil nylig, 
men de mer kalkrike brukene vinner frem også her. Bak denne 
utviklingen ligger årelang utprøving av ulike produkter, dokumen
tasjon og informasjons- og motivasjonsarbeid rettet ikke bare mot 
utøvere, entrepenører og eiendomsbesittere, men også mot tekniske 
etater og forvaltning, inkludert kulturminnevernet selv.

Satsningsområder

A: Opplæring av kompetente håndverkere
Noen få, interesserte murhåndverkere var blant initiativtakerne til å 
gjenoppta den gamle håndverkstradisjonen. Kulturminnevernfor- 
valtningen har naturlig nok satset på disse. Over flere år valgte man 
fra Riksantikvarens side å ”skynde seg langsomt”. På denne måten 
rakk både utøvere og rådgivere å opparbeide en viss erfaring. Bak
delen var naturlig nok at kunnskap og erfaring ble konsentrert blant 
et fåtall utøvere som fikk de fleste, viktige oppdragene. Fra midten 
av 1990-tallet har antikvariske myndigheter, produsenter og hånd
verkerne selv satset mer på opplæring. For noen år tilbake initierte 
Riksantikvaren et opplæringsprosjekt blant murere på Sørlandet. 
Etter modell fra det tidligere ”Middelalderprosjektet” som var ret
tet mot restaurering av middelalderbygninger i tre, startet man opp 
med et utvalg interesserte utøvere. Disse ble samlet rundt kurser og 
konkrete prosjekter og brakte siden kunnskapene videre med seg ut 
til sine respektive arbeidsplasser og distrikter. Slik oppnådde man 
en viss synergieffekt. Enkelte av murerne er nå virksomme over sto
re deler av Sør-Norge og har også deltatt i opplæring av andre utø
vere. Det norske Forsvaret som er den største eiendomsbesitteren i 
Norge, har også satset mye på opplæring av håndverkere og perso-
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neli som er ansvarlig for vedlikeholdet på de mange nasjonale fest
ningsverkene. Opplæring og opplysningsvirksomhet har også blitt 
rettet mot administrerende ledd fordi det er viktig å bygge opp 
kunnskaper og holdninger også her.

B: Utvikle gode, velfungerende mørtler
Arbeidet med å komme frem til gode mørtler som er relativt sikre i 
utførelse har vært dominerende i Norge. Man har, inntil nylig, i 
mindre grad drevet forskning, for eksempel rettet mot å få mer 
kunnskap om historiske mørtler. Satsningen kan være naturlig i et 
land som Norge der murbebyggelsen utenom enkelte byer ligger 
spredt og der det så langt har vært vanskelig å bygge opp egne, loka
le fagmiljøer. I restaureringsprosjekter har det vært anvendt ulike 
typer produkter, våtleskede lutftkalk, tørrlesket luftkalk samt ikke 
minst: hydrauliske mørtler, til dels ganske sterke. En del av produk
tene er importert fra Danmark, Sverige eller Kontinentet, men man 
har også tatt i bruk hjemlig produsert kalk fra Franzefoss bruk, hen
tet ut fra et brudd i Hylla nord for Trondheim der det produseres 
kalk for bygningsbruk. For noen år tilbake startet denne bedriften å 
produserer en våtlesket, stampet kalkkvalitet i samarbeid med 
Riksantikvaren. Denne har gitt mange gode resultater, men bl.a. av 
prismessig årsaker har knust steinkalk (brent kalk) i tønner fra sam
me produsent, lesket og anvendt direkte på byggeplassen, etter 
hvert blitt mer og mer anvendt av håndverkere som har fått opp
læring i dette.

Kalken fra Hylla-området har vært mye brukt ved antikvarisk le
dete prosjekter over hele landet. Den historiske situasjonen mht. 
materialleveranser var naturligvis annerledes. Da Karljohansvern 
Verft i Horten, en av de nasjonale festningene ved innløpet til Oslo
fjorden, ble bygget opp fra 1820-tallet og utover, skaffet man kalk 
til byggearbeidene fra Fangøya utenfor Holmestrand. Kalken ble 
brent i egne ovner på etablissementet. På Oscarsborg festning skaf
fet man kalk fra de velkjente bondeovnene i Asker og Bærum vest 
for Oslo. På Kongsvinger festning nær svenskegrensen fikk man 
kalk fra Hamar-traktene. Vestpå, på Bergenhus, kan man ha fått 
kalk både fra Sunnhordaland og fra Nordvestlandet, muligens også 
fra Trøndelag. Hvorfra man fremskaffet materialer til Vardøhus 
festning lengst mot nord på 1700-tallet er ennå ikke undersøkt.

Kalkstein fra de ulike områdene har til dels ulik sammensetning 
og har blitt anvendt under svært ulike klimatiske betingelser. Da ar
beidet med å gjeninnføre kalkbruk til restaureringsformål startet 
opp, ble den ”rene” kalk-kvaliten, uten innslag av ”forurensende” 
bestanddeler ansett som spesielt attraktiv. Synet på dette har for
andret seg noe. Analyser av historiske mørtler kan vise innslag av en 
rekke, ulike komponenter. Det ”urene” kalkbruket har likevel stått 
seg bra i en årrekke. Dette er en av årsakene til at man vil gjøre 
forsøk med uttak av kalk i et eldre brudd i Hylla, der kalksteinsfore- 
komstene ligger lengre oppe i dagen og således inneholder flere for
urensingen ”Urenheter” kan for øvrig også stamme fra tilslaget 
(sand m.v.) evt. også fra brenningsmetoden.

Restaureringen av Don/onen po Kristi- 
ansten fästning i Trondheim har vært ett 
viktigt pilotprosjekt for restaureringer 
med kalkmørtel. Foto: Försvarets byg- 
ningst/enste.
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Kalkovner: Det to kalkovnene på Karljo- 
hansvern Orlogsstasjon (tidligere Mari
nens Hovedverft) ble oppført i 1852 og 
1854 for å forsyne byggearbeidene 
med brent kalk til mørtler. Slike felt- eller 
byggekalkovner er svært sjeldent bevart.

Den ene ovnen skal nå restaureres un
der EUs kulturprogram Raphael. Foto: 
Försvarets bygningstjenste.

C: Materialforskning
Ompussing av eldre murbygninger innebærer alltid en viss risiko. 
Resultatet blir ikke alltid som forventet. Noen ganger er det dårlig 
samvirke mellom den nypåførte puss/overflatebehandlingen og det 
eldre underlaget. Årsakene kan være knyttet både til utførelse og 
materialvalg. Det velkjente kalkmurings-prinsippet ”svakere på 
svakt”, dvs. avtagende styrke på mørtelen fra murkjernene og ut til 
overflaten blir ofte forbigått. I stedet blir det påført en pussmørtel 
med høyere sandinnhold eller sterke hydrauliske mørtel i ytterskik- 
tet, spesielt i den yngre, etterreformatoriske bebyggelsen. I mange 
tilfeller blir det opprinnelige pussunderlaget fjernet helt uten at blir 
foretatt eller bevart prøver for tekniske analyser. Dermed går viktig 
kildemateriale tapt. Mulighetene til finne tilbake til eldre eller opp
rinnelig handverkskunnskap som var et resultat av årelang, til dels 
århundrelang erfaring er i svært mange tilfeller tapt for all fremtid.

Fordi man har konsentrert innsatsen om å finne frem til mørtler 
som er relativt sikre i bruk i arbeidet med å gjenopplive eldre kalk- 
tradisjoner, har den rutinemessige dokumentasjonen ved rehabilite
ringsarbeider hittil vært lite systematisk. Inntil nylig har tekniske 
analyser hovedsakelig bestått av relativt enkle kjemiske laborato
rietester, i første rekke utviklet for å fastslå eventuelle innslag av se
ment samt for å få et begrep om fethetsgrad (prosentandel kalk) i 
den eldre mørtelen. Metoden innebærer feilkilder, men gir likevel 
viktige indikasjoner. Ved en innvendig ompussing av en 
1700-tallsbygning på Fredriksten festning ved Halden, startet man 
opp med den (ofte) sedvanlige l:3-blandingen med kalk og sand. 
Kjemiske analyser utført etter at arbeidet var startet opp, viste imid
lertid en betydelig større kalkandel, opp mot 60 %. Etter dette ble 
resepten justert mot en fetere blanding.

Mer avanserte analyser slik som geologiske snitt eller tynn- 
slip-prøver av mørtler har en tid vært under utprøving både hos 
Riksantikvaren og hos teknologiske forskningsinstitusjoner som 
Byggforsk. Denne typen tekniske analyser, ofte i kombinasjon med 
kjemiske prøver har lenge vært vanlig i utlandet. Omfanget i Norge 
er foreløpig beskjedent, men flere interessante prosjekter er under 
utvikling slik at fagkunnskapen er i ferd med å bygge seg opp. Inn
henting og sammenligning av historiske mørtelprøver fra bygninger 
i ulike deler av landet og fra ulike tidsperioder er gjort i svært lite 
omfang. Det er derfor langt frem mot en foreløpig oversikt. Dette 
utgjør et stort, fremtidig forskningsfelt.

Et internasjonalt forskningsprosjekt, ”Restoration of European 
Limekilns” under EUs kulturprogram Raphael kan gi et bidrag til 
det ennå mangelfulle bildet. Prosjektet har som mål å restaurerer tre 
kalkovner i Europa, en i Østerrike, en i Skottland og en på Karljo- 
hansvern Orlogsstasjon i Horten og gjennom dette gi et bidrag til 
økt kunnskap om restaureringsmetoder av høy antkvarisk verdi. 
Kartlegging av brenningsmetoder og tekniske analyser kan også gi 
viten om den lokale steinkalken, en kalktype tilsvarende den som 
har blitt anvendt over store deler av Sør-Norge og som også har blitt 
eksportert til Sverige og til Danmark! I de eldre bygningen og fest-
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ningsverkene som fortsatt står på etablissementet kan en studere 
hvordan byggematerialet har fungert gjennom årene.

Er tekniske analyser nødvendig?

Tekniske analyser kan være relativt enkle, til dels utføres i felt eller 
på enkle laboratorier. Kompliserte analyser er derimot kostbare og 
tidkrevende. En av vanskene med tekniske analyser er å omsette re
sultatet til dagens materialer og praktiske bruk. Analyser av nylag
de ”historiske” mørtler ved University of Paisley (Glasgow) som 
har funnet tilbake til den lokal kalksteinsforekomst, sanduttaken, 
brenningsmetoder m.v. viser likevel at disse ser annerledes ut under 
mikroskopet enn de eldre mørtelprøvene. Dette viser at mordene 
også ”arbeider” over lang tid.

I Norge er det gjort en stor forskningsinnsats knyttet til restaure
ring av trebygninger. Et av målene har vært å forsøke å tilnærme 
kvaliteten på reparasjonene til den opprinnelige materialkvaliteten i 
stavkirker. Forskningsinnsatsen knyttet til eldre murbyggeri er i 
sammenligning meget begrenset. Innholdet i begrepet ”historiske 
metoder” for derfor en relativ betydning dersom det biir anvendt 
kritisk på restaureringprinsipper for mur bygninger. Norge og Nor
den inneholder områder med svært ulike klimatiske betingelser fra 
tørt og kaldt innlandsklima til det mildere, våte Atlanterhavsklima- 
et. Reparasjoner og vedlikehold av eldre, murte byggverk over hele 
dette området koster store summer hvert år. Feilaktig vedlikehold 
og bare delvis vellykkede restaureringer og rehabiliteringer øker 
kostnadene ytterligere. Ulike typer forskningsinnsats kan begrense 
dette og over tid vise seg å bli lønnsomt, kanskje svært lønnsomt. De 
ferdigproduserte mørtlene og de relativt sikre, velfungerende 
mørtlene vil har sin naturlige plass i det fremtidige markedet og kan 
utvikles videre med økt kunnskap om historiske mørtler.

”Big projects - big mistakes. Small projects - small mistakes” kan 
være en god tommelfingerregel. I fremtiden er det ønskelig med en 
utvikling der mindre eller begrensete deler av større restaurerings- 
prosjekter kan vies til tilnærming og utprøving av mørtler som i 
størst mulig grad kopierer det opprinnelige underlaget, mens mer 
standardiserte mørtler eventuelt anvendes på større flater. Doku- 
mentasjon og bevaring av prøver fra det historiske underlaget - spe
sielt dersom dette fjernes - må bli en del av den faste prosedyren.
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EXEMPLET LÄCKÖ SLOTT



"Byggningsfolket hos greve Magnus Gabriel"
Anförande vid öppnandet av utställningen på Läckö 12 juni 1999

Läckö ger oss en blick in i en annan värld, 16-hundratalets. Den är Björn Linn, professor em, Arki-
främmande för oss på ett annat sätt än 17-hundratalets, där vi kan lekturens teori och historia,
känna oss tämligen hemmastadda. I 17-hundratalets herrgårdar CTH, Göteborg 
och boställen finns en skala och ”hemlikhet” där vi direkt kan gå in.
16-hundratalets högadliga bostad har ett genomgående drag av inte 
bara representation i stor stil utan också av ritual i livsformerna där 
vi känner oss som åskådare men inte som deltagare.

Ändå var detta en värld som höll på att förändras och modernise
ras. Nutidens naturvetenskap och teknik grundlädes. Högadelns 
värld skulle i Sverige inom några år drabbas av den stora reduktio
nen med godsindragningar till kronan, och det skulle Magnus Gab
riel De la Gardie få känna av mer än de flesta. Ett nytt ämbets- 
mannasamhälle i en annan skala, med trådar fram till nutiden, skul
le växa fram.

Erik Dahlbergs ritning över Läckö slott - från "Suecia antiqua et hodierna".
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Magnus Gabriel tillhörde tredje generationen i en invandrad fa
milj som hade upptagits i den svenska högadeln, förvärvat och för
länats mycket stora egendomar, ingifts inte bara i gamla högadliga 
familjer utan i kungafamiljen. Rivaliteten med de gamla ätterna 
gjorde det önskvärt att markera sin status. Den gamla biskopsbor
gen Läckö var jämställd med Vasaborgarna; att använda den som 
huvudsäte, modernisera den och göra den ännu ståtligare hade ett 
högt symbolvärde.

1600-talet
Mitten av 16-hundratalet hör i den europeiska arkitekturhistorien 
till den epok som eftervärlden har kallat barocken. Den har varit 
mycket betydelsefull. I grunden låg de klassiska mönstren, kolonn
ordningar och dekor, som spreds i en växande mängd arkitektur
böcker med graverade illustrationer. Sådana verk fann också vägen 
till Sverige. Däremot fick vi inte här se så mycket av den matematis
ka och scenografiska dimension som utmärkte kontinentens avan
cerade barockarkitektur. I stället kom idéerna att ympas in som en 
förfinande yta på den enkla och kärva byggnadstradition som allt
jämt hade något av nybyggarnas civilisationssträvan över sig. Kom
binationen skulle nå något av en syntes i den karolinska barocken 
och stå som en stark inspirationskälla för de arkitekter som i början 
av 19-hundratalet på nytt sökte sig till ett byggande präglat av ma
teriens och hantverkets sinnlighet.

Tekniskt kan man i Sverige på 16-hundratalet se ett uppbrott från 
det medeltida byggandet med dess grova gråstensyta på något som i 
kärnan var ett gjutmurverk av kalkbruk och sparsten. Våra medelti
da stenkyrkor och borgar var med andra ord rustika arvtagare till 
den romerska betongtekniken. 16-hundratalets nybyggda stenhus 
utförs i ren tegelmurning med smäckrare dimensioner. Men när det 
gäller verktygen sker ingen stor förnyelse. Bygghantverkets tradi
tioner är mycket gamla. Stockholms slottsmuseum, som nu är un
der nyordnande, innehåller ett exempel på en verktygssamling som 
använts vid det nya slottsbygget, alltså bara några årtionden efter 
Läcköbygget. De verktygen är i stort sett helt igenkännliga för en 
nutida bygghantverkare. En annan sak är att verktygen kan skilja 
sig mellan olika kulturtraditioner. Snickaren Thomas Tempte, som i 
början av 1980-talet publicerade och utställde sina studier av histo
riska verktyg, visade bl.a. att östasiatiska sågar ser ut på ett helt an
nat sätt än västerländska, med tunnare blad och bakåtriktade 
tänder. Det gör att de skär när man drar dem åt sig, till skillnad från 
våra sågar som arbetar mer aggressivt och med mindre känslighet 
för träets egenstruktur.
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Läckö slott. Foto: Ewa Sandström Malinowski.

Byggherren Magnus Gabriel De la Gardie
Magnus Gabriel De la Gardie var bildad i samtidens europeiska 
kultur och inte minst starkt arkitekturintresserad. Man brukar tala 
om hans intresse för det franska. När det gäller arkitekturen så är 
det dock ännu mer dragningen till det sydtyska som framträder, 
med dess smak för gavlar och torn. För planläggningen av Läckös 
ombyggnad anlitade han arkitekten Mathias Holl från Augsburg, 
son till Elias Holl som skapat det berömda rådhuset där. Själva led
ningen av arbetet och detalj bearbetningen låg sedan i händerna på 
Franz Stiemer, som kom från Elbing i Ostpreussen, och på svensken 
Olof Falck som betecknas som ”lantmätare och ingenjör”. Det kan 
antyda att han kanske hade en fortifikationsutbildning - detta var 
på 16-17-hundratalen den mest omfattande och matematiskt präg
lade byggnadsutbildning som fanns. Från fortifikatörens yrke går 
det genetiska linjer till både arkitekter, lantmätare och väg- och vat
tenbyggare i nutiden.

Magnus Gabriel var också en pionjär för kulturminnesvården. 
Det var på hans initiativ som Antikvitetskollegium, föregångare till 
Riksantikvarieämbetet, inrättades 1666. Som praktisk byggnad- 
svårdare gjorde han stora insatser, inte bara på olika slott utan ock
så i kyrkorna inom hans stora grevskap. Det förnämsta resultatet 
där är förstås Värnhems klosterkyrka, vars säregna skönhet i första

56



Interiör från trapphuset. Foto: Ewa 
Sandström Malinowski.

hand är en kombination av cisterciensernas och Magnus Gabriels 
verk.

Läckö var ett adelshov där byggnadsarbetet drevs med inkallade 
specialister, konstnärer av olika slag, som arbetsledare och med den 
stora massan av utförande arbetskraft hämtad lokalt. Det fick bety
delse för kunskaps- och mönsterspridning i regionen. Kanske syns 
det främst i kyrkoinredningar. I sin egen inrednings- och möbel
konst distanserade sig adeln vid denna tid från andra samhällsklas
ser. Allmogen fortsatte att använda sig av renässansens typer.

Magnus Gabriel De la Gardies enorma egendomar gav honom 
väldiga inkomster, men han omsatte dem också - och mer därtill. 
Den italienske diplomaten Lorenzo Magalotti, som träffade honom 
1674, skrev efteråt: ”Han är den sämste hushållare och den störste 
slösare i världen, håller en talrik betjäning, ett stort bord och ger ut 
stora summor för sitt bohag, sina trädgårdsanläggningar och bygg
nadsföretag; det sägs att han samtidigt håller på att bygga på fyrtio 
eller femtio olika ställen. Eftersom han har stora utgifter, behöver 
han också skaffa inkomster för att hjälpa upp saken. Likväl är han 
frikostig och har ett mer förnämt sätt att vara än andra svenskar. 
Han har väldiga egendomar men också stora skulder. Men detta gör 
honom föga bekymmer, därför att man i detta land icke har någon 
utväg att få betalt av en person i hans samhällsställning. ”

Byggningsfolket
För att ge en mer konkret bild av arbetsförhållandena på Läckö 
skall jag tillåta mig ett utförligt citat från arkitekten Ärland Noreen, 
som under 1920-30-talen restaurerade slottet och då studerat ar
kivmaterialet. Han gav denna mycket levande inblick:

”1 en 1654 författad synnerligen utförlig och omfattande arbets- 
instruktion har Magnus Gabriel noga angivit hur arbetet på Läckö 
skulle organiseras och bedrivas.

Med tillfredsställelse konstaterar en arkitekt att den första para
grafen lyder att desseinen (= ritningen) noga skall följas och inga av
vikelser därifrån ske utan högsta ledningens tillstånd.

Själva arbetsstyrkan utgjordes först och främst av i trakten boen
de hantverkare och bönder, och att Magnus Gabriel därvid förut
sätter att alla arbetsföra personer skulle tagas i bruk framgår bl.a. 
av att han särskilt anger vilka som skulle slippa, såsom t.ex. ’gambla 
stovachtare, gubben i Vassviken och andra miserabla personer’. Vi
dare kommenderades soldater i stor utsträckning till slottsbygget 
samt kringströvande löst folk, ja t.o.m. ’ogärningsmän i smärre de- 
lictas’ skulle om dagen brukas i arbetet, men om natten förvaras i 
häktelse.

’Folket skall med goda ord lockas till arbetet’, står det på ett ställe 
i arbetsinstruktionen, och man skall inte i onödan träta med dem, 
men om de begå några förseelser skola de straffas: ’icke ofta, men 
när det sker desto hårdare’. Och att detta inte bara var tomma ord,
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Äterinvigning av Läckö slottskapell 
1 929. Främre raden fr v:

Lanshövding Ekman, prins Eugen, fru 
Ekman, ecklesiastiksminister Lindskog, 
gen dir Tengbom. Andra raden fr v: 
konservator Alfred Nilsson, överinten
dent A Gauffin, stadssekreterare Th 
Wijnbladh, överste löjtnant G Leuhu- 
sen, byggnadsrådet G Nilsson, inten
dent Arland Noréen, riksantikvarie S 
Curman, greve Pontus De la Gardie, 
sekr i Läcköföreningen O M Blomqvist. 
Foto Werner Lindhe, Lidköping.

därom vittnar en uppgift att en av målaregesällerna blivit straffad 
så, att han inte längre var brukbar för arbetet.

’Om Herren icke bygger huset arbeta de fåfängt, som därpå byg
ga’, heter det vidare. Uteblivande från morgon- eller aftonbön be
straffades därför med prygel.

Det var en brokig och internationell samling konstnärer och 
hantverkare som byggde om Läckö, och den rikliga korrespondens 
som bevarats innehåller mycket som är belysande för dagligt liv i 
norden på den tiden.

Hauptmannen på slottet, som hade hand om anskaffandet av 
byggnadsmaterial och utbetalande av löner, var herr Tore Olofsson 
Ollenberg, vilken låg i ständig tvist med den ledande byggmästaren, 
tysken Frans Stiemer. Stiemer, som De la Gardie hade fört med sig 
från Östersjöprovinserna, var en synnerligen pigg och initiativrik 
man, vars roliga och mustiga brev äro fulla med uppslag och projekt 
och ovett på hauptmannen, vilken han liknar vid en Leviatan. Må
lande skildrar han svårigheten att hålla bönderna till regelbundet 
arbete. Att de stanna hemma för att fira de stora högtiderna och för 
att sköta sitt jordbruk i slåtter- och skördetider, finner han rimligt, 
men när alla apostlar, evangelister, Maria och Per och Pål och allt 
vad de heta också skola firas på sina respektive dagar, inte med bön 
och vila - det skulle möjligen kunna tolereras - utan med supning 
och slagsmål, så att bönderna i flera dagar efter bli oförmögna till 
arbete på grund av smärtor i huvud och lemmar, då tycker han det 
går för långt.

När jag säger åt folk att arbeta på en dag, som är helgad åt Petrus 
eller Paulus, riskerar jag att själv bli stenad som Stefanus, skriver 
han.

Trots allt måtte det dock ha rått ett visst gott humör på arbetsplat
sen. Johan Ekeblad på Stola (—) skriver 1660 till sin far: ’Tore Ol-
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lenberg och Frans Stiemer ligga i daglig fejd, vilket bereder hans 
excellens stort tidsfördriv (!) och han har låtit inbilla byggmästaren 
att herr Ollenberg hade för avsikt att mana ut honom till att slåss, 
vilket har högeligen behagat byggmästaren’ (!). Hedern att få slåss 
med en adelsman ansåg Stiemer tydligen väl uppväga den därmed 
förenade risken.

Som konstruktör utmärkte sig Stiemer inte heller för någon större 
försiktighet. Se t.ex. på kyrktornet. Dess ena mur vilar på ett valv, 
som helt fräckt slagits tvärs över det breda kyrkorummet och i an- 
fangshöjd sammanhålles av en förankring av stockar med ankarslu- 
tar i ändarna. Emellertid ha järnen naturligtvis så småningom 
börjat släppa taget i trävirket, så att om inte för ett antal år sedan ett 
par järnbalkar inlagts hade det bara varit en tidsfråga, när tornet 
skulle rasat.”

Så långt Ärland Noreen. Han var själv anställd vid Kungl Bygg
nadsstyrelsen. Läckö blev ju i början av 19-hundratalet känt som en 
inspirationskälla för svensk arkitektur - man tänker i första hand 
på hur Ragnar Östberg i Stockholms stadshus lät Gyllene salens fa
sad mot Borgargården erinra om loggian på Läckös stora borggård. 
Noreen döpte för sin del Byggnadsstyrelsens personalmatsal till 
Fläskgraven.

Nu är det bara att avslutningsvis tillägga: se utställningen om 
Byggningsfolket! Den berättar mycket om de konkreta förhållande
na.
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Lä c kö slott - ett slott i förvandling

Reparationsarbeten då och nu
Läckö slott har vuxit fram under århundradena. Från stormansgård 
till biskopsfäste och från biskopsfäste till Vasaborg och till grevlig 
sommarbostad. Samtliga byggnadsetapper finns inbyggda i slottet. 
Men gränserna är svårtydda. Med hjälp av bl.a. materialstudier och 
materialanalyser försöker vi tolka de olika tidsepoker som finns re
presenterade i byggnaden. Syftet med undersökningarna är också 
att ge oss ett kunskapsunderlag för det fortsatta underhållet av slot
tet.

