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Sammanfattning 
 
Restaureringsarbetet av den gotländska sandstenen på Stockholms slott har 
påbörjats under våren 2011. I den första etappen är det sandstenen på norra 
Logårdsflygelns norra och östra fasad som restaureras och detta kommer 
medföra skador på de putsade ytorna. Innan arbetena startade var putsen i gott 
skick med tanke på sin ålder även om en del ballast var framtvättad i ytan.  
 
I och med de skador som kommer att uppstå har det blivit aktuellt att ta fram ett 
putsbruk för lagning. Lagningsbruket som vi tagit fram genom detta 
examensarbete stämmer med den befintliga putsen i kulör, struktur, 
åldringsegenskaper, åldringsgrad och tekniska egenskaper.  
 
För framtagningen av lagningsbruket har vi studerat de två originalrecept som 
använts vid putsningen av fasaden. Vi har även utfört laborationer med de 
material som ersätter originalmaterialen då de inte i dag finns på marknaden.  
 
Under laborationerna har vi genom siktning bestämt den befintliga putsens 
ballasttyp, fraktioner och fördelning. Den ersättningsballast som vi tagit fram 
följer den befintliga ballastens siktkurvor. 
 
Laborationerna resulterade i ett recept på 25 kilo putsbruk. Detta recept 
innehåller exakta mängder för bindemedel, ballast och pigment. När lagningarna 
utförs måste den putsade ytan efterbehandlas genom penseltvättning för att rätt 
struktur, liknande den åldrade putsen, ska uppnås. Vi har i detta examensarbete 
tagit fram metoder för de två ytterligheterna för efterbehandling av ytan. 
 
Vi har också tagit fram ett förslag på putsbruk som kan användas vid total 
omputsning av slottet. Detta putsbruk har vi inte gjort några laborationer med 
utan vi har valt ett färdigt NHL-bruk som fungerar väl med slottets fasad och 
dess konstruktion. Vi föreslår att den ofärgade putsen målas med en NHL-
kalkfärg. 
 
I detta examensarbete har vi inte tagit hänsyn till ekonomiska aspekter vad 
gäller materialval och utförandemetoder. 
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Abstract 
The restoration work of the Gotland sandstone at the Royal Palace in Stockholm 
began in spring 2011. In the first stage the sandstone of “norra Logårdsflygelns” 
facade will be restored. The restoration of the sandstone will cause damage to 
the plastered surfaces. Before work was started the plaster was in good 
condition considering its age, although some ballast were washed up on the 
surface. 
 
With the damage that will occur, it has since emerged to develop a plaster for 
patching. The patching plaster that we have developed through this thesis 
matches the existing plaster in color, texture, ageing and technical 
characteristics. 
 
For the production of patching plaster, we have studied the two original recipes 
used in the polishing of the facade. We have also conducted laboratory 
experiments with material replaced in the original recipe because they are not 
still available on the market. 
 
During the laboratory, we have determined by screening the existing plaster 
ballast fractions and its distribution. The replacement ballast that we have 
developed is following the existing ballasts term curves. 
 
The laboratory sessions resulted in a prescription for 25 kg plaster. This recipe 
contains precise amounts of binders, ballast and pigments. When the 
restorations are performed, the polished surface must be treated by brush and 
water to achieve the right structure. In this thesis we have developed methods 
for the treatment of the two extremes of the surface. 
 
We have also presented a plaster that can be used when the complete castle is 
plasterd. We have not done any lab work with this plaster but we have chosen an 
existing NHL-plaster. This plaster is working well with the palace’s façade and its 
construction. We suggest that the uncoloured plaster is painted with an NHL-
lime color. 
 
In this thesis, we have not taken into account the economic aspects of material 
selections and work methods. 
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Förord 
Detta examensarbete har utförts under våren 2011 vid avdelningen för Teknik & 
Hälsa på Kungliga Tekniska Högskolan. Arbetet omfattar 15 hp och är den 
avslutande delen i högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik & Design 180 hp.  
Vi valde att göra detta examensarbete eftersom det ligger i tiden med tanke på 
att aktuell del av slottets fasad i skrivande stund får stenpartierna renoverade. Vi 
tycker också att arbetet som omfattar både teoretiska studier samt praktiska 
laborationer känns roligt, kreativt och utmanande. Vår förhoppning är att 
arbetet kan komma till nytta vid vidare arbete med slottets fasader för de 
inblandade parterna.  
 
Vi vill tacka de som hjälpt till vid framställandet av examensarbetet. Stort tack 
går till vår uppdragsgivare och externa handledare Krister Berggren på Krister 
Berggren Byggkonsult AB, Ulf Nymberg med personal på Målarkalk AB, Cay och 
Kurt Fredriksson på Kurt Fredrikssons Måleri AB, Kjell Johansson på 
Måleriyrkets museum, slottsarkitekt Andreas Heymowski, Calle Althoff på Ove 
Hidemark Arkitektkontor AB, Peter von Knorring på Peter von Knorring 
arkitektkontor samt personalen på Puts & Plattsättning AB för tillhandahållande 
av laborationslokal. 
Vidare vill vi tacka vår handledare Kai Ödeen från Kungliga Tekniska Högskolan 
för mycket bra handledning och intressanta idéer. 
 
Stockholm, juni 2011  
Niklas Berggren och Henke Gustafsson  
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1. Inledning 
 
1.1 Nuläge 
Fasaderna på Stockholms slott är i dag till stora delar täckta med nät till skydd 
för fallande stenmaterial. Det är framför allt den gotländska sandstenen som 
vittrar. Under de närmaste åren kommer mycket av stenen att bytas ut. Vid 
stenbytet kommer delar av putsen runt om att påverkas och behöva lagas. 
Befintlig puts på slottet är utförd etappvis mellan 1940- och 1970-tal, 
huvudsakligen med genomfärgat kalkcementbruk. I de olika etapperna har olika 
typer av bruk och pigment använts. Även en total omputsning av slottet kan 
senare bli aktuellt. 
 

 
1. Situationsplan Stockholms slott med aktuell fasaddel markerad 

 
1.2 Mål 
Examensarbetets uppgift är att ta fram ett lämpligt putsbruk för lagning av norra 
Logårdsflygelns fasad. Lagningsbruket ska till kulör, struktur, 
åldringsegenskaper och tekniska egenskaper överensstämma med befintligt 
bruk. Vi ska även i detta examensarbete ta fram ett förslag på en puts som kan 
användas vid en total omputsning av slottets samtliga fasader. 
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1.3 Avgränsningar 
Eftersom ballastens synlighet varierar beroende av dess placering på fasaden har 
vi valt att bara hitta de två ytterligheterna i ytstruktur. Därför har vi inriktat oss 
på framtagning av dels en puts utan framtvättad ballast och en med framtvättad 
ballast. Tanken är att utseendet sedan korrigeras vid själva putsningen för bästa 
överensstämmelse med närliggande omgivning. Det är mycket svårt att bedöma 
hur en ny puts åldras i förhållande till den befintliga. Vi har dock följt alla recept 
och arbetsbeskrivningar varför vi utgår från att åldringsegenskaperna blir 
någorlunda lika. 
 
Vid framtagningen av den nya putsen för total omputsning har vi enbart tagit 
hänsyn till putsens och den underliggande fasadens tekniska egenskaper varför 
vi inte behandlar kulör. 
 
I detta examensarbete har vi även bortsett från de ekonomiska aspekterna som 
annars kunde ha inverkat på metoder och materialval. 
 

 
2. Fasaddel med synlig ballast 

 
1.4 Metoder 
Vi har använt oss av olika metoder för att nå de mål vi satt upp i detta 
examensarbete. Dels har vi ägnat mycket tid till studier av gamla recept och 
speciellt de som gäller för 1955 års renovering. Även litteratur om putsbruk, 
ytbehandlingar och pigment har studerats. Intervjuer med olika experter inom 
området har också genomförts i samband med de frågor som uppstått under 
arbetets gång. Ytterligare metoder är laborationer där vi utfört olika typer av 
beräkningar, blandningar, putsmetoder samt utvärderingar av provresultat. 
Laborationerna har utförts på två platser i Stockholm samt i Hyllinge, Skåne. Vi 
har i dessa laborationer arbetat fram ett putsbruk som uppfyller ställda krav. 

3. Fasaddel med dold ballast 



7 
 

2. Kungliga slottet i Stockholm 
en kort historik med tonvikt på fasaderna 
 
2.1 Stockholms Slott blir verklighet 
Redan innan den brand som ödelade slottet Tre kronor den 7 maj 1697 hade en 
ombyggnad av dåvarande slottet påbörjats. Slottet Tre kronor var slitet och kung 
Karl XI ville att Sveriges roll som stormakt skulle manifesteras, och anlitade 
därför på 1680-talet arkitekten Nicodemus Tessin d.y. för en ombyggnad. 
Inspiration till utformningen av ombyggnaden hade Tessin inhämtat från de 
romerska 1500-tals palats som studerats under hans resor till Italien på 1670-
talet. 1692 påbörjades arbetet med utformningen av slottets norra länga och 
redan två år senare stod den till det yttre färdig.  
Den norra längan uppfördes med det gamla murverket som grund och de nya 
fönsteröppningarna anpassades efter de befintliga öppningarna. Murytorna 
putsades med en avfärgad slät kalkputs i en ljust tegelröd ton. Den gotländska 
sandstenen som målades i vit oljefärg utgjorde portalen, fönsteromfattningar, 
listverk och balustraden. Det sägs uttryckligen i arkivmaterial att målningen av 
sandstenen utfördes av konserveringsskäl. Den norra längans sockel var vid 
denna tidpunkt inte utförd i synlig sten utan var putsad och målad i en kulör som 
idag inte är känd. 

