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ALLMÄN BESKRIVNING, syfte och målsättning
Kyrkan hade mikrobiella angrepp av mögel typ aspergillius1 i sakristian, vapenhuset och i
mindre delar av kyrkorummet. Mest drabbat var sakristian och vapenhuset där angrepp
förekom på inredningen och de lösa inventarierna. I Sakristian fanns omfattande
angrepp på väggar och i tak. I kyrkorummet var angreppen lokaliserade till hörn vid de
norra väggarna.
Mögel förekom på fast inredning och på flera av de lösa inventariernas baksidor
(målningar, tavlor, golvur, möbler mm).
Inredning och inventarier var ytsmutsade och dammiga och i behov av mögelsanering
och rengöring från ytsmuts och damm.
Kraftigare och mer omfattande spjälkningar av färgskikt förekom på altaruppsatsen och
läktarbarriären. Områden med mindre omfattande spjälkningar fanns på bemålning på
altaret, altarringen och orgelfasaden. På målningarnas förgyllda ramar under läktaren
fanns spjälkande förgyllning samt mindre bortfall av ornament. Flera av de mindre
begravningsvapnen uppvisade mindre områden med spjälkningar i färgskikt.
På en del inventarier har skador som mindre partier med färgbortfall orsakat estetiskt
störande vita fläckar (lakuner) där underliggande spackel/grundering är synligt. På en
del inredning förekommer även mindre repor och stötskador i ytskikt.
Muralmåleri och väggar hade ytsmuts, mindre områden med mögel i hörn och mekaniska
skador med bortfall av färg och puts.

DOKUMENTATION
Konserveringsrapport med fotodokumentation har utförts enligt berörd myndighets
föreskrifter och lämnades till beställare inför delbesiktning och slutbesiktning. I
rapporten har skador, material, metod och omfattningen av åtgärder redovisats. För
måleri på puts har åtgärder karterats på fotografier.

1

Se bifogad rapport Bilaga nr 3
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OBJEKT - beskrivning och konserveringsåtgärder

Objekt 1: Altaruppsats
Skador före konservering
Små bortfall av färgskikt fanns på flera mindre områden. Pelarna framstod som mycket
gula och blanka på grund av en tjockare gulnad fernissa. På huvuden och figurerna
förekom spjälkande ytskikt i form av blåsbildningar och färgresningar.
Skadorna hade gett upphov till bortfall av ytskikt med blottlagd underliggande vit
grundering. Skadorna var som mest omfattande på broskverks-ornamentiken, lister
nedtill och områden runt inskriptions-tavlan. Omfattningen av spjälkningar utgjorde < 1
% av ramverkets totala yta och när det gäller bortfall fanns ett 10-tal större och
40-50-tal mindre. Alla ytor var dammiga och hade även hårdare bunden smuts. Flera av
figurerna är sedan tidigare bättringsmålade. Troligen är delar av förgyllningen sekundär.
Det fanns spår från stearinstänk på nedre delar. Den vänstra vingen på den översta
puttin längst mot norr var lös.

Utförda konserveringsåtgärder
Ytrengöring från ytsmuts och stearinstänk utfördes parallellt med säkring av lösa
färgskikt. Arbetet utfördes på mindre områden i taget för att undvika att smuts skulle
få fäste under konsolideringen. Lösa färg och förgyllnings flagor konsoliderades med
MFK 100%. Ytorna var på flera områden nedbrutna och på vissa ytor övermålade. Vissa
ytor hade smuts som områdesvis fått så hårt fäste att den inte gick att avlägsna.
Rengöring utfördes med vatten tillsatt 1 droppe tensid och sedan med citronsyra 2 %ig och pH 6 och sedan efter-rengjordes ytorna med rent vatten. Fernissan på pelarnas
marmorerade områden avlägsnades med etanol/isopropanol. Retuscher av störande
bortfall har utförts med akvarell på de lakuner som bedömdes vara synliga från golvnivå.
Områden med polér-förgyllning rengjordes med alifatnafta på bomull.
Stearinstänk avlägsnades med en träspatel och bensin på bomull. Den lösa vingen
limmades med kallim (animaliskt)
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Foto: Detalj av altaruppsats innan konservering. Bild till vänster i vanligt ljus,
bild till höger i UV-belysning.

Foto: Efter konservering.
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Foto: pelare på altaruppsats under avlägsning av mörk
fernissa.
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Foto: Fernissa i uv-ljus. Altartavla innan konservering.
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Foto: Efter konservering och förgylling
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Foto: Altaruppsats innan konservering. Juni 2018
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Foto: Efter konservering och omförgyllning, Juni 2019
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Objekt nr 2: Altare

Skador före konservering
På bemålning finns flera områden med spjälkande ytskikt, främst på sidan av altaret som
vetter mot söder. Skadorna yttrade sig som små, spröda och uppresta flagor. Skadorna
hade lett till mindre bortfall av färg. Ett tiotal äldre missfärgade retuscher fanns främst
på sockeln nedtill. Sockeln uppvisade en del nötskador på färgskikt. Ytorna är generellt
smutsade, varav en del med kraftigare ytsmuts.
Utförda konserveringsåtgärder
Rengöring från ytsmuts med bunden fukt tillsatt en droppe tensid (diskmedel). Fixering
av spjälkande ytskikt med MFK (Medium für Konsolidierung, Lascaux). Retuschering
vidtas av störande bortfall och nötskador i ytskikt. Korrigering utfördes av äldre
missfärgade retuscher. Den nedre sockeln målades om av Linoljemålarna med linolja
(se s 12).

Foto: Altaret före konservering. Knäpall med gammal klädsel.
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Foto: Efter konservering.
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Objekt nr 3: Altarring

Skador före konservering
Brunmålad och profilerad list under överliggaren uppvisade omfattande områden med
spjälkande ytskikt och missfärgade äldre retuscher eller påmålningar som fungerat som
bättringar på tidigare skadade områden. Övrig bemålning var huvudsakligen stabil och i
god kondition. Mindre spjälkande färgskikt fanns, bland annat på balusterdockor. Brun
list nedtill var något blekt. Äldre retuscher och bättringar fanns, varav en del
missfärgade. Sockel-partiet och andra delar av altarringens nedre kant är ommålat vid
något senare tillfälle.
På sockel-listen var färgskiktet mycket nött.
Plintarna hade sprickor i träet på ovansidorna. Ytornas färgskikt var en blandning av
ommålade ytor, retuscher och tidigare bättringar varav en del hade mörknat och gulnat
med åren. På en del ytor förekom områden med spjälkande färgskikt. Den stoppning
som fanns var kraftigt nedbrutet skumgummi (från oljeindustrin).

Utförda konserveringsåtgärder
Samtliga ytor rengjordes, löst sittande ytskikt fixerades till underlaget med MFK och
bortfall retuscherades. Altarringens ytor i nedre del hade omfattande områden med
skador och målades därför om. Det gällde i första hand den bruna övre listen på insidan,
sockel-list på utsidan samt en del av de nedre ytorna på plintarna.
Ny stoppning och beklädnad på knäfallet och överliggaren utfördes av Möbeltapetserare
Mats Lundin. Montering av 3 – 4st lösa skivor av kryssfanér, ca 12mm på knäfallet, som
underlag för stoppningsarbetet och omklädseln som därefter skruvades på plats.
Skivorna gör att de går att skruva loss från underlaget vid ny omklädsel vilket
underlättar arbetet. Byte av stoppning till en klassisk stoppning med krollsplint och
tagel, vävar av linne och domestik.
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Foto: Delar av altarring och altare som målades om av Linoljemålarna. Innan
måleriåtgärder och
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Foto: efter konservering och delvis ommålning med linoljefärg.