Läckö slott har idag i stort sett samma utseende som när Magnus 
Gabriel De la Gardie tvingades lämna det 1687. Det finns dock en 
avgörande skillnad - den gnistrande vita kalkcementfärgen på ett 
underlag av en puts av samma material.

Efter Magnus Gabriels tid har slottet kontinuerligt underhållits. 
Även under den under 1800-talet då slottet tömdes på inventarier 
och människor. Skador har åtgärdats men inga större fasadrestau- 
reringar har gjorts förrän på 1870-talet då skador i befintlig puts la
gades och samtliga fasader försågs med en heltäckande ytputs med 
spritputsartat utseende. Denna åtgärd höll fram till början av 
1900-talet då samma behandling upprepades.

I slutet av 1950-talet var det dags igen. Den grå spritputsen skulle 
ner och ersättas med en ny puts efter konstens alla regler. All upp
tänklig expertis tillkallades och man valde en treskiktsbehandling -

Gillis Åström, civ. ing., 
Statens fastighetsverk

Detalj från förborgens fasad. Tegelmu
ren lagas med modernt tegel vid restau
reringen 1967. G. Krendells 
fotodokumentation, 1967.

Reparationsarbeten på förborgens fasa
der, ilagning av murarna. G. Krendells 
fotodokumentation, J 967.
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Alqbildninq på norrfasaden. Foto: Roni 
Wallin.

grundning, utstockning och ytputs. Ytputsen hade en sammansätt
ning av 2 delar kalk och en del cement. För att säkerställa ett lyckat 
resultat användes putsarmering av typ hönsnät. Sprickor och hålig- 
heter injicerades med cementbruk. Träbjälkar över fönster ersattes 
med tegelbalkar och skador i tegelmurningen lagades med modernt 
maskintillverkat tegel. Arbetena pågick i etapper fram till mitten av 
1970-talet.

Konsekvenserna av de valda metoderna och materialen är svåra 
att överblicka. Vi kan direkt hänföra skador av typen rostande ar- 
meringsnät och algbildning till det valda putsmaterialet. Men hur 
det valda fasadmaterialet på verkat klimatet i slottet vet vi inte. För 
närvarande pågår ett forskningsprojekt tillsammans med KTFl för 
att utröna uppkomst och orsak till saltutfällningar i vissa rum.
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Aktuella putsarbeten på slottsfasaderna

Den befintliga, härda putsen
Den nuvarande fasadputsen på Läckö slott är från 1960- och 
1970-talet. Målet var då att göra den så hållbar som möjligt. Den 
befintliga kalkputsen ersattes i sin helhet med en blandning av kalk 
och cement armerad med hönsnät. Denna typ av fasadputs fungerar 
dock inte längre bra ihop med väggen då omfattande sprickbild
ningar uppstått. Fukt som kommer in i väggen har svårt att passera 
ut genom fasadputsen. När vi, inför den förestående restaureringen, 
bilade ner putsen för att undersöka skador kunde vi iaktta att väg
gen var våt bakom fasadputsen. Tyvärr har saltutfällningar på insi
dan av väggen på några ställen accelererat de senaste åren. Då 
putsen här ej kan offras på grund av väggmålningar, är tillståndet 
allvarligt. Murbruket i väggen tar också skada.

Tidigare reparationer
På 1960- och 1970-talen tog man bort äldre kalkputs som noga följ
de alla stenmurverkets formationer, varigenom den äldre ytan visa
de en mycket ojämn struktur, och två senare kalkputstyper, som 
mest liknande spritputs. Dessa senare tillkom huvudsakligen under 
två perioder. Under 1870-talet gjordes omfattande fasadarbeten då 
hela slottets fasader rappades, utom östra fasad på förborgens östra 
länga, dvs kyrkans gavelfasad. Här var fasaden kvadermålad i svart 
mot gul botten. Denna 1870-talsputs har man tydligen velat ha så 
plan som möjligt och utfört utfyllningar och utstockningar av fin
kornig kalkbruk. Vid 1900-talets början var putsen återigen i ett så
dant skick att en grundlig reparation var behövlig. Rappningen 
hade då lossnat från den underliggande kalkputsen med omfattan
de bom och putsnerfall som följd. 1870-talsrappningen bortskrapa
des, fogar rengjordes och spolades, väggarna fylldes på med 
kalkbruk och fogades, varefter de rappades med spritputs. Pelarna 
och valven rappades släta och vitströks. Stenfoten lagades och fäs
tes med cement.

1959 var det dags igen för nästa fasadreparation. Vid en konser- 
vatorsbesiktning (konservator Hellström, Skara) framkom att det 
under spritputsens ytlager fans en 5-10 mm slamputs, troligen ut
förd med hydrauliskt bruk som kalkats flera gånger i en ton som gi
vit fasaderna en tämligen ljus färg. Rödaktiga eller skära inslag i 
färgen härrörde enligt konservatorn från stänk i samband med röd- 
färgning av trätaklisterna. Ambitionen för den nya fasadputsen var 
att den till tjocklek, utseende, väggytans struktur och avfärgning 
blev så lik den gamla putsen som möjligt, men framför allt att det

Roni Wallin, arkitekt,
Defy ra Arkitekter, Göteborg
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All gammal puts bilades ner under res
taureringen på 1960-talet. Här södra 
fasaden. Foto: G. Krendells fotodoku
mentation, 1961.

kostsamma arbetet som nu nedlades blev så hållbart som kunde 
åstadkommas. Man anlitade därför en känd putsexpert från Stock
holm. All gammal puts bilades ner och fasaderna sandblästrades. 
Man lagade fasaderna med ny tegelsten, rev bort de gamla ekstock
arna över fönster och ersatte dessa med murade tegelvalv eller gjut
na tegelbalkar. Grundning utfördes som tunn stänkgrundning med 
kalkcementbruk KC 14/2,5 och med sand från Råda grustag. Ut- 
stockning gjordes med KC-bruk och en slätriven ytputs påfördes i 
KC-bruk. Mellan dessa lades ett heltäckande galvaniserat hönsnät 
som spikades i fasaden. Ytan jämnades sedan med snut - en liten 
putsbräda - tillverkad av mycket hårt material. Avfärgning gjordes 
med Aktivan (speciell KC-färg) i två strykningar. I samband med att 
putsen på köksborggårdens och kyrktornets fasader efter den första 
vintern, 1962-63, fick allvarliga skador som fortsatte åren efter, 
kontaktades Chalmers Provningsanstalt 1966 och bl.a. Vitold Sare- 
tok. Man konstaterade då att putsen på fasaderna hade en beräk
nad sammansättning motsvarande torrbruk på KC 20/80/600, 
22/78/700 och KC 17/83/680 i stället för det i handlingar beskrivna 
KC 35/65/550. De skadade fasaderna reparerades. Efter omputs- 
ning behandlades ytan med petroleumlöslig silikonplast typ: Dara- 
cone. Dvs. en avslutande behandlingen utfördes med silikonlös- 
ning. Dessa fasadar beten gjordes 1971 av Betongsprutnings AB 
BESAß i Göteborg.

Undersökning av puts från De la Gardies tid
För att åstadkomma en ny grund att stå på insamlade Ewa Sand
ström Malinowski och undertecknad 1999 en provserie på 12 
bruksprov från slottets olika delar. Murbruks- och putsproven rep
resenterar olika perioder i Läckös historia, från sen medeltid, till 
både Jakob De la Gardies (1615-1652) och Magnus Gabriel De la 
Gardie's (1652-1681) tid. Proven undersöktes av Torben Seir Han- 
sen vid AEG laboratoriet i Vedbæk, Danmark.
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Alla prov klassificerades som kalkbruk. Bindemedlet är en svag 
till medelstark hydraulisk kalk. Det betyder att kalkstenen som 
brändes har innehållit ”orenheter” i form av bl.a. lermineraler, ki
sel. Kalk i de flesta proven härrör från en fossilrik och förhållande
vis grovkristallin kalkstenstyp. Alla prov innehåller i stort samma 
kalktyp. Förekomst av gips i flera prov tyder på att kalkstenen kan 
vara svavelhaltig. Troligen har gips haft positiv inverkan på brukets 
hårdnande.

Kalkens struktur liknar inte dagens moderna kalkbruk utan kan 
liknas i konsistens med t.ex. spackelmassa. De använda bruks- 
blandningarna är feta, dvs. bindemedelsrika. Mängdförhållandet 
mellan kalk och sand motsvarar K 5:1 vid det kalkrikaste provet 
och K 1:1,5 vid det magraste provet.

Provputsning med olika typer av bruk
Önskemålet är att kunna restaurera och putsa slottsmurarna med 
ett svagt till medelstarkt hydrauliskt kalkbruk som liknar kalkbru
ket från den undersökta provserien. Putsens yta och textur bör ock
så påminna om den äldre kalkputsen och följa alla stenmurverkets 
formationer.

I första omgången har vi gjort 11 st putsprov på fasaden med olika 
kalk- och hydrauliska kalksorter. Vi provade också olika typer bal
last med olika fraktioner. Ytan bearbetades sedan med snut eller 
slev.

Vi kommer efter nästa vinter att utvärdera försöken och komplet
tera dessa med ytterligare prov innan vi kan sätta igång med en fa- 
sadrenovering. Många faktorer skall sammanvägas t.ex.: skador 
som har förorsakats av KC-bruket, klimatfrågor, ytans utseende, 
kalkbrukets kulör. Kan vi ta fram ”hembränd” kalk och av denna 
framställa kalkbruk som liknar 1600-talsbruket och med egenska
per som samverkar med slottets murar som de är idag.

I första omgång putsades 11 provytor. 9 av dessa högt belägna, på 
en utsatt norrfasad mot köksborggården. Alla prov övermålades 
med kalkfärg och kommer att stå och åldras under minst två vintrar. 
Följande brukstyper provades:
PROV 1 Fransk kalk från St. Astier, NHL 3,5 "medelhydraulisk".

PROV 2 Kinnekullekalk från kalkbrännare Lars Magnusson, 1:3 
(mursand <4 mm).

PROV 3 Kinnekullekalk från kalkbrännare Lars Magnusson, 1:2 
(mursand <3 mm).

PROV 4 Våtsläckt kalk typ Byggnadshyttans Gotlandskalk, 1:2
(1 del mursand 0,4-0,8 mm 1 del tegelkross 0-4,0 mm).

PROV 5 Våtsläckt kalk typ Byggnadshyttans Gotlandskalk, 1:2 
(mursand <3 mm).

PROV 6 OPTIROC Serpo 148 Hydrauliskt kalkbruk eller likvärdig.

PROV 7 Jura hydraulisk kalk från Rødvig Kulekalk, 1:4 (mursand <3 mm).
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Fasaden mot nordost och köksborggår
den har valts som provyta för olika typer 
av kalkbruk. Fasaden är lämplig för 
provning eftersom den har varit skadad 
och är utsatt för våder och vind. Foto: 
författaren.

Först företog vi en provbilning på 2 m2 
vilket visade att det tog två timmar per 
m2 att bila med tryckluftdriven mejsel
hammare. Totalt har vi avlägsnat 
1960-talsputs från en yta po 5,5* 13,5 
meter dvs ca 75 m2. Foto: författaren.



Provytan behandlas med snut. Foto: för
fattaren.

Översta delen av den nordöstra fasaden 
med de 8 putsproven. Avsikten är att be
döma proverna efter två vintersäsonger. 
Foto: författaren.

PROV 8 Ölandskalk, 1:2 (mursand 0-6 mm).

PROV 9 Kulekalk från Falkenløve, Danmark.

Två av proven applicerades vid marknivån:

PROV 10 Kinnekullekalk från Lars Magnusson, 1:1,5 (0,5 del strandsand, 
1 del mursand 1-3 mm).

PROV 11 Kinnekullekalk från Lars Magnusson, 1:3 (1 del färsk bränd 
alunskiffermjöl och 2 delar mursand l:3mm).

Putsytorna avfärgades med Gotlandskalk.
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Kalknäringens utveckling i Sverige 
i ett samhällshistoriskt perspektiv

Jean Paul Darphin, fil.
avd. för Teknik och 
vetenskapshistoria, KTH

kand., Kalkframställningens och kalknäringens utveckling har påverkats 
av mekanismer som även haft betydelse för samhällsförändringar
na i stort. Vissa faktorer har inverkat generellt på hela näringen me
dan andra har varit av regional eller lokal betydelse. Fram
ställningen av kalk har inte endast varit en fråga av naturvetenskap
lig eller teknisk natur. Näringens utveckling var länge underordnad 
samhällspolitiska och samhällsekonomiska beslut och händelser.

En rad aspekter har påverkat kalknäringens utvecklingsförlopp - 
bl.a. naturgeografiska förutsättningar, kunskapsöverföring, mark
nadens villkor och förändringar, produkternas utveckling, inverkan 
av offentliga styrinstrument, vetenskap och teknik, bränsleförbruk
ning och energifrågor, transporter eller sysselsättning m.m.

Introduktionen och etableringen av murade konstruktioner, och 
därmed av kalk som bindemedel, är resultatet av en mycket lång
sam utvecklings- och förändringsprocess. Detta gäller såväl förhål
landena under antiken som senare i Nordeuropa. Framställningen 
av kalk har förändrats från primitiv och enkel periodisk produktion 
vid små fältugnar till kontinuerliga processer vid större industriella 
anläggningar. Ålderdomliga driftformer har förekommit långt in i 
den industriella perioden.

Geografisk spridning
Kalknäringens etablering och utveckling har varit beroende av geo
logiska och geografiska förutsättningar, som i Sverige varierat kraf
tigt. Små fyndigheter av kalksten förekommer utspritt över stora 
delar av landet. Stora sammanhängande lager av kalksten utgör 
berggrunden i landskap som t.ex. Skåne. Den hårda kristalliniska 
urkalkstenen har särskilt stor spridning i hela mellersta Sverige, ner 
till Småland. Den påträffas vanligen i anslutning till malmrika om
råden. Exploateringen har dock varit möjlig endast på få platser. 
Exploateringsmöjligheterna har varierat beroende bl.a. på period, 
åtkomlighet, brytningsteknik samt geografiskt läge. Även efterfrå
gan på kalk och förutsättningarna för avsättning har inverkat på 
exploateringen.

Under vissa perioder har också udda kalkstensformer exploate
rats. Så har märgel, lösa kalkstenar i moräner, från havsbotten, 
stränder eller åkrar, kalkstenslinser i alunskiffer, bankar av snäck-
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skal samt rivningsmaterial också utnyttjats som råmaterial för att 
framställa kalk.

Förändringsprocessen speglas också i andra faktorer. Exempelvis 
har nya exploateringsformer fått ersätta äldre och produktionsplat
ser har avvecklats till förmån för nya anläggningar. Efterfrågan på 
vissa kvalitéer av kalk har inverkat på valet av råmaterial och 
framställningsteknik.

Kunskaper frän utlandet
Kunskapsutvecklingen och kunskapsspridningen har spelat en cen
tral roll för verksamheten under århundraden. Komplexiteten hos 
kunskapsprocessen speglas bl.a. i svårigheterna vi möter i dag i våra 
försök att återerövra kunskaper om traditionell kalkframställning 
och traditionella kalkbruk.

Inledningsvis var kalknäringen helt beroende av erfarenheter från 
kontinenten. Med tiden spreds kunskaperna över landet och anpas
sades till de lokala förutsättningarna. Näringens vidare utveckling 
och förändringar i tillverkningsmetoder var fortfarande beroende 
av utländska förebilder, tekniska lösningar och sakkunskap långt in 
i den industriella perioden. Det utländska beroendet gällde inte en
dast tekniska aspekter. Linder bl.a. 1600-talet fanns inslag av ut
ländsk medverkan i företags- och driftledning samt, och inte minst, 
genom kapitalinvesteringar. I synnerhet gällde detta de privilegiera
de ugnarna, dvs. de ugnar som fick skatteförmåner.

Olika aktörer medverkade till affärsrörelsernas uppkomst och 
utveckling: finansiärer, initiativtagare, ägare, arrendatorer, teknis
ka ledare och arbetare. Deras betydelse har skiftat beroende på pe
riod, plats och rörelsernas karaktär. Två grupper dominerar tydligt: 
allmogen som ägare, affärsidkare och brukare samt affärsmän som 
investerare och företagsledare. Även kronan, adeln och kyrkan in
tog roller av initiativtagare, ägare, regierare och spekulanter.

Kalkindustri utvecklas
Framställning av kalk utgör en av de tidigaste förädlingsindustrier
na i landet, tillsammans med tillverkningen av lergods (keramik och 
tegel), glas och metaller. Kalkbränningen karakteriseras av en lång
varig, men oftast geografisk begränsad och småskalig verksamhet 
som utvecklades mycket sakta. Orsaken står att finna dels i Sveriges 
(också Norges och Finlands) goda tillgång på timmer och den djup 
förankrade timmerbyggnadstraditionen och dels i begränsade eko
nomiska resurser. Länge användes murningsteknik bara till repre
sentativa eller miltärbyggnader. Dessa projekt förbrukade med 
dåtidens mått stora mängder kalk, så att det bl.a. rådde brist på kalk 
under längre perioder.

Mot 1600-talets slut fick kalk betydelse i järnsmältningsproces- 
sen som slaggbiridande medel. Med industrialismens intåg öppnade 
sig nya och viktiga avsättningsmöjligheter inom kemi- och process-
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industrierna, exempelvis inom pappers- och sockertillverkningen. 
Omstruktureringen och effektiviseringen av jordbruket under and
ra hälften av 1800-talet öppnade också ett nytt och omfattande av
sättningsområde för kalken som jordförbättringsmedel.

Kalkens ekonomiska betydelse har varit liten i jämförelse med 
andra handelsvaror som till exempel järn, koppar, alun eller tim
mer. Trots kalkens ringa betydelse i landets handelsbalans, pågick 
en intensiv export till länderna kring Östersjön under vissa perio
der, främst mellan 1500- och 1700-talen. Exporten hade särskilt 
stor betydelse för regioner som Skåne samt Gotland och Öland.

Styrning från staten
Centralmaktens politik sökte tidigt främja exploateringen av lan
dets naturresurser, i synnerhet malmer. Förhållandena inverkade på 
exploateringen av kalksten. Under stormaktstiden inleddes stora 
offentliga byggnadsprojekt. För att säkra landets försörjning av 
kalk och inte minst kronans egna behov vidtog statsmakterna be
främjande och styrande åtgärder.

Kronougnar och privilegierade ugnar fick ökande betydelse. Den 
första kronougnen anlades 1411 på Gotland och det första privile
gierade kalkbruket (med privilegiebrev) tillkom 1561 vid Andra- 
rum i Skåne, då danskt område. Skatteförmåner eller beskattning, 
tullavgifter, export- och driftförbud, monopol, begränsning av an
talet enheter eller av själva produktionen har varit några av styr
instrumenten som statsmakterna tillämpade. Syftet var att upp
muntra, stödja, beskydda eller hindra produktionen, att främja 
andra näringars intresse eller påverka konkurrensförhållandena. 
Ett viktigt inslag var att med restriktioner påverka bränslekrävande 
näringar och bränsleförbrukningen och att med regleringar dämpa 
skogsavverkningen.

Jämsides med de kontrollerade verksamheterna uppstod en små
skalig produktion som utvecklades till en viktig binäring hos allmo
gen i många områden. Näringens utveckling speglar därför olika 
mönster, vilka fram till 1900-talet bestod parallellt med varandra. 
En gren visar tidiga tecken på industriella driftformer enligt utländ
ska modeller medan en annan behöll primitiva och småskaliga tek
niska lösningar, långt efter det industriella genombrottet.

Vetenskap och nya metoder
Den vetenskapliga utvecklingen under 1700-talet kom att beröra 
kalknäringen. En intensiv nationalekonomisk och naturhistorisk 
dokumentation av landet påbörjades. Dessa insatser resulterade 
bl.a. i geologiska kartläggningar och tekniska dokumentationer 
som fick betydelse för de förädlande näringarna. Vetenskapsakade
min och Jernkontoret, som inrättades 1739 respektive 1747, intog 
också aktiv roll i upplysningsverksamheten. Särskilt berördes de vid 
tidpunkten uppmärksammade bränslefrågorna. Man propagerade
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starkt för bättre ugnar och bättre bränningstekniker i syfte att mins
ka skogsavverkningen. Bristen på ved öppnade samtidigt vägen för 
nya lösningar. Mot seklets slut inleddes bränning av kalk med 
alunskiffer som bränsle. Detta ledde till utvecklingen av en särpräg
lad framställningsmetod inom flera geografiska områden.

Landets politiska ställning, konflikterna och gränsernas föränd
ring under seklerna inverkade bl.a. på landets ekonomiska förut
sättningar. Förhållandena präglade den allmänna konjunkturen 
men också näringarnas utveckling. Konjunkturerna och konflikter
na kom att både negativt och positivt påverka de större byggnads
projekten, liksom tillgången på råvaran och avsättningsmöjlighe
terna. Ett påfallande resultat av konfliktperioderna är de omfattan
de försvarsprojekten som kom att sluka enorma mängder av bygg
nadsmaterial. Den militära byggnadskonsten fick också betydelse 
för den byggnadstekniska utvecklingen av bl.a. murverken. När 
"Fortifikationen” grundats 1635 övertog militärkåren även ansva
ret för utbildningen inom väg och vattenkonsten.

Transporter och infrastruktur
Ekonomiska och geografiska faktorer har inverkat på avsättnings
möjligheterna på skilda sätt. Transporterna har varit av central be
tydelse för näringens försörjning eller avsättning av råvaror, bränsle 
och slutprodukter. I detta sammanhang kom utbyggnaden av tek
niska infrastrukturer att få stor inverkan på kalknäringen. Hamnar, 
kanaler och senare järnvägsnätets utbyggnad förbättrade kraftigt 
avsättningsmöjligheterna, särskilt för producerande områden utan 
sjöförbindelser. Även områden med sämre lokalisering, t.ex. Sil- 
jansområdet och Jämtland kunde nu konkurrera på den nationella 
marknaden när de på 1860-talet respektive på 1880-talet nåddes av 
järnvägen. Näringens starka beroende av transporter medförde ett 
tidigt engagemang i rederiverksamheten, intressen som bestod långt 
in i den industriella perioden. Tillkomsten av järnvägen medförde 
på samma sätt ekonomiska investeringar och intressen i olika järn- 
vägsprojekt och -bolag.

Med uppbyggnaden av nya infrastrukturer följde också en efter
frågan på bl.a. nya bindemedel som hydraulisk kalk och cement. 
Broar, järnvägsanläggningar, vägar, hamnar med flera gjorde det 
nödvändigt att utveckla lämpliga tekniker och produkter. Införan
det av kalken som jordförbättringsmedel under andra hälften av 
1800-talet medförde nya avsättningsmöjligheter och en kraftig ök
ning av kalkproduktionen i de flesta kalkproducerande områden. 
Det industriella genombrottet och den tekniska utvecklingen ledde 
också delvis till nya förbrukningsområden för kalksten och kalk. 
Merparten av industrikalken förbrukades dock i form av råkalk
sten eller framställdes i anslutning till fabrikerna. Moderna proces
ser inom till exempel stålindustrin, cellulosaindustrin och socker
industrin krävde särskilda kalkkvalitéer.
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Kalkugn som håller på off restaureras på 
Oaxen. En s. k. Fahneh/elmsugn. Foto: Ewa 
Sandström Malinowski.

Kalkbrott med rester av kalkindustrin på 
0n Oaxen i Himmerfjärden. Foto: Ewa 
Sandström Malinowski.

Kalkframställningens landskap
Vad som kan kallas för kalkframställningens landskap har bestått 
av ett komplicerat nätverk av fysiska element anslutna till eller skil
da från varandra. Stenbrott och ugnar, kalklador och andra teknis
ka byggnader, upptagningsområden för bränslet, tippningsplatser 
för avfall, vägar, järnvägar och hamnar, bostäder, m.m. har varit 
komponenter i produktionslandskapet. Det är en miljö som föränd
rats i takt med tiden, exploateringen och utvecklingen. Den har ock
så fått en skiftande karaktär beroende på period, exploaterings
metod och geografiskt område.

1900-talets dramatiska förendring
Under 1800-talets slut och början av 1900-talet präglades 
kalknäringen av starka förändringar. En rad faktorer kom att sam
verka under en intensiv period. Särskild stor betydelse fick industri
alismens genombrott och den intensiva utbyggnaden av allmänna 
tekniska infrastrukturer, i synnerhet av järnvägen. Samtidigt före
kom ett starkt expansionsskede i bostadsbyggande och en omfat
tande uppbyggnad av större industrianläggningar. De blev 
omständigheter som i hög grad kom att påverka utvecklingen av 
kalk- och cementindustrin.

Som andra branscher kom kalknäringen under 1900-talet att 
präglas av hårdnande konkurrens och omvälvningar som ledde till 
rationaliseringar och omstruktureringar. Förändrade villkor och 
nya tekniker inom byggandet ledde till att kalk som bindemedel 
snabbt kom att ersättas av cement. Cementindustrins uppbygg
nadsskede utgör en naturlig fortsättning på och utveckling av kalk
industrin. Båda näringarna var inledningsvis intimt samman
bundna på flera sätt, genom råmaterialet, företagsstrukturer, kon-
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Schaktugnar i Bläse på Gotland. Foto: 
Ewa Sandström Malinowski.

kurrensförhållanden, avsättningsmarknad m.fl. Från samma råma
terial hade man under slutet av 1800-talet lyckats utveckla en ny 
produkt som skulle ersätta kalken helt. Cementtillverkningen var 
från begynnelsen av industriell karaktär och cementindustrin 
etablerade sig därför på helt andra villkor än kalknäringen. Företa
gen kom dock oftast att införlivas med varandra och kalkframställ
ningen bedrevs under en övergångsperiod parallellt med cement
produktionen inom samma bolag.
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Att återvinna gammal kunskap

Ewa Sandström Malinowski,
tekn. dr., Inst. för Miljövetenskap 
och Kulturvård, Göteborgs uni
versitet.

°ikugn i Andersviken i Södermanland.
. av de kalkugnar som ingår i invente- 

r'ngen av kalkugnar som genomfördes 
?v länsstyrelsen i Södermanland. Foto: 
författaren.