 
2.2 Slottets utformning 
Tessin utgick från den norra längans fasadsystem som var det enda som stod 
kvar efter branden och introducerade nu också de utsträckta flyglarna. 
Dessa fyra flyglar kunde dock inte göras lika långa på grund av storkyrkans 
placering och resultatet blev en förkortad flygel i sydväst. Denna asymmetri som 
uppstod av flyglarnas olika längd kompenserades genom de böjda flyglarna som 
idag omgärdar den yttre borggården. Flyglarna gav slottet en mer horisontell 
verkan som bidrog till att anpassa byggnaden till den omgivande terrängen. Då 
den norra längan, som återstod efter branden, hade karakteriserats av 
sammanhållna murytor valde nu Tessin att ge de tre återstående fasaderna mer 
individuella uttryck där ett omfattande stenhuggeriarbete krävdes.  

 
2.3 Drygt femtio år av byggande 
Arbetet med att röja upp och grundlägga för det nya slottet startade omedelbart 
efter att Tessin fått uppdraget att rita det nya slottet. Arbetet fortlöpte i god takt 
de första åren för att sedan avta då Sverige på grund av dyra krig hamnade i dålig 
ekonomi. Åren efter slaget vid Poltava 1709 gick arbetet med slottet sakta för att 
1712 avstanna helt. Det skulle dröja 16 år tills arbetet med Stockholms slott 
påbörjades igen. Då arbetet fortsatte 1728 hade samma år dess arkitekt 
Nicodemus Tessin d.y avlidit. 
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Carl Hårleman, som hade utbildat sig till arkitekt under Nicodemus Tessin d.y, 
tillsattes då för att slutföra arbetet med Stockholms slott. Carl Hårleman var efter 
sina resor i Frankrike mycket inspirerad av den nya stilen rokokon men fortsatte 
arbetet med Stockholms slott helt efter Tessins planer. Interiört valde dock 
Hårleman att modifiera vissa ritningar där han utgick från Tessins skisser i 
romersk barockstil och blandade med sin franskinspirerade rokoko. Exempel på 
detta är Rikssalen och Vita havet. Då arbetet med slottet under Carl Hårlemans 
ledning återupptogs 1728 uppfördes de tre återstående längorna på fem år. Till 
socklar och fotmurar användes Roslagssandsten där den grågula kulören 
användes medan den rosaröda sandstenen sorterades bort. Till fasadernas 
mittpartier och övriga detaljer valdes den gotländska sandstenen som ur 
impregneringssynpunkt nu oljemålades i en ljusgrå kulör till skillnad mot 
Tessins period då den målades i en vit kulör.  
 
År 1743 presenterade apotekaren Johan Julius Salberg en uppfinning där en gul 
kalkfärg kan tas fram med hjälp av järnvitriol och som skulle bli ett billigt sätt att 
få fram rokokons gula putskulör, som var Carl Hårlemans favoritkulör. Vissa 
hävdar att Hårleman under sin livstid fick se slottet avfärgat i denna kulör 
medan andra hävdar att avfärgningen är utförd efter hans död 1753. Man vet att 
Hårleman själv gett exempel på var man kunde se denna framtagna kalkfärg men 
han nämner inte Stockholms slott som ett exempel. Detta sker alltså ett år innan 
Hårleman avlider och borde vara ett starkt argument att slottet inte var avfärgat 
i den gula kulören. Ett annat argument är att räkenskaperna inte heller visar 
några större inköp av järnvitriol för tidpunkten utan det sker under 1754 då 
Hårleman redan är död.  
 
År 1754 var också det år då kung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika 
flyttade in i Stockholms slott och kan vara en betydande anledning att man då 
ville förfina fasaderna. Slottets fasader avfärgades med den gula kalkfärgen som 
drygt tio år innan tagits fram av Salberg. Kalkfärgen innehöll förutom järnvitriol 
även röd ockra och träkol. Samtliga sandstensdetaljer ovanför fotmurarna samt 
fönstren målades i en gul oljefärg och slottet fick en enhetlig gul färgverkan. 
Detta arbete utfördes under ledning av Carl Hårlemans efterträdare, Carl Johan 
Cronstedt. Att slottets fasaduttryck med denna monokroma gula färgsättning var 
den senares egna initiativ eller om Hårleman antytt detta vet man inte idag. 

 
2.4 Eftersatt underhåll 
Från tidpunkten då kungafamiljen flyttade in i slottet 1754 fram till början av 
1800 talet började slottet förfalla på grund av eftersatt underhåll. Framförallt var 
det stenarbetena som var i dåligt skick och på 1810-talet påbörjades 
reparationerna av slottet som skulle pågå i drygt trettio år. Under renoveringen 
ledde arkitekten Per Axel Nyström arbetet och han ritade även de sista delarna 
på Lejonbacken så att den kunde färdigställas 1836. 
 
Runt 1825 var de yttre fasaderna i princip färdigställda. Den norra och östra 
längan var då avfärgade i en ljusgul puts med stendetaljer i rosa oljefärg medan 
den södra och västra längan hade stendetaljer i en varmgrå ton. Dessa olika 
färgsättningar på slottets fasader skulle stå sig under resten av 1800-talet. 
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Det man dock ska notera är att tanken var att färgsättningen som fanns på den 
norra och östra delen av slottet med de rosa stendetaljerna också skulle 
appliceras på de två återstående fasaderna. Det stoppades dock när det blev 
starka invändningar mot den rosa kulören varför den södra och västra längans 
stendetaljer målades i den varmgråa tonen. En annan viktig sak att poängtera är 
att det vid renoveringarna under arkitekt Per Axel Nyströms ledning även 
introducerades nya ersättningsmaterial. T.ex. användes gjutjärn istället för den 
gotländska sandstenen på delar av den nordvästra flygeln. Även granit användes 
då terassmurarna mot Lejonbacken och Logården färdigställdes. Detta gjordes 
på grund av att Roslagsstenen som tidigare använts inte kunde levereras vid 
denna tidpunkt. Dock användes röd sandsten från andra leverantörer än vad 
som tidigare använts till fotmuren vid Lejonbacken. Den påtagliga 
färgskiftningen på slottets socklar och fotmurar som man ser idag är alltså ett 
resultat av användandet av olika stensorter. 

 
2.5 Sekelskiftet 1800-1900 
Drygt femtio år efter avslutade renoveringar var slottet åter i ett uselt skick. Den 
ökande ångbåtstrafiken och koleldningen i Stockholm bidrog kraftigt till att 
slottets fasader smutsats ner och antagit en mörkare ton. Även stenarbetena var 
i genomgående dåligt skick varför det krävdes stora insatser för att reparera 
slottet. Vid denna tidpunkt, runt sekelskiftet 1800-1900, pågick en stor debatt 
om restaureringar av historiska byggnader där bland andra författaren Verner 
von Heidenstam var starkt kritisk mot den omfattande restaurering som skedde 
på Gripsholms slott. Det man ville undvika då restaureringsplanerna för 
Stockholms slott påbörjades var en vild och livlig debatt . Därför genomfördes en 
ordentlig utredning där man på vetenskapliga grunder bedömde om en 
restaurering var nödvändig eller inte. 
 
Det tillsattes även en särskild nämnd som hade till uppgift att utvärdera 
slottsarkitekten Ernst Jacobssons förslag. Denna nämnd bestod av två arkitekter 
och två konstnärer men skulle senare utökas med sju arkitekter. Olika förslag på 
hur renoveringen skulle utföras lämnades av nämnden och ytterligare förslag 
kom från Ernst Jacobsson. Man enades dock senare om en kompromiss där de 
stenpartier som inte byttes ut torrborstades rena från oljefärgen. Efter 
ordentliga arkivstudier om slottets tidigare färgsättning putsades fasaden nu om 
i en genomfärgad puts. Idag skiljer sig uppfattningarna om vilken kulör som 
slottet fick vid denna tidpunkt. 
 
Den tidigare slottsarkitekten Ove Hidemark och byggnadsantikvarie Anna Birath 
menar i sina studier kring detta att slottet avfärgades i en rödbrun kulör medan 
bland andra Arkitekturhögskolans universitetslektor Anders Bergström anser 
att kulören var gulröd. Det senare har konstaterats genom prover utförda efter 
ursprungsrecepten från 1898. Det är dock osäkert hur stor relevans detta test 
har då pigmenten som användes vid förra sekelskiftet inte användes vid detta 
test. Anledningen till detta var att ursprungspigmenten numera inte går att få tag 
på. Kulören blev i testerna betydligt gulare än dagens puts. Den gula kulören kan 
mycket väl ha mörknat med tiden på grund av järnvitriolinnehållet och smuts i 
form av sot och gips. Det kan vara orsaken till att uppfattningarna i dag går isär. 
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4. Putsprov utfört efter 1898 års recept 

 
2.6 1900-talet 
Den första januari 1918 bildades Byggnadsstyrelsen med uppgift att ansvara för 
statliga myndigheters lokalfrågor. Byggnadsstyrelsen arbetade fram ett program 
för vården av statliga byggnader som resulterade i den så kallade 
slottsarkitektförordningen. Ivar Tengbom som vid tidpunkten var tillförordnad 
slottsarkitekt kunde konstatera att underhållet på slottet var eftersatt. 
Stenarbetena var i dåligt skick och med nya utredningar visade det sig att 
oljefärgen som man tjugo år tidigare avlägsnat hade bevarat stenen på ett 
tillfredställande sätt. Under Tengboms ledning gjordes en omfattande 
restaurering av stenen under 1920-talet. Det man dock undvek var att täckmåla 
stenen, man valde istället att impregnera den med olika typer av oljelösningar 
för att behålla ett obehandlat utseende. Putsen runt om slottet var i relativt bra 
skick varför endast små lagningar gjordes. Dock putsades hela den syvästra 
flygelns södra fasad om då den var relativt skadad.  
I början 1940-talet var det dags att påbörja renoveringen av slottets alla putsade 
ytor eftersom man på 1930 talet konstaterat nya skador på fasaderna. Det 
förslag som Tengbom tagit fram avsåg en total omputsning av fasaderna där den 
befintliga putsen bilades ner, murverket blästrades för att sedan grundas med 
cementgrund. Arbetet startade med den södra fasaden mot slottsbacken följt av 
den norra fasaden mot Lejonbacken. Den östra och västra fasaden stod färdiga 
under 1960-talet och slottets rundflyglar i mitten av 70-talet där det senare 
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arbetet leddes av dåvarande slottsarkitekt Sven Ivar Lind. I och med denna totala 
omputsning av slottets fasader valde man nu enligt Tengboms plan att utgå 
kulörmässigt från den befintliga putsen som vid tidpunkten hade blivit något 
gråbrun till skillnad från Jacobssons i dagsläget omtvistade kulör.  
Under de senaste decennierna har endast mindre lagningar i putsen gjorts varför 
putsen i stort verkar hållbar. Det som kräver ständiga renoveringar är den 
vittrande sandstenen. Under 1980-talet gjordes en omfattande insats då bland 
annat balusterdockor byttes och under 1990-talet gjordes vissa mindre 
reparationer av slottets sandstenspartier. 