Sida 18 av 126

Foto: Altarring före konservering och byte av tyg.

Foto: Altarring efter konservering, delvis ommålning och byte av klädsel.
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Objekt nr 4: Predikstol med ljudtak

Skador före konservering
Ytorna var generellt smutsade. Finare torksprickor förekom på undersida av taket. På
det krönande lammets ena ben fanns en äldre tork-spricka i träet.
Tre av pyramiderna (obeliskerna) som är skurna i trä stod lösa utan förankring till
predikstolens tak. Fina tork-sprickor i trä förekom i nischernas baksidesstycken, på
undersidan av korgen samt i inskriptions-tavlorna.
Små blåsor i färgskikt fanns på dörrens insida på den översta spegeln.
Duvan hängde i ett gammalt snöre med dålig hållfasthet. På limfärgs-målade ytor på
takets undersida förekommer mörk prickbildning. På limfärgs-ytan förekom även små
fuktrosor samt en del stötmärken och missfärgningar i färgskiktet. På utsidan av
predikstols-korgen på den del som finns på andra sidan trappan fanns en förgylld list där
förgyllning saknades.

Utförda konserveringsåtgärder
Rengöring från ytsmuts utfördes initialt vid
dammsugning på alla ytor och sedan avlägsnades
hårdare bunden smuts med bundet vatten tillsatt en
droppe tensid på bomull på de ytor som tålde fukt. Ytor
som inte tål fukt efter-rengjordes med sotsvamp.
Översyn av samtliga infästningar av skulpturala detaljer
och ornament utfördes. Pyramiderna (obeliskerna) som
är skurna i trä har säkrats med mässingstråd som enkelt
kan avlägsnas i framtiden utan att nya hål gjordes. Lös
färg konsoliderades med MFK. Snöret till duvan byttes
ut till mässingstråd. Retuschering av störande bortfall
och andra störande skador i ytskikt utfördes med
akrylfärg. På utsidan av predikstolskorgen på den del
där förgyllning saknades retuscherades förgyllningen
med iriodin metallpulver löst i schellak.

Foto: Predikstol före konservering
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Foto: Krön över dörr mot trappa till predikstol. Innan konservering.

Sida 21 av 126

Foto: Efter konservering.
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Objekt nr 5: Bänkinredning

Skador före konservering
Fast bänkinredning från 1960-talet
Trä och ytskikt var stabilt och i god kondition. Mindre bortfall samt små stötskador och
repor fanns i ytskikt. Ytorna var lättare smutsade.
Lösa bänkar från 1800-talet
Trä och ytskikt huvudsakligen var stabilt och i god kondition. Mindre bortfall samt små
stötskador och repor fanns i ytskikt. Ytorna var smutsade.
Det fans inget mögel på eller under bänkarna. Bänkarna är senare ommålade (ådrade)
Utförda konserveringsåtgärder
Rengöring/sanering från ytsmuts och mögelangrepp vid dammning och sedan rengöring
med vatten.
Retuschering av störande skador i ytskikt utfördes med akryl konstnärsfärg. Djupare
skador spacklades med Modostuck innan de retuscherades.

Foto: Bänkar innan konservering.
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Foto: Exempel på skada på
bänkinredning. Innan

Foto: Efter konservering.

Foto: Efter konservering.
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Objekt nr 6: Läktare

Skador före konservering
Alla ytor var dammiga och smutsiga. Det fanns horisontal sprickbildning i trä på små
speglar med målade lagerkransar. Områden med fina spjälkningar i färgskikt fanns på
beige-målade fält nedtill samt på vitmålade speglar på norra sidan. Skadorna hade även
gett upphov till mindre bortfall av färg. På flera av de nedhängande knopparna förekom
kraftiga spjälkningar i färgskikt, viket lett till omfattande bortfall av färg.
På pelarnas marmorerade kapitäl fanns områden med kraftiga spjälkningar i färgskikt,
vilket lett till en del färgbortfall. På svart marmorering förekom fina blåsbildningar i
färgskikt på flera ställen och flera områden med äldre målade bättringar i svart oljefärg.
På läktarens undersida var det mörka genomslag i färgen från underliggande kvistar i
träet. Barriärens insida hade mindre nöt- och stötskador i ytskikt. Läktarens ytor var
smutsade.

Utförda konserveringsåtgärder
Rengöring från ytsmuts utfördes först med dammning med mjuka borstar och
dammsugare och sedan med vatten tillsatt tensid och 1-2 %-ig citronsyra i vatten.
Fixering av spjälkande färgskikt och förgyllning utfördes med MFK och Plextol 498 D.
Färgbortfall som bedömdes vara synliga från betraktare från golvnivå har spacklats upp
i nivå med Modostuck och sedan retuscherats integrerande med akrylfärg av
konstnärskvalité. Pelarna fernissades med en matt fernissa, Windsor & Newton matte
varnish som i framtiden kan avlägsnas med alifatnafta.

Foto: Läktarfront innan konservering.
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.

Foto: Tak under läktare under rengöring.
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Objekt 7: Orgelfasad
Skador före konservering
Orgelfasadens ytor var smutsig med tjockare skikt av damm på horisontella ytor. Det
fanns finare sprickor i fogar. På fasadens nedre halva fanns områden med färgbortfall i
anslutning till skarvar i trä.
Utförda konserveringsåtgärder
Rengöring från ytsmuts utfördes med bunden fukt tillsatt en droppe tensid.
Löst sittande färg- och förgyllnings-skikt konsoliderades med MFK och Plextol D498.
Retuschering utfördes på orgelfasaden med akrylfärg av konstnärskvalité.
Insidan dammades med dammsugare där det var möjligt att komma åt.

Foto: Krön på orgelfasaden innan konservering.
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Foto: Orgelfasad innan konservering.
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Foto: Efter konservering.
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Foto: detalj från krön på orgelfasad. Under konservering.
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Objekt 8: Bröstningspanel västvägg under läktaren

Skador före konservering
Trä och ytskikt var i stabilt skick. I nordvästra delen var panelen mögelangripen, Mindre
nöt-, rep- och stötskador fanns i och på ytan.

Utförda konserveringsåtgärder
Sanering och ytrengöring från smuts och
mögelangrepp utfördes med dammsugare
och mjuka borstar och sedan med vatten
tillsatt en droppe diskmedel på en
mikrofibertrasa. Retuschering av störande
skador i ytskikt utfördes med akryl
konstnärsfärg från Windsor & Newton.
Elledningar målades in integrerande med
akrylfärg.

Foto: Bröstningspanel innan konservering och
sanering.
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Foto: Efter konservering.
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Objekt 9: Två obelisker
Skador före konservering
Ytorna var dammiga och smutsade.
I träet på den norra obelisken förekom
torksprickor i ornamenten. Ytskikten var
huvudsakligen stabila. Mindre stötskador i
ytskiktet fanns. Enstaka spjälkningar
fanns på undersida av socklarna, vilket
även lett till större färgbortfall i
anslutande områden. Den ena kulfoten
var lös. Mindre stötskador i ytskikt fanns
på flera områden vid kanter. Inne i
obeliskerna fanns gammalt damm, barr,
mindre oidentifierade objekt och kvistar.

Utförda konserveringsåtgärder
Alla ytor rengjordes från damm och
ytsmuts vid avdammning med mjuka
borstar och dammsugare. Färgresningar
konsoliderades med MFK. Efter att alla
ytor dammats rengjordes hårdare bunden
sot och smuts med vatten tillsatt en
droppe tensid. Bortfall retuscherades med
akvarell. Kulfoten limmades med kallim.