Kalkkunskaper tur och retur
Kalk var det vanligaste bindemedlet för mur- och putsbruk fram till 
andra världskriget. Från 1940 till 1970 dalade kalkens anseende 
som byggnadsmaterial. Kalk som tidigare ansetts som ett förträff
ligt material kom att betraktas som ett otillräckligt, ”svagt” och 
rent av olämpligt byggnadsmaterial. När kalkanvändningen upp
hörde tynade material- och hantverkskunskaperna bort. Vid under
håll och restaurering ersatte man ofta kalken - i puts-, fogbruk och 
färg - med ett ”starkare och beständigare” material, vilket medför
de nya skador på murverket. På 1970-talet börjar kalkens långsam
ma återkomst. Allt högre krav ställs på underhåll av putsfasader. 
Därmed ökar intresset för traditionella material och metoder och 
kalkens anseende återupprättas.

Det gäller nu att återvinna de förlorade kalkkunskaper som för
värvats under århundraden. Hur gör man då? I denna text vill jag 
visa att man måste närma sig frågan från två håll - från det historis
ka materialets egenskaper, dvs äldre putser och bruk, och från kun
skaper om framställningsprocessen.

Kalk i nordisk byggnadsvärd
Konferensen på Läckö hämtar näring ur två större projekt som 
båda syftar till att undersöka vad som händer på kalkfronten i Nor
den:
• Kalk i byggnadsverksamheten i Norden: tradition, brott, revi

talisering - ett samarbetsprojekt finansierat av Nordiska sam- 
arbetsnämnden för samhällsvetenskaplig och humanistisk 
forskning (NOSH) och

. Kalk och hantverk i byggnadsvården - ett projekt finansierat 
av Riksantikvarieämbetet.

Projekten ger en överblick över utvecklingsarbete som pågår i Sveri
ge, Danmark och Norge. Verksamheter, kunskaper och färdigheter 
- det ”immateriella kulturarvet” - dokumenteras, liksom pågående 
projekt; projekt kring restaureringsobjekt, kalkbrott, kalkugnar 
och industrianläggningar med kalkanknytning. Syftet är också att 
bygga upp ett nordiskt nätverk av forskare och praktiker som vill 
verka för kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte.
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Gammalt hantverkskunnande
I Sverige pågår ett antal kalkprojekt som syftar till att bevara kun
skaper om traditionella material och metoder. Man vill väcka gam
malt hantverkskunnande till liv och ge kulturmiljövården och även 
nyproduktionen tillgång till traditionella byggnadsmaterial. De för
sök med kalkbränning som pågår på Kinnekulle, Öland, Gotland 
och i Stockholmstrakten ger unika möjligheter:
• att samla erfarenheter inom hela produktionskedjan från bryt

ning av kalksten, bränning och släckning till beredning av puts 
och murbruk,

• att pröva lokala kalksorter, alltifrån luftkalk till olika hydrau
liska kalktyper och

• att dokumentera traditionella, lokala hantverksmetoder. Det 
finns fortfarande gamla hantverkare som bär med sig erfaren
heter från traditionell murarpraktik och tidig kalkindustri. 
Några av dessa hantverkare är pensionerade, andra är fortfa
rande verksamma och samverkar med de ovannämnda projek
ten. Här finns en rik källa till kunskaper.

Traditionella metoder för kalkframställning
Det traditionella sättet att bränna kalk återupptogs först på Got
land, i Byggnadshyttans regi. En gammal kalkugn renoverades och 
återtogs i bruk i närheten av ett nerlagt kalkbrott i Djupqvior. Den 
våtsläckta ”Gotlandskalken” som tillverkas där är mycket ”ren” 
och används vid restaurering av kalkmåleri och kalkputs på kultur
historiskt värdefulla hus, för kalkavfärgning av fasader, och den 
säljs kommersiellt.

Produktion av våtsläckt kalk utvecklades senare också i Buttle, 
även det på Gotland. Här sker kalkbränningen i en nyuppförd kalk
ugn, med en traditionell gotländsk fältugn som förebild om än i 
mindre skala än Byggnadshyttans ugn. Den våtsläckta ”Buttlekal- 
ken” har i regel lagrats under kortare tid än ” Gotlandskalken”, 
men gravsläckt kalk som lagras länge i kalkgravar produceras ock-

Hans Andersson, kalkbrännare från 
Buttle på Gotland demonstrerar hur en 
gotländsk fältugn lastas med kalk. Foto: 
författaren.

En av de många kalkugnar i Västergöt
land i 1900-talets början. Ugnen är un
der tömning. I bakgrunden framträder 
de omväxlande lagren av utbränd 
alunskiffer (mörka sintrade varv) och 
bränd kalksten. Bilden från Mellersta 
Sveriges kalkbruks centralforening - 
Minnesskrift 1911-1940.

MELLERSTA SVERIGES 
iALKBRUKS CENTRALFORENING

MINNESSKRIFT 
utgiven t anledning av Föreningens 

trettioåriga tillvaro

1911-1940

Minnesskriften över samarbetsorganisa- 
tionen Mellersta Sveriges kalkbruks cen
tralforening, utgiven 1942 berättar om 
kalkframställning i Västergötland.
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Kinnekulle kalkbrännare uppför en 
traditionell fältugn i Kakeledsbrottet, 
1995. Foto: författaren.

Rune Magnusson, kalkbrännare från 
Kinnekulle berättar om kalkbrytningen i 
Kalkbrottet i Kakeled. Foto: författaren.

så. Trots att såväl ”Gotlandskalk” som Buttlekalken härstammar 
från den gotländska berggrunden och har liknande kemisk sam
mansättning har de - enligt restaureringsarkitekter och murare - 
olika egenskaper vid bruksbearbetning.

På Öland, intill Borgholms slottsruin, har en kalkugn uppförts i 
syfte att tillverka kalk för slottsmurarnas underhåll och restaure
ring. Syftet med den lokala kalkproduktionen är att restaurera med 
samma material som användes då slottet uppfördes. Kalkråvaran 
hämtas från olika kalkbrott på ön. Kalken har hydrauliska egenska
per, dvs. den kan inte lagras och måste användas direkt efter att den 
släckts. Den används till murreparationer och fogning, men inte till 
putsning. Experiment pågår med putsbruk. Kalkugnen har utfor
mats enligt den gotländska traditionen. Den eldas med ved så som 
seden var före 1800-talet, innan man började använda alunskiffer 
som bränsle i de öländska ugnarna.

Vid Ebbalund i Gustavsberg utanför Stockholm har en relativt li
ten kalkugn uppförts huvudsakligen i forskningssyfte - för att föra 
kunskaper om kalkbränning vidare. Kalken man får används vid 
restaurering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

I Västergötland, på Kinnekulles västra sluttning, uppför Kinne
kulle Kalkbrännare, en ideell förening bestående av kinnekullebor, 
ättlingar till gamla kalkbrännare, en fullskalemodell av en traditio
nell fältugn. Avsikten är att bevara kalkbrännarnas kunskaper om 
hur man uppför en kalkugn och hur man bränner kalk med alun- 
skiffer för eftervärlden. Länsstyrelsen och länsmuseet visade intres
se för verksamheten och tanken föddes att framställa kalkbruk och 
använda detta vid restaurering. Kalk från Kinnekulle, framställd av 
orsten, är svagt hydraulisk och var förr vida känd för sina goda 
egenskaper.

Några viktiga frågor som dessa projekt väcker
Förr fanns det flera lokala kalktyper med olika egenskaper, hydrau
liska och icke hydrauliska, som kunde användas lokalt och för olika 
ändamål; putsning såväl utom- som inomhus, fogning, revetering,
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Den stora fältugnen under uppförande. Stenen lastas från brottets bergsida i bak
grunden. Alunskiffer används som bränsle. Kalkugnen reses samtidigt som kalkste
nen och bränslet lastas in. Foto: författaren.

putsning av socklar, taksprång, Stuckatur eller listdragning. Idag
har vi endast få standardprodukter.
• Vilka hinder måste övervinnas för att kunna återskapa/rekon

struera beständiga bruk med hjälp av de ”återvunna” traditio
nella materialen?

• Ar tillgång på olika kalksorter viktig för byggnadsvården?
Skall vi försöka återfå mångfalden?

. Måste vi använda hantverksmässiga metoder, eller är dessa me
toder bara ett första steg för att vi ska återfå materialkänslan.

• Hur komponerar man ett recept för ”det rätta restaurerings- 
bruket”?

Kalkbränningen prövas i en liten experi
mentugn. Ugns väggarna är av alunskif- 
fer som brinner vid första antändningen. 
Foto: författaren.

För att återvinna kalkkunskaperna och få reda på hur man gjorde 
och av vilka material måste man gå till en rad olika källor. Vi måste 
undersöka gamla kalkbrott, kalkugnar, gamla husfasader, kyrkor 
m.m. Vi måste också ställa frågor till gamla handböcker, Nordiska 
museets unika hantverksintervjuer, gamla hantverkare som har va
rit med förr, men inte minst alla hantverkare som arbetar med gam
la hus.

Kalkbrännarprojektet på Kinnekulle
Kalkbrännarprojektet på Kinnekulle skall mynna ut i en undersök
ning om kalkens användbarhet till reparation och restaurering. En 
gammal magasinsbyggnad på godset Hjälmsäter utgör försöks- 
objekt.

Den bränd a kinnekullekalken har mör
kare färg än gotlandskalken. Den har 
färgats röd av alunskifferröken. Foto: 
författaren.
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Bengt Funke från Götene berättar om 
kalksläckning. Kinnekullekalk. Foto: för
fattaren.

Putsning på prov på Hiälmsäter; mura- 
ren -Jan Zäle fogar och putsar. En hel fa- 
s°d putsades därefter. Foto: författaren.

Den stora fältugnen uppförs i ett nerlagt kalkbrott, där kalkbryt
ning och bränning pågick långt inpå 1950-talet. Såväl kalkstenen 
som bränslet, alunskiffern, ligger sammanpressade i brottet och 
bryts samtidigt. Kalkugnen reses på samma gång som stenen och 
bränslet lastas in. Medan man fullbordar fältugnen har två små ug
nar byggts och kalkbränning i liten skala prövats. Med den brända 
kalken tillhands ställs man inför nya frågor: Hur släcktes kalken: 
våt- eller torrsläcktes? Stämmer det att kinnekullekalken, de hyd
rauliska egenskaperna till trots, våtsläcktes och lagrades i gravar, så 
som gamla kalkbrännare berättar? Hur gjorde man i praktiken? 
Upplysningar från de lokala hantverkarna är ovärderliga i detta 
sammanhang, ty detalj beskrivningar av hantverkspraktiken före
kommer sällan i handboks- eller facklitteraturen. Lösningen på 
släckningsgåtan kom från Bengt Funke, pensionerad ägare till en se
dan 1960-talet nedlagd murbruksfabrik i Götene. Han upplyste om 
att kalken på murbruksfabriken släcktes i två steg. Först torrsläck
tes kalken och när värme uppstod och stenen pulveriserades, 
översköljdes den med mer vatten in i en kalkgrav. Släckningen full
bordades i graven där kalken lagrades flera veckor. Att svagt hy
draulisk kalk våtsläcktes och lagrades bekräftas i litteraturen (Tor 
Hagerman). Enligt Funke fick man efter sandinblandningen ett 
förstklassigt bruk för putsning, listdragning, putsning av taksprång 
och också gjutna murkonstruktioner.

Kinnekullekalk provas på Hjälmsäter
En fasad på Hjälmsätermagasinet fogades och putsades på prov. Ett 
avsnitt putsades med bruk av våtsläckt kalk tillverkat enligt Funkes 
metod, ett annat av torrsläckt (blötlagd) kinnekullekalk - kalk/sand 
förhållande 1:3 volymdelar. Jämförelsen mellan de två bruken skul
le bidra till materialkunskapen och kanske förklara varför den våt- 
och inte den torrsläckta kalken traditionellt användes. Muraren 
konstaterade under arbetet att det ”våtsläckta” bruket var smidiga
re och mer lättarbetat än det ”torrsläckta”, medan hårdnandepro- 
cessen var jämförbar.

Våren 1999, tre vintrar efter det att putsen påfördes, uppvisade 
den putsade ytan ytterst få skador, endast närmast marken. Putsen 
var relativt hård och dess färg ljusbeige, lik gamla putser i Väster
götland. Prover av den ”våtsläckta” och den ”torrsläckta” putsen 
skickades för undersökning i laboratorium med syfte att undersöka 
de färdiga brukens egenskaper och eventuellt påvisa skillnaden mel
lan de två. Den mikroskopiska undersökningen av tunnslip visade 
en bindemedelsfas bestående av heterogen, mikrokristallin kalk 
med kalkklumpar och mineralkorn: ljusa kalkklumpar av ”ren” 
luftkalk, mörkare kalkklumpar med lerhaltiga ”föroreningar”, 
ofullständigt brända kalkstenskorn med fossilrester och rödbruna 
korn av järn- och kiselhaltiga mineraler (rödfyr, dvs. bränd alun- 
skiffer). Det är de lerhaltiga komponenterna och rödbruna kornen 
som ger kalken hydrauliska egenskaper. I det ”torrsläckta” kalk
bruket - men inte i det ”våtsläckta” - täcks några av de lerhaltiga
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klumparna av nålformade kristaller, ett tecken på hydraulisk bind
ning. Hållfastheten, emellertid, verkar efter tre år vara likvärdig i 
båda bruken, vilket tyder på att karbonatbindningen, inte den hyd
rauliska bindningen, är den avgörande faktorn för Kinnekulleput- 
sens goda beständighet.

Läckö slotts fasader inför restaurering
Under tiden började man arbeta med reparationer av putsen på 
Läckö slott. Slottet har rötter i medeltiden, byggdes om och till på 
Magnus Gabriel De la Gardies tid, sent 1600-tal. Ett välgrundat an
tagande är att slottet murades och putsades med kalk från Kinne- 
kulle - den närmaste kalkstenskällan - endast kort vattenväg över 
viken. På 1960-talet omputsades fasaderna med puts av kalkce- 
mentbruk med armering av ståltråd. Sedan dess har allvarliga ska
dor på fasaderna och fuktproblem i interiören uppstått. Hur gör 
man? Vilka putsråvaror bör användas vid reparation; gotlands- 
kalk, fabrikstillverkad putsbruk med bindemedel från Jurabergen, 
platsblandat bruk av fransk låghydraulisk kalk eller återigen 
KC-bruk? Eller kanske kalk från Kinnekulle? Provytor med de 
ovannämnda materialen (KC-bruket undantaget) putsades på ett 
fasadavsnitt som är hårt utsatt för väder och vind. Den kommande 
vintern kommer att utvisa de olika brukens beständighet.

En experimentkalkugn uppfördes intill 
Läckö slott. Foto: författaren.

Ett muravsnitt från vindsvåningen med 
olika typer av murbruk troligen från 
byggnadstiden på 1600-talet. Här har 
några av de undersökta proven tagits. 
Foto: författaren.

Tunnslip av ett murbruksprov från slot
tets källare förstorat i mikroskop. Den är 
bindemedelsrik och innehåller under
brända partiklar och fossilrester.
S=sand, C=underbränd kalkpartikel. 
Foto: Torben Seir Hansen.

80



Tanken på att reparera slottet med lokala material - kalk och sand 
- är emellertid tilltalande. Men då bör vi först visa;
. att kalk från Kinnekulle användes då slottet byggdes och

• att den kalk som idag kan produceras av kalksten från Kinne
kulle är lämplig för reparationsbruk på en byggnad av Läckös 
värde - tekniskt och historiskt.

Sökande efter kalkens ursprung 
och det rätta restaur er ingsbruket
För att påvisa det första antagandet undersöktes tolv mur- och puts- 
bruksprover från olika skeden i Läckö slotts tidiga historia, före 
1800-talet, och jämfördes med putsproverna från Hjälmsäter - ny 
puts framställd av lokala och ”ursprungliga” råvaror. Kalk i alla de 
tolv Läcköproven visade sig ha liknande egenskaper: heterogen, 
mikrokristallin, fossilrik kalk med svaga hydrauliska egenskaper. 
Bindemedlet innehåller underbrända kalkpartiklar. Lerpartiklar in
nehållande kisel och järnföreningar, förekommer. Härmed liknar 
kalken, dvs. bindemedlet i proven från Läckö och Hjälmsäter var
andra. Det som skiljer de gamla Läcköproven från Hjälmsäterpro- 
ven är brukens struktur, speciellt mängdförhållandet mellan 
bindemedel och ballast. Läcköbruket är i allmänhet mycket ”fett”, 
bindemedelsrikt, sammansatt av upp till 85 procent (volym) kalk, 
dvs. K 5:1, resten är sand och endast få luftporer. Rester av förkol
nat trä i bruket tyder på att som bränsle användes ved och inte 
alunskiffer. Sannolikheten att kalk i bruksproven på Läckö här
stammar från Kinnekulle bekräftas av bindemedlets mineralsam
mansättning som uppvisar likheter med bindemedlet i proverna på 
Hjälmsäter. Därmed inte sagt att kalken kommer från ett och sam
ma kalkbrott på Kinnekulle. Här ställs vi inför en rad nya frågor: 
Hur framställde en 1600-talshantverkare sitt ”feta” bruk? Vilka 
egenskaper ville han ge sitt bruk för att det skulle bli bra? Är det 
önskvärt att reproducera puts med en så hög bindemedelshalt som i 
de ovannämnda proverna och med liknande struktur? Hur skall vi 
gå tillväga?

För att pröva Kinnekullekalkens lämplighet till bruk på Läckö 
slotts murverk kommer experimenten med kalkbränning och 
bruksframställning att fortsätta. För ändamålet har en liten kalk
ugn uppförts nedanför slottsbacken för att bränna den kalk som ska 
prövas på fasaden. Som bränsle används här lövved - Linné beskri
ver kalkbränning med ved i sin Västgötska resa. Den brända kalken 
kommer att lagras i en kalkgrav intill ugnen. Den kommer att pro
vas på fasaden under våren/sommaren år 2000.1 det fortsatta expe
rimenterandet utgör den utövande, erfarne hantverkaren en 
ovärderlig kunskapskälla - hantverkskunskaper är inga museala 
kunskaper...

När vi idag står inför uppgiften att framställa bruk som är anpas
sade för restaurering av murverk, putsade fasader, eller kalkmål
ningar ser vi att vi måste kombinera två kunskapsvägar: Den första
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är att undersöka och analysera befintliga äldre putser och bruk. 
Den andra är att rekonstruera processen av brukstillverkning och 
applicering ”från ax till limpa”. Detta begriper identifiering av rå
varor och hantverksmetoder; bränning, släckning, blandning, app
licering och med tiden också utvärdering av resultaten. Båda 
momenten, analys av bruk från en gamla byggnader och rekon
struktion av brukstillverkningsprocessen, är avhängiga av varan
dra. Den svåra vägen framåt är att börja i båda ändar och i en 
sökande kunskapsprocess förena kunskaper om historiska material 
och hantverk med dagens avancerade undersökningsmetoder.

Experimentugnen intill slottet eldas med 
ved. Foto: Roni Wallin.

C.

Våtsläckt kinnekullekalk som legat i 
kalkgraven ett halvår. Foto: författaren.
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Kalktillverkning i liten skala

Krister Berggren, civ. ing., 
Berggren & Engström Byggkon- 
sult, Stockholm

Huvudman:
Ebbalunds Byggnads AB / Sven-Erik 
Sihlberg

Projektet är planerat, genomfört och 
utvärderat i samarbete med Berggren & 
Engström Byggkonsult AB.

Finansiärer:
Riksantikvarieämbetet (Tradition & 
byggproduktion ) Ebbalunds Byggnads 
AB

Berggren & Engström Byggkonsult 

Byggnadsföreningen 

Bältarbo Tegelbruk 

Gustavsbergs Fastighets AB

dessutom har 23 personer med an knyt - 
nin9 till byggnadsvården ställt upp och 
orbetat gratis med bland annat eldning 
av kalkugnen.

kalkugnen i Gustavsberq. Foto: författa
ren.

Kalkugn i Gustavsberg
Målet för med projektet, som genomfördes 1996, var att uppföra en 
traditionell kalkugn och genomföra en provbränning av hydraulisk 
kalk. Syftet har aldrig varit kommersiellt, utan endast gått ut på att 
forska och föra kunskaperna om kalkbränning vidare. Den avkast
ning en eventuell försäljning av kalk kan ge skall i första hand an
vändas till vidare forskning. Kalken skall förhoppningsvis komma 
till användning vid restaurering av kulturhistoriskt värdefull bebyg
gelse.

En traditionell liten kalkugn av tegel har uppförts vid Ebbalund i 
Gustavsberg. Ugnen och den genomförda experimentbränningen 
har fungerat mycket bra.

Bränningen har resulterat i en låghydraulisk kalk som släcker sig 
lugnt och jämnt vid vattentillsats. Den hydrauliska bindningen ver
kar vara något snabbare än för andra traditionellt tillverkade kalk
sorter vi testat. Kalkbruket börjar märkbart binda hydrauliskt
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Kalkugnen i Gustavsberg. Teckning: Krister Berggren

redan efter ett par dygn, medan andra ofta binder först efter 5-7 
dygn.

Utvärdering i detalj av kalkens egenskaper pågår.
Alla som deltagit i projektet, finansiärer samt ett antal byggnads

entreprenörer, arkitekter och konsulter verksamma inom restaure
ringsområdet har inbjudits till en presentation och utvärdering av 
det genomförda projektet. På detta sätt kommer kunskapen om hur 
man bränner och använder traditionell kalk att spridas och fördju
pas.

Ugnen
Ugnen har en total volym på 12,5 m3 förutom eldstadsvolymen. 
Den kan laddas med ca 11 m3 kalksten, vilket motsvarar ca 16 ton. 
Efter bränning minskar vikten till ca 8,3 ton. Med 10 procent kassa
tion återstår ca 7,5 ton eller 10 m3 prima osläckt kalk.

Ugnen har uppförts av vanligt murtegel i normalformat från Bäl- 
tarbo Tegelbruk. Teglet är murat med lerbruk. Ugnskonstruktionen 
är bara en sten (25 cm) tjock och ej kompletterad med speciell vär
meisolering. Traditionellt har ugnarna varit uppförda av natursten, 
bränd alunskiffer eller tegel. Ugnarna har i regel inte varit försedda 
med värmeisolering, men väggarna har varit tjockare än i denna 
ugn. Moderna industriugnar är utförda med infodring av eldfast te
gel.

Ett av syftena har varit att undersöka hur det vanliga murteglet 
klarar värmen. Samtidigt har de begränsade ekonomiska resurserna 
omöjliggjort en konsekvent användning av dyrt eldfast tegel.

Teglet har sintrat på några få ställen, bland annat vid ugnsmun- 
nens (eldstadens) anslutning till ugnen och där dragstockarna (ver
tikalt placerade stockar som brinner upp och lämnar plats för
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luftdrag) passerat nära ugnsväggarna. Skadorna har varit ytliga och 
har liten utbredning. Skadorna är enkla att reparera när de blivit så 
stora att en reparation blir nödvändig. Speciellt vid ugnsmunnens 
anslutning till ugnen kommer infodring med eldfast tegel att över
vägas till kommande bränningar. Dragstockarna kommer i framti
den att placeras på större distans från ugnsväggen.

Av ekonomiska skäl har ugnsväggarnas tjocklek begränsats till en 
sten (25 cm). Detta tycks inte ha inverkat menligt på kalkbränning
en. Den nedre delen av ugnen är motfylld med jord och är således 
bättre isolerad än den övre. Trots detta har kalken blivit sämst 
bränd i den undre delen av ugnen. Detta beror på att de att de heta 
brandgaserna stiger uppåt och har svårt att värma nedre delen av 
ugnen. Men det fanns också tendenser till dålig bränning närmast 
ugnsväggarna i den övre delen. Kalkstenen på halva ugnshöjden var 
bäst bränd och stenen i de inre delarna var bättre genombränd än 
det som låg mot ugnsväggarna.

Temperaturen på utsidan av tegelväggarna uppgick till maximalt 
50 °C under slutet av bränningen. Någon risk för antändning av in- 
brädningen förelåg aldrig. Utetemperaturen var under bränningen i 
genomsnitt något över 0 °C.

Tegelugnen är sammanhållen med två järnband med expansions- 
ringar. Dessa togs i anspråk under bränningen. Expansionsringarna 
var då tydligt ovala. I ugnen uppstod två vertikala sprickor och en 
horisontell spricka. Sprickorna var maximalt nästan 1 cm breda på 
utsidan, men man kunde genom sprickan se att de nästan överallt 
slöt helt tätt på insidan av ugnen. Dessa sprickor på ugnens utsida är 
ofrånkomliga och de beror på att ugnsväggen utvidgar sig mera på 
insidan där temperaturen är ca 900 °C än på utsidan där tempera
turen bara är ca 50 °C. Vid fri deformation borde vertikalsprickor
na ha blivit sammanlagt 6 cm breda på utsidan och noll på insidan. I 
verkligheten sker en stukning (sammantryckning framför allt i ler- 
bruket) på insidan på grund av kraften i järnbanden och en sprickfri 
töjning på utsidan mellan sprickorna. Detta förklarar de relativt 
begränsade sprickorna.

Den frihängande ugnsluckan har fungerat tillfredsställande. Viss 
modifiering kommer att ske av manövrering och luckläge. Ugnen är 
inbrädad med en lockpanel, som skyddar det fuktkänsliga lerbruket 
och teglet mot väta. Ugnstoppen är försedd med två plåtskodda trä
luckor som stängs till skydd mot nederbörd när ugnen inte är i drift.