 
Källor för avsnittet om Kungliga slottet i Stockholm: 
 Calle Althoff, Arkitekt SAR/MSA. Artikel av Calle Althoff "Stockholms slott bekänner färg" som 

ursprungligen publicerades i tidsskriften "Kulturvärden" år 1998 från Statens fastighetsverks 
hemsida 

 Anders Bergström Universitetslektor vid Arkitekturhögskolan. Föredraget ”Fasaderna på 
Stockholms slott” på slottsarkitektdagarna i september 2008 

 Nationalencyklopedin 
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3. Putsbruk 
Putsbruk är ett samlingsnamn för en blandning av bindemedel, ballast och vatten 
som har till uppgift att skydda det underliggande murverket från yttre påverkan. 
Vatten ska hindras vandra in samtidigt som ångformig fukt ska kunna ta sig 
inifrån och ut.  
 

Bruket får enligt en allmänt vedertagen tumregel inte vara starkare än 
underlaget. Bruk med cementinnehåll ger en puts som är hård och stark men 
även spröd. Om bruket istället enbart består av kalk blir putsen svagare och mer 
eftergivlig. Om kalkbruket spricker blir dock sprickorna smalare och hamnar 
tätare till skillnad från cementbruket. Bruket blir mer frostbeständigt ju magrare 
och cementrikare det är samtidigt som motståndskraften mot slagregn ökar med 
aktiveringen. 
 

Olika typer av bruk har olika användningstid. Hydraulisk kalk eller KC-bruk 
måste användas inom några timmar till skillnad från det rena kalkbruket som 
inte brinner lika snabbt. 

 
3.1 Putsbrukets ingående delar 
 
3.1.1 Bindemedel 
Bindemedlet tillsammans med vatten utgör själva kittet som håller samman 
ballast och pigment samt möjliggör fäste mot andra ytor. I bruket utgörs 
bindemedlet vanligen av kalk, cement, gips, lera eller en blandning av dessa 
ämnen. Kalken kan vara lufthårdnande eller hydraulisk (vattenhårdnande). 

 
3.1.1.1 Luftkalk 
Kalk förekommer antingen i sin renaste form då den benämns ”luftkalk” eller 
som ”hydrauliskt kalk”. Luftkalk tillverkas av ren kalksten som i princip enbart 
innehåller kalciumkarbonat. För att kalken ska kunna användas som bindemedel 
i ett bruk måste den genomgå tre steg av kemiska processer. De tre stegen är 
bränning, släckning och stelnande/ härdande. 
 
3.1.1.1.1 Bränning 
Vid kalkbränningen utdrivs kolsyran och produkten ”osläckt kalk” erhålls.  
 

Kalkbränning ger osläckt kalk och kolsyra (vattenlösning) 
 

CaCO3 + värme    CaO (osläckt kalk) + CO2 (kolsyra) 
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3.1.1.1.2 Släckning 
Den brända kalken måste släckas för att kunna användas i ett bruk. Släckning 
sker genom att vatten tillsätts.  
 
Vid kalksläckning sönderdelas de brända kalkstyckena. Detta sker genom att 
vattentillsatsen startar en kemisk reaktion som gör att kalkhydrat bildas under 
kraftig värme- och volymökning.  
 
Släckning av kalk kan ske genom torr- eller våtsläckning. Vid torrsläckning, 
vilken i dag är vanligast förekommande, tillförs exakt den vattenmängd som 
behövs för att den kemiska processen ska fortgå varpå ett fint vitt kalkpulver 
bildas. När kalken våtsläcks används istället ett vattenöverskott vilket ger en 
slutprodukt med mer eller mindre degig konsistens beroende av vattenmängden. 
 

Kalciumoxid och vatten ger släckt kalk 
 

CaO + H2O    Ca(OH)2 (släckt kalk) 
 

 
 
3.1.1.1.3 Stelnande/ härdande 
När den släckta kalken används vid murning eller putsning återgår den vid 
stelnandet till karbonat genom upptagning av luftens kolsyra:  
 

Upptagning av kolsyra ger karbonat och vatten 
 

Ca(OH)2 + CO2    CaCO3 (karbonat)+ H2O 
 

 
 
3.1.1.2 Hydraulisk kalk 
Kalken får sina hydrauliska egenskaper, som gör att den binder utan lufttillgång, 
när kalkstenen är oren. Ofta används lera som främst genom sitt innehåll av 
silikater och i viss mån aluminater ger kalken hydrauliska egenskaper. Oren 
kalksten innehåller föroreningar av bland annat kiseldioxid SiO2. Hydraulisk kalk 
består, enligt en definition, av kalksten som har mer än ca 10 viktprocent lösliga 
sura beståndsdelar. De hydrauliska bindningseffekterna blir dock betydande 
även vid avsevärt mindre olöslig rest. 
 
Hydraulisk kalk har delvis andra egenskaper än luftkalken. Motståndskraften 
mot vattnets urkalkning är större samtidigt som hållfastheten är högre. Bruket 
får en kärvare, mindre smidig konsistens än när den rena luftkalken används. Ju 
orenare kalken är desto osmidigare blir bruket samtidigt som hållfastheten ökar. 
Hydraulisk kalk kan sägas vara ett mellanting av luftkalk och cement på grund av 
de hydrauliska egenskaperna. 
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3.1.1.2.1 Släckning 
När den hydrauliska kalken bränns erhålls fri och icke fri kalciumoxid i olika 
proportioner beroende av kalkstenens föroreningsgrad. Vid mycket liten mängd 
fri kalciumoxid kan kalken inte längre sönderdelas genom släckning utan måste 
istället malas till ett naturligt cement (romancement). 
 
Vid hårdnandet karbonatiserar kalciumhydroxiden på samma sätt som hos 
luftkalken enligt ovan medan kalkens innehåll av bunden kalciumoxid 
hydratiserar och bildar ett olösligt gel (mineralistiskt lim) enligt: 
 

 
2(2CaO*SiO2) + 3H2O   3CaO * 2SiO2 * 3H2O + CaO 

 
 
 
3.1.1.3 Modern hydraulisk kalk 
Viss typ av hydraulisk kalk kan inte släckas eftersom den efter bränningen 
innehåller mindre mängd fri kalciumoxid än vad som krävs för den kemiska 
släckningsprocessen. Det gör att fullständig sönderdelning av kalken inte kan ske 
enligt formeln ovan varför det efter bränningen återstår hela kalkstycken. För att 
kalken ska kunna användas till bruk krävs att dessa kalkstycken mals till ett 
pulver. Denna typ av kalk måste normalt retarderas genom tillsats av gips eller 
andra sulfater för att inte vara för snabbhärdande. Den första kalken av detta 
slag var Parkers cement (patent 1796) vilken efter blandning med vatten 
hårdnande på bara några minuter. Jura Hydraulisk kalk är ett exempel på kalk 
som inte kan släckas med vatten.  
 
Traditionell naturlig hydraulisk kalk går däremot att släcka fullständigt eftersom 
tillräckligt mycket av kalciumoxiden är obunden. Industriellt framställs denna 
kalk på några få platser varav St. Astriers i Frankrike tillverkar en variant under 
namnet NHL (Natural Hydraulic Lime). Denna kalk har efter bränningen stor 
mängd fri kalciumoxid vilket gör att den kan ta upp vatten och därigenom 
släckas. 

 
3.1.1.3.1 NHL-kalk 
Kalkstenen som används till NHL-kalken är krithaltig och innehåller kvarts 
(kisel), silikater samt bara små mängder av andra mineraler. Det behövs inga 
tillsatser av cement, gips, flygaska och puzzolaner eller plasticerande 
tillsatsmedel för att ge kalken dess hydrauliska egenskaper. Tack vare att kalken 
är fri från alla dessa tillsatser är risken låg att oväntade reaktioner ska uppstå. 
 

Kalken får varierande hydrauliska egenskaper beroende på bränntemperatur, 
bränntid och hur stor mängd av de upplösliga silikaterna som reagerar med 
kalciumhydroxid till kalciumsilikat. 
 

NHL-kalk finns i olika styrkor för att det ska vara möjligt att alltid finna ett 
lämpligt bruk beroende av utgångsförhållandena. Lufthärdande kalk 
förekommer i varierande mängd i de olika NHL-kalkerna vilket i slutändan 
påverkar brukets smidighet och elasticitet. 
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3.1.1.4 Cement 
Cement (Portlandscement) är tillsammans med kalk det vanligaste bindemedlet i 
puts- eller murbruk. Till skillnad från kalk är cement starkt hydrauliskt varför 
det binder genom reaktion med vatten. Portlandscement bränns vid hög 
temperatur till sintring, varefter cementklinkern mals till ett fint pulver. De 
hydrauliska egenskaperna kommer från lerinnehållet på 30-40%. Rent 
cementbruk kan användas till fasadputs som utsätts för särskilt krävande 
väderförhållanden. Produkten går inte att släcka men ett cementbruk hårdnar 
både i luft och under vatten. 