Foto: Obelisk mot vänster innan konservering.
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Foto: Obelisk till höger om altaret. Efter konservering.
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Foto: Efter konservering
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Objekt 10: Helgonfigur

Skador före konservering
Händer och attribut saknas sedan en längre tid tillbaka. Skulpturen saknar även den
ursprungliga polykromin och har endast mindre områden med kredering kvar. Skulpturen
var dammig och hade områdesvis trä som var starkt nedbrutet.
Utförda konserveringsåtgärder
Dammning utfördes med mjuk borste och efter det utfördes en försiktig torrengöring
med sotsvamp.

Foto: detalj innan konservering.
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Foto: Innan konservering.

Foto: Efter konservering.
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Objekt nr 11: Två brudbänkar

Skador före konservering
Ytorna var ytsmutsade med damm. Det fanns mindre mekaniska skador på knoppar i
övre del och mindre områden med färgbortfall. På den östra brudbänken hade träet
spruckit mellan ryggplatta och sits, längs med hela ryggen. Sätet gungade vid tryck.
Den västra brudbänken hade instabilitet i sits på grund av att reglar på undersidan var
spruckna.

Utförda konserveringsåtgärder
Båda brudbänkarna var i behov av strukturell lagning på undersidan. Ytorna rengjordes
från smuts vid dammning och torkades sedan med en lätt fuktad microfiber-trasa.
Retuschering av störande nöt- och stötskador i trä och ytskikt utfördes med akvarell.

Brudbänk nr 1 innan konservering.
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Brudbänk nr 1 innan konservering.

Foto: Brudbänk 2, efter konservering
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Objekt nr 12: Två äldre nummertavlor

Skador före konservering
Den södra tavlan hade en sprickbildning i siffertavlan. Sprickorna var tidigare lagade
med kitt som delvis lossnat och retuscherats med svart färg som framstod som mörka
fläckar. Det fanns en kraftig fogspricka i ram nedtill på den södra nummertavlan. På
rocailler nedtill förekom små spjälkningar i förgyllningsskiktet samt flera små bortfall
med synlig underliggande vit grundering. I ytan fanns även repor och stötmärken. På
överstyckena fanns enstaka bom i förgyllningsskikt, Mattförgyllningen harde en del äldre
mörknade bronsretuscher. Färgen på siffertavlorna var generellt lite nött och blinderad i
ytan. Ytorna var smutsade, speciellt skulpturala detaljer. På baksidan av tavlorna nedtill
förekom mindre mögelangrepp.
Utförda konserveringsåtgärder
Ytrengöring från smuts och mögelangrepp utfördes vid dammning och sedan med fukt.
Ytor som inte tålde fult efterrengjordes med sotsvamp. Fixering av löst sittande ytskikt
med MFK. På tavlornas baksidor limmades distansklossar med kallim. Retuschering av
störande bortfall av ytskikt utfördes med akvarell. Där nivåskillnaden var påtagliga
kittades dessa skador med Modostuck. Korrigering av mörknade retuscher utfördes med
gouache. Svart siffertavla fernissades med ett tunt skikt dammar-fernissa.

Foto: nummertavlor innan konservering.
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Foto: Baksida av äldre nummertavlor. Den till vänster är ursprunglig och den till höger en
kopia.
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Foto: Den äldsta nummer tavlan efter konservering.
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Foto: Efter konservering.
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Objekt nr 13: Ny nummertavla

Skador före konservering
Mindre ytsmuts på framsidan och mer smuts på baksidan.
Utförda konserveringsåtgärder
Rengöring från ytsmuts med dammning och lätt fuktad trasa.

Foto: nummertavlor innan konservering.
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Foto: Efter konservering.
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Objekt nr 14: Timglas
Skador före konservering
Smuts och mindre områden med lakuner där förgyllning saknades. Två mindre fläckar
var synliga på yta mot dörren. Spjälkande förgyllning på fot och mindre områden med
bortfall av förgyllning. Förgyllningen är troligen sekundär.

Utförda konserveringsåtgärder
Rengöring från ytsmuts utfördes med alifatnafta på bomull. Ett mindre område hade
spjälkande förgyllning som konsoliderades med MFK. Retuschering av lakuner och
missfärgning utfördes med iriodin metallpulver blandat med schellack.

Foto: Timglas innan konservering.

Foto: Efter konservering.
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Foto: Efter konservering
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Objekt nr 15: Strålsol

Skador före konservering
Små spjälkningar i förgyllningen på stjärnan i mitten. Skadorna har även lett till små
bortfall med blottlagd underliggande vit grundering. På strålarna förekom förgyllning
med bristfällig bindkraft till underlaget. Skadorna yttrade sig som bompartier. Ytorna
var dammiga.
Utförda konserveringsåtgärder
Ytrengöring från ytsmuts och damm med alifatnafta på bomull. Fixering av löst sittande
förgyllning gjordes med MFK. Retuschering av störande bortfall av ytskikt utfördes med
akvarell.

Foto: Strålglans bakom predikstol. monterad på vägg. Innan
konservering.
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Foto: Efter konservering.
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Objekt nr 16: Triumfkrucifix

Skador före konservering
Skulpturens ytor var mycket dammiga. På fragment av polykromi på benen förekom
bompartier och instabila ytskikt. Trä delvis nedbrutet och torrt. Delar saknades

Utförda konserveringsåtgärder
Rengöring från ytsmuts genom dammning och genom torrengöring med
sotsvamp. Område med lösa ytskikt konsoliderades med MFK.

Foto: triumfkrucifix innan konservering.
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Foto: Efter konservering.
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Objekt nr 17: Äldre votivskepp

Skador före konservering
Foto: Gustaf Björklung innan konservering
Trä och färgskikt var huvudsakligen i stabilt
skick förutom på enstaka mindre områden där
det fanns spjälkningar i färgskiktet samt små
Foto: Sven Dalén innan konservering
färgbortfall. Spjälkningarna var främst lokaliserade till
äldre underliggande spacklingar. Alla ytor var kraftigt
ytsmutsade med damm och sot. Seglen var missfärgade av grått damm. På flaggan bak
saknades en liten bit. På flaggan i toppen fanns en mindre reva.

Utförda konserveringsåtgärder
Ytrengöring från smuts och damm utfördes med mjuk gethårsborste där dammet sögs
in i dammsugare med Hepa-filter för att undvika spridning. Löst sittande färgskikt
konsoliderades med MFK. Den ena masten hade en lös del längst upp som limmades
med kallim (trälim). Textilen rengjordes med sotsvamp och revan syddes ihop med
bomullstråd. Områden med färgbortfall retuscherades på de områden där bortfallen var
synliga från golvnivå.

Foto: Innan konservering.
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Foto: Under rengöring.

Sida 54 av 126

Foto: Efter konservering.
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Objekt nr 18: Votivskepp nyare
Skador före konservering
Alla ytor var kraftigt ytsmutsad med damm och sot. Seglen var missfärgade av grått
damm.
Utförda konserveringsåtgärder
Ytrengöring från smuts och damm utfördes med mjuk gethårsborste där dammet sögs
in i dammsugare med Hepa-filter för att undvika spridning. Seglen rengjordes med
sotsvamp.

Foto: Nyare votivskepp innan konservering.