Bränningen
Bränningen pågick i så gott som 4 dygn. Temperaturen i ugnen har 
bedömts utifrån färgtemperaturen. Viss hjälp har erhållits från f.d. 
porslinsarbetare som arbetat vid Gustavsbergs porslinsfabrik i sam
band med att de besökt kalkugnen. Runt eldstaden var stenen vit
glödande. Temperaturen har bedömts till drygt 1200 °C. Vid 
ugnstoppen var stenen under ett par dygn ljust rödglödande. Tem
peraturen har där bedömts till drygt 1000 °C. Under sista dygnet av
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bränningen förekom till och från blåaktiga lågor vid ugnstoppen. 
Blå lågor brukar vara tecken på att kalken börjar bli genombränd.

Under bränningen förekom aldrig någon tydlig känsla av koldi
oxid i luften vid ugnen. Koldioxiden brukar vid kalkbränning ge sig 
tillkänna genom att saliven blir syrlig i munnen.

Under det första dygnet av bränningen förekom, trots försiktig 
eldning, ett stort antal explosioner i kalkstenen närmast eldstaden. 
Dessa explosioner lät som dova kanonskott, varvid flisor och större 
stycken av kalksten flög omkring i eldstaden. Dessa kalkstensstyck- 
en hindrade eldningen och brandgasernas passage in i ugnen. Ste
narna rensades så småningom bort.

Pehr Kalm beskriver 1742 detta fenomen i boken ”Västgöta och 
Bohusländska resa”. ”Här i Kinnekulle brukar bönderna inte brän
na kalk av den röda sten och har därföre ingen olägenhet av desse 
pesar (fossil), ...Och som spisarna på sistnämnde ort ofta nästan 
helt och hållna äro uppmurade av den röda eller grå kalkstenen, så 
fogar händelsen ibland, att någon av desse kolvar (fossil) bliva kvar 
däri, varav understundom sker att en sådan med dunder och knall 
springer sönder, då kärringarna som bäst håller på att koka, slår de
ras grytor eller kettlar långt ut på golvet och ibland flyger kärringar
na mitt i synen, så att de äro mycket förvånade över honom.”... Som 
tur var klarade vi oss bättre än kärringarna i Västergötland och 
undkom med blotta förskräckelsen.

Kalksten
Den sten som bränts är öländsk grå kalksten. Stenen är spill från 
Nordiska Museets restaurering. Den utgörs dels av spill från den 
nya stenen som huggs på plats vid museet, dels gammal sten som de
monterats från fasaden. Stenen består inte av ren karbonatsten utan 
innehåller en del lermineral. Vid upplösning i saltsyra blir den olös
liga resten ca 7,6 procent av vikten. Med de definitioner som använ
des i början på detta sekel är stenen så ren att kalken inte ens skall 
klassas som hydraulisk kalk. Gränsen enligt dessa definitioner är 10 
procent olöslig rest.

Kalken som vi framställt är dock definitivt hydraulisk i den me
ningen att den ger en högst betydande hydraulisk bindning. Rätt an
vänd är den hydrauliska bindningen helt dominerande över den 
bindning som erhålles vid karbonatisering av ren kalciumhydroxid.

Kalkbruk
Den osläckta kalken är brungul. Ä ven efter släckning bibehåller 
den sin brungula färg. Det färdiga bruket blir också brungult, mör
kare i fuktigt tillstånd och något ljusare i torrt.

Packstenens skrymdensitet är ca 0,75 kg/l. Vid torrsläckning ökar 
den sin volym till ungefär 2 gånger den ursprungliga. Den torrsläck-
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ta kalkens densitet är drygt 0,5 kg/l, dvs. något högre än for torr- 
släckt luftkalk.

Provblandningar har visat att ett lämpligt blandningsforhållande 
kan vara 1 volymdel packsten till ungefär 4 å 4,5 volymdelar sand. 
Detta ger ett fetare bruk än de moderna fabrikstillverkade bruks- 
sorterna. Det i varje enskilt fall mest lämpliga blandningsförhållan- 
det beror i hög grad på sanden och vilka egenskaper man vill ha på 
bruket. I praktiken bör man utföra prover innan man slutligt väljer 
blandningsforhållande.

Vattenmängden skall hållas så låg som möjligt, dvs. styvast möjli
ga konsistens skall eftersträvas. Vattenmängden beror framför allt 
på hur fuktig sanden är.

Kalken bör för att bibehålla de hydrauliska egenskaperna förva
ras torrt i osläckt tillstånd tills bruket skall blandas. I en planblan- 
dare breder man ut ett tunt lager sand, varpå man placerar 
packstenen. Därefter täcks packstenen med resten av sanden. För
siktigt häller man på vattnet som i detta skede skall vara ca 1,5 
gånger skrymvolymen av packsten. Därefter får kalken släcka sig 
under någon timme varefter biandaren startas. Bruksmassan kom
pletteras försiktigt med vatten tills en styv brukskonsistens uppnås. 
Biandaren körs i minst 15 minuter, varefter bruket är färdigt att an
vändas.

Bruksprismor för mätning av böj draghållfastheten har tillverkats. 
Prismorna förvarades fuktigt (kapillärt mättade) i tre veckor och 
därefter nedsänkta i vatten. Provbelastning kommer att utföras vid 
ca 5 månaders ålder efter konditionering i rumsluft i en vecka. Detta 
prov kommer att ge en kvantifiering av den hydrauliska bindningen 
i bruket.

Ekonomi
Kalkugnen har kostat ca 170.000 kr att uppföra. Finansieringen 
har skett med bidrag från 6 olika finansiärer, varav Riksantikvarie
ämbetet stått för något mer än halva kostnaden.

Bränningen har till stor del skett med frivillig arbetskraft. Intres
serade byggnadsarbetare, arkitekter och byggnadsingenjörer har 
ställt upp och bl.a. eldat utan ersättning. Sättning och tömning samt 
utlägg för kalksten och bränsle har betalats av Ebbalund.

En kalkyl på bränning av en ugn med betald arbetskraft slutar på 
ca 130.000 kr. För att verksamheten skall gå runt ekonomiskt bör 
den osläckta kalken säljas för minst 17 kr/kg netto. Närmast mot
svarande industri tillverkade produkt (en blandning av industriellt 
tillverkad luftkalk och hydraulisk kalk) kan omräknat till osläckt 
kalk köpas för ungefär en tredjedel av detta pris. Med tanke på att 
vår produkt är riktigare ur antikvarisk synpunkt samt att material
åtgången och materialkostnaden normalt är begränsad i restaure- 
ringssammanhang kan man troligen få avsättning för produkten 
trots det relativt höga priset. Om man jämför med den i restaure- 
ringssammanhang inte helt ovanliga Gotlandskalken, blir denna
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kalk billig. Omräknat till osläckt kalk får man för Gotlandskalken 
betala ca 45 kr/kg. Tidigare betalade man ca 100 kr/kg omräknat 
till osläckt kalk.

Nästa steg
Under våren planeras en provbränning av den mera hydrauliska 
Runmarö-kalken. Denna kalk har använts sedan 1288 då Magnus 
Ladulås skänkte ön till gråmunkarna. Det medeltida Stockholms 
stenbebyggelse torde till stora delar vara uppförd med hjälp av den
na kalk. Det gäller exempelvis såväl gråmunkeklostret (numera del 
av Riddarholmskyrkan) och Clarasystrarnas kloster (vid Klara kyr
ka) som slottet Tre Kronor (del av dagens Stockholms Slott). Brän
ningen lades ner på 1640-talet sedan Gotland åter blivit svenskt, 
men återupptogs under en period på 1700-talet. Kalkbränning har 
även förekommit på Runmarö under 1900-talet, då vid Söderbergs 
kalkugn nära Nore.

Lantmäteridirektör Gripenhielm skriver 1641: procent...Stock
holms Slått skall mästadeels wara upmurat med den Kalek, som är 
bränd wijd Rumbo (=Runmarö) Kalckbruuk, emädan ingen bättre 
och fastare Kalek skulle hafwa funnits i Swerige procent. Den kal
ken vill vi gärna ha tillbaka.
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Analys av historiska kalkbruk

Jan Erik Lindqvist, fil. dr., 
SP Sveriges Provnings- och 
Forskningsinstitut, Borås

Inledning
Bakgrunden till detta föredrag är dels uppdragsverksamhet på SP 
och dels ett forskningsprojekt som genomfördes tillsammans med 
RAÄ, Lunds Tekniska Högskola och Stråbruken (se Lindqvist m.fl. 
1999). Syftet med det projektet var dels att utveckla metoder dels 
att karaktärisera historiska bruk.

Avsikten är att diskutera möjligheter och begränsningar med ke
miska och kvantitativa mikroskopiska metoder för analys av bruk. 
De kemiska metoder jag tar upp är analys av syralösliga och vatten- 
lösliga komponenter och glödförlust. De kemiska och mikroskopis
ka metoderna används i stor utsträckning till samma typ av 
analyser och det finns behov av en översiktlig jämförelse.

Den kemiska analysen
Bruket blandas av sand och bindemedel som när det gäller kalkbruk 
består nästan helt av kalciumhydroxid. Kalkbruket hårdnar genom 
karbonatisering och tar då upp koldioxid ur luften. Om bindemed
let är hydrauliskt bildas en vattenhaltig gel vid hårdnandet. Denna 
är huvudsakligen uppbygd av kalcium och kisel och kallas i cement
kemin för CSH-gel. Vid analysen mal man ner bruket och löser det i 
syra. Halten av kalcium och kisel i lösningen analyseras sedan. 
Även magnesium, aluminium och järn kan ge väsentlig informa
tion. Analys och beräkningsförfarandet beskrivs i NT BUILD 436 
och NT BUILD 437 se även Bindemedelsnormer.

I idealfallet är det bara kalcium från bindemedlet som går i lös
ning. Om man då vet bindemedlets kemi kan man räkna ut hur 
mycket bindemedel som ingår i bruket. Om man inte vet vilken typ 
av bindemedel som använts kan man med hjälp av analysresultatet 
räkna fram den hydrauliska modulen för bindemedlet.

Vid upphettning av bruket till temperatur över 840 °C avgår kol
dioxiden och karbonatet övergår till oxid på samma sätt som vid 
kalkbränning. När provets viktminskning, glödgningsförlusten, är 
känd kan mängden bindemedel beräknas. Vid cirka 600 °C avgår 
det vatten som är bundet i CSH-gelen. Därför kan en mätning av 
viktminskningen vid 600 °C användas som ett halvkvantitativt mått 
på brukets hydrauliska bindning.

Fördelen med de kemiska metoderna är att det är relativt enkelt 
att få ett representativt prov. De kan även påvisa bidrag från de mi
neral som är för små för att kunna analyseras i mikroskop. Tolk
ningen är, i idealfallet, enkel och ställer inte stora krav på
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erfarenhet. En nackdel är att metoden ger begränsad information 
om bruket.

Den kemiska analysmetoden har dock vissa felkällor. Den vikti
gaste är att om det finns kalksten i ballasten eller i filler, går även 
denna i lösning och kommer att ingå i analysresultatet och ger för 
hög beräknad bindemedelsandel. Detta påverkar även om beräk
ningen baseras på glödgningsförlust. Om ballasten innehåller syra- 
löslig kisel från exempelvis porös flinta eller tegel, ger detta för hög 
beräknad hydraulisk modul hos bindemedlet.

Man kan slutligen göra en siktanalys på den syraolösliga resten 
om man inte malt provet innan man löst det i syra. Även här påver
kar förekomst av kalksten i ballasten resultatet. Dessutom finns det 
ofta en finfraktion kvar som inte kommer från ballasten.

Beräknings för far ande vid kemisk analys
Beräkningarna av analysresultatet görs stökiometriskt.

Bindemedlet består av torrsläckt kalk innehållande 92 viktpro
cent Ca(OH),. I Ca(OH)2 finns 56/(56+18) procent CaO. Detta 
medför att bindemedlet innehåller 0,92*56/(56+18)=70 viktpro
cent CaO. Vid karbonatiseringen omvandlas Ca(OH)2 till CaC03 
vilket medför 100/74=1,35 gångers viktökning (35 %).

Om kalciumkarbonat (CaC03) hettas upp till ca 850 °C omvand
las det till kalciumoxid (CaO) denna process innebär en viktminsk
ning av 44 procent eller 44/56=0,8 gånger mängden CaO.

Vid upplösning av det hårdnade bruket antas att endast binde
medlet löses. Den lösta mängden motsvarar då 1,35» bindemedels- 
mängden (K), således:

Tabell 1. Molekylvikt för de ingå
ende komponenterna

Beteckning Molekylvikt

CaO 56

h2o 18

co2 44

CafCOj) 100

Ca(OH)2 74

K = (100 - olöslig rest)/l ,35 (viktprocent)

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

K = CaO/0,7

Om glödgningsförlusten består av avgång av C02 så kan bindeme
delsmängden beräknas enligt:

K = Glödgningsförlust/(0,7*0,8) = Glödgningsförlust/0,56

Kvantitativ mikroskopisk analys
Vid den mikroskopiska analysen är provprepareringen en viktig 
del. Preparatet tillverkas genom ett förfarande med diamantsåg- 
ning, vakuumimpregnering med epoxylim och slutligen slipning 
och polering. Det slutliga preparatet är cirka 25 tusendels millime
ter tjockt. Detta kan användas till flera olika analyser. Det är möjligt 
att identifiera typ av ballast, hydrauliska faser, tillsatsmaterial som 
tegel och slagg, karbonatiseringsdjup. Vidhäftning till ballast och 
mellan olika putslager kan bedömmas. Preparaten kan även använ-
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das för luftporstrukturanalys. Det är möjligt att göra separat analys 
av mycket tunna lager, så som enskilda avfärgningslager.

Analysen görs i ett tvådimensionellt plan och omräkningen till tre 
dimensioner görs med hjälp av stereologiska metoder. Ett grundläg
gande samband är att ytandelen i två dimensioner är lika med 
volymandelen (Delesse, 1848). Det gör att ytandelen i preparatet är 
lika med volymandelen i det analyserade bruket. Det vanligaste 
analysförfarandet är manuell punkträkning. Punkterna fördelas i 
ett raster över hela preparatet och antalet punkter som faller i exem
pelvis ballast, pasta och luft räknas. Detta är en mycket flexibel me
tod där det är möjligt att anpassa analysen till frågeställningen. 
Man kan exempelvis kvantifiera andelen kalksten i ballasten för sig 
för att sedan korrigera en kemiska analys för bidraget av syralösligt 
kalcium från ballasten.

Vid analys av historiska bruk är det lämpligt att kvantifiera kalk
klumpar för sig. Vid beräkningen av blandningsförhållandet kan 
man sedan välja om dessa skall räknas till ballasten eller bindemed
let. Bruk med hög andel kalkklumpar har mindre mängd ballast. 
Detta visar att vid blandningen av bruken har dessa kalkklumpar 
haft en funktion som motsvarar ballast.

Genom antagande om densitet på kalkpasta och ballast i bruket 
och på bindemedel och ballast som det är tillverkat av kan bland
ningsförhållandet beräknas (NT BUILD 370). Vid denna analys 
kan man välja om kalkklumparna i bindemedlet skall räknas till 
bindemedlet eller ballasten. I KC-bruk kan även kalk/cementförhål
landet i bindemedlet bestämmas. Det är däremot inte möjligt att 
kvantifiera den hydrauliska modulen i hydrauliska bruk.

Det går även att kvantifiera ballastens sammansättning vilket kan 
göra det möjligt att identifiera ursprungstäkt.

Det är även möjligt att analysera ballastens storleksfördelning 
(NT BUILD 486). Denna analys görs med datoriserad bildbehand
ling. I korthet överförs ursprungsbilden till en svart och vit bild där 
det som skall analyseras är vitt och det övriga svart eller omvänt. 
Man mäter den största längden hos alla ballastkorn i den tvådimen
sionella bilden. Denna parameter kallas Leretdiametern. Man får 
då en tvådimensionell storleksfördelning. Med hjälp av stereologis
ka metoder kan detta sedan räknas om till en storleksfördelning i tre 
dimensioner. Lör att det skall vara meningsfullt skall denna kurva 
vara lik den man får från traditionell siktanalys vilket är fallet med 
denna metod (Lindqvist & Sandström 1999). Lördelen med den 
mikroskopiska metoden är att det inte kräver extra provuttag och 
att det är möjligt att analysera storleksfördelning mer specifikt. Ex
empelvis storleksfördelning hos tegelkross, hos ballast i avfärg- 
ningsskikt eller gradienter i bruket. Mätningen påverkas ej av 
syralösliga mineral i ballasten. Nackdelen är att det är få korn som 
analyseras. Några tusen korn vilket kan jämföras med några miljo
ner i en siktanalys.
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Beräkningsförfarande vid mikroskopisk analys
För ett KC-bruk bestäms viktsförhållandet ballast/bindemedel (F) 
genom:

F = a • Volym ballast / (Volym pasta + volym ohydratiserad cementklinker) - ß

ß varierar mellan 0,5 och 1,5 beroende på minutsugningen i under
laget. Faktorn a är empiriskt bestämd och beror av densitet hos pas
ta och ballast samt vatteninnehåll. För cementbruk motsvarar den 
2,2 och kalkbruk ca 3. För cement ges det av:

a = densitet ballast / (densitet pasta-(1 - vattenhalt)

vilket ungefär motsvarar

a = 2670/ 1 750-(l -0,3)

För kalkbruk

a = densitet ballast • molvikt CaC03 /(densitet pasta • molvikt Ca(OH)2) 

vilket ungefär motsvarar 

a = 2,67* 100/(1,2-74)

Exempel på beräkning av sammansättning hos ett 
kalkbruk.
Resultatet från punkträkningen ges i tabell 2.

Tabell 2. Putsbruk från Forsby.

Punkter Volym % Mätosäkerhet

Luft 18 4 2
Ballast 190 37 4
Pasta 299 59 4
Cementklinker 0 0 0
Totalt 507 100

Detta ger ett ballast-bindemedelsförhållande (F) på: 

F=3 -(190/299) -0,5 

F = 1,4

Vilket motsvarar K 100/150.
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Kombination av kemi och mikroskopi

Gamla bron i Mostar
Ett exempel på hur man kan korrigera den kemiska analysen för 
kalksten i ballasten med hjälp av resultat från den mikroskopiska 
analysen. Analysresultaten ges i tabellerna 3 och 4.

Tabell 3. Halten syralöslig kalciumoxid (CaO) och kiseldioxid (Si02).

Viktsprocent

Syralöslig CaO 53,0

Syralöslig Si02 0,4

Glödgningsförlust 43,2

Tabell 4. Sammansättning av bruket bestämt genom punkträkning i 
ljusmikroskop.

Prov Mosta r Volymprocent Mätosäkerhet

Luft 11 1,7

Ballast 44 2,7

Pasta 45 2,7

Summa 100

Totalt antal punkter 1289

Ballasten består till 95 procent av kalksten. Om man inte korrigerar 
för kalksten i ballasten får man ett blandningsförhållande på cirka 
150/100. Om kalkpastan har en densitet på 1,3 g/cm3 och kalkste
nen 2,6 g/cm3. Bidraget från pasta respektive ballast i en cm3 bruk 
ges då av:

CaC03 i pastan = densitet pasta • volymsandel pasta

CaC03 i ballast = densitet ballast • volymsandel ballast

Bidrag från pastan är då 0,6 g och från ballasten 1,1 g således kom
mer cirka 35 procent av allt kalcium i analysen från pastan det övri
ga från ballasten. Det ger cirka 19 procent syralöslig kalcium i 
bruket. Det beräknade blandningsförhållandet blir då cirka 
100/300.

Referenser
Bindemedelsnormer SBN - S 24:2311. Statens Planverk Publikation 
nr 4, 1967.

Delesse, A.: Pour determiner la composition des roches. Annales. 
Des Mines 13:4, 379-388. 1848.
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Murbruk som källmaterial 
- ett forskningsprojekt på Linköpings slott

Ann-Charlott Feldt och 
Eva Modén, antikvarier, 
Östergötlands länsmuseum, Lin
köping

Bakgrund
Under åren 1994-1999 har byggnadsarkeologiska undersökningar 
bedrivits på Linköpings slott. En fullständig dokumentation av slot
tets fasader har genomförts. Invändiga undersökningar har skett i 
slottets borgstuga, en lägenhet i den norra flygeln och i tre källare. 
Dessutom har invändiga undersökningar av slottets norra flygel 
gjorts i samband med ombyggnaden för det blivande slotts och 
domkyrkomuseet. Murverk, bjälklag och golvlager har dokumen
terats vid de invändiga undersökningarna.

Linköpings slott. Foto: ARNEK, Linköping.
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Totalt är det mer än 5000 m2 murverk som undersökts. Nio stora 
byggnadsfaser från 1100-tal till 1604 har kunnat beläggas och har 
sorterats i en relativ kronologi. Till detta kommer en kronologi över 
de senaste 400 årens upprepade renoveringar. Dokumentationen 
omfattar ca 150 ritningar, ca 4000 foton och närmare 3000 syste
matiskt tagna bruksprover på olika putser och murbruk.

När den stora fasaddokumentationen var avslutad 1996 stod vi 
med en enorm samling av murbruksprover. Vi insåg tidigt att mur
bruket skulle bli vår nyckel till slottets byggnadskronologi. Vi kun
de konstatera att murbrukens utseende skilde sig åt på ett sätt som 
gjorde det möjligt för oss att särskilja de olika murverken åt. Vi 
kunde också konstatera att mycket av byggnadsmaterialet på slot
tet var återanvänt en eller flera gånger. Det enda material vi med sä
kerhet visste inte kunde vara återanvänt var murbruket.

Murbruksproverna sorterades efter utseende in i grupper som 
därefter placerades in i den relativa kronologin för slottet. Sorte
ringen efter den okulära bedömningen ledde fram till ca 75-80 oli
ka mur- och putsbrukstyper som kommit till användning under 
slottets 900-åriga historia.

Vi stod med ett omfattande och unikt material som vi ville gå vida
re med för att få hjälp i vår forskning kring Linköpings slott. Det 
stora materialet måste rymma en forskningspotential och kräver 
svar på flera frågor. Vi kontaktade olika experter; kemister, geolo
ger, antikvarier, etc. för att höra om vi kunde få hjälp med att få våra 
frågor besvarade. Hösten 1997 formulerade vi en FoU-ansökan till 
RAÄ med ett urval av våra frågor som utgångspunkt. Vi beviljades 
150 000 kr för år 1998. Förutom dessa forskningsmedel gick även 
Optiroc group AB in som sponsorer i projektet och bekostade de 
första 10 analyserna.

Projektets utgångspunkt är vår slutsats efter fältundersökningar
na och kan formuleras: Murbruket är det enda material som med 
fullständig säkerhet är original i det murverk det sitter och har ny
producerats vid varje nytt byggnadstillfälle. Alla andra material i en 
byggnad kan vara återanvända!

Provtagningsmetod
Murbruksprover togs på alla olika murverk under undersökningar
nas gång. På större murverkspartier togs prover på flera olika punk
ter. Alla prov märktes ut på de ritningar som upprättades i skala 
1:20 över murverket. För varje ritning upprättades en relativ krono
logi för det aktuella utsnittet av murverket med varje ”händelse” 
numrerad och beskriven. En enda A2-ritning kunde omfatta mellan 
10 och 130 olika händelser och kanske upp till 70 prover.

En viktig förutsättning för att kunna använda bruksproverna för 
fortsatta undersökningar är en stor noggrannhet vid provtagning
en. Man måste vara säker på vilket murbruk som tillhör vilket mur
verk. Det är viktigt att försäkra sig om att det verkligen är det

Rekonstruktionsforslag ov slottets äldsta 
byggnadsfas, som preliminärt daterats 
till mitten av 1100-talet. Murbruk från 
denna fas ingick i den första analysseri
en.

Rekonstruktionsforslag av slottets tredje 
byggnadsfas, som står klar omkring år 
1300. Murbruk från denna fas har in
gått i båda analysserierna. Den andra 
analysserien omfattar endast bruk från 
den fristående tornbyggnaden i nordöst.

1930-talet och dagens situation. Teck
ningar utförda av arkitekt Per Rydberg.
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murbruket som hör till byggnadsetappen och inte en senare omfog- 
ning eller lagning.

Om muren ser ut som ett lapptäcke av om- och påbyggnader är 
det oerhört viktigt för tolkning och källkritik att man har ritat in på 
fältritningen exakt var provet tagits. För tolkningen är det även vik
tigt att gränserna mellan de olika murverken finns dokumenterade. 
Det är en tolkning som, om den ska bli tillförlitlig, måste klaras av i 
fältsituationen och inte går att göra vid skrivbordet.

En annan förutsättning för att kunna gå vidare med studier av 
murbruken är att det finns tillräckligt med material, dvs. att mur- 
bruksproven är tillräckligt stora. Detta är av stor vikt för möjlighe
ten att jämföra de olika proven med varandra och kanske även för 
att kunna gå tillbaka till ett bruksprov för att ta ut nytt analysmate
rial. En liten påse med ett pulveriserat prov eller några små korn av 
provet innebär enbart onödig åverkan på byggnaden och kan aldrig 
ge adekvata resultat.

Syftet med projektet ”Murbruk som källmaterial”
Våra syften med forskningsprojektet kan sammanfattas i följande 
punkter:
• Verifiering av vår uppsortering av materialet som bygger på 

okulär bedömning och som resulterat i en helt ny byggnadshis
toria.

. Datering av ett originalmaterial i de olika byggnadsfaserna.

. Få ökad kunskap om det tekniska kunnandet hos hantverkar
na under olika tider.

. Söka kunskap om transportsystem som kan knytas till bygg- 
nadsprocessen och ägoförhållanden genom analys av brukets 
innehåll.

• Hur mycket ny information går det att ”pressa ur” murbruket 
genom olika naturvetenskapliga analysmetoder.

Frågeställningar till provserie 1
10 prover som sorterats till tre byggnadsfaser, men kommer ifrån 
olika byggnadskroppar jämförs med varandra, dels för att verifiera 
uppsorteringen och dels för att se om bruk ifrån olika byggnader 
har så stor likhet att de kan vara tillkomna inom samma byggnads- 
fas.