 
3.1.2 Ballast (sand och grus) 
Sandmaterialet utgör själva skelettet i bruket med uppgift att fylla ut volymen 
medan bruket bara ska verka som klister mellan ballastkornen. Kornen måste ha 
rätt storlek, blandning, hållfasthet och renhet när de används i bruk. Kvartssand 
är bäst lämpat men även fältspat kan användas. Brukets krympning beror av 
sandens grovlek. Grov sand ger liten krympning.  
 
Ballasten ska enligt modern putsningsteknik uppfylla AMA´s siktkurvor så att 
bruket får önskade tekniska egenskaper. Den maximala kornstorleken bör vara 
minst 1/5 av putslagrets tjocklek. Detta är viktigt eftersom det då finns möjlighet 
att gå tillbaka och genomarbeta putsen så att eventuella blåsor kan avlägsnas 
samtidigt som vattnet sugs upp av murverket eller dunstar. Problem kan uppstå 
när allt för fin och jämnkornig sand används. Kornen ska vara rundkantiga 
eftersom de då lättare glider mot varandra vid bearbetning, vilket ökar tätheten. 

 
3.2 Olika typer av bruk 
Innan bruket appliceras måste underlaget vattnas för att säkerställa 
vidhäftningen. Vattningen brukar normalt utföras dagen innan putsningsarbetet. 
Även det applicerade putsbruket kan behöva vattnas under tiden det stelnar.  

 
3.2.1 Kalkcementbruk, KC-bruk 
Kalkcementbruk är en blandning av kalk- och cementbruk. Beroende av kalksort 
och blandningsförhållande kan mycket skiftande egenskaper uppnås. 
 

Framställning av bruket kan ske på två sätt. Det kan dels ske genom att man 
blandar färdiga kalk- och cementbruk vilket kräver stor noggrannhet vid 
blandningen varför det anses vara en osäker metod. En bättre metod är att 
torrblanda cement och sand varefter släckt kalk tillsätts. Vatten tillsätts sedan 
under blandning tills massan bearbetats smidig och likformig. Genom att variera 
kalk- och cementproportionerna erhålls olika hållfasthet. Stor cementandel ger 
ett starkt bruk. Detta bruk är användbart i många olika sammanhang liksom till 
fasadputs. Bruket klarar krävande miljöer med stora tryck och sättningar. Det 
ska dock noteras att KC-bruk riskerar att få en mörkare kulör eftersom cementen 
och smutsen på dess yta inte löses och försvinner med nederbörden vilket sker 
med ett rent kalkbruk. 
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3.2.2 NHL-bruk (Natural Hydraulic Lime) 
NHL-bruk är mer elastiska än cementhaltiga bruk vilket gör att de klarar 
sättningar och rörelser hos byggnaden bättre utan sprickbildning. En viktig 
orsak till att spänningar och rörelser i putsen inte uppstår i NHL-bruk under 
bindningen är att tryckstyrkan ökar under en mycket längre tid än hos 
cementbruk. Bruket härdar snabbare än lufthärdande kalkbruk och eftersom 
alkaliteten är relativt hög är bruket motståndskraftigt mot bakterier och alger. 
 
Eftersom bruket är poröst och öppet låter det fukt i väggen vädras ut varför fukt-
, mögel- och svampproblem kan undvikas samtidigt som isolerförmågan är god. 
Då det inte förekommer gips och cement i bruket kan inga svavel- eller alkaliska 
reaktioner uppstå. Salt som kan finnas i det underliggande murverket passerar 
putsen utan utfällning och kristallisering. 
 
Miljöpåverkan är låg eftersom kalken genom sina tre kemiska reaktioner 
(bränning, släckning och stelnande/ härdande) anses återuppta 75 procent av de 
vid bränningen skapade koldioxidutsläppen. 
 

 
5. Brytning av NHL-kalk i St. Astrier 
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3.3 Brukets bearbetning, arbetsmetoder 
Bearbetningen måste ske oavsett om bruket används till utstockning eller ytputs. 
Utstockningen har till uppgift att skapa ett jämnare underlag för ytputsen. Det är 
viktigt att bruket bearbetas med lämpligt verktyg vid rätt tidpunkt för att driva 
ut luft ur alla håligheter liksom att komprimera bruket.  
 

Denna bearbetning ska ske innan bruket bundit för mycket samtidigt som 
vattenöverskottet måste ha avgått genom avdunstning och sugning från 
underlaget samt genom de kemiska reaktionerna. Görs denna bearbetning av ett 
rätt sammansatt bruk vid rätt tidpunk försvinner i princip alla luftblåsor. 
 

Sker bearbetningen för sent blir bruket en bit under putsytan totalt sönderrivet 
vilket gör att bruket får låg kvalitet med stor risk för sönderfrysning som följd. 

 
3.3.1 Ytputs och efterbehandlingsmetoder 
Utvändig puts ska aldrig lämnas med slät överyta utan ytan bör bearbetas för att 
frostbeständigheten ska bli god. Putsen riskerar dessutom att bli flammig i 
kulören om inte efterbehandling sker. Beroende av hur hård putsen hunnit bli 
eller vilket slutresultat som eftersträvas hos putsen kan olika 
efterbehandlingsmetoder användas. Vid beskrivna metoder avlägsnas de finare 
sandkornen medan de grövre kornen blir kvar. Detta är viktigt för att ge ytan liv 
liksom att putsen ska få en enhetlig kulör. Alla nedan uppräknade 
efterbehandlingsmetoder används var för sig utom vattentvättningen som kan 
utföras tillsammans med valfri metod. 

 
3.3.1.1 Syratvättad puts 
En metod för att frilägga ballasten i putsen är genom saltsyratvättning. Förutom 
att syran avlägsnar bindemedel och pigment i ytan ger den också putsen en 
mörkare nyans. Under en period fanns en speciell puts kallad Waskolit, som var 
avsedd att syratvättas.  

 
3.3.1.2 Vattentvättad puts 
För att göra ballasten mer framträdande kan putsen i ett relativt tidigt skede 
vattentvättas med pensel. Vattnet löser upp bindemedlet runt ballastkornen så 
att det bildas kratrar runt dessa. Detta är en användbar metod för att få en ny 
puts att se ut som en gammal väderutsatt puts. 

 
3.3.1.3 Kvastad puts 
När putsen bundit lite mer kan den tvättas med kvast. Den i vatten doppade 
kvasten förs fram och tillbaka horisontellt över putsen. Genom denna metod 
tvättas finmaterialet mellan de grövre ballastkornen bort samtidigt som 
”ythuden” delvis tvättas bort. 
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3.3.1.4 Borstruggad puts 
Putsytan kan borstas med rot-, mässings- eller stålborste till borstruggad puts. 
När bearbetningen kan utföras beror på borsttyp och önskad ytstruktur. Det är 
av största vikt att borstruggningen utförs när putsen fortfarande är så plastisk 
att det går att trycka ihop de eventuella håligheter och ytsprickor som kan 
uppstå. 
 
3.3.1.5 Skrapad puts 
En skrapad puts kan uppnås med en spikbräda i ett relativt sent skede när 
putsen inte längre klibbar fast i spikbrädan. Skrapningen görs genom att 
spikbrädan förs i cirkulära rörelser tills ”ythuden” är helt avlägsnad. För att 
färgtonen och strukturen ska bli rätt är det viktigt att skrapningen utförs vid rätt 
tidpunkt. Det är viktigt att delar som torkat snabbare vattnas för att putsens 
fuktighet ska hållas jämn och att den slutliga putsen inte ska bli flammig. 

 
3.4 Undvik skador och problem i putsen 
Putsproblem kan lätt uppstå om putsningsarbetet utförs för sent på hösten. 
Speciellt bör putsning undvikas när fasaden varit utsatt för slagregn och därför 
är för fuktig. Det finns även risk för sönderfrysning vid låga temperaturer. Om 
putsen består av kalkbruk som under flera dygn varit genomfuktigt blir 
vidhäftningen dålig liksom hållfastheten.  
 

Vid putsning på torra ytor som inte blivit vattnade t.ex. en starkt sugande 
tegelfasad finns risk för att tillräcklig vidhäftning inte kan skapas även för ett 
kalkcementbruk. För att undvika bristfällig vidhäftning kan ytan förvattnas och 
tunngrundas med ett cementrikt bruk. 

 
Källor för avsnittet Putsbruk: 
 Krister Berggren, Krister Berggren byggkonsult AB, intervjuer 
 Sven Bergström mfl. Husbyggnad, utgiven av Otar Hökerberg, arkitekt, intendent i 

byggnadsstyrelsen. A.-B. Nordiska bokförlaget Erdheim &C:o, Stockholm 1939, Svenska 
tryckeriaktiebolaget, 363385 

 Hjalmar Granholm, huvudredaktör, professor vid Chalmers Tekniska Högskola. Mureri tredje 
upplagan, Stockholm 1953, Natur och kultur, Klara Civiltryckeri AB. Puts- och murteknik av 
civilingenjör Sven Nycander 

 Målarkalk AB, Produktinformation och testresultat, St Astier NHL, Naturlig hydraulisk kalk 
 Minnesanteckningar från studieresa till St Astrier NHL genom Nordisk NHL och Målarkalk AB 
 S. Nycander, V. Bärhner, Modern putsteknik, tryckt 1955 (fjärde upplagan), Svenska 

cementföreningen 
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4. Pigment 

 
4.1 Allmänt om pigment 
Pigment förändrar färgsammansättningen i det reflekterande ljuset på grund av 
selektiv färgabsorbering. Det innebär att vissa pigment absorberar vissa 
våglängder av ljuset. Ett pigment innehåller alltid en eller flera kulörgivare som 
har en viss kemisk struktur och reflekterar vissa våglängder av ljuset. Dessa 
våglängder ger tillsammans pigmentets viktigaste egenskaper, kulör och 
täckförmåga. 