Foto: Närbild på skeppets ovansida. Innan konservering.
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Sven Solén innan konservering

Foto: Votivskepp efter konservering.
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Objekt nr 19: Begravningsvapen

Skador före konservering
Hjälmtäckets plåt var i trasigt skick och delar saknades. Plåten var rostig. Äldre sprickor
i plåten hade vid en tidigare restaurering (osäkert när) på baksidan förstärkts med
pålimmade bitar av gles juteväv. Rester av fäskikt på hjälmtäcket var sprött och fnasigt.
På bemålat trä fanns enstaka små områden med lindrigt spjälkande ytskikt. Ytorna var
smutsade och på hjälmen fanns spår av fågelträck.
Utförda konserveringsåtgärder
Alla ytor dammades försiktigt innan lös färg konsoliderades med MFK. Delarna av metall
rengjordes med alifatnafta. Rost avlägsnades med en glasfiberpenna. Skadade delar av
plåt lagades med ca 40 % Paraloid löst i aceton. Delar av trä rengjordes med sotsvamp.
Delar av plåten som var skör förstärktes med Remay som limmades fast med paraloid B
72 löst i aceton. Två äldre lagningar som förlorat sin funktion avlägsnades och ersattes
med Remay. Plåtdelarnas ytor behandlades med Dinitrol 510 som penslades på de
rengjorda ytorna. Retuschering av störande bortfall där vit grundering blivit synlig
utfördes med akvarell.

Foto: Begravningsvapen innan konservering.
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Foto: Efter konservering.
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Objekt nr 20: Fjorton begravningsvapen
Skador före konservering
Vertikala äldre torksprickor var synliga i fem av vapnen, vilka alla hänger direkt ovanför
radiatorerna. Flera av vapnen hade mindre områden med spjälkande färgskikt. I dessa
områden förekommer på flera ställen små nyare bortfall av färgskikt. Ytorna var något
smutsade.

Utförda konserveringsåtgärder
Ytrengöring från smuts utfördes med sotsvamp och bunden fukt efter det att områden
med lös färg hade konsoliderats med MFK. Retuschering av bortfall utfördes med
akvarell.

Foto: begravningsvapen innan
konservering.

Foto: begravningsvapen efter konservering.
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Foto: begravningsvapen
innan konservering.

Foto: begravningsvapen efter
konservering.

Sida 61 av 126

Foto: begravningsvapen
innan konservering.

Foto: begravningsvapen efter
konservering.
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Foto: begravningsvapen innan
konservering.

Foto: begravningsvapen innan
konservering.

Foto: begravningsvapen efter
konservering.
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Foto: begravningsvapen innan
konservering.

Foto: begravningsvapen efter
konservering.
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Foto: begravningsvapen innan
konservering.

Foto: begravningsvapen efter
konservering.
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Foto: begravningsvapen
innan konservering.

Foto: begravningsvapen efter
konservering.
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Objekt nr 21: Tavlor under läktaren
Olof Humble, 1774-1810,
Daniel Brandes, 1811-1833,
Isac Martin Winge, 1834-1856,
Carl Erik Unander, 1856-1881,
Halvar Fellenius, 1882-1930, ö
Carl Silwer, 1912-1930,
Sven Solén, 1932-1959,

Skador före konservering
Målningarna hade ytor som var dammiga och baksidor med damm och spindelväv.
Baksidan av Olof Humble och Daniel Brandes var kraftigt mögelangripna. På två
målningar (Humble och Fellenius) hade mörk prickbildning noterats i bakgrund, vilket såg
ut att vara missfärgningar från mögelangrepp. På två av målningarna (Humble och
Unander) noterades små områden med instabila färgskikt. På några ramar förekom
bortfall av små bitar av ornament samt mindre bortfall av förgyllnings-skikt (främst i
kanter på ram).
Olof Humble;
mindre finare resningar i färgskikt fanns. Kraftigt mögelangripen på baksidan. Mörk
prickbildning i bruna partier på måleriet.
Daniel Brandes.
Duken var något slapp. Ram; små bortfall i kanter förekom. Kraftigt mögelangripen på
baksidan.
Isac Martin Winge.
Duken var något slapp. Ram; enstaka bortfall av små bitar av ornament samt av ytskikt
på kanter.
Carl Erik Unander.
Duken var något slapp. Mindre områden med fnasigt färgskikt och små bortfall. Ramens
korslagda band uppe och nere saknades. Nedtill på undersidan fanns bortfall av ytskikt
och mindre bitar av ornament. I hörn och i kanter fanns bortfall av ytskikt. I två hörn
hade ramen gått isär några mm.

Halvar Fellenius.
Matta partier och brun prickbildning förekom i brun bakgrund. Små bitar av ornament på
ramen saknades på flera ställen.
Ramar generellt
Det fanns ramar med bortfall och stötskador. Dessa lagade upp med Förgyllda ytor
användes Iriodin metallpulver i Shellack. Lösa trädelar limmades med fisklim (kallim).
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Utförda konserveringsåtgärder
Innan rengöring undersöktes alla ytor för att upptäcka eventuella lösa färgskikt.
Sanering från mögelangrepp och rengöring från ytsmuts utfördes genom dammsugning
med mjuk pensel för att avlägsna löst damm och mögelsporer på fram och baksida. Ytor
som inte var fuktkänsliga rengjordes därefter med bunden fukt tillsatt några droppar
tensid (neutralt diskmedel). De ytor som inte tålde fukt rengjordes efter dammsugning
med sotsvamp. Känsliga förgyllningar (polérförgyllning) rengjordes med lågaromatisk
alifatnafta på bomull.
Ytor som var känsliga för fukt rengjordes med sotsvamp. Ytor som tålde fukt rengjordes
med neutralt vatten tillsatt 1 dropp tensid.
Samtliga målningar rengjordes från ytsmuts och mögelangrepp. Områden med lösa färgoch förgyllnings-skikt fixerades med MFK. Där det saknades delar på ramar lagades
dessa upp med gips och förgylldes med äkta bladguld. Upphängnings-anordningar
kontrollerades.
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Foto: Olof Humble, innan konservering

Foto: Olof Humble, efter konservering
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Foto: Dan Brandes. Innan konservering

.
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Foto: Isac Martin Winge.Innan konservering

Foto: Dan Brandes. Efter konservering.
Foto: Isac Martin Winge. Efter konservering

Sida 71 av 126

Foto: Fellenius. innan konservering.

Foto: Fellenius. efter konservering.
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Foto: Carl Silwer, före konservering

Foto: Carl Silwer, efter konservering.
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Foto: Carl Erik Tunander. Före konservering.

Foto: Carl Erik Tunander. Efter konservering.
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Foto: Sven Silen. Före konservering.

Foto: Sven Silen. Efter konservering.
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Gustaf Björklund. Innan konservering.

Gustaf Björklund. Efter konservering.
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Objekt nr 22: Tre porträtt / måleri på duk i Sakristian

Skador före konservering
Johan Nicolai Fast.
Duken hade plandeformationer på baksidan. Ytorna var kraftigt ytsmutsade. På framoch baksidan av målningen förekom kraftiga mögelangrepp av gråvit typ.
Nils Gåse.
Ytorna var kraftigt ytsmutsade. På fram- och baksidan av målningen förekom
omfattande mögelangrepp av gråvit typ.
Christopher Humble.
Duken hade mindre bulor i kanter. Ornament på ramen i nedre högra hörnet dålig
bindkraft till underlaget- liten bit trillat av. Ytorna smutsade speciellt baksidan. På
baksidan och på kanter på målningen och ramen förekommer omfattande mögelangrepp
av gråvit typ. Upphängnings-anordningen var bristfällig.

Utförda konserveringsåtgärder
Samtliga målningar har rengjorts och sanerats från ytsmuts och mögelangrepp. Översyn
av montering i prydnadsram och av upphängnings-anordningar. Områden där vit
grundering varit synlig har retuscherats med akvarell. Upphängnings-anordning på
Christopher Humble bytes ut vid att ny ögla monterades på ramens högre baksida och
tråden bytes ut till mässingstråd.
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Foto: innan konservering.
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Foto: efter konservering.
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Foto: innan konservering
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Foto: efter konservering.
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Foto: innan konservering
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Foto. Efter konservering.