Frågeställningar till provserie 2
12 prover, sorterade till 3 brukstyper, ifrån en och samma bygg
nadskropp och samma byggnadsfas, jämförs för att den totala va
riationen inom en byggnad ska kunna undersökas. Vi ville försöka 
komma åt slumpmässiga variationer, dagsform eller medveten 
blandning av bruket.
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Analysmetoder
Analyserna har utförts vid Scancem research i Slite på Gotland, 
provserie 1 av Bo Nitz och provserie 2 av Jan Gullman, med visst bi
stånd av Bo Nitz. Jämförbarheten mellan de två serierna har försvå
rats då de har haft lite olika bakgrund och syn på sitt uppdrag.

De analysmetoder som använts är optisk mikroskopering av 
tunnslipade preparat för att kunna jämföra brukens mikrostruktur. 
För vår andra provserie om 12 prover upprättades tabeller över 
siktkurvor för ballasten. Dessutom genomfördes kvantitativa ana
lyser av ballast, luft, kalkklumpar (släckningsklumpar) och pasta.

Resultat
Den första provserien visade sig ha klara likheter inom de tre grup
per av murbruk som vi sorterat fram genom okulär besiktning. 
Inget talade emot vår sortering. Dock förekom variationer i materi
alet som kunde bero på flera faktorer. Vad det berodde på är omöj
ligt att säga utifrån ett så litet material som ett prov per byggnad.

Vi insåg behovet av att utesluta slumpmässiga variationer vid 
provtagning och beredning av bruket genom att analysera flera pro
ver ifrån varje brukstyp.

Den andra provserien gav oss kunskaper om hur stora variationer 
det ryms inom en och samma byggnad. Ett fåtal prover avvek rela
tivt mycket, medan det stora flertalet ligger inom ett mindre spann 
av värden. De avvikande proven hade tagits på speciella murverk 
som t.ex. i murkärnan på den avbilade kreneleringen. Provet från 
kreneleringen innehöll en stor mängd släckningsklumpar, men be
tydligt mindre ballast än övriga prover.

I samtliga prover i serie 2 kunde ett mönster spåras mellan pro
portionen av släckningsklumpar och ballast. Ju mindre ballast des
to mer släckningsklumpar. Det verkar med andra ord som om 
släckningsklumparna har tagit ballastens plats.

Mängden luft i bruket är minst i de prover som kommer ur tornets 
översta delar, det vill säga kreneleringen, som var utsatt för klima
tets hårda växlingar. Även ballastens kornform kan påverka mäng
den luft i bruket och att flisig ballast skulle kunna vara bättre i detta 
sammanhang, något som saknas i vårt kreneleringsbruk. Bo Nitz 
uttryckte sig i lyriska ordalag om den fint rundade ballasten som 
borde ge ett fantastiskt bruk ur bearbetningssynpunkt.

Samtliga bruk ligger med en kalkpasta på mellan 48 till 67,9 pro
cent, med andra ord är alla mycket kalkrika och feta. Majoriteten 
ligger mellan 51-61 procent. Sammansättningen av ballasten varie
rar mellan de 12 proverna. Vi skulle i förlängningen kunna spåra de 
olika grustäkternas innehåll och därmed kanske var de låg. Kalk
pastans kemiska sammansättning har vi däremot inte kommit till 
ännu, det blir en fråga för fortsatt forskning.

Exempel på murverk som ingår i slottets 
fasader. På bilden ses en igensatt me
deltida glugg på slottets västra fasad. 
Foto Ann-Charlott Feldt, Östergötlands 
länsmuseum.

Slottet byggdes om och renoverades vid 
ett otal tillfällen. På bilden ses hur en 
dörröppning som inte år ursprunglig, er
sätts av en ny, något, förskjuten dörr
öppning, för att senare helt muras igen. 
Bilden är hämtad från den fristående 
tornbyggnaden som ingick i den andra 
analysserien. Foto Ann-Charlott Feldt, 
Östergötlands länsmuseum
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Framtidsplaner
Vi vill få möjlighet att forska vidare med vårt unika material från 
Linköpings slott och då få möjlighet:

Att få fortsätta på den inslagna vägen med att undersöka flera 
prover från andra byggnadskroppar för att på så sätt kunna hitta de 
specifika variationerna i blandning och materialleveranser för just 
den perioden.

Att få undersöka kalkpastan kemiskt vore en värdefull kunskap 
för att kunna spåra var biskoparnas byggnadsmaterial kommit 
ifrån. Vilket borde vara möjligt då de östgötska kalkbrotten är in
venterade från medeltid till nutid.

Att kunna spåra ballasten till grustagen i slottets närhet eller om
givningar vore naturligtvis också bra. I slottsparken strax norr om 
slottet finns en misstänkt täktgrop.
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Forskning i Finland om bruk för restaurering

Det är alltid lika svårt att välja de godaste bitarna för ett seminari- 
einlägg. Det som smakar som fransk cognac för den ena åhöraren, 
kan vara rappakalja för någon annan. Men jag vill i detta korta an
förande ta upp några praktiska exempel på erfarenheterna och nya 
idéer från de senaste fem årens forsknings- och konsultverksamhet.

Den kanske första mera omfattande forskningen på historiska 
kalkbruk i Norden startades i Finland 1980, i Statens tekniska 
forskningscentral (VTT). Projektarbetet gällde många laboratorie
analyser och fältförsök - en sorts grundforskning, där de flesta 
gamla hypoteserna om kalkbruk undersöktes med förstoringsglas. 
Det visade sig redan i projektets början, att det inte fanns lämpliga 
test- och undersökningsmetoder för kalkbruk i allmänhet, emedan 
de få metoderna som användes var utvecklade för cement- och kalk- 
cementbruk. Också analys av gamla bruk behövde nya metoder. 
Mikroskopering av tunnslip, som utvecklats i Danmark och i 
Schweiz för betong, utvecklades nu på VTT även för kalkbruk.

1993 startades ett fyraårigt forskningsprojekt om restaurerings- 
bruk vid Abo Akademi med forskningsbidrag från Finlands Akade
mi. Huvudresultaten från denna forskning - som resulterade i en 
doktorsavhandling - var flera nya korrelationer mellan brukens 
egenskaper och sammansättning, man inte tidigare hade beaktat.

Tyrväis Kyrka (1500-talet)
Kyrkan antändes av en pyroman för ett par år sedan och bara sten
murarna blev kvar. Ett specialtorrbruk användes för restaurering- 
sarbeten i Tyrväis kyrka med en ballastkorngradering som efter
liknade de gamla brukens ballast. Men det nya brukets korngrade- 
ring modifierades något för att garantera en bättre hållfasthet och 
bearbetbarhet. Av säkerhetsskäl användes inte ett rent kalkbruk, 
utan ett KC-bruk med 30 viktprocent cement av bindemedelhalten 
(kalk : cement: ballast i volymdelar 6:1:16). Vi är ännu lite osäkra 
på rena kalkbruks hållbarhet, i synnerhet i höga kalla stenmurar.

Sveaborg
De följande exemplen är från Sveaborg, svenskarnas största fäst- 
ningsområde på en liten ögrupp utanför Helsingfors. Byggnadsar
betet startade 1748. Sveaborg hör sedan 1991 till Unescos lista för 
världskulturarv.

Thorborg von Konow, fil. dr., 
Tureida, Helsingfors
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På Sveaborg finns byggnader från 1700-1800-talet, byggda för 
olika ändamål. Långa försvarsmurar av natursten, massiva tegel
murar som fasadmurar och som mellanväggar inne i byggnaderna. 
En del av byggnaderna står putsade, med målade putsytor från oli
ka tider: den svenska, ryska och finska tiden.

Murreparationer på Sveaborg fram till 1960- talet
Murarna och byggnaderna har reparerats och delvis ommurats i fle
ra omgångar. Ca. hälften av gråstensmurarna har vid något skede 
genomgått reparationer. Av tegelmurarna är ca 20 procent ommu- 
rade och omfogade och av de putsade ytorna är ca 90 procent om- 
putsade.

Men räknar man ihop 1700- och 1800 talets massiva och flera 
meter tjocka murar, vilka ursprungligen blivit uppmurade med 
kalkbruk, som volymandel (m3), står ännu över 90 procent av dessa 
med kalkbruk murade murar orörda. (De statistiska uppgifterna är 
av arkitekt Tuija Lind från Sveaborgs förvaltningsnämnd).

Bruk använda för reparationsarbeten 1960-1999
Det vanligaste bruket mellan 1960-1988 var starkt cementhaltiga 
KC-bruk eller Parmu-bruk (ett rent cementbruk, mycket omtyckt 
bland murarna). Efter 1988 har man använt KC-bruk av olika sam
mansättning, Serponit-bruk, bruk med hydraulisk kalk och 
våtsläcktkalk samt några specialtorrbruk, Tureida.

Restaureringarna av gråstensmurarna har under de senaste åren 
gjorts med pumpmaskin, dvs man injekterar relativt löst bruk mel
lan de stora stenarna. Det utpressade bruket formas och pressas 
med mjuk borste och tvättas med vatten ungefär en halv timme efter 
pumpningen. Bruket som använts är ett hydraulisk kalkbruk med 
lite kalk; i volymdelar KKh 1:2:9 (KKh 20/80/520). Kalken i bruket 
är en våtsläckt kalk.

En ibland för svag vidhäftning till naturstenen och i en del fall 
frostvittring i fogarnas yta har varit det största problemet med in- 
jekteringsbruket.

I långmuren på Gustavsvärd gjodes 1997 flera fältförsök med oli
ka brukblandningar. Som kalk användes Rödvik kulekalk, ett hy
drauliskt kalk (Jura) och ett kalkhydrat med hög halt kalcium
hydroxid ( > 90 procent). Men framför allt ändrades ballastkorn- 
storleksfördelningen med fillertillsatser och siktningar av den an
vända sanden. De nya bruken med en fillertillsats fick bättre 
vidhäftning och frostbeständighet än bruken utan filler.

Ett försök gjordes med cement i stället för hydraulisk kalk; i vo
lymdelar kalk : cement: ballast 3 : 0,6 :11 (KC 70/30/600 i viktsde
lar). Halten cement valdes mycket låg, 30 procent av bindemedlet i 
stället för 80 procent, som i det hydrauliska bruket. Detta bruk visa
de sig i övrigt vara lyckat, men de nedersta varven i muren fick små 
frostskador, eventuellt beroende på den låga cementhalten.
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Olika ballasttyper: grov - mycket fin. 
Foto: författaren.

Tenaljen von Fersen
Här vill jag ta upp frågan om fogbruket, med vilken hela tegelfasa
den restaurerades för ett par år sedan, ett rött bruk som liknar fog
bruket från den ryska tiden. Förförsöken med våtsläckt kalk 
(Rödvig) och hydraulisk kalk, samt tegelmjöl i ballasten visade, att 
något inte stämde, för fogarna fick frostskador under den följande 
vintern. Efter några laboratorieanalyser kunde boven avslöjas. Te
gelmjölet kunde inte användas som sådant, som torrt pulver till
sammans med den övriga ballasten, utan det behövde blötläggas i 
den våta kalken minst ett dygn innan bruket blandades färdigt. Det 
torra tegelmjölet sög nämligen i sig en stor del av blandningsvattnet 
då bruket ännu inte hade härdat, med ett alltför svagt bruk som 
följd.

Ballasten tillsammans med tegelmjölet i det rödaktiga tegelfog- 
bruket proportionerades till en lämplig kornstorleksfördelning. 
Denna gång uppstod inga frostskador i fogarna, då bindemedlet 
kunde förbruka den mängd blandningsvatten som behövdes. Under 
härdningstiden bidrog det i förväg fuktade tegelkrosset med en 
jämn fukthalt under brukets härdningsskede.

Tillämpning av forskningsresultat
Det är inte av en slump, som brukrecepten blivit valda. Grundidén 
bakom alla dessa exempel är att ballasten och dess korngradering 
har en påtaglig inverkan på brukets egenskaper. Tar man två helt 
identiska bruk, med samma mängd bindemedel och ballast, t.ex. ett 
kalkbruk 1:3 , men med olika ballasttyper med olika kornstorleks- 
fördelningar, blir de härdade bruken mycket olika, trots att bland- 
ningsförhållanden, dvs. kalk i förhållande till ballasten är lika.

102



103



I mikroskopanalys kan man urskilja, att det ena kalkbruket har 
grova håligheter och sprickor, vilka med säkerhet inte ger bruket 
något gott betyg i bl.a. frostbeständighet. Frostbeständighet kan 
anses som den viktigaste egenskap för vilket bruk som helst i ytter- 
murar. Det andra bruket, med en annan ballastkorngradering, med 
sandpartiklarna välpackade intill varandra ser annorlunda ut. De 
stora hålrummen har ersatts med finare ballast. Detta bruk, med fil
ler, är som vått mycket smidigt och lätt att arbeta med och dess 
frostbeständighet i frosttesten visade sig vara åtta gånger bättre än 
bruket med den grova ballasten. Jämförelser med den s.k. standard
ballasten visade, att standardbruket hade tre gånger lägre frostbes
tändighet än bruket med den välproportionerade ballasten.

På liknande sätt påverkas hållfasthet, E-modul, vattensugning 
och även det färska brukets bearbetbarhet enbart genom ballast
korngradering. Inte ens bindemedelhalten eller cementtillsatser i 
bruket visade ge samma ”drastiska” effekter.

Det senaste exemplet: Sveaborg byggnad Dll
Denna sommar var vi speciellt modiga och beslöt oss för en ren 
kalkputs för en liten militärbyggnaden som ligger på den yttersta 
udden invid det stormande havet. Kalkbruket, vilket specialgjordes 
för byggnaden, putsades i två skikt, utan grundning. Av den gamla 
1700-tals kalkputsen, som ännu satt kvar på väggen, sparades så 
mycket som var möjligt.

I arbetsbeskrivningen poängterades, att hela putsarbetet skulle 
utföras under försommaren, för att kalkbruket skulle få tillräckligt 
tid på sig att karbonatisera och hårdna tillräckligt innan de regniga 
höststormarna och vinterklimatets obarmhärtiga framfart gent
emot svaga kalkbruk skulle ta vid.

Putsarbetet kom i gång i slutet av augusti detta år. Vad kan man 
göra? Sommaren är förbi. Vänta och se med spänning på hur länge 
denna kalkpust skall klara de kommande vintrarna.

Hur klara av den fuktning av tegelfasaden som är nödvändig för 
putsbruket? Hur klara av uppvärmning av fasaden under vintermå
naderna, utan att putsen torkar för mycket? Frågor vi ännu inte vet 
svaren på. Kommer detta att bli ett kalkputsexempel som lyckas, 
trots alla motgångar och vilket dessutom är för Finland ett helt 
unikt fall, ja då har vi kommit ett långt steg vidare mot en skonsam
mare restaureringsteknik.

Referens: von Konow, Tborborg Restaurering och reparation med 
puts- och murbruk, Åbo Akademis förlag. 1997. Vammala.
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Kalmar slott. Inre borggården. Det som på 1960-talet återstod av restaureringen från 1930-talet (cementhaltig puts). 
Här genomförde SIB i samarbete med Hagkonsult prover med "kalkputs av medeltida typ". Foto: Boris Schönbeck.
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Gotlandskalk och fabrikstilIverkade bruk 
trettio års kalkerfarenhet i Sverige

Ingmar Holmsfrom, Husdok
tom, I Holmström Byggkonsult

Konservator Erik Olsson

Sverige i täten
Sverige har, tillsammans med Danmark, en unik situation i Europa, 
ja faktiskt hela världen, när det gäller renovering av gamla putsade 
och målade fasader. Utanför Skandinavien är det regel att äldre 
byggnader som ursprungligen varit byggda, putsade och målade 
med kalkbundna material repareras, renoveras och t.o.m. restaure
ras med cementbunden puts och plastfärg. I ambitiösare fall använ
der man i Tyskland och Österrike silikatfärg på monumenten. I 
enstaka undantagsfall provar man kalkbruk på monument där kul
turvården har huvudansvaret, främst ruiner. Skottland utgör ett ly
sande undantag. Tack vare Scottish Lime Centre (med starka band 
till myndigheten Historic Scotland) och dess dynamiska ledare Pat 
Gibbons. Även i Skottland och England är kalkbundna material 
trots allt undantag. Marknaden domineras av cement och plaster.

I Sverige har det som vi vet blivit naturligt att använda kalkbund
na material för alla äldre byggnader, och t.o.m. en del nya.

För mig, som varit starkt drivande inom/för kalkens återkomst, är 
detta naturligtvis mycket glädjande. Situationen i början av 
1960-talet var i Sverige då likadan som i övriga Europa i dag: man 
använde cementbruk eller kraftiga KC-bruk och plastfärg eller i 
bästa fall KC-färg. Byggmarknaden skrattade åt okunniga romanti
ker som frågade varför man inte kunde använda kalkbruk 1960 när 
det fungerade så bra 1260,1360,1460 osv. till 1860? Man svarade 
LUFTEN, luften är skarpare nu, dessutom hade man aldrig börjat 
med så dåligt material som kalk om man känt till cementet. Nåja, 
världen gick att förändra. Men det tog tid och det kostade pengar, 
möda och engagemang.

Gammalt kalkhantverk på Gotland
Konservatorn Erik Olsson är utbildad i Italien på kalkmåleri. Han 
visade mig 1960 på skador och problem som cementen åstadkom
mit på Gotlandskyrkorna. Han visade också på hur väl det medelti
da bruket fungerade fortfarande efter 600 år. Erik visade också sina 
problem med kalkmålning, både den dekorativa och vitkalkningen. 
Sedan den traditionella bränningen upphört på ön var han hänvisad 
till samma kalksorter som kollegerna på fastlandet: Målarkalk, 
Helsingborgs dubbelstampade, Kronkalk, Oaxenkalk och Orsa-
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kalk. Det var som att försöka ”måla akvarell med limfärg för tak el
ler i bästa fall med gouache” som han uttryckte sig. Själv hade han 
ett litet förråd Buttlekalk i en grav på tomten, men den skulle bara 
räcka några år. Eriks danske vän Curt von Jessen berättade om mot
svarande bekymmer. Tillsammans med byggverkmästare David Si
mander på Gotlands fornsal som arbetade med reparation av 
ruinerna och ringmuren diskuterade vi vad som kunde göras. David 
visade sig vara ”uppfödd vid en kalklave” och visste väl hur kalk
bruk fungerade men hade tvingats följa konsulternas och Riksanti
kvarieämbetets direktiv. Gullhögen AB donerade gratis murcement 
sedan många år till Fornsalens många arbeten. Det kunde vi alla se 
att det blev för hårt, stumt och tätt.

Vi var övertygade om att gammaldags kalkdeg borde prövas igen. 
Erik donerade en skvätt ur sin oersättliga kalkgrav och David blan
dade till lite provbruk som han fyllde några fogar i Ringmuren in
nan han for på sommarsemester. När han återvände hackade vi loss 
ett provstycke - och har du sett! Bruket var lika klingande segt och 
poröst som hade det gjorts på 1200-talet! Problemet var löst. Det 
var bara att skrämma igång någon av de gamla goda kalkugnar som 
fortfarande stod kvar, engagera de äldre gentlemän som drivit dem, 
skaffa lite arbetsmarknadspengar till restaureringsarbeten på Mu
ren och produktionen skulle vara igång igen. Jag kan se många pa
ralleller till vad som hänt igen på senare år både i Sverige och några 
andra länder de senaste åren. Nog låter det enkelt: bränna kalksten 
till packsten som man släcker i en grav, lagrar degen enligt traditio
nen, blandar bruk som sedan hårdnar till konstlad kalksten igen. 
Cirkeln är sluten. Fabriksprodukterna kan gå och skämmas i garde
roben!

Vi hade tur. Vi lyckades få igång ugnen i Hejnum - känd för sin 
vita målarkalk - med ursprunglig personal och producera kalk till 
Gotlandskyrkornas behov under Davids sakkunniga ledning. Vi 
byggde ett kalklager med många olika kalkgravar i Djupkvior utan
för Visby. Jag hade under tiden blivit chef för restaureringsforsk
ningen på Byggforskningsinstitutet och disponerade där mycket 
goda resurser. Landets bästa forskare, bl.a. kalkforskaren Tor Ha- 
german, Hagkonsults grundare, arbetade entusiastiskt med sin 
stab, liksom Statens provningsanstalt, SP. Mer än 15 miljoner och 
ett tiotal år senare kunde vi konstatera att vi visserligen visste betyd
ligt mer, hade putsat och fogat många Gotlandskyrkor men aldrig 
lyckats åstadkomma samma utmärkta resultat som Davids första 
provskvätt med Eriks gravkalk. Var skulle vi ha stått nu om David 
inte lyckats trolla den gången? Jag tror inte vi orkat kämpa utan det
ta löfte - givet av kalken själv - men tyvärr hittills inte infriat.

Kalk kräver kunskap
Själv har jag lärt mig en del genom dessa fyrtio år. Kalk kräver lång 
bekantskap för att kunna förstås och utnyttjas praktiskt. Där har 
cement och plast ett klart försprång. Dessas kemi är oerhört kom
plicerad och för en lekman närmast obegriplig, men dess använd-
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ning är mer tolerant mot okunskap. Slarvtoleransen är mycket vid. 
Med kalk är det precis tvärt om. Dess skenbart enkla kemi rymmer 
praktiska komplikationer som ger liten slarvtolerans, vilket i sin tur 
kräver mycket kunskap och erfarenhet för att lyckas. Man skulle - 
om man vill sälja kalk - kunna kalla det ett kunskapsmaterial, nå
got mindre positivt ett kunskapsintensivt material.

En god illustration till det hade vi i slutet av 1970-talet i Sverige. 
Uppmuntrade av våra framgångar med Gotlandskalken på Got
landskyrkorna krävde Riksantikvarieämbetet och länsmuseerna att 
kalkbruk, kalkputs och kalkfärg skulle användas på alla gamla kyr
kor. Det höll på att bli katastrof. Massor av nyputsade fasader runt 
om i landet, främst i Skåne, föll till marken efter första eller andra 
vintern. Kyrkans organisationer protesterade, krävde stopp och re
alism. Ett krismöte arrangerades i Skåne. Riksantikvarieämbetet, 
dit jag flyttats, lyckades dock även visa upp en del goda exempel. 
Det blev tills vidare inget kalkförbud.

De goda exemplen var gjorda med fabriksfärdigt torrbruk från 
Stråbruken och från Ernströms. De hade god information, instruk
törer till arbetsplatsen och en standardiserat tämligen lättförståelig 
produkt. Det var alltså putsmaterialindustrin som räddade kalk
bruket. Tillverkningen av kalkbruk på byggplatsen med gammal
dags produkter bäddade för katastrofen. De senare kräver så 
gediget kunnande att det krävt en nationell intensivutbildning av re
jäl omfattning för att kunna lyckas. Här är skottarna mer klyftiga, 
de satsar hårt på utbildning. Men även de har långt kvar. I det gamla 
samhället blev kunskapsöverföringen naturligt tillfredsställd: gene
rationers kunskap gick i arv via lärlingsutbildning hos mästare. 
Många hundra års kunskap anrikades och fördes vidare via prak
tik. Det fina var att man även fick med sig den s.k. tysta kunskapen, 
den som lagras i känsel, syn m.m., ja, i hela kroppen och av vilken 
bara en liten del kan förmedlas muntligt eller skriftligt. Jag brukar 
tänka på Erik Olssons gamla pappa Kalle som vid 85 års ålder visa
de mig det kalkbrott han arbetat hela sitt liv. Han pekade på de oli
ka lagren kalksten som gav kalk av högst olika kvalitet (minst sex i 
det fallet) från finaste fina stuckkalk exporterad till Danmark, över 
olika murkalk och putskalk till jordbrukskalk, fullkomligt oan
vändbar för byggen. Jag kunde inte se någon skillnad men förmed
lade provstenar från alla lager till analysspecialisterna. De fann att 
den kemiska sammansättningen knappast skilde sig, allt var ren 
kalksten utan nämnbar hydraulisk komponent. Inte heller tunnsli- 
pen skilde sig nämnvärt åt. De hade bara lite varierande porositet 
och struktur. Utan farbror Kalle hade jag förstås använt all sten, 
huller om buller till bränning. Att resultatet blivit en högst osäker, 
låg kvalitet säger sig självt. Det fick kalkpatronen handgripligen 
känna på, han som skulle starta en rationell kalkexport från Katt- 
hammarsvik, en av Gotlands få naturhamnar. Han lät bygga jät
teugnar i kalkstensbranten intill hamnen. Lätt att bryta rikligt med 
råsten från klippan runt ugnarna, lätt att föra kalken till de väntan
de skeppen. Men lokalbefolkningen fick rätt. Den kalkstenen skulle
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aldrig ge säljbar kalk, användbar sten fanns mer än kilometern bort. 
Det blev linbana och en ganska kortlivad verksamhet.

Utbyte mellan ”traditionalisterna” och industrin 
behövs
Tillsammans med bl.a. Ove Hidemark under sena 1960-talet lycka
des vi successivt vända en fientlig inställning hos de stora brukstill- 
verkarna till en allt mer förtroendefull och positiv. De hade lång och 
gedigen kunskap. Knepet var att hävda att kulturvården skulle bli 
en intressant och konjunktursäker marknad för dem, om de bara 
kunde uppfylla vissa tekniska minimikrav. Bruket fick inte vara 
starkare än underlaget, annars kan det inte tas bort. Samma gällde 
putsfärgen. Det var för dem en stor omställning i tänkandet. Man 
skall minnas att då var kravet att en puts aldrig skulle vara svagare 
än underlaget. Gjorde man ett dragprov blev putsen godkänd en
dast om brottet kom i underlaget, aldrig i putsen. Alltså en puts 
omöjlig att förnya utan att skada huset. Detta krav lever märkligt 
nog vidare än i dag, om än inte lika strikt tillämpat.

Putsindustrin började alltså utveckla det moderna torrbruket. Det 
var inte lätt och det kostade säkert mycket pengar, inte bara i 
utveckling utan även i skadestånd efter misslyckanden. Det blev 
med tiden en bra affär och nu har man, enligt min erfarenhet, en 
unik serie väri dsmarknadsprodukter. Jag tror på ett ömsesidigt er
farenhets- och idéutbyte mellan ”traditionalisterna” och industrin.