 
4.2 Indelning av pigment 
Pigment delas in efter dess kemiska innehåll i oorganiska och organiska pigment. 
De oorganiska pigmenten innehåller inte några kolföreningar och i dessa 
naturliga ämnen hittar man bland mineraler och grundämnen. De organiska 
pigmenten är således de som består av kolföreningar. Pigment kan också delas in 
i undergrupper till ovan nämnda kategorisering efter tillverkningssätt, om de är 
syntetiskt framställda eller om de kommer från naturen. Det finns även pigment 
som tagits från naturen och sedan tillsatts syntetiska ämnen eller som är 
fabriksgjorda blandningar av naturliga ämnen. 

 
4.2.1 Oorganiska pigment 
 
4.2.1.1 Naturliga oorganiska pigment 
Den största delen av de oorganiska pigmenten är naturliga jordpigment som fås 
ur pigmentjordar där sedimentavlagringar skapats genom vittring av järn och 
silikatrika bergarter. De färgande ämnena är ofta mineralerna hematit 
(järnoxid), götit (järnhydroxid) samt pyrolusit och hausmannit (båda 
mangandioxider). Pigment bryts i fast form för att sedan slammas och sorteras 
efter kornstorlek för att sedan pulvriseras. Det pulvriserade pigmentet kan 
sedan efterbehandlas genom bränning om man vill uppnå en annan nyans. Av 
alla pigment har de naturliga jordpigmenten bäst motståndskraft mot 
nedbrytning av sol, vind och nederbörd. Det negativa med jordpigmenten är att 
variationer hos ett och samma jordpigment alltid finns. Man kan aldrig vara helt 
säker på att ”samma” pigment har samma kulör. Detta gäller även pigment som 
brutits från samma pigmentbrott. Detta beror på små skillnader i 
vittringsprocessen och avlagringar i brottet vilket kan vara orsaken till att många 
föredrar de syntetiska pigmenten som alltid har samma kulör och kvalité.  
  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ljus
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4.2.1.2 Syntetiska oorganiska pigment 
De första fabrikstillverkade pigmenten efterliknade den kemiska 
sammansättningen hos de naturliga jordpigmenten men med en del förenklingar. 
Detta gav klarare pigment som inte skiljde sig från varandra i egenskaper som 
naturliga jordpigment gör. Vissa fabrikstillverkade oorganiska pigment är en 
blandning av två i naturen förekommande ämnen, till exempel pigmentet 
engelskt rött som innehåller en stor mängd kalcit samt en viss mängd hematit. 
Andra är kemiskt framställda i fabrik för att efterlikna ett naturligt mineral.  
 

 
4.2.2 Organiska pigment 
 
4.2.2.1 Naturliga organiska pigment 
Exempel på organiska naturliga pigment är olika typer av växtfärger eller 
pigment som utvinns ur djurriket. Ett exempel på detta är pigmentet krapplack 
som framställs ur roten av vissa arter i växtsläktet krapp. Gemensamt för de 
naturligt förekommande organiska pigmenten är att de är starkt kulörta men 
saknar täckkraft.  

 
4.2.2.2 Syntetiska organiska pigment 
Den största gruppen av organiska pigment är syntetiska och tillverkas oftast av 
restprodukter från petroliumindustrin som t.ex. azo- och ftalocyaninfärgämnen. 
Azofärgämnena används mest för att få fram starkt gula, orange och röda kulörer 
medan ftalocyaninfärgämnen ger blå till gröna pigment. Andra typer av 
organiska pigment är kolpigmenten som ger gråa, mörkbruna och svarta 
nyanser. Dessa är mekaniskt framtagna i fabrik och har således en enklare 
framställning är de syntetiska. Generellt är de organiska pigmenten inte så 
stabila. 

 
4.3 Kalkäkta pigment 
Pigment som skall användas tillsammans med kalk skall var kalk- och ljusäkta 
dvs. pigmenten ska vara beständiga i blandningen med kalk och får inte 
förändras av solstrålningen. Detta är viktigt eftersom kalkens alkaliska 
egenskaper gör att inte alla typer av pigment kan användas. Traditionella 
kalkäkta pigment är huvudsakligen de naturliga jordpigmenten eller de 
syntetiska metallföreningarna.  
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4.3.1 Några typer av kalkäkta pigment 
 
4.3.1.1 Ockra 
Ockra är ett av de äldsta jordfärgämnena som förekommer i gula, röda och bruna 
nyanser. Den färgande komponenten i gulockra utgörs övervägande av 
järnhydroxid (järnoxidhydrat) medan den röda ockrans är järnoxid. Den bruna 
ockran består av järnoxidhydrat samt manganföreningar. Ockra uppstår genom 
vittring av järnhaltiga bergarter tillsammans med sand, fältspat, kaolin eller kalk. 
Då pigmenten bränns vid hög temperatur omvandlas den gula hydroxiden till 
röd oxid och man erhåller en mörkare och rödare ockra. Rena syntetiska 
järnoxider och hydroxider har nu till stor del ersatt den naturliga ockran då de 
syntetiska pigmenten är mer stabila och dessutom har en kraftfullare ton. 

 
4.3.1.2 Umbra 
Umbror är olika bruna jordpigment med inslag av gula, röda och grågröna toner. 
De är mycket närbesläktade med ockrorna men med skillnaden att umbrorna 
innehåller järnmanganoxid. Pigmentet tillverkas traditionellt av en naturligt 
förekommande lertyp som innehåller järn- och manganoxid som ofta har inslag 
av silikater, karbonater eller sulfater. Denna förekommer i två varianter, bränd 
och obränd. Den brända varianten har rödare ton. Liksom andra jordpigment är 
umbrorna beständiga men ger dock varierande kulörer och en mindre god 
färgstyrka. 

 
4.3.1.3 Terra di Sienna 
Terra är i naturligt tillstånd ett gult jordfärgspigment med järnhydroxid som 
färgande beståndsdel. Vid bränning av denna naturliga terra bildas järnoxid som 
ger pigmenten en rödare och mörkare ton. Detta pigment kallas således bränd 
terra. Pigmentet har dålig täckförmåga och färgstyrka men god beständighet. 

 
4.3.1.4 Kimrök 
Kimrök är ett svart färgpigment som består av sot (alltså rent kolpulver) som 
framställs genom ofullständig förbränning av organiska material, t.ex. 
björknäver.  

 
4.3.1.5 Järnvitriol 
Vitriol är en äldre benämning på sulfathydrater som bildar glasliknande 
kristaller, t.ex. zink-, järn- samt kopparvitriol och är således en biprodukt från 
hanteringen av respektive metall. Järnvitriolen används som pigment för att 
uppnå varmt gula nyanser som dock med tiden ändras till att bli mörkare samt 
brunare eller rödare. Järnvitriolen har också nackdelen att den inte kan 
övermålas eller överputsas med annat material. 
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4.3.1.6 Syntetiska järnoxidpigment 
Järnoxidpigment är ett sammanfattande namn på en grupp föreningar, oxider, 
mellan järn och syre vilka är vanligen förekommande i naturen i t.ex. sjöar, 
jordar och på havsbottnar. Andra naturliga järnoxider ingår i den malm som 
bryts ur berg på många håll i världen, framför allt järnoxiderna hematit och 
magnetit. De moderna järnoxidpigmenten, som framställs genom bränning av 
järnvitriol vid olika temperaturer och olika syretillgång, tillhör de mest stabila 
pigmenten. De är dessutom mycket effektiva och färgstarka. 

 
Källor för avsnittet om pigment: 
 Milis Ivarsson och Frida Hafvenstein. Boken “Jordens färg” från 2005 
 Byggforskningens informationsblad B4 från 1979 
 Nationalencyklopedin 
 Stockholms läns museums hemsida 
 Riksantikvarieämbetets hemsida 

 Wibo Färg AB´s hemsida 
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5. Färgad fasadputs 
De pigment som används till putsbruk måste klara all påfrestning som de kan 
utsättas för utan nämnvärda utseendeförändringar. Därför måste färgerna vara 
kalk-, cement-, tvätt- och ljusäkta. Genom att använda ett färgpigment som 
framställs kemiskt genom oxidation av metaller vid olika temperaturer går det 
att säkrare erhålla den önskade kulören. Detta är möjligt eftersom alla 
beståndsdelar är kända. Det gäller att se upp med jordfärger, som visserligen 
ofta anges som äkta, eftersom det är svårt att veta vilka icke önskvärda 
beståndsdelar som materialen är förorenade av. Det anses dock säkert att 
färgstoff från kända färgfabrikanter är likadana, åtminstone om det är syntetiska 
oxidpigment. 
 

Kulören beror även av pigmentkornets storlek. Ett finkornigt pigment ger en mer 
färgstark ton. För att kulören i olika blandarsatser ska bli lika måste de innehålla 
exakt samma materialmängder. Kalken måste tillsättas som puderkalk. 

 
5.1 Orsaker till varierande kulörer hos putsen 
När en mörk ballast används och det ljusare bindemedlet mellan ballastkornen 

med tiden försvinner genom väderpåverkan kommer putsytan att upplevas som 
mörkare. Detta på grund av att de mörka ballastkornen blir mer framträdande. 
Samma sak händer när en ljus puts borstruggas, kvastas eller skrapas eftersom 
ythuden försvinner och de grövre kornen framträder. Av denna anledning bör 
ballastmaterialet väljas med en kulör som ligger så nära den önskade putsens 
kulör som möjligt för att färgtonen hela tiden kan bibehållas. 
 