Sida 83 av 126

Objekt nr 23: Knäpallar

Skador före konservering
Mindre nötskador förekom i ytskikt. Infästningen av benen var instabila.
Åtgärder
Ytrengöring av bemålade ytor utfördes med dammsugare och fuktig mikrofibertrasa.
Klädseln byttes till ny av möbeltapetserare. Instabila ben limmades av möbeltapetserare. Möbeltapetserare klädde om knäfall, barriärkrön, 3 pallar och 1 lock. Han
bytte stoppningsmateria på altaringen men på övriga objekt utfördes endast omklädsel eftersom
stoppningen inte behövde ersättas.
Ny klädsel utfördes av Möbeltapetserare Mats Lundin.

Foto ovan: innan rengöring och omklädnad.
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Objekt 24: Golvur

Skador före konservering
Långsträckta resningar i färgskikt förekom främst på underredet. Skadorna hade även
lett till små bortfall av ytskikt. På underredet fanns även en större färg-flaga som var
lös. På luckan nedtill fanns ett större färgbortfall. Runt bortfallen hade färgen dålig
bindkraft till underlaget. I kanter på sockel och underrede förekom stöt- och repskador i
ytan. Ytorna var smutsade. Inuti fodralet och baksidan var kraftigt mögelangripna av
mögel av gråvit typ.
Utförda konserveringsåtgärder
Rengöring/sanering från ytsmuts och
mögelangrepp utfördes med mjuka
borstar och dammsugare och efter
det rengjordes de ytor som tålde det
med sotsvamp. I och med att dekoren
inte är äkta japansk eller kinesisk lack
utan en europeisk lack kunde de
bemålade ytorna rengöras med
bunden fukt. Fixering av spjälkande
ytskikt utfördes med MFK. Skador och
lakuner (bortfall) retuscherades med
Mussini oljehartsfärg. Förgyllningar
som saknades retuscherades med
iriodin metallpulver blandat med
schellack.

Foto: Innan konservering.
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Före konservering

Före konservering
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Efter konservering.
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Efter konservering
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Objekt nr 25: Lös spegel till äldre altarring

Skador före konservering
Ytorna är smutsade med vitgrå mögelangrepp på fram och baksida. Törnekrona och bemålat
skikt mellan det förgyllda nätet har rester av något fett vaxliknande material, troligen vax.
Förgyllningen var delvis i slitet skick med äldre bortfall. Det fanns områden med lös och
flagande färg och förgyllda ytor. Färgskikt på törnekrona hade mycket dålig bindning till
underlaget.
Utförda konserveringsåtgärder

Spegeln torrengjordes med dammsugare och mjuk gethårs-pensel. De förgyllda ytorna
rengjordes därefter med alifatnafta. De bemålade ytorna torkades rena med vatten (bunden
fukt). Vaxrester avlägsnades mekaniskt och därefter rengjordes ytan med kemiskt ren bensin
för att få bort den feta ytan. Löst bundna färgflagor fästes ned hjälp av värmespatel och MFK.
Större flagor fästes ned med en 1:1 lösning MFK och Plextol D498.

Foto, Innan konservering.

Foto: Lös spegel till altarring efter konservering och sanering.
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Objekt nr 26: Inramad textil

Skador före konservering
På insidan av glaset och på baksidan av tavlan förekom mögelangrepp av gråvit typ.
Utförda konserveringsåtgärder
Rengöring/sanering från ytsmuts och mögelangrepp utfördes vi att skivan med
ryggstycket monterades ut ur ramen. Textilen rengjordes med dammsugare under ett
nät som höll textilen på plats under rengöring.
Glaset och skivans baksida rengjordes. Skivan återmonterades i ramen och förslöts med
pappersremsor. Upphängnings-anordningen kontrollerades.

Foto: Textil, innan mögelsanering och
rengöring.

Foto: Textil, efter mögelsanering och
rengöring, innan återmontering i ram.
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Objekt nr 27: Ljuskronor, kristallkrona och sjuarmad ljusstake

Skador före konservering
Den sjuarmade ljusstaken som står placerad i korets fönster hade ett löst blad samt
saknade en liten del av ett blad. Ljuskronorna hade lack som har brutits ned vilket orsakat
missfärgningar på mässingen. Ljuskronan som hänger närmast läktaren saknade några
pipor och en av piporna hade en djup spricka i en tidigare lagning. Kristallkronan i koret var
dammig och behövde översyn av mässingstrådar som höll prismorna i kronan.
Utförda konserveringsåtgärder
Den lösa och den saknade delen på mässingsstaken i korets fönster löddes och
kompletterades av företaget K A Johnsson. Alla malmkronor och kristallkronan
renoverades av K A Johnsson. Delarna demonterades och äldre lack avlägsnades innan de
lackades på nytt och monterades ihop. Delar som saknades har kompletterats och
skadade delar har lagats med lödning. För mer information se åtgärdsprogram från KA
Johnsson som bilaga nr 1.

Foto: Sjuarmad ljusstake innan
konservering. Innan konservering.

Foto: Skadad del av malmkrona närmast
läktare. Innan lagning.
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Alla fotografier på denna
sidan: Efter konservering
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Objekt nr 28: Blandade inventarier i Kyrkorummet
-Skulptur, 1982, Bön för ett barn, färg
med matt ytkaraktär.
-Processionskors, transparent
ytbehandlat trä med kors av silver och
hylsa av mässing.
-Krucifix, kors trärent och figuren målad
med färg med matt ytkaraktär.
-Series pastorum, handskriven med
tusch/bläck på papper, inglasad enkel
ram.
-Ljusbärare, järn, norra sidan under
läktaren.
-Bord med nio stolar, vitt med
stoppade säten.
-Bord, brunlaserat.
-Monter med minnesbok, under läktaren
-Bokhylla för psalmböcker.
-Ambo.
-Ljusplåtar, 2 st, 1700-tal, försilvrade.
-Ljuskrona, medeltida, järnsmide.
-Lampetter, 2 st, mässing, 1700-tal.
-Flygel, kor.
Skador före konservering
Huvuddelen av inventarierna i kyrkorummet var dammiga. Stoppade möbler
som stod placerade mot hörn hade
mögelangrepp.
Utförda konserveringsåtgärder
Foto: Ljusplåt i kor. Före konservering.
Samtliga möbler och inventarier
rengjordes och sanerades från ytsmuts
och mögelangrepp med pensel och dammsugare med Hepa-filter. Efter dammningen
rengjordes de ytor som inte tålde fukt med sotsvamp och de ytor som tålde fukt torkades
rena med vatten på mikrofibertrasa.
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Foto: Ljusplåt på vägg mot norr efter rengöring

Foto: Efter konservering.
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Objekt nr 29: Blandade inventarier i Sakristian
-Bord,1600-tal, massiv ek, kulformade ben.
-Armstol, med skuren ornamentik, betsad/lackad, rygg och säte klätt med blå sammet.
-Armstol, med lejontassar, betsad/lackad, rygg och säte klätt med sammet.
-Stolar, 3 st, brunmålade.
-Kista, brunmålat trä, sekundär bemålning.
-Altare, transparent ytbehandlat trä, modernt.
-Knäpall, transparent ytbehandlat trä, klätt med rött ylletyg.
-Biblar, 3 st, äldre.
Skador före konservering
På huvuddelen av inventarierna i sakristian förekom mögelangrepp. Biblarna var dammiga
och täckta av mögel.

Utförda konserveringsåtgärder
Samtliga möbler och inventarier rengjordes och sanerades från ytsmuts och mögelangrepp
med pensel och dammsugare med Hepa-filter.