Med tiden har jag fått en ganska ödmjuk inställning till kalkens 
egenskaper och ser med viss förskräckelse på alla entusiastiska unga 
som tror sig kunna lösa kvalitetsfrågan med “lokalt bränd kalk en
ligt gamla metoder“. Risken är att både de och deras ”kunder” blir 
gruvligt besvikna. Jag hade tur. Dels fanns för fyrtio år sedan fler 
med lång yrkeserfarenhet, dels hade vi tillgång till ett i dag omöjligt 
antal miljoner för forskning som gav möjlighet att även låta fors
karna lära sig av erfarenheter under flera år. Målmedveten satsning 
i ekonomisk lågriskskala och under flera år kan ge den komplette
rande kunskap som för frågan framåt.

Hydraulisk kalk
Jag är oroad av att man inte förstår likheten mellan hydraulisk kalk 
(med starka hydrauliska egenskaper) och kalkcement. Man måste 
veta att hydraulisk kalk likaväl kan kallas ”naturcement”, ett mer 
rättvisande uttryck för dess egenskaper. Cement är visserligen skad
ligt på de flesta gamla hus men all ”kalk” är inte nyttig eller ens 
oskadlig.

Jag blir rejält rädd när folk som anser sig vara byggare inte förstår 
att ”hydraulisk kalk” inte är självklart lika ”gott” som kalk. Man 
skulle aldrig drömma om att använda ett starkt kalkcementbruk 
typ hälften luftkalk och hälften portlandcement. Det kommer att 
skada muren och går aldrig att få bort utan svår åverkan. Samtidigt
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råder man alla i sin omgivning att använda Jurakalk, som är hy
draulisk kalk - det kommer att rädda huset. Kalk är ju positivt, ce
ment negativt.

Jurakalk är billigare att tillverka än vanlig standardcement. Den 
innehåller t.ex. lika stor mängd gips för att kunna fördröja hård
nandet. Enligt produktionschefen för Jurakalk, som har cementfab
rik på samma plats och använder samma sten, tillsätter man 
Jurakalk till den standardcement som skall ge extra täta produkter. 
Bruk av Jurakalk och motsvarande har nästan identiska tek- 
niskt-funktionella egenskaper som det starka kalkcementbruket.

Jag skulle önska att ansvariga kyrkoantikvarier och andra inte 
fullt så glädjefullt stolt berättade att man snart bytt ut allt KC-bruk 
mot hydrauliskt kalkbruk (Jurakalk och motsvarande) på alla kyr
kor inom sitt arbetsområde. Skulle övertygelsen vara lika stark om 
han berättat att man bytt ut kalkcementbruk mot naturcement- 
bruk? Jurakalk är utan tvekan lätt att arbeta med, lättare än med 
motsvarande KC-bruk, vilket gläder muraren. Slarvmarginalerna 
är också lika rejäla som hos KC-bruk, vilket glädjer byggmästaren. 
Det blir både hårt och tätt. Det är därför liten risk att bruket faller 
ner första vintern, vilket glädjer kyrkorådet. De kunde annars riske
ra sitt omval. Men kyrkans murar och de sakkunniga lider.

Fabriksfärdigt torrbruk
Jag är, som framgår ovan, övertygad om att vi har de fabriksfärdiga 
torrbruken baserade på standardkalk att tacka för vår ovanligt 
goda situation. Det beror inte på att de har en kvalitet som inte går 
att överträffa med sakkunnigt platsblandat kalkbruk av ”gammal
dags kalk” anpassat till originalbrukets utseende, sandtyp m.m. 
Nej, deras stora fördel är att de ger en garanti mot alltför stora 
misslyckanden tack vare just den standardiserade konstanta sam
mansättningen. Kombinerat med den seröse tillverkarens (i dag ty
värr reducerad till en enda) goda informationsresurser och dess
utom en produktgaranti har man reducerat de största riskerna för 
misslyckanden på arbetsplatsen. Det fabriksfärdiga bruket ger helt 
enkelt en garanterad miniminivå - med möjlighet till högre teknisk 
kvalitet för den kunnigare. Ändå, har många års användning lärt 
massor av murare att acceptera kalkbruk som ett bra alternativ till 
de tidigare helt dominerande cementbundna bruken. Tyvärr finns 
det en tendens hos industrin att följa marknadens krav på säkrare 
produkter. Hydraulisk kalk låter ju lika ofarligt och antikvariskt 
som kalk, men anses säkrare. Det vill kunden ha.

Trots en lång erfarenhet av platsblandat bruk av Gotlandskalk el
ler Kulekalk, kan jag inte garantera att en puts av dem blir hyggligt 
frostbeständig. Utan luftporbildande tillsatser blir porstrukturen 
tydligen alltför långt från vad den borde vara. Det krävs helt enkelt 
både porositet och draghållfasthet. Hållfastheten kan styras genom 
dels noggrann förvattning så att vidhäftningen blir optimal, dels re
gelbunden eftervattning så att karbonatiseringen sker snabbt. Be-



tänk att varje kilo kalk kräver att nära tusen kubikmeter luft skall 
passera in i dess porer för att lämna sin koldioxid! Det krävs inte 
bara god ventilation utan även ett öppet porsystem. Dessutom mås
te koldioxidgasen lösas i vatten för att som vätska kunna reagera 
med kalken. Den som läst på sin grundskolekemi minns att en gas 
aldrig kan reagera med ett fast ämne. Förhoppningsvis minns man 
också att alla kemiska processer går fortare ju varmare det är. Arr
henius lag säger att hastigheten ökar till det dubbla för varje 10 gra
ders höjning. Sommarvärme är att föredra. Det är ju självklart att 
inget sluthårdnande kan ske när det börjar bli kyligt. Processen 
upphör i praktiken när temperaturen närmar sig noll. Vid plus fem 
grader, som många anger som undre gräns, kan det nog ta ett år el
ler två om man har lite otur. Då ligger bruket redan på marken. Slut- 
hårdnandet får resultat om det sker i ett svep och inte blir avbrutet 
av viloperioder av torka eller kyla. Putsar man på hösten, får man 
ett svagt bruk. Idealet är därför att putsa på försommaren.

Kalkbruket hårdnar som bekant i två steg. Först torkar bruket 
och får en viss grundstyrka, som lerbruk ungefär. Därefter förvand
las det åter kemiskt till kalksten och styrkan ökar rejält. Man skall 
se till att bruket har sluthårdnat innan man kalkmålar, eftersom 
kalkningen försvårar karbonatiseringen av bruket. Och glöm inte 
att allt bruk måste eftervattnas för att få optimal hållfasthet, det gäl
ler både cement, naturcement (s.k. hydraulisk kalk), luftkalk och 
alla blandningar dem emellan. Vattnet har visserligen olika kemisk 
inverkan i de olika sorterna, men är lika nödvändigt.

Satsa på utbildning
Sammanfattningsvis. Vi har en gynnsam situation jämfört med 
många andra länder. Kalk anses allmänt vara ett användbart mate
rial, och väldigt många är aktivt intresserade eller yrkesverksamma. 
Konferensens stora antal deltagare är ett mått på detta. Samtidigt 
vill jag varna för att vi kan slå oss till ro. Kalk är ett material med 
små marginaler vilket kräver gedigen kunskap att hantera. Materia
let är billigt men kunskapen dyr. Ständig nyutbildning och fortbild
ning är absolut nödvändig.

Lycka till! Det är ni yngre, som skall föra utvecklingen vidare och 
så småningom lösa problemen.
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Användningen av kalkputs inom Statens 
fastighetsverk

Birgitta von Haslingen, arkitekt, 
Civil byggnadsvård, Statens 
fastighetsverk

Strömsholms slott före restaureringen. 
Foto: ATA, Riksantikvarieämbetet David 
Damell 1984.

Statens fastighetsverks byggnader
Statens fastighetsverk har en policy för kulturhistoriskt värdefulla 
hus. Enligt den skall byggnaderna stå som vittnesbörd över gången 
tids byggnadsskick. För murade byggnader gäller att de skall vara 
putsade eller fogade med kalkbruk och avfärgade med kalkfärg.

Vi strävar att behålla äldre puts så långt det är möjligt. Så mycket 
puts har knackats ner under de senaste 40-50 åren, att all puts som 
kan bevaras för kommande generationer bör bevaras.

Situationen vad det gäller putsade och fogade murverk i byggna
der som förvaltas av Statens fastighetsverk är följande:

Vi förvaltar ett fåtal byggnader som har ursprunglig eller äldre 
puts bevarad, t.ex. Gävle slott och Strömsholms slott.

Vad gäller fästningarna är det stora och återkommande proble
met fogning av de stora kallmurarna som hör till anläggningarna. 
Här löser man problemen lokalt och anpassar sig till tidigare åtgär
der.

Strömsholms slott restaurerat 1986. Putsen återställd till 1 730-talets utseende från 
Hårlemans tid. Foto: Ewa Sandström Malinowski 1987.
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Huvuddelen av beståndet har kalk eller KC-bruk i utstockningen 
och kalk som ytputs. Till exempel den nyligen iordningställda 
Skeppsholmskyrkan i Stockholm.

Några byggnader har KC- puts t.ex. Kungliga slottet, Operan, 
Amiralitetshuset på Skeppsholmen och denna byggnad, Läckö 
slott.

I stort sett är våra byggnader, exteriört sett, i gott skick efter de 
stora renoveringsarbeten som utförts under 1980- och 1990-talen. 
Vi har tagit hand om byggnader som tidigare blivit hanterade som 
nya byggnader.

Strävan efter underhålls fr ia fasader
Under Andra världskriget hade inte så många kronor lagts på de så 
kallade 300-fastigheterna i Slottsfonden som utgjordes av statens 
historiskt mest värdefulla anläggningar. De hade inte sådan verk
samhet att de ansågs nyttiga, utan var bidragsbehövande vilket inte 
motiverade insatser.

På 60-talet togs krafttag för att åtgärda det eftersatta underhållet. 
Många av monumenten var i dåligt skick och behövde iståndsättas. 
Regeringen beviljade särskilda medel till detta. Dåtidens expertis i 
puts- och stabilitetsfrågor kontaktades. Dessa experter hade endast 
arbetat med moderna betongkonstruktioner. De tillämpade de se
naste forskningsrönen inom problemområdet: anslutning av puts 
mot betong. Stora arbeten utfördes efter de principer som då var 
gällande. ’Kontinuerligt underhåll’ hade ännu inte blivit ett be
grepp.

Då talades det endast om underhållsfria material och målet för de 
stora insatserna blev att utföra arbeten så underhållsfritt som möj
ligt. Det blev betong i väggarna och KC-puts och KC-färg på de fles
ta anläggningarna. Dessa var ju beprövade material, redan använda 
på Kungliga slottet med så gott resultat att putsen idag anses funge
ra i åtminstone 50 år till.

Det är lätt att förstå dem som planerade dessa arbeten. Det var 
svårt att få pengar till monumenten. Pengar fick man på den tiden 
till nyproduktion. Till de stora nya institutionerna i regionerna som 
luftfartsverket i Norrköping, högskolan i Luleå, m.fl. Varje under- 
hållsinsats tenderade dessutom att bli dyrare och dyrare för varje 
gång. Det täta återkommande underhållet tycktes försvinna i fjär
ran.

Återkommande underhåll
Sedan har tiderna åter förändrats nu talar vi mest om återkomman
de underhåll. Men då står vi med de utförda arbetena som t.ex. 
Läckö slott med sin KC-puts.

Vad gör vi med de byggnader som redan har behandlats med mo
derna material? I många fall är ju putsen fortfarade så pass bra att

Växjö residens sprutade grå lister och 
röd fasadyta. Foto: författaren.
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Residenset efter renoveringen med släta 
kalkputsade och kalkavfärgade ytor. 
Foto: författaren.

det inte kan anses rimligt att knacka ner den om det inte finns andra 
skäl därtill.

Växjö residens är ett exempel där man på 60-talet sprutade fasa
derna med KC-färg i en rödaktig och gråaktig kulör. Se bilden. Un
der detta ytskikt fanns den äldre kalkputsen kvar. Där togs ytskiktet 
bort och de exakta profilerna återskapades i kalkbruk och sedan 
kalkavfärgades fasaderna i gult och vitt med Gotlandskalk.

Ofta är KC-putsen i mycket gott skick och det är inte motiverat 
att knacka ner ens ytputsen utan mycket påtagliga skäl. Ett exem
pel är Skeppsholmskyrkan som var omputsad på 60-talet. Ytan var 
grovkornig och smutsades ojämnt. Dess väl synliga läge, ansåg vi, 
motiverade extra insatser. Här användes ett fabriksblandat bruk 
och kalkfärg av Gotlandskalk.

Thielska galleriet. Foto: Tord Lund.

Några exempel
En byggnad där arbeten nu pågår är Historiska museet som sedan 
tillkomsten på 40-talet haft en slammad yta med infärgad puts. Vi 
undersökte om vi kunde behålla siamningen men det visade sig vara 
svårt. När ytan var rengjord hade den mängder med skador spridda 
över hela fasaderna. Där har nu ett infärgat bruk påförts som en 
slamning. Som ett extra skydd har fasaderna målats med färdig- 
blandad kalkfärg. Jag tycker det har blivit ett bra resultat. Proble
met för Ingmar Holmström, som varit kontrollant, var att få 
fogarna lagom rena så att teglen framstod på riktigt sätt genom 
putsskiktet.

Ett annat arbete som pågår nu är Thielska galleriet där det på 
1950- eller 1960-talet påförts en puts som var hård som betong. Ef
tersom vi vill få en slätare yta än den litet grova putsytan och återfå 
kakeldekoren i sitt ursprungliga läge och sin ursprungliga kulör 
beslutades att det var nu inför 100 års jubileet som putsen skulle tas 
ner. Arbetet blev problematiskt eftersom det blev svårt att få fram 
de gröna och gula kaklen i rätt kulör. Några äldre kakel fanns kvar 
som förebilder. Bilderna visar den smutsade grova putsen och det 
färdiga resultatet.
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Thielska galleriet, delar av fasad och balkong före 1 999. Thielska galleriet, delar av fasad och balkong efter 1999. Foto: 
Tord Lund.

I Stockholm använder vi huvudsakligen färdigblandat bruk och 
detta av flera skäl. Där har vi våra överordnades ögon på oss i stor 
utsträckning, vilket kräver goda resultat och rimliga åtgärder. Det 
som utförs måste fungera under lång tid eftersom byggnadsställ
ningar och arbeten på fasaderna stör verksamheten i byggnaderna. 
Vi kan till exempel inte knacka ner en hygglig puts och påföra en ny 
och genast få skador på den. Dessutom har naturligtvis den garanti 
som finns för materialen viss betydelse.

Avslutningsvis så kan jag konstatera att våra putsade byggnader i 
stort sett är i gott skick efter de insatser som gjorts de senaste decen
niet och att vår strävan har varit att med rimliga insatser återge 
byggnaderna ett traditionellt material och därmed ett utseende som 
berättar om gången tids byggnadskick.
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Framställning av kalk i byggnadshyttans regi 
på Gotland

Hakan Lindkvist, hyttmästare, Kalktillverkning i Hejnum — Djupqvior 
Stiftelsen Byggnadshyttan på
Gotland Vår kalkugn ligger i Hejnum, ca 25 km nordost om Visby. Hejnum

är känt för sin ljusa och rena kalksten, så det är ingen slump att Hej
num valts till tillverkningsplats på nytt. Redan 1733 finns uppgifter 
om två milor. På 1700-talet var det tätt mellan ugnar och milor på 
Gotland.

Kalkbrottet
Kalkbrytningen sker i dagbrott. Kalkstenen är lättåtkomlig och 
lättbruten. Jordlagret ovanpå kalkstenen är mycket tunt. Andelen 
kalciumkarbonat är hög, upp till 98 procent. Stenen är sedimente- 
rad och består av fragmenterad fossil. I övrigt består kalkstenen av

Byggnadshyttans anläggning:
1. Kalkugnen ligger på en klint. Man ut

nyttjar nivåskillnaden, där ugnsmun- 
nen, d.v.s eldhärden, ligger på en 
lägre nivå än intagsöppningen (kalk
intaget).

2. I anslutning till ugnen finns ett väder
skydd.

3. Här ligger veden travad.

4. Förråd för redskap och annan utrust
ning.

5. Raserad ugn som användes mellan 
1935 och 1942.

6. Tjärdal, eller sojde, som vi säger på 
Gotland. Har inte varit i bruk från
1 960-talet till 1 998, då vi inom ra
men för EU-projektet Tradima, restau
rerade sojden och brände tjära med 
gott resultat.

Kalkugnen och kalkbrottet ligger på tradi
tionellt vis nära varandra. Korta trans
portvägar är en fördel.



lermineral. I brottet förekommer hålrum, sprickor och märgelfyllda 
fickor.

Brytningsdjupet ligger på 100-130 cm, men ibland har man kom
mit ner på 160 cm. De bästa lagren är på dessa nivåer. På större djup 
ökar lerhalten.

Tidigare bände man stenen med spett. Idag spränger man försik
tigt med gurit, som är svagare än dynamit. Därefter tar man fram 
stora kalkstensblock med spett, som delas upp i mindre bitar med 
kilar och slägga. Stenen grovsorteras, lerhaltiga och förorenade ste
nar tas bort. Sedan staplas stenarna i häckar och körs fram med las
tare till ugnen.

Hur kalkugnen är konstruerad
Ugnen är av traditionell typ, vedeldad och avsedd för periodisk 
drift. Ugnstypen blev vanlig på mitten av 1800-talet, men är känd 
sedan medeltiden. Finessen med vedeldning är att rökgaserna inte 
innehåller några ämnen som missfärgar kalken. Olja och kol kan 
bilda svavelföreningar, som exempelvis gips, vilket inte är så lyckat.

Ugnen är uppmurad av stora stenar i kallmur. Ugnspipan består 
av av ett cylindriskt schakt med infodring av eldfast tegel. Inre dia
metern är ca 265 cm och höjden ca 350 cm.

1981 kompletterades infodringen med 120 mm Rockwoolisole
ring som avjämnades med cementbunden leca mot kallmuren. Sen 
dess har vi inte behövt byta infodringen, något som tidigare gjordes 
med några års mellanrum.

1 Vid botten av ugnspipan finns en ugnsmun, ca 90 cm hög och
knappt 60 cm bred.
Ugnsmunnen är uppbyggd från själva pipan och är nära 2 m 
lång och klädd med eldfast tegel, med ett askgaller på mitten.

2 Den mynnar under ett skärmtak, så att eldning och uttag av 
aska kan ske under tak.

3 På toppen av pipan finns en s.k. väderkrans av högställt tegel, 
som dock är otillräckligt för att förbättra draget, skorstens- 
verkan. Vi har kompletterat med plåtskärmar som stöds av 
ingjutna rundjärn.

Ca 170 cm ovanför ugnsbotten finns en intags- och uttagsöppning 
som är 80 cm bred och sträcker sig upp till toppen på ugnen. Igenom 
öppningen sker både in- och utlastning av kalkstenen.

Kalkbränning
Ugnens nedersta del fylls med liggande stenskivor så att en y-for- 
mad kanal bildas som ger en jämn fördelning av stenmängden mot 
kanalen och jämn värmespridning vid bränningen. Kanalen är 60 
resp 40 cm bred och har samma höjd som ugnsmunnen, dvs. 90 cm.

Kalkbrottet. Här ser vi hur stenen skiktar 
sig. I springorna finns ev. lera in
sprängd. Här ser vi också borrhål.
Foto: Ewa Sandström Malinowski

Foto och ritningar, där ej annat anges, 
från rapporten Gotlandskalk, RAA 
1987:7.

Kalkugn: kalken brinner



Sektion genom kalkugnen i Hejnum. 0 1 2 3m
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Horisontalsnitt genom ugnen i nivå med ugnsmunnen.
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Horisontalsnitt genom ugnspipan, utvi
sande hur kalkstenen sättes in vid brän
ning. Y- formad kanal i botten av 
ugnspipan. Dragstockar mellan stenar
na brinner upp och ökar luftdrag i ug
nen.

Dragstockar sätts in och under eldningen brinner de upp så att man 
får dragkanaler som hjälper till att fördela värmen jämt i ugnen.

Stora kantställda skivor bildar ett valv ovan kanalen och hindrar 
att den fylls under bränningen. Sedan sätts mindre stenar in, även de 
på högkant för dragets skull upp till underkanten på intagsöppning- 
en.

Därefter läggs mindre stenar in och fördelas så att varje sten får 
hyggligt med luft omkring sig.

Överst läggs ett par lager eldfast tegel för att minska värmeförlus
ten, eftersom det är för låg temperatur högst upp för att kalkstenen 
skall bli bränd.

Slutligen muras intagsöppningen igen, med en isoleringsskiva på 
utsidan, det också för att minska värmeförlusten.

Bränningen går till på följande sätt;
Man tänder ugnen och eldar mycket och kontinuerligt. Luckan 

hålls stängd, förutom vid insättningen av ved. Efter 3-4 dygn är ste
nen genombränd. Det ser man på att röken avtagit och det hoppar 
små blå lågor på toppen av ugnen. För att vara säker på att stenen är

Eldningen sker kontinuerligt under 
tre-fyra dygn. Foto: Byggnadshyttan på 
Gotland

Insättning av kalksten i ugnspipan.
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En genombränd sten.

Sten med obränd kärna.

genombränd tar man en sten från toppen och slår isär den. Efter 
bränningen har stenen i ugnen sjunkit 10-15 cm.

Ugnen rymmer 15 m3 sten som ger 25 ton våtsläckt kalk, och det 
går åt 30-40 m 5 ved, mest fura.

Kalkbränningen är en relativt okomplicerad kemisk process. Det 
gäller att hetta upp kalkstenen, kalciumkarbonatet till 700-1100 
grader för att få bort koldioxiden. Det som återstår är bränd kalk, 
kalciumoxid, som efter släckning med vatten bildar kalciumhy
droxid, som är den kalk som används till kalkbruk och kalkfärg.

Efter det att eldningen år avslutad måste man låta ugnen svalna 
innan stenen tas ut, vilket tar 2-3 dagar. Det är viktigt att inte vänta 
för länge, eftersom den brända kalken tar åt sig luftens fuktighet 
och så småningom börjar falla sönder. Arbetet är mödosamt. Kal
ken är starkt basisk och frätande. Därför måste skyddskläder an
vändas.

Intagsöppningen rivs och den brända kalken plockas ur, bit för bit 
till en container som täcks med en presenning när den är full. Sedan 
körs den till släckningsplatsen på vårt förråd i Djupqvior strax 
utanför Visby.

I samband med urtagningen görs också en sortering där dödbränd 
(för varmt) och obränd (för kallt) kalk avlägsnas. De dödbrända de
larna är oftast endast en halv centimeter in, och är inaktiva, dvs. de 
påverkar inte den släckta kalken, utan blir enbart ballast, små svar
ta korn. Kalkstenen förlorar omkring 1/3-del av sin vikt vid brän
ningen. Därför kan man med lite erfarenhet känna vilka stenar som 
inte blivit genombrända.

Den släckta kalken i kalkgraven. Foto: 
Ewa Sandström Malinowski.

Kalksläckning
Vi våtsläcker vår kalk, vilket innebär att kalken släcks med ett över
skott på vatten.

Tillvägagångssättet är följande:
300 1 packsten töms i en 1000 1 blandare försedd med lock. Från en 
cistern fylls biandaren med 600 1 vatten och locket stängs till. Efter 
några minuter börjar stenen falla sönder under kraftig värmeut-
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Plan och sektion av hur den släckta kalken tappas ur plåtkaret via en träränna ner i ett träkar med sil och vidare ner i kalkgraven.

veckling. Det bubblar och ryker. Biandaren sätts igång och får röra 
ca 10 min tills kalken blir som en fin välling. Vällingen töms via en 
ränna ner i kalkgraven. En sil av metallduk ser till att klumpar av 
osläckt kalk inte följer med ner i graven.

Gravarna ligger nedsänkta 2,5 m ned i den sandrika, genomsläpp- 
liga marken. Vaggarna består av betongplank och botten av plank 
med springor, som en del av överskottsvattnet rinner ut igenom.

De osläckta korn som kan ha passerat silen bör vara släckta efter 
ett par veckor. Efter två-tre månader är överskottsvattnet borta. På 
ytan ser kalken alldeles torr ut med stora och djupa ytsprickor. Men 
under har kalkdegen en krämig, nästan smörliknande konsistens. 
För att vara riktigt säkra på att kalken är fullständigt släckt, lagrar 
vi den i minst ett år. Våtsläckt kalk innehåller ungefär 50 procent 
vatten.

Vi förpackar vår kalkpasta i 20 1 plasthinkar med tätslutande 
lock. Vikten är 25 kg.

Den våtsläckta kalken används vid traditionell kalkputsning. Den 
är också speciellt lämpad för in- och utvändig kalkmålning samt vid 
renovering av dekorativt kalkmåleri.
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Traditionell tillverkning av ölandskalk 
för restaurering av historiska byggnader

Erik Wikerstål, Slottsarkitekt, 
Wikerstål Arkitekter AB, 
Helsingborg

Ett torn på Borgholms slottsruin. Foto: 
Ewa Sandström Malinowski.

Borgholms slottsruin. Foto: författaren.

Kalk till restaureringsarbeten vid Borgholms slottsruin 
och Kalmar slott

Bakgrund
Kalksten och kalk för byggnadsändamål har sedan tidig nordisk 
medeltid producerats på Öland och bevarade byggnadslämningar 
visar att man var väl insatt i konsten att mura och putsa med kalk
sten och kalkbruk. Redan under 1200-talet exporterades den hår
da, rödbruna kalkstenen, kallad ölandsmarmor, till östersjöstäder
nas kyrko- och klosterbyggen och under den svenska stormaktsti
den nådde stenexporten sin höjdpunkt. Stora partier sten skeppades 
till fästningsbyggena i Karlskrona och till återuppbyggnaden av 
Stockholms slott efter branden 1697.