Putsens uttorkande inverkar på kulören. Det har betydelse om bruket vid ett 
sugande väggmaterial torkar inåt eller utåt i väggen. På grund av detta blir 
färgtonen ännu mer varierande då bruket innehåller stor mängd finkornigt 
pigment. Ytterligare värre blir det om väggen som putsas är uppbyggd av olika 
material som suger i varierande grad. Störst variation i kulör uppstår på putsytor 
som inte efterbehandlas.  

 
Källor för avsnittet Färgad fasadputs: 
 Krister Berggren, Krister Berggren byggkonsult AB, intervjuer 
 Sven Bergström mfl. Husbyggnad, utgiven av Otar Hökerberg, arkitekt, intendent i 

byggnadsstyrelsen. A.-B. Nordiska bokförlaget Erdheim &C:o, Stockholm 1939, Svenska 
tryckeriaktiebolaget, 363385 

 Hjalmar Granholm, huvudredaktör, professor vid Chalmers Tekniska Högskola. Mureri tredje 
upplagan, Stockholm 1953, Natur och kultur, Klara Civiltryckeri AB. Puts- och murteknik av 
civilingenjör Sven Nycander 
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6. Lagningsputs till norra Logårdsflygelns fasad 
 
6.1 Förutsättningar 
Då fasaden på den aktuella delen av Stockholms slott idag är både förgipsad och 
nedsmutsad av den ständigt ökande trafiken utgår vi i våra förutsättningar för 
framtagning av ett lagningsbruk från att fasaderna är rengjorda. En utförligare 
presentation av de metoder vi föreslår för rengöring av aktuell fasaddel kommer 
att presenteras senare i kapitel 7.2. Fasaden är idag utförd i ett genomfärgat 
putsbruk varför vi genom att studera brottytan och baksidan på de putsprover vi 
har att tillgå vet hur fasaden kommer att se ut efter en rengöring. Ytterligare 
förutsättningar för att lagningsbruket över tid ska behålla samma egenskaper 
som den befintliga putsens är att vi så gott det går följer Sven Nycanders recept 
på putsbruk som finns från 1954 års omputsning. Ytterligare ett pigmentrecept, 
daterat 1961, finns att tillgå i arbetet med framtagningen av lagningsbruket.  
 

 
Sven Nycanders recept från 1954 på kalkcementbruk (Slottsarkitektkontorets 
arkiv) 
 
3,5 kg kronkalk 
2,2 kg standardcement 
4,3 kg vitcement 
5,8 marmormjöl A (ca 1,5 mm) 
5,2 marmormjöl B (något finare) 
5,2 marmormjöl C (något finare) 
23 kg spolsand (0-2 mm) 
26 kg spolsand (1-3 mm) 
12,5 g Modocoll E 600 
Ca 12,5 liter vatten 
 

 

 
RECEPT YTPUTS 1961 (Från slottsarkivet genom Marie Edman Franzén) 
 
ljusbrun kronkalk 
standardcement 
vitcement 
marmormjöl 
spolsand 
Modocoll E 600 
Klintbrunt, 75 g 
Klintgult, 150 g 
 
Som färgtillsats får endast syntetiska metalloxider användas. 
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Vi har, då inget annat tyder på motsatsen, antagit att dessa två recept hör ihop. 
Av pigmentreceptet framgår enbart pigmentmängderna men inte till vilken 
bruksvolym de är avsedda för. Då vissa ingående material i dessa recept inte 
finns tillgängliga på marknaden idag kommer ersättningsmaterial att tas fram till 
pigment och ballast.  
 
Det ska också noteras att den aktuella delen av slottet innehåller partier som 
skiljer sig tydligt i struktur. Därför tar vi fram de två ytterligheterna genom att 
efterbehandla putsbruket i olika grad. Ytterligheterna är där ballasten är synlig 
och där ballasten är dold.  
 
Ett sämre alternativ som vi har förkastat är att utgå från den smutsiga och 
förgipsade putsyta som slottet har idag. Att vi inte går vidare med denna metod 
beror på att slottets kulör, genom att utgå från sådana förutsättningar, skulle få 
en allt mörkare ton som till slut blir svart. En annan anledning till att vi förkastat 
detta alternativ är att vi kommer att bli tvungna att smutsa ner lagningsputsen 
för att skapa den mörka kulören som slottet har idag. Detta kan dock göras med 
kalkvatten tillsammans med pigmenten grön umbra och oxidsvart men det går 
inte att förutse hur putsen kommer att åldras med denna metod. 
 
Som alternativ finns möjligheten att måla fasaden med en färg enligt receptet för 
bruket. Skillnaden är att ballasten utelämnas. Eftersom färgen kommer att täcka 
underlaget förloras tyvärr den effekt som den mer eller mindre frilagda ballasten 
på fasaden ger. Målningsmetoden kan dock användas som en nödlösning om 
putslagningarna inte blir bra från början eller om lagningarna skulle bli 
framträdande med tiden. 
 
För att helt kunna säkerställa den befintliga slottsputsens ingående material 
hade det bästa varit att utföra en tunnslipsanalys av ett putsprov. Efter att provet 
slipats skulle det ha studeras i elektronmikroskop för urskiljning av bindemedel 
och ballast samt dess mängder. Denna bestämning hade varit värdefull för oss 
eftersom den skulle gett ett definitivt svar på om den befintliga putsen blandats 
enligt Sven Nycanders recept från 1954. Tunnslipsanalys har tyvärr inte 
genomförts eftersom vi inte fått tillstånd att ta provbitar för ändamålet liksom 
att ingen i dagsläget är villig att stå för de kostnader som testerna innebär. 

 
6.2 Krav på putsen 
Det finns flera olika kriterier som ska uppfyllas då vi tar fram en lagningsputs till 
slottet. Dels ska kulören stämma väl överrens med den rengjorda ytan, dels ska 
strukturen på de olika partierna vara lika. Strukturen bygger mycket på 
användandet av rätt ballast samt rätt utförande, dvs. rätt efterbehandlingsmetod 
vid putsning. Det man vill undvika är att fasaden blir flammig vid 
efterbehandling och för att undvika dessa kulörskiftningar hos den nya putsen 
måste denna efterbehandlas med brädrivning, borstruggning med stålborste 
eller lätt pensling. Detta gäller för både den delen med synlig ballast samt den 
med dold.  
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Ytterligare ett krav som ställs på lagningsbruket är att det inte får uppstå 
kulöravvikelser vid regn mellan den befintliga och nya putsen. Enligt arkitekt 
Peter von Knorring kan orsaker till avvikande kulör vara att pigmentkornen 
skiljer i storlek och form. På marknaden finns det i dag olika tillverkare av 
pigment vilka tar fram dessa i olika kornstorlekar beroende av 
användningsområde, vilket även kan innebära kulörskillnader. I våra experiment 
har vi använt pigment från den största tillverkaren på marknaden, Bayers. För 
att vårt ersättningspigment ska få samma egenskaper som ursprungspigmentet 
studeras kulör och kornstorlek hos de använda pigmenten i mikroskop. Därefter 
väljs de pigment som bäst överensstämmer med originalpigmenten. Med 
anledning av detta menar Peter von Knorring att den nya och den gamla putsen 
borde ha samma egenskaper. Det är även viktigt att förhållandet mellan pigment 
och bindemedel i de båda putserna är lika för att de ska uppföra sig på samma 
sätt.  
 
Dessutom finns hållfasthetskrav på putsbruket där bland annat är pigmentets 
proportion i förhållande till bindemedlet styr. Pigmentvikten får helst inte 
överstiga ca 10 % av bindemedelsvikten. Ett annat krav som ställs, men som 
dock inte går att analysera i detta examensarbete, är förändringen över tid av 
den befintliga respektive nya putsen. Kommer dessa två putsbruk att åldras på 
samma sätt och ha samma kulör efter ett antal år? Detta är något vi inte vet idag 
men vi utgår från att de två putsbruken uppför sig på samma sätt över tid då de 
ingående materialen samt dess inbördes förhållanden är desamma. Ytterligare 
fakta som tillkommit under detta examensarbete är att den befintliga putsen på 
slottets aktuella del endast innehåller syntetiska oxidpigment. Detta var något 
som vi inte visste då laboration 1 startade varför vi under laboration 2 valde att 
inrikta oss på kulörbestämning med enbart oxidpigment.  
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6.3 Framtagning av lagningsputs genom laboration 

 
6.3.1 Laboration 1, Fredrikssons Måleri AB 
 
6.3.1.1 Syfte 
Laborationen har tre olika syften. Det första är att försöka bestämma vad de i 
receptet nämnda pigmenten Klintgul och Klintbrun som vi erhållit från 
Måleriyrkets museum är för pigmenttyp. Det andra syftet med laborationen är 
att genom provmålning av pigment blandat med bindemedel och vatten hitta en 
lämplig kulör på ett lagningsbruk som stämmer överens med den putsbit som vi 
har från slottet. Vi ska även under laborationen kartlägga ballastens inverkan på 
kulören, det vill säga om ballasten påverkar kulören då den blandas med övriga 
material i ett putsbruk.  

 
6.3.1.2 Förutsättningar 
 
6.3.1.2.1 Recept 
Laborationen baseras så långt det är möjligt på de två gamla putsrecepten som 
finns kvar från slottets fasadrenovering under 1950-talet. Även den lilla mängd 
klintpigment som erhållits från Måleriyrkets museum finns som referens då vi 
ska göra en bestämning av dessa. Klintpigmenten finns numera inte på 
marknaden men kommer ursprungligen från Klint Bernhards färgfabrik i Nacka 
där de saluförda oxidpigmenten fick benämningar som började med Klint. De 
angivna vikterna i Nycanders recept har gjorts tusen gånger mindre så att vi hela 
tiden arbetat i gram på grund av de små mängder originalpigment vi har. Vattnet 
står ungefärligt angivet i liter vilket vi även gjort tusen gånger mindre. I 
Nycanders recept finns en tillsats av cellulosalim angivet. Där står ”Modocoll 
eller likvärdigt” angett varför vi här valt att använda Alcacil som lim då vi inte 
fått tag på cellulosalimmet Modocoll. Här ska det noteras att vi vid denna 
laboration inte visste att de recept vi arbetar med var avsedda för syntetiska 
oxidpigment. 