Foto: Äldre bibel som legat på skåpet och som var
dammig och angripen av mögel. Innan sanering.
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Objekt nr 30: Textilier i Sakristia
Korkåpa, vit
Mässhake, rött ylle
Mässhake, grönt ylle
Mässhake, lila siden
Mässhake, svart sammet med silverbroderi
Mässhake, svart sammet med silverbroderi
Kalkduk, vitt siden, 1966
Kalkduk, vitt siden
Kalkduk, grön Ylle
Kalkduk, rött siden
Bokkläde, rött siden
Bokkläde, grönt ylle
Bokkläde, lila siden
Bokkläde, vitt ylle
Skador före konservering
Textilierna trängdes i skåpet och hängde tätt mot skåpens baksidesstycke. Lädret i holken
på den ena äldre kollekthåven var trasigt.

Utförda konserveringsåtgärder
Samtliga textilier dammsögs försiktigt genom nät med mjuk borste för att rengöra och
sanera från eventuella mögelangrepp och sporer. Textilierna återfördes till skåpet efter
att skåpets insidor rengjorts.

Foto: Mässhake från 1800-tal innan sanering.
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Objekt nr 31: Blandade inventarier Vapenhuset
- Bord med fyra stolar.
- Sittgrupp (soffa, 1 st runt bord, 2 st karmstolar, 2 st stolar).
- Fot och skaft till dopfunt från medeltiden av kalksten.
- Lykta från 1825 med blyinfattat glas.
- Galler av järn från 1600- t på norra väggen.

Skador före konservering
Flera av inventarierna var kraftigt mögelangripna Soffan var kraftigt mögelangripen på
undersidan och in i resårbotten. Ytorna var lättare smutsade.

Utförda konserveringsåtgärder
Sanering och rengöring från mögelangrepp och smuts utfördes först genom
dammsugning och mjuk pensel för att avlägsna löst damm, mögelangrepp och sporer.
Dammsugaren var försedd med HEPA-filter. För de ytor som tålde det användes även
sanering/rengöring med fukt. De ytor som inte tålde fukt rengjordes efter
dammsugning vid torrengöring med sotsvamp.

Foto: Mögel på baksida av soﬀan i Vapenhuset.
Innan sanering.
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Foto: Efter konservering.
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Objekt nr 32: Väggar och tak i sakristian

Skador före konservering
Bemålningen i taket är i gott skick. Mindre färgresningar fanns längs med brädfogar där
senare spacklingar var nedbrutna. Ytorna var missfärgade av smuts och fläckar från
mögel i form av mörkgrå prickbildning längs med brädskarvar
Taklistens puts och färgskikt var huvudsakligen stabilt med fläckar av mörkgrå
prickbildning från mögel som i tak men mer omfattande på norr- och västvägg.
Pk kalkväggarna fanns finare vertikal sprickbildning på norr- och sydvägg samt upptill i
fönsternisch och under fönstret. Generellt förekom inga direkt synliga vittringsskador i
puts. Missfärgningar i form av mörk prickbildning från mikrobiella angrepp fanns i
varierande omfattning på samtliga väggar med störst mängd på vägg mot norr. Alla
väggar hade grå ytsmuts på ytan.

Utförda konserveringsåtgärder
Taket och taklisten rengjordes och sanerades från mögel. Sanering och rengöring från
ytsmuts och mögelangrepp utfördes i tre steg med dammsugning (Hepa-filter),
torrengöring med Akapad och slutligen torkades ytorna med fukt tillsatt en dropp
tensid. Missfärgning från mörk prickbildning kunde avlägsnas med fukt. Tätning av
bredare sprickor i tak utfördes med latex spackel. Löst sittande spackel och färg
skrapas ned och retuscheras.
Väggar rengjordes och sanerades från mögel. Sanering och rengöring från ytsmuts och
mögelangrepp utfördes i tre steg med dammsugning (Hepa-filter), torrengöring med
Akapad och slutligen torkades ytorna med fukt tillsatt en dropp tensid. Missfärgning
från mörk prickbildning kunde avlägsnas med fukt. Mindre skador i kalkputsen lagades
med kalkbruk och slutligen kalkades väggarna om med äkta kalkfärg brutet med
pigmenten guldockra och svart till rätt kulör.
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Foto: Sakristian innan mögelsanering och omkalkning

Foto: Efter rengöring och omkalkning.
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Objekt 33: Dopfunt
Skador före konservering
Lätt smutsad av damm och stearin. Avslagna hörn på ett par ställen. Missfärgade äldre
lagningar med öppna fogar. Rinnmärken på cuppans sida och stearinfläckar på
ovansidan. De nedre delarna av själva fundamentet, de odekorerade stenarna, var
områdesvis försvagat med urlakat bindemedel. Äldre lagningar och fogar var gjorda med
ett missprydande hårt cementbruk vars retuscher var färgförändrade.
Utförda konserveringsåtgärder
Dammsugning utfördes först med dammsugare och torrengöring utfördes sedan med
sotsvamp. Rester av stearingstänk avlägsnades mekaniskt med en träspatel för att
förhindra att stearinet vid lösning med te x bensin skulle sugas in i stenens porer och
ojämnheter. Cementfogar och lagningar lämnades till största delen kvar men
avlägsnades där det gick utan att skada stenen. Bortfall lagades upp med bruk
Retuschering av gamla eller nya lagningar som avviker i kulör utfördes med matt
gouache-färg.

Foto: Dopfunt innan konservering.

Sida 101 av 126

Foto: Efter konservering.

Foto: Efter konservering.
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Objekt 34: Gravtumba
Skador före konservering
Ytsmuts och damm låg på alla ytor. En
del kanter och hörs saknas. Flera av de
tidigare lagningarna var missfärgade.
Det fanns områden med vittrad sten
och spjälkning. Pelare längt till höger
var lös. På golvsockeln som var av
kalkputs fanns tre områden med
sprickor.

Utförda konserveringsåtgärder
Rengöring från ytsmuts och
mögelangrepp utfördes först med
dammsugare med Hepa-filter och
mjuka gethårsborstar.
Skador i stenen som behövde lagas
elller stabiliseras utfördes med
stenlagningsbruk, 2-komponent
mineraliskt bruk på cementbas
(kornstorlek < 0,5 mm) blandat med
tioprocentig akrylhartsdispersion.
Retuscher utfördes med samma
akryldispersion blandat med kalkäkta
pigment. Konsolidering utfördes med
kse100 från Remmers. Den östra
pelaren som satt löst återmonterades
med ekkilar och de rostiga spikarna
avlägsnades.För lagning av gotländsk
sandsten. Blandas med
akrylatdispersion. Se Bilaga 2 för mer
information kring utförda åtgärder.

Foto: Gravtumba innan konservering.
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Foto: Före konservering.

Foto: Efter konservering.

Under konservering och lagning

Foto: Efter konservering.
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Objekt 35: Väggar i kor och långhus

Skador före konservering
Väggarna var generellt smutsade med en grå hinna av smuts. Ytor nära hörn och
valvbågar var mer smutsade samt den norra väggen där även smutsen hade bundits
ojämnt och denna väggen framstod som fläckig. Finare vertikal sprickbildning fanns i
koret på norra väggen vid gravtumban samt kring fönstret på södra väggen. Kraftigare
sprickbildning fanns på den östra väggen, bl a till höger om altaruppsatsen.
På väggarnas nedre partier fanns en del stöt- och nötskador i puts och ytskikt. På de
rosa pilastrarna förekom en del avslagna hörn i golvnivå och två meter upp. På östra
väggen fanns mörka missfärgningar från fukt samt en del vittrad och nedbruten puts
vilket orsakat mindre bortfall, bl a i sydöstra hörnet. På pilastrarna på södra sidan, på
ytor som vetter mot långhuset fanns mikrobiella angrepp. Vägg över altaruppsatsen
hade senare kalklagningar som avvek i kulör från övriga putsade väggytor. Väggytor i
kyrkorummet mot norr hade mögelangrepp med missfärgningar i hörn mot pelarknippen.
Väggarna uppe på läktaren var kraftigt ytsmutsade, ovan radiatorer. Omfattande
mikrobiella angrepp förekom områdesvis på de norra väggarna, mest påtagligt längre
västerut i kyrkorummet. Omfattande mikrobiella angrepp fanns också på väggarna på
läktaren, speciellt i nordvästra hörnet. Väggarnas puts- och ytskikt var stabil. Skadorna
var främst nöt- och stötskador i ytan. Uppe på orgelläktaren fanns många små
stötskador. Den östra väggen hade en hel del små bortfall i putsen orsakat av skruvar
och dyl.