Efterhand som kalkugnar uppfördes i närheten av utskeppnings- 
hamnarna, kom kalkstensexporten att kompletteras med försälj
ning av bränd kalksten för beredning av kalkbruk. Produktionen av 
bränd ölandskalk för byggnadsändamål har med traditionella me
toder pågått fram till början av 1900-talet, då industriellt tillverkad 
kalk och cement helt tog över marknaden. Omfattande restaure
ringsarbeten är under de närmaste åren aktuella för Borgholms 
slottsruin och Kalmar slott. Arbetena påbörjades vid Borgholms 
slottsruin 1996 och har därefter etappvis fortsatt. Båda byggnads-
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Kalkugn vid Borgholms slottsruin. Foto: 
författaren.

verken är ursprungligt uppförda med murverk och putsytor vars 
bruksbindemedel bränts av kalksten från Öland. Då Johan III lät 
förvandla Borgholms fästning till ett praktfullt renässansslott, 
brändes 3.500 läster kalk i ugnar på platsen. Lämningar från kalk
ugnarna finns att se i Borge Hage, strax söder om slottsruinen.

Det öländska kalkbruket, svagt gulfärgat på grund av sitt mine
ralinnehåll, var omtalat starkt och välägnat till murverksarbeten. 
Bindemedlet har tack vare sitt innehåll av 6-7 procent kalciumkisel- 
föreningar (Siö2) goda hydrauliska egenskaper och slottsanlägg- 
ningarnas ursprungliga fog och puts uppvisar fortfarande stor be
ständighet. Även under svåra förhållanden där källarmurverk står 
under konstant fuktpåverkan.

Projektet
Under 1900-talets olika reparationsarbeten har på båda slotten all
varliga misstag begåtts genom användning av betonginjiceringar i 
murverk, murcement och starkt cementhaltiga puts- och fogbruk. 
Projektets syfe är att befria murverket från all cementbruksfog samt 
därefter restaurera med ett kalkbruk tillrett av ölandskalk enligt 
ursprungligt utförande.

Projektet har förberetts genom provtagningar, analyser och prov
bränningar. En traditionell kalkugn har projekterats och byggts in
till Borgholms slottsruin. Ugnen är uppmurad av kalkstensflis i 
kallmur samt ett inre, cylindriskt schakt av eldfasta tegel. Vid ugns- 
pipans botten finns en eldningsöppning och en bit upp på baksidan 
en intagsöppning. Kalkugnen avslutas upptill med en svängbar rök
huv av plåt.

I kalkugnen bränns återigen den rödbruna, öländska kalkstenen, 
med ved på ursprungligt sätt och kalkbränningen blir en del av res- 
taureringsarbetet. God tillgång på kalkstensmaterial finns i närbe
lägna stenbrott.

Kalkugnen i genomskärning.

Kalkugnen i genomskärning med kalk
sten ilagd.
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Insättning av kalk i ugnen. Foto: författaren. Bränning. Foto: författaren.

Kalkugnen rymmer 7 m3 kalksten, omkring 0,3 m3 sorteras bort 
som dåligt eller överbränd sten. Varje bränning ger efter släckning 
ca 12 m3 kalkbindemedel. Två bränningar räcker till ca 60 m3 kalk
bruk av högsta kvalitet. Kh 1:1 till fogning och Kh 1:2 till murning. 
Samma blandningsförhållande som då Borgholms slott uppfördes.

Insättning
Sättet att stapla kalkstenen i ugnspipan påverkar bränningsproces- 
sen och temperaturfördelningen i ugnen under bränningen. I botten 
läggs kalkstenar på flatan så att en Y-formad kanal bildas. Däröver 
ställs kalkstensskivor på högkant, ungefär upp till den nivå där in- 
tagsöppningen börjar. Mellan stenarna ställs dragstockar, dvs. trä
stockar som brinner upp och bildar dragkanaler. Därefter staplas 
kalkstenar i hela ugnspipan så att de enskilda stenarna får hyggligt 
med luft omkring sig. Överst läggs ett täckande skikt av kalksten på 
flatan och hela insättningen täcks med två lager eldfast tegel. Slutli
gen muras intagsöppningen igen samt isoleras utvändigt.
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Bränning
Kalkbränningen är en enkel process varvid kalkstenen (CaC03) 
upphettas till 900-1000 °C, så att koldioxiden (C02) avlägsnas. 
Eldningen sker kontinuerligt och utan avbrott under de tre dygn 
som bränningen normalt varar. Vid varje bränning åtgår ca 22 m3 
ved. Stenen börjar bli genombränd när röken avtagit och det bildas 
blå lågor uppe vid kalkugnens topp. Genom att slå isär en av de övre 
stenarna kan genombränningen kontrolleras. Efter avslutad kalk
bränning måste den brända stenen svalna två till tre dygn innan den 
tas ut.

Släckning
Vid kalkens släckning tillförs den brända kalken vatten. Under vär
meutveckling tar den åt sig vattnet och bildar släckt kalk, kacium- 
hydroxid (Ca(OEl)2), vilket är den kalk som används för beredning 
av mur- och putsbruk. Vid släckningen ökar kalkens volym till det 
dubbla. Vid restaureringen av Borgholms slott släcks den brända 
kalken i samband med användandet och blandningen med grus, el
ler torrsläcks till ett kalkpulver som förvaras i lufttäta plasttunnor 
så att dess hydrauliska egenskaper ej går förlorade.

Ölandskalk. Foto: författaren.

Vad händer sen?
Fortsättningsvis skall kunskaperna och erfarenheterna utnyttjas vid 
restaureringen av Kalmar slott och andra byggnader inom Statens 
Fastighetsverks byggnadsbestånd. Härigenom garanteras byggna
derna en tekniskt och antikvariskt god framtid.

Förhoppningsvis kan projektet leda till att tillverkningen av tradi
tionellt bränd ölandskalk kan återupptas. De skandinaviska länder
na importerar idag stora mängder hydraulisk kalk från Jurabergen i 
södra Tyskland. Denna kalk är icke bränd på ursprungligt vis, hög- 
hydraulisk likt cement och förefaller olämplig i många restaure- 
ringssammanhang. En framtida möjlighet att köpa Ölandskalk 
skulle vara till stort gagn för framtida underhåll av våra kulturbygg
nader och ett behövligt komplement till den rena, icke hydrauliska 
restaureringskalk som sedan 1960-talet traditionellt framställs på 
Gotland.

Kalkugnen. Foto: Ewa 
Sandström Malinowski.
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Bygga nytt - skolor av tegel och kalkbruk

Bo Johanson, produktionsleda
re, Hed Fasad AB, (föredragshål
lare, författare till artikeln)

Birgitta Holm, arkitekt SAR, Bir
gitta Holm Arkitektkontor AB, (fö
redragshållare)

De tre objekten som denna redovisning rör är Strandskolan etapp 1, 
1995-1996, Strandskolan etapp 2,1998-1999, samt Träkvistasko- 
lan 1998.

Dessa tre objekten har det gemensamt, att deras bärande stommar 
är utförda som massiva murverk av tegel och kalkbruk.

Etapp 1 av Strandskolan utfördes som ett traditionellt tegel byg
ge, medan de andra två uppfördes med delvis bärande murverk, där 
bjälklagen till en början lades upp på prefabricerade hjärtväggar 
och stämptorn, Strandskolan etapp 2, eller på en stålstomme, Trä- 
kvistaskolan.

I det första fallet kom vi till en ren bottenplatta och kunde själva 
disponera arbetsområdet. Detta gjorde att vi kunde planera för en 
optimal placering av tegelupplag och bruksstationer.

Då den här typen av murningsobjekt kräver en stor personalin
sats, är det viktigt att störningsmomenten inom materialhantering
en kan minimeras. Det visade sig senare, vid de andra objekten där 
vi fick dela arbetsplatsen med andra arbetslag, att det var svårt nå 
samma effektivitet i materialhanteringen som i det första fallet.

En av fördelarna med att använda kalkbruk vid stora objekt, när 
man är många murare, är att starten på morgonen går smidigare. 
Man kan ta upp bruket på ställningen redan dagen innan, och kan 
alltså starta dagsverket direkt efter en omrörning av bruket i kär
ran. Dessutom blir bruket bättre och smidigare av att ha stått ett 
tag. Räknar man med 12-14 murare, så sparar man 4 till 5 mantim
mar i blandningstid på morgonen.

Annars var smidigheten en av fördelarna med kalkbruket, vilket 
murarna påpekade flera gånger. Det bruk som användes var fab- 
rikstillverkat torrbruk från Stråbrukens Häggviksfabrik, numera 
Optiroc. Blandarutrustningen varierade, både planblandare och ge- 
nomströmningsblandare kom till användning. Dessutom användes 
fabriksblandat våtbruk till den invändiga putsen.

Kyla och väta vid bygge
Den kalla årstiden är ett hinder vid murningsarbeten, så fort som 
temperaturen kryper ner mot +5 grader.

I de här relaterade fallen, endast Träkvistaskolan uppfördes under 
der varma årstiden, nämligen. Strandskolan etapp 1 påbörjades i 
oktober och avslutades i mars året efter. Etapp 2 i Strandskolan på
börjades i augusti och avslutades vid årsskiftet med den utvändiga.
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Arkitekt: Birgitta Holm Arkitektkontor AB Strandskolan uppförd 1995-1999, är en del av stadsdelscent
ret för Tyresö Strand. Den har bärande, massiva väggar av te
gel och lättegel, murade med kalkbruk. Foto: Åke E:son 
Lindman.
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Då återstod murning av några invändiga väggar samt all invändig 
puts.

Under vintern 1995-96, som bitvis blev ganska kall, utvecklade vi 
metoder för uppvärmning och intäckning av materialet och upp
värmning av arbetsplatsen.

Teglet levererades från Haga tegelbruk på lösflak. Detta underlät
tade uppvärmningen, då flaken var täckta med presenningar. Vi be
hövde bara ställa in en 10 kW elfläkt på flaket för att få tillräcklig 
värme vid temperaturer som var under noll. Med dubbla fläktar 
klarade vi kyla ända ner till omkring 15 minusgrader, då pågick 
uppvärmningen minst ett dygn före murningsarbeten.

Det var också viktigt att inte exponera teglet för kylan onödigt 
länge. Teglet ställdes upp på ställningen omedelbart före inmur- 
ningen. Tillsammans med det varma murbruket gjorde detta att 
murverket behöll värmen i över ett dygn efter uppförandet, eller till
räckligt länge för att överskottsvattnet skulle hinna försvinna. Vä- 
derintäckningen behölls dessutom intakt efter avslutad murning, 
med ett antal gasolkanoner gående under natten. På så sätt påverka
des inte den massiva väggen av kylan under de första dygnen. När 
sedan intäckningen flyttades till nästa ställe lades betongtäckmat- 
tor över murkrönet för att ytterligare behålla värmen i väggen.

För beredning av bruket, använde vi genomströmningsblandare 
monterade i stativ med vintermodul. Denna består av en varmvat
tenberedare, som är kopplad till biandaren, och en elfläkt på 2 kW. 
Det hela innesluts av ett tätt kapell runt stativet. Denna anordning 
gjorde det möjligt att få fram varmt bruk under den kalla perioden.

Vid en jämförelse mellan de två etapperna vid Strandskolan, visa
de det sig att den traditionella etapp 1 var lättare att täcka in och 
värma upp än etapp 2. Orsaken till detta var att på etapp 1 byggdes 
ställningen på båda sidor om väggen så täckningen på båda sidorna 
kunde fästas ihop till ett tätt tak över arbetsstället. Metoden kunde 
inte tillämpas på etapp 2 på grund av att ställningen där bara bygg
des på ena sidan om väggen.

Det stora problemet var trots allt inte kylan utan vätan. Murkrön 
täcks alltid, efter avslutad murning, med ett lämpligt material för 
att förhindra att nederbörd tränger ner i det nymurade murverket. 
Däremot är vatten som blir stående på bjälklagen och som kan su
gas upp i muren alltid ett problem. Det är viktigt att avleda detta 
vatten så fort som möjligt, eller att hindra det i möjligaste mån att 
komma i kontakt med de nedre skiften i väggen. Vi kom fram till 
följande procedur under etapp 1: Efter varje uppmurad stöt skrapa
des spillbruket ut från väggen och fick ligga kvar som en liten vall. 
Mellanrummet in till väggen fylldes med sågspån, som byttes ut mot 
torrt spån så fort som det hade blivit fuktigt. På så sätt kunde vi hål
la vattenflödet under kontroll tills bjälklaget hade monterats.

Vid etapp 2 och även Träkvistaskolan, med sina i förväg upplagda 
bjälklag, uppstod vid regn stora problem med vattenflöden från 
icke färdigställda tak och otäta bjälklag. Där lyckades vi ibland inte
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hålla vattnet under kontroll, med urspolade fogar och blöta tegel
stenar som följd.

En av kalkbrukets nackdelar är dess känslighet för regn i nymurat 
tillstånd beroende på att karbonatiseringen tar en relativt lång tid i 
jämförelse med hydrauliska bruk som härdar betydligt snabbare.

Den lärdom man får är att det nyuppförda murverket så långt det
ta är möjligt måste skyddas. Redan på projekteringsstadiet bör man 
tänka på hur man skall kunna skydda nyuppförda murar, eventuellt 
ändra monteringsordningen, avleda vatten från tak och bjälklag ge
nom tidigt monterade avloppsstammar etc.

Ett annat problem, som inte har med själva murningen att göra, 
utgör infästningar för t.ex. karmar, installationer och inredning. Är 
murverket nytt så kan, särskilt vid större dimensioner på infästning
en, enskilda tegelstenar skaka loss med dålig och osäker infästning 
som följd. Framför allt infästning i fog inte kan rekommenderas.

En lösning kan vara ”ny” typ av infästningsdetaljer, kanske en typ 
av plåt med gängfäste, eller en plugg med breda vingar som inte vri
der sig under iskruvningsmomentet. Framförallt skall man undvika 
att placera infästningar i närheten av murkrön, vid t.ex. i fönster- 
bröstningar eller takfot.

Jämförelse
Vid en jämförelse mellan de tre objekten kan man i efterhand kons
tatera att vid den traditionella byggmetoden vid

Strandskolan etapp 1, uppnåddes en högre produktionstakt än i 
de andra två objekten, trots sämre väderbetingelser. I genomsnitt 
uppgick skillnaden vid murning av 1%-stensvägg till 0,4 timmar per 
m2, och vid murning av 1-stensvägg var skillnaden 0,2 timmar per 
m2.

Denna skillnad orsakas av bland annat att man bara kunde bygga 
ställning på en sida vid DA-stensväggen vilket medför lägre mur- 
ningshöjder, t.ex. 1 meter istället för 1,5 meter, detta medför att 
ställningen måste höjas 5 gånger i stället för 3.

Andra faktorer som inverkar negativt på arbetstakten i de två se
nare byggen, är att man måste motmura bjälklagen underifrån, vil
ket innebär att de sista skiften måste muras över huvudhöjd. Denna 
typ av murning är både påfrestande och olämplig ur arbetsmiljö
synpunkt, den är dessutom sinksam. Denna uppfattning är också 
förankrad hos murariagen som utfört arbetena.

En ganska lustig detalj vid etapp 1 på Strandskolan var att när 
bjälklagen lagts på och fönstren monterats så upplevdes inneklima
tet som torrt och skönt trots ganska låga temperaturer. Mätningar 
som gjordes mellan den 21 och den 31 januari 1996 visade på en re
lativ fuktighet som varierade mellan 52 procent till 68 procent i en 
huskropp, i nedre planet av två, samt 62 procent till 90 procent i en 
huskropp i ett plan. Innetemperaturen låg, under de dagar mät
ningarna pågick, mellan 11 och 15 plusgrader.
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En fråga som sysselsatte oss var om vi skulle mura med hydrau
liskt kalkbruk med tanke på den instundade vinterperioden. Men 
efter resonemang med framför allt Ingemar Holmström vid Riksan
tikvarieämbetet, kom vi fram till att luftkalk var det bindemedel 
som skulle användas. Ett annat övervägande var om vi skulle an
vända våtbruk eller torrbruk. Det senare blev det som användes. 
Svårigheten att värma våtbruket blev den faktor som verkade i 
torrbrukets favör.

Ekonomiskt har alla objekten hållit sig innanför våra kalkyler, 
och vad mig är bekant även inom våra beställares ramar vad gäller 
stommar och fasader.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att kalkbruket definitivt 
har en plats inom modern tegelbyggnadsteknik och som ytbehand
ling både invändigt och utvändigt. Det gäller bara att vara väl förbe
redd och ta till sig all information man kan få, samt inte minst 
vidareutbilda sina murare i kalkbrukshantering.

Material som använts:

Strandskolan etapp 1 och 2

Fasadyta Haga Gripsholmsblandning sp NF MH 
25012062 1,3/35

Insida Haga lättegel NF MH 250*120*62 1,0/15

Murbruk Strå Kalkbruk K100/1250 3 mm Torrbruk 

Putsbruk Strå Kalkbruk K100/850 3 mm Våtbruk

Träkvistaskolan,

Fasadyta Kanik Industrifasad NE MH 250*120*62 1,3/35 

Insida Kanik lättegel NE MH 250x120x62 1,0/15

Murbruk Strå Kalkbruk K100/1250 3 mm Torrbruk 

Putsbruk Strå Kalkbruk K100/850 3 mm Våtbruk 

Ytputs fasad Pigmenterat Säckskurningsbruk 1 mm

Till överbyggnader av öppningar har vid samtliga objekt använts 
prefabricerade förspända tegelskift från Strå prefab i Sköldinge.
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Satsning på murat byggande

MPI Mur och Puts Information är en branschorganisation för mate
rialleverantörerna inom området murat och putsat byggande.

Syfte
Syftet med MPI:s verksamhet är att genom olika projekt skapa för
utsättningar för ett ökat murat och putsat byggande i Sverige samt 
att främja marknaden för produkterna puts, bruk, block, fasadsten, 
tegel med tillbehör.

Vårt syfte är också, att utifrån en helhetssyn på byggande och mil
jö visa de murade materialens möjligheter att skapa sunda, vackra, 
beständiga och prismässigt gynnsamma byggnader

Bärande murverk återkommer
Mitt i byggkrisens Sverige har nu under 1990-talet byggmetoden 
Bärande Murverk återkommit i en rad nybyggnadsprojekt. Vi tror 
att vi idag kan tala om en renässans för denna traditionsrika bygg
metod. Strävan efter att bygga sunda hus har varit ett av de viktigas
te argumenten vid återetablerandet. Framför allt har det byggts en 
rad skolor med murade stommar, men även på bostadssidan är in
tresset stort för bärande murverk, även där kan vi idag referera till 
ett antal uppförda projekt.

Kunskapsuppbyggnad projekt
MPI har under de senaste åren initierat och medverkat till en omfat
tande kunskapsuppbyggnad kring modernt, murat byggande i bä
rande murverk. De olika projekten har samlat kunskap från alla led 
i byggbranschen och engagerat arkitekter, byggherrar, förvaltare, 
materialtillverkare och entreprenörer.

Kvalitet
Under byggkrisens 1990-tal har metoden bärande murverk upplevt 
en renässans också tack vare en teknik som nu anpassats till moder
na krav som energiförbrukning, komfort och kretsloppsanpass- 
ning. Utvecklingen har framför allt varit märkbar i Skåne, vilket är 
naturligt med tanke på den kulturella tradition som denna byggme
tod har i södra Sverige. Det är därför vi anser att det både ur kvanti-

Christer Axelsson,
Mur och Puts Information AB
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ta tiv som kvalitativ synpunkt måste finnas stora och goda möjlig
heter till en fortsatt utveckling och förnyelse av det murade byggan
det i hela landet.

Ledstjärnan
Ledstjärnan för vårt arbete har varit idéskriften Bärande murverk i 
modern arkitektur. Den har varit grunden för att skapa ett ökat in
tresse för murat och putsat byggande. Stiftelsen Arkus och MPI har 
tillsammans med BFR varit bidragsgivare till denna skrift. Förfat
tarna till skriften framhåller att det finns anledning att ompröva de 
motiv som ledde till att metoden Bärande murverk i stor utsträck
ning övergavs i Sverige, mot bakgrund av dagens kunnande och 
krav.

LTH - forskning
1996 startade vi ett forskningsprojekt på LTH som skall ge oss mer 
insikt i vissa tekniska frågor vid återetableringen av Bärande Mur
verk som ett stomalternativ till stål, trä och betong.

Projektet är uppdelat i två huvuddelar:
• Murverk i byggsystem, ett tvärvetenskapligt systeminriktat 

projekt

• Karakterisering av murverks mekaniska egenskaper, ett renod
lat forskningsprojekt.

Normer handböcker
De senaste fem åren har vi också deltagit i att ta fram och revidera 
såväl normer som handböcker.

Genom provningar och dokumentation från olika projekt har vi 
redovisat underlag för myndigheterna som lett till ett antal föränd
ringar av materialegenskaper. De delmaterial som ingår i murverket 
har i många avseenden fått ett bättre materialutnyttjande.

BKR Boverkets konstruktionsregler
Murbruksklassen D, dvs. hydrauliskt kalkbruk, har återinförts som 
alternativ vid konstruktion med tegel och lättklinkerblock. Bruket 
kan under vissa förutsättningar användas till ytter- och innerväggar.

För utnyttjande av murverks bästa bärande egenskaper är förut
sättningen att det utförs i utförande klass I samt att materialet är 
tillverkningskontrollerat.

Vid murning med murbruksklass D skall muren under byggtiden 
skyddas från nederbörd samt temperaturerna säkerställas.

LTH projektet visar
Deformationskapaciteten i kalkbruk är 2-3 gånger större än i ett 
B-bruk, vilket är viktigt när man har tvångslaster på ett murverk.
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Tabell a. Lämpliga kombinationer av murstenar/mur
block och murbruk.

Material Byggnadsdel Murbruksklass en
ligt SS 13 75 19

Tegelsten Ytterväggar A1, B, C2, D2

Innerväggar A'. B. C2, D2

Armerade valv och A, B
väggbalkar

Skorstenar B, C2

Kalksandsten B3, C3

Betongsten A. B

Betongblock Grundmurar A. B

övriga väggar A. B. C2

Lättbetongblock Grundmurar B

Övriga väggar B, C2

Lättklinkerbiock Grundmurar B
övriga väggar B, C2. D2

(BFS 1998:39)

Vertikallastens inverkan på skjuvbelastade fogar

B-bruk, pn=0.8 MPa

V 0,80

D-bruk, pn=0.8 MPa

= 0,60

B-bruk, pn=0.2 MPa

« 0,40

D-bruk, pn=0.2 MPa~[

>0,0 200,0 25C
skjuvdeformation [mm/1000]

Figur: Miklos Molnar, LTH.
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HusAMA
Murbruksklasserna D och E finns idag definierade.

I utförandeföreskrifterna finns också infört om att murning och 
putsning med D-bruk skall skyddas från nederbörd samt tempera
turerna säkerställas.

Vid beskrivning av utförande med puts har en ny tabell införts, 
där dom olika delarna skall beskrivas: Putstyp, Material, Under
lag/Putsbärare, Förbehandling, Underbehandling och Färdigbe
handling.

Murverk ett alternativ
Inom den svenska murverksindustrin har nu insikten vuxit sig allt 
starkare, att det finns en potential för det anrika murverksbyggan- 
det även i ett modernt, kostnadseffektivt stombyggande. Från bran
schens sida anser vi att det är ett realistiskt alternativ att i dag bygga 
hus där man utnyttjar murverkets alla egenskaper inklusive förmå
gan att fungera som lastbärande, en av de bättre egenskaperna, och 
inte bara låter det fungera som en ”tegeltapet”.
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Tabell FS/1
Murbruksklass Bindemedel Bindemedel/ballast
Brukstyp Viktdelar Volymdelar
Murbruksklass A

Cementbruk Cement C 100/450 C 1:4
Kalkcementbruk Kalk + Cement KC 10/90/350 KC 1:4:15
Murcementbruk Murcement M 100/350
Murbruksklass B

Kalkcementbruk Kalk + Cement KC 35/65/550 KC 1:1:8
Murcementbruk Murcement M 100/600
Murbruksklass C

Kalkcementbruk Kalk + Cement KC 50/50/650 KC 2:1:12
Kalkcementbruk Kalk + Cement KC 35/65/650 KC 1:1:10
Murcementbruk Murcement M 100/900
Murbruksklass D

Kalkcementbruk Kalk + Cement KC 50/50/950 KC 2:1:18
Kalkbruk Hydraulisk kalk Kh 100/850 Kh 1:5
Murbruksklass £
Kalkbruk Kalkhydrat K 100/1050 K 1:5

Tabell: HusAMA

Framtiden
Med murverkets alla goda egenskaper såsom brandsäkerhet, hög 
varmekapacitet, estetik, boendekomfort, ekonomi, och kretslopps- 
anpassning som grund kommer vi att arbeta vidare för att öka kun
skapen om och användandet av det bärande murverket - på 
murverkets villkor.

Då kommer sekelskiftets och framtidens bostadshus att vara 
byggnadsteknikens höjdpunkt i vårt land, medan den idag domine
rade byggnadstekniken kan ses som en parentes i historien.
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Industrins möjligheter att förse byggnads
vården med kalkbruk efter år 2000

Sune Sjöström, utvecklingschef 
Optiroc AB

Företagspresentation
Kort presentation av Optiroc AB. Företaget ingår i Optiroc Group 
AB med verksamhet i 19 länder och som numera tillhör Heidelber
ger Zement AG.

Optiroc AB omsätter 750 miljoner och har ca 275 anställda. Bola
get tillverkar och marknadsför mineraliska produkter och system 
för bygg och anläggning. Optiroc är ett ungt företag med lång erfa
renhet. Optiroc AB är bara tio år gammalt men har sina rötter i Ce
menta Byggprodukter, Ernström, ABS och Stråbruken, företag med 
mer än hundra års erfarenhet.