 
6.3.1.2.2 Putsprov 
Vi har en nedfallen putsbit från aktuell del på slottet som vi använt som referens 
då vi arbetat fram kulören i denna laboration. Vi använde baksidan och brottytan 
på denna putsbit för att hitta rätt kulör till lagningsputsen. 
 
6.3.1.2.3 Kalkfärglikaren 
Syftet med Riksantikvarieämbetets kalkfärglikaren är i första hand att underlätta 
arbetet med kulörbestämning samt att med hjälp av upprättad receptur för varje 
i likaren ingående färg snabbt och rationellt nå kulöröverensstämmelse med 
angiven färg. Kalkfärglikaren omfattar 145 stycken färger fördelade på 29 
stycken färgserier, vilka har en spridning i 5 ljushets- och mättnadsgrupper. 
Varje färg är applicerad på kalkbruk som lagts i plastformar. Behandlingarna av 
färgproverna motsvarar de vanligaste förekommande med föregående 
kalkvattning och 3 gånger strykning med pigmenterad kalkfärg. Varje strykning 
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är gjord på tidigare färgskikt när det fortfarande är fuktigt. Avslutande 
behandling sker med penselstrykning eller sprutning med kalkvatten som 
fixering. Pigmentering av de förekommande färgerna i likaren har skett med 
maximalt 3 pigment i ett och samma färgprov. Då vi skulle jämföra vårt putsprov 
med de prover som finns i kalkfärglikaren vände vi oss till Ove Hidemark 
Arkitektkontor AB för att studera detta. Efter genomgång av dessa prover valde 
vi ut ett antal prover som låg nära i kulör och dokumenterade dessa med bilder 
samt tillhörande recept. 
 

 
6. Kalkfärglikare 
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6.3.1.3 Metod 
 
6.3.1.3.1 Bestämning av pigment 
Vi började med att okulärt i vanligt mikroskop se hur de ur recept angivna 
pigmenten Klintgul och Klintbrun ser ut i pulverform för jämförelse med olika 
ersättningspigment. De pigment som studerades var Oxidgul 920 och guldockra 
som ersättare till Klintgul samt olika typer av bruna umbror som ersättare till 
pigmentet Klintbrun.  
 

 
7. Klintgult pigment 

 
Vi analyserade också de bilder vi tagit på jämförelserna av vårt putsprov från 
slottet med proverna i kalkfärglikaren. Tillsammans med laborationshandledare 
Kurt Fredriksson ansåg vi att det fanns tre stycken prover ur kalkfärglikaren som 
stämde bra överrens med putsprovet. Dessa prover gjorde vi tester på. De prover 
som vi valde ut innehöll följande pigment: 
 

 Kalkfärglikarens prov 1: Guldocker och bränd Terra di Siena 
 Kalkfärglikarens prov 2: Brun bränd Umbra och Guldocker 
 Kalkfärglikarens prov 3: Järnvitriol 

 
Dock ska det nämnas att vi arbetar med kalkcementbruk varför det inte är säkert 
att det går att blanda pigment på samma sätt som när rena kalkbruk används 
enligt kalkfärglikaren. Provet med järnvitriol får ses som ett överflödigt prov 
eftersom handledare Krister Berggren inte tycker att det är praktiskt möjligt att 
använda detta pigment på slottet då det tar lång tid att få rätt kulör samtidigt 
som kulören med all säkerhet kommer att ändras över tiden. Dock kommer vi 
ändå att utföra provet då kulören i kalkfärglikaren stämde så pass bra överens 
med det aktuella putsprovet.  

8. Klintbrunt pigment 
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6.3.1.3.2 Blandning av färg för kulörtester 
De material som färgen innehåller utöver pigment är bindemedel, vatten och lim 
med proportioner tagna ur Nycanders recept. Bindemedlet bestod av kalk, 
standardcement och vitcement. På laborationshandledare Kurt Fredrikssons 
inrådan valde vi att hantera limmet så att vi gjorde en limblandning där Alcasit 
blandades med vatten för att slippa hantera så extremt små mängder lim som 
annars skulle behövas enligt receptets proportioner.  
 
Första provet innebar att blanda en färg med pigmenten Klintbrun och Klintgul 
efter de angivna proportionerna i pigmentreceptet från 1961. Därefter gjordes 
separata färgprover med 1 gram klintgult respektive 1 gram Klintbrunt pigment 
som sedan målades på en provkarta. Dessa jämförde vi sedan med de pigment vi 
genom okulär jämförelse i mikroskop och kalkfärglikare valt att arbeta med. Då 
vi hela tiden arbetat noggrant med vikterna fick vi också fram 
ersättningspigmentens styrka i relation till klintpigmenten.  
 
Då vi ansåg att Oxidgul 920 låg absolut närmast Klintgult gjordes tre stycken 
färgprover i olika styrkor för att hitta en kulör och färgmättnad så lik det 
Klintgula provet som möjligt. Detta gjordes även med brun bränd umbra som 
okulärt låg nära det Klintbruna pigmentet. Efter analys av dessa 
ersättningspigment i relation till Klintpigmenten började vi att blanda dessa i 
olika proportioner för att hitta en kulör som överrensstämde med putsprovet 
från slottet. Vi gjorde ett flertal tester med olika proportioner av dessa pigment 
och dessutom varianter av de pigment som angivits i proverna ur 
kalkfärglikaren. 
 
Efter torkning kunde ett antal prover analyseras. Tillsammans med Kurt 
Fredriksson och Krister Berggren kunde vi konstatera att färgprovet med 
Oxidgult 920 och brun bränd umbra var mest likt referensen vi har i form av 
putsprovet från slottet. Analysen visade dock att det finns en skär ton i 
referensen som vi inte riktigt nådde fram till. I och med detta gjorde vi 
ytterligare tester där vi förutom Oxidgult 920 och brun bränd umbra lade till det 
rödaktiga pigmentet bränd Terra i olika proportioner. 
 

 
9. Blandning av pigment 10. Okulär kontroll av pigment 
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6.3.1.3.3 Bestämning av ballastens inverkan på kulören 
Ballasten som anges i Nycanders recept består av marmormjöl A-C med 
fraktioner upp till cirka 1,5 mm samt spolsand 0-2 mm respektive 1-3 mm. 
Eftersom det inte går att få tag på exakt angivna fraktioner idag har vi hittat 
liknande material som vi använt och delat in ballasten i ”dolomitblandning” samt 
”sand”. Dolomitblandningen består av 2 delar dolomitkross 0,5-3 mm; 1 del vit 
marmor 1-2 och 1 del myanit. Denna dolomitblandning kommer dock senare 
under laboration 2 att ändras. Sanden är en vanlig putssand med fraktionerna 0-
3 mm. Samtidigt som ovanstående kulörprover arbetats fram har vi gjort 
likadana prover med ballast. Med andra ord har vi både gjort rena färgprover 
med pigment, bindemedel och vatten samt riktiga putsbruksprover med ballast. 
Detta var ett av laborationens syften, att kunna jämföra rena färgprover med 
putsbruksprover som innehåller ballast för att kunna bestämma ballastens 
inverkan på kulören.  
 

 
11. Kontroll av ballastens inverkan på kulören 
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6.3.1.4 Analys av resultat 
De resultat vi fick av laboration 1 var att pigmenten Klintgul och Klintbrun med 
all säkerhet kan ersättas med pigment som finns på marknaden idag. Den 
Klintgula ersattes med Oxidgult 920 som dock var något mindre röd än det 
Klintgula pigmentet. Det Klintbruna pigmentet var något svårare att hitta en 
ersättare för men det pigment som låg närmast i kulör var en brun bränd umbra. 
Med dessa två pigment tillsammans med det rödaktiga pigmentet bränd terra 
fann vi en kulör som var identisk med den provbit vi har som referens. Vi kunde 
också beräkna den torra pigmentvikten i jämförelse med vikten av bindemedlet 
och fann att vi klarade gränsen på högst ca 10 procent pigmentvikt. I det prov 
som vi anser ligga närmast i kulör hamnade pigmentvikten på 9,25 procent av 
bindemedelsvikten. Laborationens tredje syfte var att bestämma ballastens 
inverkan på kulören och vi kunde på samtliga gjorda prover se att ballasten inte 
har någon inverkan på kulören.  
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6.3.2 Laboration 2, Målarkalk AB 
 
6.3.2.1 Syfte 
Syftet med laborationen är att fastställa rätt sammansättning av ballast och 
lämplig efterbehandlingsmetod för att kunna efterlikna de partier på slottet där 
ballasten är synlig. Laborationen innehåller också en ytterligare bestämning av 
pigmenttyp då vi inför denna laboration erhållit nya fakta om den befintliga 
pigmenteringen av fasaden. Denna ytterligare bestämning av pigment genomför 
vi för att se om det är möjligt att ersätta de jordpigment vi använde i laboration 1 
med syntetiska oxidpigment.  

 
6.3.2.2 Förutsättningar 
 
6.3.2.2.1 Recept 
Laborationen baseras så långt det är möjligt på de två gamla putsrecept som 
finns kvar från slottets fasadrenoveringar under 1950-talet. Dock utelämnar vi 
limmet i blandningarna för att påskynda torkningsprocessen. 