Utförda konserveringsåtgärder
Rengöring från ytsmuts och mögelangrepp utfördes först med dammsugare med Hepafilter och mjuka gethårsborstar.
Vitkalkade ytor rengjordes därefter med Akapadsvamp som sedan dammades på nytt för
att avlägsna eventuella rester av akapadsvampen. Ytor som hade missfärgande märken
efter mögelangrepp våtrengjordes dessa med vatten. Märken som inte gick att avlägsna
(äldre lagningar mm) retuscherades med kalkvatten tillsatt pigment (guldockra och
obränd umbra).
Alla ytor kontrollerades för att identifiera instabila puts- och ytskikt. Där behov fanns
konsoliderades instabil puts med injektionsbruk, typ Ledan Ristal.
Ledan ristat B användes för konsolidering av instabila sprickor. Jordsläkt kalk iblandad
sand ( ca 1: 1)användes för att laga större bortfall av bruk. Dessa lagningar fuktades tvåtre gånger under härdnings-processen.
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Foto: vägg mot norr under läktare. Under rengöring.

Foto: vägg mot norr under rengöring av vägg.
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Foto: Under rengöring av knippelare.
Foto: Efter rengöring
och retuschering.
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Foto: Vägg mot norr. Innan konservering.

Foto: Efter rengöring och retuschering av vägg mot norr.
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Objekt 35: Valv i kor och långhus

Skador innan konservering
Valv i koret
Korvalv (vitt) med ribbor (dekormåleri i rött, svart och grönt på vit botten)
Ytorna var smutsade med grå hinna av smuts, som var relativt jämnt bunden. Samtliga
kappor hade ett jämnt nät av fina krympsprickor, som på ett par områden var
grövre. På flera områden fanns äldre puts som var instabil, dvs var på väg att
delaminera från underlaget. I en av valvets sydöstra kappor, i svickeln, fanns ett par
bortfall av puts vid senare lagningar. Två strålkastare är monterade mitt på måleriet i
valvets västra del, i nord och syd. Monteringen har lett till en del skador i putsen.
Ribborna hade en del avskavd färg, främst på ribborna riktade mot långhuset.
Växtdekoren i valvkapporna samt dekor på ribborna i band målade i rött, grönt, vitt och
svart har troligen underliggande ursprungligt frescomåleri som retuscherats
(övermålats) med limfärg eller secco kalkfärg i samband med en senare restaurering,
troligen år1895.
Valv i långhus
Valv (vita) med gördelbågar, ribbor och sköldbågar (rikt dekorerade polykromt på rosa
botten år 1895). Valvkapporna i långhuset var smutsade och hade samma sorts
krympsprickor som fanns i koret, men finare, dvs tunnare sprickor och flera. Putsen var
stabil och endast på enstaka områden i anslutning till ribborna eller sköldbågarna fanns
områden med instabil puts, sprickor eller färgskikt som behövde konsolideras. Dekoren
från 1895 hade pigment som satt löst bundet till ytan. Graden av hur löst bunden
pigmenten i limfärgen från 1895 är varierade på bågarnas olika ytor.

Utförda konserveringsåtgärder
Valv i koret
Valvkappor och ribbor i koret rengjordes från ytsmuts, damm och mögelangrepp med
dammsugare med Hepa-filter och mjuka gethårsborstar. Den vita bottenfärgen
rengjordes torrt med gomma pane. Polykroma ytor (bättringsmålade 1895 i limfärg)
hade löst bundna pigment och för att undvika att pigment försvann kunde dessa
områden endast dammas. Alla ytor som rengjorts med gomma pane efter-rengjordes till
sist vid att dammas med dammsugare och mjuka borstar för att avlägsna eventuella
rester av gumma pane.
Alla ytor kontrollerades om det fanns områden med instabila puts- och ytskikt. Där behov
fanns konsoliderades instabil puts med Ledan Ristat B utblandat i destillerat vatten i
mängden 1: 1 och injicerades i sprickor. Calosil E50 användes där Ledan inte kunde tränga
in (se bilaga för kartering). Punktfästning utfördes på områden med bom där ytan
sviktade vid beröring.
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Gördelbågar, ribbor och sköldbågar (dekormåleriet på rosa botten)
Rengöring från ytsmuts och mögelangrepp utfördes med dammsugare med Hepa-filter
och mjuka gethårsborstar. Efter detta rengjordes ytorna med gomma pane.
Alla ytor dammades sedan med dammsugare och mjuka borstar för att avlägsna
eventuella rester av rengöringsmedel.
Alla ytor kontrollerades om det fanns områden med instabila puts- och ytskikt. Där behov
fanns konsoliderades instabil puts med Ledan Ristat B utblandat i destillerat vatten i
mängden 1: 1 och injicerades i sprickor. Calosil E50 där Ledan inte kunde tränga in (se
bilaga för kartering). Punktfästning utfördes på områden med bom där ytan sviktade vid
beröring.
Lagning av sprickor och bortfall av puts
Bortfall i puts av områden med kalkbruk lagades med jordsläkt kalk blandad med sand (ca
1:1).
Retuschering och bättring
Rester av injektionsbruk i injektionshål och i sprickor tonades in neutralt med akvarellfärg
eller gouache på konsoliderade områden. På större nya och äldre missfärgade
kalklagningar användes Flashe vinylfärg.

Foto: Valv i kor under rengöring.
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Valv i kor före konservering.
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Foto: Valv mot väst, över orgeln. Under konservering.

Foto: Efter rengöring och konservering.
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Foto: Delar av valv och väggar efter konservering.
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Foto: Under konservering.
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Foto: Efter rengöring och konservering.
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Objekt nr 36: Vapenhus - väggar och tak

Skador innan konservering
Rummets väggar och valv var smutsade och hade innan konservering en grå hinna av
smuts. Smutsen var relativt jämnt bunden förutom på den södra väggen där ytorna
ovan radiatorerna var mörkare med hårt bunden smuts som inte gick att avlägsna till
tillfredställande nivå. Det fanns ett par sprickor på södra väggen. Nedre delar av
väggarna var påverkade av fukt med saltskador och hade mögelangrepp. Saltskadorna
var koncentrerade till hörn och en bit ovanför golvnivå på väggar mot öst och väst.
Saltsprängningarna hade gett upphov till djupare och ytligare skador i putsen med
bortfall av material och putsskikt som sandade. Skadorna var främst lokaliserade till
östra väggen och dess hörn. I nordöstra hörnet hade större bitar av putsen sprängts
loss. Större putsbortfall fanns även i sydöstra hörnet. Salt-utfällningar hittades på det
bara teglet och på de ställen där putsen sprängts bort. På östväggen i anslutning till
nischerna förekom ytliga spjälkningar och bortfall. Mörk prickbildning som såg ut att
vara mikrobiella angrepp hittades på västra väggen under bordet. Mikrobiella angrepp
förekom på väggarna bakom lösa inventarierna.