Produktionsfaktorer
Företaget har kunnig personal med lång erfarenhet och fabriker 
från Sundsvall i norr till Kvidinge i söder. För tillverkning av kalk
bruk är Salafabriken väl rustad.

För att tillgodose marknadens produktkrav behövs moderna och 
flexibla fabriker. Detta innebär tillgång till silokapacitet för många 
råmaterial t.ex.:

Ballastmaterial

Bindemedel

Filler

natursand, tvättad sand, vit dolomit

släckt kalk (luftkalk), hydraulisk kalk (naturlig 
och mixad), cement, vitcement

dolomit

Tillsatsmedel luftporbildare, konsistensgivare

Tillgång till många råmaterial medger många intressanta kombina
tioner av bindemedlen och ballastmaterial för att balansera brukens 
egenskaper vad gäller styrka och arbetbarhet.

Standardsortiment

Kalkbruk:
SERPO 142 Kalkbruk

SERPO 144 Kalkbruk Fin 

SERPO 145 Vattrivningsbruk
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Hydrauliskt kalkbruk:
SERPO 1 09 Hydraulisk Kalkgrund

SERPO 148 Hydrauliskt Kalkbruk 

SERPO 152 Hydrauliskt Kalkbruk Fin 

SERPO 158 Hydrauliskt Kalkbruk Grov 

Kalkytputser:
SERPO 146 Kalkspritputs 5 mm Hand 

SERPO 147 Kalkspritputs 10 mm Hand 

SERPO 154 Hydraulisk Kalkspritputs 8 mm Hand

Putsfärger:
SERPO 242 CD Färg

SERPO 245 Hydraulisk Kalkfärg 

SERPO 246 Kalkfärg våt 

SERPO 248 Gotlandskalk 

SERPO 249 Kulturkalkfärg våt

Dessa produkter ingår också i Optiroc Group ABs internationella 
putsprogram. Intresset för kalkputs ökar också i andra länder.

Designade bruk
Med Optirocs flexibla fabriker finns möjligheten att designa bruk 
för att tillgodose behovet av speciella sammansättningar. Då detta 
kräver produktionsomställningar, unika råmaterial etc, betingar 
dessa produkter ett högre pris.

För rätt design krävs en systematisk analys. Auditoriets erfaren
het och kunskap innebär att hänsyn kan tas till givna betingelser, 
känd historik, konstruktion, fuktpåverkan, macro- och microkli- 
mat samt önskemål för att upprätta en kravspecifikation på brukets 
sammansättning.

Detta kräver samarbete mellan kulturvårdens representanter och 
industrin.

Kvalitet och miljö
Samtliga produktionsenheter i Optiroc AB är certifierade enligt ISO 
9001. Motalafabriken är dessutom certifierad enligt ISO 14001. 
Övriga fabriker miljöcertifieras under år 2000.

Denna verksamhetsstyrning innebär ständiga förbättringar och 
möjliggör för Optiroc AB att leverera produkter med jämn kvalitet.
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Utveckling
Utvecklingsavdelningens uppgifter består av produktunderhåll, 

överföra befintliga produkter till nya marknader samt utveckla helt 
nya produkter och system. Avdelningen består av ett 15-tal medar
betare.

Optiroc-Institutet
Vår egen skola för intern och extern utbildning. Utbildningen är 
både teoretisk och pratisk avseende var, när och hur Optirocs pro
dukter används.

Produktinformation och annan teknisk information är också till
gänglig på vår hemsida www.optiroc.se

Sammanfattning
Industrin och naturligtvis Optiroc AB har både viljan och möjlighe
terna att förse byggnadsvården med putsmaterial i framtiden.
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The Building Limes Forum

To encourage expertise and understanding in the use of 
lime in building
Today I want to speak of two different things: the Building Limes 
Forum and the Scottish Lime Centre, which is an institution that re
minds in some ways Raadvad in Danmark. Earlier during this con
ference it was said that the inspiration for the Nordic Limes Forum 
came from the United Kingdom and the Building Limes Forum. I 
should say that before that, the inspiration for using lime in the Uni
ted Kingdom and the discussion on lime came from Scandinavia to 
the United Kingdom. So, it has come back in a circle. The early in
spiration came from people like Curt von Jessen, from Ingmar 
Holmström, Roman Malinowski, Kirsten Trampedach, Jan Eric 
Lindkvist and many more people that we met at the first Eurolime 
conference in Copenhagen 1992. We have many Nordic members 
at the Building Limes Forum and I hope that you do not leave us 
now, when you have a forum of your own.

The Building Limes Forum was established in 1992 and it came 
about as a result of the proposals to involve the UK in the Eurolime. 
In fact it never really happened, because the UK government was 
not supportive and would not put money into it. We decided that 
what we needed was a group of people who were interested in lime, 
who would discuss ways of developing and learning about lime. 
The Building Limes Forum became the formal link that was able to 
communicate with our colleagues in the rest of Europe.

One of the important things about the Building Limes Forum is 
that it is just a forum, a meeting and a discussion group. It is not a 
policy group, not a trade group, it can not have a policy and can not 
promote any one idea. The members have different philosophies, 
different requirements and ideas. They meet together to discuss 
their ideas and to learn from each other, but there is not a uniform 
view which is the view of the Building Limes Forum, although there 
are many different types of people who are members.

There is a management committee that runs the day to day busi
ness of the Forum. The committee takes on individual tasks of dea
ling with the membership, being the treasurer, of publishing the 
Newsletter, of organising the Building Limes Forum conference eve
ry year. Each member of the committee has a responsibility to help 
with organising the Forum. The subscriptions paid by the members 
of the Forum pay the costs of that organisation.

At the present there are more than 350 members. From 17 or 18 
countries. Although most of the activities of the Forum take place in

Pat Gibbons, Director, Scottish 
Lime Centre Trust and Hon. Se
cretary of the Building Limes Fo
rum.

Summary a speech by Ewa 
Sandström Malinowski

Lime Newsletter
Gathering A AGM - What a feast!

Bridging a Gap at
Xamm H ater Lime, a day la remember

Omslaget till medlemstidningen Lime 
Newsletter. Bilden visar mötet på Irland 
där några medlemmar diskuterar valv
bygge med kalkbruk.
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the UK, the last Annual Gathering was held in Ireland which is close 
by and speaks the same language, but is in fact a different country. 
We have a number of members in America, quite a large number 
from Scandinavia and members as far away as Brasil and China. It is 
an interesting group. The people that belong to the Forum represent 
different professions and interests. There are conservators and ar
chaeologists, engineers, architects, building contractors and crafts
men, building producers and suppliers, manufacturers, students, 
research scientists, anybody who wants to belong to the Forum and 
who is interested in lime. There are members that are interested only 
in the historical side of ancient lime, people that are interested in 
how the Romans burned their lime, others are interested to know 
how to build new buildings with lime. Every type of interest is repre
sented. The Forum has special interest groups for people with parti
cular interests, for example lime burning group, research interest 
group and other informal groups.

Denna ugn är uppbyggd enligt ritningar 
av Vicat, fransk ingenjör, vid övergång
en mellan 1 700- och 1800-talet. Ugns- 
pipan är uppförd av stampad lera och 
vide (korgkonstruktion). Foto: Ewa Sand
ström Malinowski.

Inför varje Building Limes Forum års
möte uppförs en ny typ av kalkugn och 
kalk bränns och släcks. Hör bränns kalk 
i en "modern" experimentugn uppförd 
av medlemmarna på Building Limes Fo
rums årsmöte i Edinburgh 1996. Ugnen 
uppfördes av vermikulit och cement. 
Foto: Ewa Sandström Malinowski.
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What the members get out of the Forum is a range of different ac
tivities: regular publication of a newsletter and an annual publica
tion of articles and research reports which is called Lime News. 
There is a “book stall” that, a stock of different books about lime 
which can be bought by post or are available at meetings. A web site 
is just currently being installed. There is an Annual Gathering orga
nised each year at different parts of the country. That annual mee
ting has by tradition always started by the construction of a lime 
kiln and burning of lime. The kiln has tended to be constructed ac
cording to the local tradition in the area where we were meeting. We 
have had all sorts of kilns constructed and had burned different ty
pes of lime.

One of the ways to keep the members in contact is the publication 
of a list of names and addresses and a note on the topics that each 
member is particularly interested. The list is not available to anybo
dy who is not the member of the Forum. It means that every member 
can get in contact if with other members if he wants to discuss or get 
some information, or help with solving a special problem. He can 
refer to the list of 350 people. It is surprising how many friends you 
get in the Forum.

Although I have said that the forum does not have a policy, indivi
dual members can act on their own initiative. In the past at an An
nual Gathering, the forum has asked a particular member to take 
action on a special issue, but it has to be agreed by all the members 
at the time. So, we have had one member who has been involved 
with the British Standards Committee and indirectly through that 
with the European Standards Committee in helping to define the 
European standards for building limes. That is briefly what the Fo
rum is and what it can do.

”Be warned! Lime is very addictive!”
(Varning! Kalk är beroendeframkallande.)
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The Scottish Lime Centre

Pat Gibbons, Director, Scottish 
Lime Centre Trust and Hon. Secre
tary of the Building Limes Forum.

Kalkugnar från 1800-talet i Charleston, 
Skotland, säte för Scottish Lime Centre. 
Foto: Ewa Sandström Malinowski.

Background
The building industry in the UK in the second half of the twentieth 
century has largely failed to understand the nature and technology 
of traditional building materials. As a result, the vast majority of 
our traditional buildings are now routinely subject to inappropriate 
methods of repair and to the use of inappropriate materials, serving 
in many instances to reduce rather than prolong their life expectan
cy. Only where buildings are protected by special legislation is there 
any realistic possibility of sympathetic repair and conservation, and 
even then the skills and understanding to carry out this work are in 
short supply.

The Scottish Lime Centre
Against this background the Scottish Lime Centre was established 
in 1994 as an independent non-profit making organisation to provi
de training, specialist advice and research for traditional lime-based 
materials and skills. The Scottish Lime Centre (SLC) is a specialist 
training and resource centre for lime technology. The Centre is ma
naged by the Scottish Lime Centre Trust, comprising eight mana
ging Trustees who represent a wide range of expertise and 
experience in the use of lime for building construction and conser
vation. The Centre has five full-time professional staff, an admini
strator and other support staff. Other consultants contribute to the 
work of the Centre as required and close links are maintained with 
the original Lime Centre in England. The offices and training work
shops are located in Charlestown, close to Edinburgh, at the site of 
Scotland’s most famous historic lime works. Regular training 
workshops are held at the SLC and other specially commissioned 
workshops are held at various locations throughout Scotland (and, 
occasionally, elsewhere).

The income of the Scottish Lime Centre Trust is derived from a 
combination of fee-paid work (mainly technical publications and 
specialist professional consultancy) and training workshops. There 
is normally a small proportion of grant income available, but the 
Trust has no long term Government grant support.

The training workshops organised by SLCT are complementary 
to, but outside, the formal pattern of training provision in the UK. 
We believe that, to be effective, ‘conservation’ training must be ba
sed on a broad foundation of traditional building technology and of 
traditional building materials and skills. ‘Mainstream’ training and
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education at all levels of the building industry is almost exclusively 
concerned with modern materials and new building. Nowhere does 
traditional building practice receive more than a passing reference, 
and it is left to a few specialist post-graduate courses to develop any 
interest in the subject (usually through the medium of specialist 
‘conservation’ training). As a result, the majority of building crafts
men lack any real understanding of the technology of traditional 
materials or of the appropriate maintenance of existing masonry 
buildings.

The technology of traditional buildings and building construction 
is generally simple and logical. The relevant craft skills were develo
ped over a long period of time and relate directly to the materials 
employed. For the repair of existing traditional buildings, traditio
nal materials and techniques almost invariably provide the most 
effective solution. However, their use requires familiarity and 
understanding, a common-sense approach and an ability to see and 
understand the building as an entity. It also requires - as should any 
process of construction - the application of appropriate standards 
of workmanship and site practice. Good quality, traditional 
lime-based materials are now fairly widely available and, currently, 
the most critical requirement is for the achievement of good wor
king practice, both on site and in relation to planning and manage
ment of traditional building activities. It is within this area that 
appropriate training is most lacking and most required. A critical 
step in the achievement of any improvement would be the 
re-introduction of basic traditional building materials and of tradi
tional building technology and practice into main-stream building 
trades training, and into the training of building managers and pro
fessionals. This is the focus of current SLC training activities, where 
we provide, in effect, supplementary training for a wide range of 
people involved with building repair and conservation.

Tillsatser och ballastmaterial till kalkbruk 
utställda på ett årsmöte för Building Li
mes Forum. Foto: Ewa Sandström Mali
nowski.

SLC training activities
The services provided by the Scottish Lime Centre include training, 
consultancy, materials analysis, research and technical publica
tions.

Practical training workshops.
Practical training workshops form the core of the training activities. 
These workshops are held at the Scottish Lime Centre once a week 
(except during the winter months). In addition, specially commis
sioned workshops are held at various locations throughout Scot
land. The main aim of these general training workshops is to 
introduce building professionals, craftsmen and owners to the basic 
principles of working with traditional lime-based materials. The 
courses focus on practical activity and relate theoretical and back
ground information to real situations. The workshops also provide 
an opportunity to practice or expand individual craft skills, but they 
are not intended to develop specialist skills from scratch. The prac-

Scottish Lime Centre demonstrerar kalk
släckning. Foto: Ewa Sandström Mali
nowski.
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tical workshops are grouped into a series of six one-day modules - 
the first being an introduction to the technology of lime, followed 
by an introduction to the characteristics and use of hydraulic limes. 
Further individual days are devoted to masonry (construction and 
repointing), external rendering and harling, internal plasterwork, 
and limewash and lime treatments, etc. Additional special work
shops are held in response to demand, eg repair of masonry arch 
bridges, conservation of decorative and moulded plasterwork, ma
terials evaluation and analysis. Specially commissioned workshops 
are often geared to the needs of the client in relation to a particular 
building and might, for example, involve SLC staff spending a day 
on site with a contractor’s workforce at the start of a repointing or 
harling project. The Scottish Lime Centre normally holds around 
30 one-day workshops each year (once a week except during the 
winter), as well as up to 8 or 10 specially commissioned training 
days and a number of short talks for groups of building professio
nals, catering, in all, for approximately 500 participants.

Apprentice and industry training schemes.
With the development of a new permanent training workshop site 
and the appointment of a full time training manager the programme 
is now being expanded to include a modular training package to 
supplement the current ‘modern’ building industry apprenticeships, 
and to provide ‘in service’ training and skills upgrading for 
established tradesmen. The pilot for this package is being run with 
Historic Scotland apprentices from December 1998.

Historic Scotland Building Conservation Fellowship scheme.
Over the last three years the SLC has worked closely with Historic 
Scotland in developing the Building Conservation Fellowship sche
me and at present two students are on a two year placement with the 
SLC under this scheme. The students’ programme includes theoreti
cal and practical work with SLC, including a ‘live project’ which re
quires the students to manage and undertake a small practical 
conservation project; periods of academic study and placements to 
gain practical experience with other specialists. One of the Fellow
ship students was chosen in 1997 to represent the UK in the Europe
an ‘Leonardo’ project for conservation site managers.

Other training activities.
Seminars and lectures are provided for building professionals and 
other groups, with topics ranging from specification and site mana
gement to local history and Scottish building traditions and techni
ques. When time permits free ‘lime days’ have been provided for 
groups of university or college students and for school children.

The Scottish Lime Centre also provides student placements, for 
example a 6 week period of instruction and practical work was ar
ranged for a conservation architect from the National Trust for In
dia. Other shorter placements have been provided for volunteers
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who work with the SLC in return for attendance at workshops and 
other general experience.

Consultancy
In addition to training, SLCT provides a specialist professional con
sultancy service. This service includes inspection and reporting on 
conservation and repair needs of individual traditional or historic 
buildings; preparation of recommendations for conservation and 
repair works; and, where required, preparation of detailed contract 
specifications. This service also includes detailed examination and 
evaluation of historic materials, such as original lime-based mor
tars.

SLCT has a small laboratory, undertaking microscopic (eg thin 
section) examinations; simple proportional analysis of lime/sand 
proportions in mortars; and detailed characterisation of sands. 
Other specialist analysis services are sub-contracted from specialist 
laboratories. A database of all currently available Scottish sands is 
held by SLCT.

Research
SLCT is currently participating in a major research project with the 
University of Paisley and Masons Mortar (material producers), in
volving investigations into the technology of traditional limebur
ning, using a specially constructed ‘traditional’ shaft kiln.

Other smaller research projects are undertaken in house from 
time to time.

European projects
SLCT is the managing partner for an EC Raphael project entitled 
LIMEWORKS, which involves investigation and conservation of 
three historic limekilns sites in Scotland, Norway and Austria, and 
associated research and investigation of the properties of traditio
nally produced limes.

SLCT is also participating in two other EC projects currently at 
the development stage.

In conjunction with Historic Scotland, SLCT have been involved 
in the building limes working group of an initiative under the 
Co-operation on Science and Technology programme.

Technical publications
SLCT has produced several ‘Technical Advice Notes’ for Historic 
Scotland, including ‘Preparation and use of Lime Mortars’, ‘Con
servation of Lime Plaster’ and ‘Case Studies of Traditional External 
Render’.
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Three further publications are in progress for Historic Scotland (a 
detailed guide to external render materials and practice, a guide to 
Scottish sands for building conservation and a technical publication 
on the care and conservation of Scottish Cl7 decorative plaster- 
work). In addition SLCT are publishing a guide to hydraulic limes.
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Nordisk Forum for Bygningskalk 
- samarbejde og planer

Kalk er ikke noget nemt materiale at arbejde med. Det kræver en 
stor viden og erfaring i forhold til såvel produktion, projektering, 
konstruktion og håndværksmæssig udførelse. Det er ret interessant, 
at de 4 nordiske lande på mange måder har dyrket hver sine specia
ler i forsøgene på at udforske brugen af kalk og kalkmørtler.

Sverige har især arbejdet med kemiske analyser af gamle og nye 
facadepudser, målinger af fugttransport m.v., udført på stedet og i 
laboratorier, i Finland har man ligeledes arbejdet med de kemiske 
aspekter, herunder pore- og krystalstrukturer samt metoder til vur
dering af kalkpuds i mikroskop, I Norge har man bl.a. undersøgt de 
historiske håndværkstraditioner, gennem interviews af ældre 
håndværkere og i Danmark har man især dyrket produktionen af 
kulekalk og hydraulisk kalk efter gamle traditioner, den praktiske 
håndværksmæssige udførelse samt afhjælpning af konkrete skader

De Nordiske lande har egentlig ret overensstemmende historiske 
og vel også klimattiske forudsætninger for brug af kalk og 
kalkmørtler: Anvendelsen af lokale kalkforekomster, brænding af 
kalken i lokale skaktovne med træ eller alunskifer, senere kul som 
brændsel, stort set samme byggeskik for murede bygninger og stort 
set samme håndværksmæssige traditioner. I dag er hovedparten af 
bygningskalkproduktionen samlet i eet, nordisk firma.

Der er derfor alt mulig grund til at samarbejde og koordinere de 
nutidige nordiske bestræbelser, erfaringer og kundskaber på dette 
område. Et første forsøg blev gjort i 1992-93 i forbindelse med det 
fælleseuropæiske projekt eurolime, hvor der under en konference 
i København i 1993 blev forsøgt dannet en eurolime nor- 
DEN-gruppe med et konkret tværnordisk forskningsprojekt som 
formål.

I 1997 fik Ewa Sandström Malinowski fra Chalmers Tekniska 
Högskola i Göteborg, Britt Alise Hjalmeland (Norge) og Raad- 
vad-Centeret bevilget et 3-årigt kalkforskningsprojekt under 
NOS-H, Nordisk Samarbejdsnemd for Humanistisk Forskning, 
kaldt Kalk i byggevirksomheden i Norden. Traditioner, brud, revi
talisering. Dette projekt udnytter og samarbejder netop denne klare 
”arbejdsdeling” på kalkforskningsområdet mellem de nordiske 
lande.

Søren Vadstrup Centerleder, ar
kitekt m.a.a., RAADVAD, Nordisk 
Center til bevarelse af Håndværk. 
Danmark
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En udløber af dette projekt var at etablere ”Nordisk Forum for 
Bygningskalk” under et stiftende møde i Raadvad-Centeret i april 
1999.

Formål
Formålet med at danne et nordisk forum för bygningskalk er, 
med inspiration fra England, Scotland og Irland, hvor netværket 
”Building Eimes Forum” har eksisteret i 5-6 år, at samle producen
ter, håndværkere, rådgivere, myndigheder, forskere, etnologer og 
andre kendere, brugere og interesserede i kalk i byggeriet til et årligt 
seminar, hvor man kan:
. udveksle erfaringer

. afdække behov

. producenter, håndværkere, rådgivere osv.

• høre om og se nye produkter eller forskningsresultater

• præsentere ideer, nye projekter, ny viden 
. samarbejde over de nordiske grænser

Emner:
De emner, der kan drøftes på nordisk forum för bygningskalk 
er f.eks.:

Traditionel/ industrielFremstilling

Anvendelse
Udførelse

Egenskaber

Erfaringer

Restaurering/ nybyggeri 
Håndværket/ normer og specificationer 

Tekniske/ miljømæssige 

Producenter/rådgivere, håndværkere

Ud over dette er et almindeligt socialt samvær tværs over de nordis
ke grænser også en vigtig del ad formålet.

Organisering:
NORDISK FORUM för bygningskalk er organiseret som en almin
delig medlemsforening med en bestyrelse, formand, kasserer, en år
lig generalforsamling og et årligt medlemskontingent. Bestyrelsen 
består af 5 medlemmer fra de nordiske lande, valgt på generalfor
samlingen.

RAADVAD-CENTRET i Danmark, der var vært for det stiftende 
møde, den 22.-23. april 1999, fungerer som sekretariat og adminis
trator.
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Raadvad-Centerets forsøgskalkovn, der 
kan brænde ca. IO kg kalk og produce
re ca IO liter kulekalk per brænding 
blev demonstreret under det stiftende 
møde i Nordisk Forum for Bygningskalk 
i Raadvad-Centeret i april 1999.. Teg
ning: Arkitekt m.a.a. Peter Wolfsberg, 
der er Centerets kalkbrændingsmester.

Aktiviteter
Ud over selve årsmødet, der finder sted een gang om året på skift i 
de nordiske lande, og hvor der præsenteres relevant stof fra den 
praktiske verden, vil bestyrelsen udsende et nyhedsbrev, der hol
der medlemmerne orienteret om andre relevante møder og semina
rer, nye bøger, publikationer eller forskningsprojekter, nye firmaer, 
produkter eller viden-Centre. Med nyhedsbrevet følger også enkelte 
faglige artikler med et vist nyhedsindhold.

Nordisk Forum for Bygningskalk har allerede oprettet en ”hjem
meside” på Internettet, som en del af Raadvad-Centerets 
Web-platform, på adressen: www.raadvad.dk. Her kan man læse 
Foreningens vedtægter, formål, bestyrelse, seneste nyhedsbrev, tid
ligere og kommende arrangementer, faglige artikler og andre nyhe
der.

Op til arrangementer m.m. udsender foreningen en elektronisk 
nyhedsbrev til de medlemmer, der har meddelt deres e-mail-adres- 
se.
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Endelig udgiver Nordisk Forum for Bygningskalk forskellige 
publikationer, bl.a. med gode indlæg fra Seminarer og arrange
menter, bl.a. den, du lige nu har i hånden, fra Foreningens første se
minar på Fäckö Slott i august 1999.

Medlemskontingent:
Firmaer: 500,- Dkr/år 

Enkeltmedlemmer: 250,- Dkr/år 

Studerende: 100,- Dkr/år

Bestyrelsen per 23.4.1999:
Formand/ordførende: Arkitekt m.a.a. Søren Vadstrup, Danmark 
Sekretær/ kasserer : Arkitekt m.a.a. Anne Findegaard, Danmark 
Civ.ing., docent Anders Nielsen, Danmark, Arkitekt m.a.a. Ola We- 
debrunn, Danmark/Sverige, Arkitekt, tekn. dr. Ewa Sandström Ma
linowski, Sverige, Bebyggelseantikvarie Jörgen Renström, Sverige, 
Etnolog Britt Alise Hjalmeland, Norge, Dr. Chemist Thorborg von 
Konow, Finland.

Fektor, Arkitekt m.a.a. Curt von Jessen, Danmark var æresmed
lem af foreningen til sin død i december 1999.

Gruppbild från det stiftande mötet på 
RAADVAD, Curt von Jessen till vänster om 
ugnen. Foto: Anne Lindegaard.







NORDISKT FORUM FÖR BYGGNADSKALK 
NORDISK FORUM FOR BYGNINGSKALK 
POHJOISMAINEN RAKENNUSKALKKIFORUM

Kalk har använts i byggnader alltsedan det medeltida kyrkobyggandet. 
Den fortsatta utvecklingen har varit likartad i hela Norden men 
regionala variationer förekommer. Byggnader murades fram till 
1950-talet i huvudsak av tegel och kalkbruk. Material- och hantverks- 
kunnandet var väl grundat inom byggnadsindustrin. Efter 1950-talet 
blev kalk undanträngt av cement som har visat sig dåligt anpassat till 
äldre murverk. Brottet i traditionen att framställa och hantera kalk
bruk har därför lett till en kris för byggnadsvården och kulturvården. 
Idag är intresset åter väckt både för murat nybyggande och för kalk.

Denna rapport är en dokumentation av konferensen Kalk och 
hantverk för byggnadsvärd och nybyggnad som ägde rum på Läckö 
slott den 26-27 augusti 1999. Konferensen anordnades av Nordiskt 
forum för byggnadskalk och var ett nordiskt möte för kunskapsupp
byggnad och erfarenhetsutbyte mellan olika yrkesgrupper som arbetar 
med kalk och murat byggande.

Riksantikvarietämbetets förlag ISBN 91 7209 189 4