Utförda konserveringsåtgärder
Rengöring och sanering från smuts och mögelangrepp utfördes med dammsugare med
HEPA-filter och mjuka borstar. Sedan rengjordes ytorna med sotsvamp, gomma pane
eller Akapad. Smutsade ytor där mörka fläckar inte gick att avlägsna med bunden fukt
tonades in med tunn kalkfärg där kalkvatten blandades med rå umbra, svart och
guldockra till rätt nyans. Fixering vidtogs av löst sittande puts och ytskikt utfördes i
anslutning till sprickor med Ledan Ristat. Lagning av störande sprickor och bortfall av
puts utfördes med kalkbruk blandat med sand. Lagningarna tonades in med kalkfärg.
Sprickor lagades vid att de fylldes genom injicering med Ledan Ristat.
Områden som hade utsatts för saltsprängning rengjordes först från ytliga saltkristaller
samt från löst bundet material (tegel eller kalkputs) innan de avsaltades genom
inpackning med sand/Arbocel/bentonitlera i två omgångar. Ett skikt med japanpapper
lades mot ytan innan avsaltnings-matrialet applicerades. Efter avsaltningen lagades
skadorna med kalkbruk som vattnades i flera omgångar. Slutligen färgades de lagade
områdena med kalkfärg.
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Foto: Kalkputs som hade saltsprängning och som avsaltades och lagades på nytt
med kalkbruk.

Foto: I hörn mot nordost fanns gamla färgskikt kvar under dagens vita
kalkavfärgning. NCS: 1010-Y30R och 1515-Y70R.
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Efter konservering och omkalkning.
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Objekt nr 37: Medeltida kalkmåleri i kor

Skador innan konservering
Ytskiktet var dammigt. På ett par ställen fanns mindre områden med bompartier i
putsen.
Den figurativt målade dekoren (helgon) var fragmentariskt och har vid tidigare
restaureringar retuscherats eller bättring-målats med secco kalkfärg eller limfärg. Det
ursprungliga måleriet är utfört i fresco. Det finns större fältet av tidigare utförda
lagningar.

Utförda konserveringsåtgärder
Rengöring av färgskikt och odekorerad puts utfördes vid att ytorna dammades av med
dammsugare och mjuka gethårspenslar. Innan avdammning undersöktes alla ytor med
sidoljus från en ficklampa för att identifiera eventuella färgresningar eller instabila
färgskikt. Bompartier lämnades utan åtgärder. Vit, monokrom kalkputs kring de
medeltida freskerna rengjordes med sotsvamp.

Foto. Efter rengöring och konservering.
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Foto: medeltida kalkmåleri under dammning med mjuka borstar och
dammsugare med Hepa-filter
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Foto: Fragment av medeltida kalkmåleri som hänger på norra
väggen i koret. Före konservering.

Foto: Fragment av medeltida kalkmåleri som hänger på norra
väggen i koret. Efter konservering.
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Trädörrar av ek (4 stk)
Skador innan konservering
Ytskiktet var dammigt och missfärgat av hårdare bunden smuts. Några spikhål och spik
fanns på dörrarnas sida mot vindfång (kyrkans huvudentré). Kanterna hade skador i
form av spjälkat trä pga mekaniskt slitage.
Utförda konserveringsåtgärder
Ytorna rengjordes från damm och hårdare bunden smuts med Ernst P. Trärengöring
utspädd i vatten. Stålull användes och ytorna bearbetades i träets riktning. När
missfärgat vax avlägsnats påfördes ett nytt skikt bivax varpå ytorna polerades. Hål
lagades med infärgat vax.

Foto: Under rengöring. Dörr till höger är rengjord och
den till vänster är innan renovering.
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Vindfång vid huvudentré
Trappa mot läktaren sicklades och lackades på nytt.
Väggar och dörr målades på nytt med befintliga kulörer och med linoljefärg.
Taket rengjordes och skador i område i anslutning till takarmatur retuscherades.
Måleriarbetet utfördes av Linoljemålarna.

Foto: Nymålade snickerier i vindfång.
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MATERIALFÖRTECKNING
Ingrepp
Fixering av ytskikt på
trä.
Fixering av ytskikt på
puts
Fixering av ytskikt på
puts
Fixering av puts

Materialbeteckning
Lascaux Medium für Konsolidierung,
MFK
Kalkbaserat injektionsbruk. Typ
fastställs i samband med uppstart
av arbetena.
Nanokalk CaLoSil
Kalkbaserat injektionsbruk.

Materialtyp
Akryl copolymer dispersion i
vatten
Calosil
Ledan Ristat
Finfördelat luftkarbonatiserande
kalkhydrat i alkohol
Ledan Ristat B löst i vatten
(1:1)

Lagning av puts

Jordsläckt kalk tillsatt sand
(Kalk 1 : Sand 1)

Limning av lös del

Paraloid B 72

Luftkarbonatiserande kalkpasta
blandat med tvättad sand. (ca
1:1)
Löst i aceton

Rengöring torrt
Rengöring, torrt

Mjuk pensel (gethår) och
dammsugare
Sotsvamp (Smoke sponge)

100 % natur-latex gummi

Rengöring, torrt

Mjuk pensel Akapadsvamp

Vulkaniserad naturgummi

Rengöring torrt

Gomma pane

Rengöring torrt

Radergummi (endast bakgrund på
ribbor)
Destillerat vatten
Neutralt diskmedel löst i vatten
Vatten tillsatt en droppe tensid

Deg baserad på vetemjöl, soda,
kopparsulfat och H2O
Jovi vinyl

Rengöring, vått
Rengöring, vått
Rengöring vått

Tensid
Diskmedel (neutralt)
Citronsyra pH 6

Avlägsna fernissa

Citronsyralösning 2 %-ig
(altaruppsats på karnation)
Etanol Isopropanol (1:1)

Kittning

Modostuck

Löslig i vatten efter härdning

Retuschering på
bemålat trä
Retuschering puts

Dammar, pigment, naturliga oljor

Retuschering puts

Akvarellfärg (konstnärskvalité)
Akrylfärg (konstnärskvalité)
Kalkvatten och pigment Kalkmjölk
och pigment
Gouache konstnärsfärg

Fernissa

Dammar löst i terpentin

Vax (Antikvax)

Mikrokristallinskt vax och terpentin

Ernst P / Oranje

Rubinol Trärengöring

L-Glutaminsyra, N, Nbis(carboxymetyl)-tetranatriumsalt,
Propylheptanol etoxilat och
Natriumhydroxid

Ernst P / Rubinol

Avsaltning

Arbocel BWW 40/ Bentonit /

Deffner & Johann

Med bomull

Kalkvatten, guldockra och rå
umbra
Windsor & Newton i vatten

sand
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Rostskydd

Dinitriol

Förstärkning av
metallplåt

Remay

Recept på material för avsaltning
Arbocel BWW 40
Betonit

1 del
2 delar

Japanpapper mellan väggen och kompressen.
Cellulosa (1 del); Betonit (2delar); sand (4 delar, saltfri). Alla mått är Viktenheter.

Bilagor
1: Åtgärdsprogram från KA Johnsson som visar vilka åtgärder som utfördes
2: Stenkonserveringsrapport från André Sinnemark
3: Analys av mögel från ALS
4: Legender för kartering av åtgärder på muralmåleri
5: Muralmåleriets indelning i sektioner inför kartering
6: Kartering av åtgärder på muralmåleri
7: Rapport från möbeltapetserare från arbeten med altarring och knäfall
8: Kalkering av medeltida bomärke i Vapenhus.
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