 
6.3.2.2.2 Pigment 
Vi har inför laboration 2 vetskapen om att vi måste använda oss av oxidpigment 
då vi ska ta fram ett lagningsbruk. Vi har dock även noterat svårigheten att 
arbeta med jordpigment då de inte stämmer överens i kulör trots att de har 
samma namn och leverantör till skillnad mot de syntetiska järnoxider som är av 
jämnare kvalitet. Att jordpigmentens kulör kan variera visste vi sedan tidigare 
men att de kunde uppvisa stora synliga skillnader trodde vi inte. 

 
6.3.2.2.3 Putsprov 
Förutom den putsbit som vi tidigare använt oss av som referens har vi även 
funnit mindre bitar vid aktuell fasad som ska användas för bestämning av 
ballastinnehållet. Dessa putsprover har delats in i tre kategorier som hela tiden 
behålls separerade efter var de kommer ifrån på slottet: 1-Högborgens norra 
fasad; 2-Norra flygeln Logården, utan utstockning; 3- Norra flygeln Logården, 
med utstockning. 

 
6.3.2.3 Metod 
 
6.3.2.3.1 Bestämning av ballast 
Steg ett i denna del av laborationen är att få fram den ballast som provbitarna 
från slottet innehåller. Det vi vill få reda på är fraktioner, fördelning av fraktioner 
och typ av sten (naturmaterial eller krossat material). Först vägs respektive prov 
för att sedan läggas i en tolvprocentig saltsyralösning. Saltsyran löser 
bindemedlet och de finare fraktionerna av dolomit varpå det som återstår är 
ballasten samt de grövre dolomitfraktionerna. Proverna behålls i saltsyran så 
länge reaktion pågår varpå de sedan filtreras genom ett vanligt kaffefilter. Då 
saltsyran runnit igenom tvättas det återstående materialet med vatten och 
torkas därefter i ugn. Respektive prov vägs återigen varefter den procentuella 
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viktminskningen beräknas. Viktminskningen representerar bindemedlet och de 
fina dolomitfraktionerna som putsen innehöll. Som avslutning på steg ett i 
laborationen siktades de tre olika putsproverna varefter siktkurvorna jämfördes 
med de idealkurvor som visar lämplig sammansättning av ballast i putsbruk. De 
olika fraktionerna från respektive putsprov tejpades sedan upp på pappersark 
där även den procentuella viktfördelningen mellan fraktionerna redovisades. Vid 
okulär analys av det siktade materialet noterades att putsproverna inte innehöll 
grövre fraktioner av dolomit utan enbart olika fraktioner av sand. 
 
Steg två var att analysera den putssand som vi hämtat från Jehanders i Enhörna. 
Vi liksom vår laborationshandledare Ulf Nymberg tyckte att putssanden verkade 
vara av något för fin fraktion då bara en liten andel av kornen höll 3 mm. För att 
kontrollera detta utifrån idealsiktkurvor från AMA började vi med att väga upp 
naturligt fuktig sand som sedan torkades och återigen vägdes. Vi noterade att 3,5 
procent av vikten hos putssanden utgjordes av vatten. Sanden siktades sedan 
varefter vi erhöll en siktkurva som jämfördes med de ovan nämnda 
idealkurvorna varvid vi som befarat kunde se att andelen fina korn var för stor i 
förhållande till de grövre fraktionerna varför vår ursprungliga putssand måste 
modifieras före användning. 
 
För att modifiera putssanden hittade vi tillsammans med Ulf Nymberg en typ av 
sand/grus som passade som ersättning till den grövre fraktionen av spolsand i 
1954 års recept. Vi blandade vår putssand från Jehanders med ”Baskarp 1-3 
mm”. Den procentuella andelen av Baskarp ökades tills siktkurvan stämde bra 
överrens med siktkurvan från slottets ballast. Då en bra blandning av ballast 
hittats kunde vi konstatera att den stämmer mycket bra överrens både i kulör 
och vad gäller storlek och fördelning av fraktionerna.  
 

 
12. Siktning av ballast 

  

13. Fördelning av fraktioner 
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6.3.2.3.2 Bestämning av pigment 
Efter konsultation med laborationshandledare Ulf Nymberg och genom okulär 
kontroll har vi kommit fram till att jordpigmenten som användes vid laboration 1 
inte stämmer i kulör med de vi använder i laboration 2. Av denna anledning vill 
vi hitta de rätta oxidpigmenten att ersätta jordpigmenten med. Oxidpigment är 
nämligen mer lika i olika leveranser och även kraftfullare än jordpigmenten. 
Vidare är oxidpigment bra eftersom den krävda pigmentmängden är lägre på 
grund av dess kraftfullhet vilket leder till att bruket blir starkare.  
För att ha något att utgå från vid framtagandet av rätt kulör med syntetiska 
oxidpigment utgår vi från de pigment (Oxidgul 920, brun bränd umbra samt 
bränd terra) och de proportioner som vi fick fram i laboration 1. Detta gör vi 
trots att den bruna brända umbran avviker mycket i kulör mellan de som fanns 
att tillgå i Märsta respektive Hyllinge. Vi torrblandar pigmenten Oxidgul 920, 
brun bränd umbra och bränd terra samt 500 gram dolomit A-30. Denna 
torrblandning används som referens då vi nu försöker ta fram rätt kulör med 
oxidpigmenten.  
 
Basen i den nya kulörframställningen är dolomit A-30 som sedan torrblandas 
med Oxidgul 920. Oxidbrun 663 och Oxidröd 110N tillsätts i olika proportioner 
för att hitta fram till en kulör motsvarande torrblandningen av pigmenten 
Oxidgul 920, brun bränd umbra samt bränd terra.  
När torrblandningen slutligen stämmer överrens med referensen blandas en färg 
av bindemedel, vatten och pigment som sedan målas upp på en utstockad 
träullitplatta. Nio olika kulörprover med olika proportioner mellan pigmenten 
målas upp för att efter torkning förhoppningsvis visa rätt kulör som stämmer 
överrens med den putsbit som vi har från slottet. 
 

 
14. Blandning av torrpigment 
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Då kulörproverna torkat inser vi att kulörerna inte stämmer helt överrens med 
putsbiten och nya försök att hitta rätt kulör startar. Denna gång väljer vi bort 
Oxidbrun 663 och ersätter den med Oxidsvart 330. Vi väljer dock att blanda 
mindre satser av putsbruk istället för färg. Som ballast använder vi den 
ballastblandning som vi tillsammans med Ulf Nymberg tagit fram. 
Dolomitblandningen som vi tidigare använde under laboration 1 i Märsta ersätts 
med nya dolomitsorter. Dessa nya sorter som vi använder i detta putsbruk är vit 
marmor dolomitkross 1-3 mm; marmorkross myanit S 0,2-1 mm och 
marmorkross myanit A30. De kommer även att användas i putsbruket för 
bestämmande av efterbehandlingsmetoder. 

 
6.3.2.3.3 Bestämning av efterbehandlingsmetod 
De efterbehandlingsmetoder vi vill testa är följande femton stycken. 
 

 Penseltvätt med vatten 
 Penseltvätt med efterföljande penseltvättning 
 Penseltvätt med efterföljande syratvättning 

 
 Svamptvätt med vatten 
 Svamptvätt med efterföljande penseltvättning 
 Svamptvätt med efterföljande syratvättning 

 
 Brädrivning 
 Brädrivning med efterföljande penseltvättning 
 Brädrivning med efterföljande syratvättning 

 
 Skrapning med spikbräda 
 Skrapning med spikbräda med efterföljande penseltvättning 
 Skrapning med spikbräda med efterföljande syratvättning 

 
 Rivning med taggbräda 
 Rivning med taggbräda med efterföljande penseltvättning 
 Rivning med taggbräda med efterföljande syratvättning 

 
Denna del av laborationen görs för att få fram en ytstruktur som är identisk med 
den befintliga putsens yta med synlig ballast. Efter att vi har bestämt alla 
ingående material blandas putsbruket utifrån de proportioner som anges i 
Nycanders recept.  
 
Vi blandar en sats med bruk som sedan appliceras på en träullitplatta som lutats 
45 grader för att få mer verkliga förhållanden vid efterbehandlingsarbetet. Den 
utstockade träullitplattan vattnas lätt med kalkvatten från sprayflaska varefter 
putsbruket lades på och trycktes till med en 
murslev. Ena halvan av provet revs av med en bräda som red på plattans ram. 
Den andra halvan av plattan revs inte av utan behölls med ett tjockare lager 
putsbruk då den delen ska efterbehandlas med spik- respektive taggbräda. 
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Inom några timmar kunde de olika efterbehandlingsmetoderna slutföras med 
undantag av de delar som ska syratvättas då fukten måste försvinna ur bruket 
innan syratvättning sker. 

 
6.3.2.4 Analys av resultat 
De resultat vi fick av laboration 2 var att slottets befintliga ballast kan ersättas 
med den ballast vi har använt. Både fraktion, fördelning av fraktioner samt kulör 
stämmer mycket bra överrens med originalet. De putsprover som utfördes för 
att hitta en bra efterbehandlingsmetod fick ett gott resultat. Vi kunde konstatera 
att putsen ska behandlades med penseltvätt följt av ytterligare penseltvättning 
för att åstadkomma en struktur som är identisk med dagens slottsfasad. Detta 
gäller de delar på fasaden där ballasten är synlig. Efterbehandlingsmetoder för 
de delar som har dold ballast kommer att göras i nästkommande laboration. 
Pigmenteringen med oxidpigment för att hitta rätt kulör var dock inte lika 
lyckad. Resultatet ligger ganska nära originalkulören men ytterligare tester 
måste göras. Vi har dock konstaterat att vi ska använda tre stycken pigment vid 
nästa laboration men justeringar i proportionerna måste göras. Dessa tre 
pigment är Oxidgult 920, Oxidröd 110N samt Oxidbrun 663.  
 

 
15. Utförande av olika efterbehandlingsmetoder 

  

16. Kontroll av resultat 17. Siktkurva efter siktning av slottets ballast 
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6.3.3 Laboration 3, Länna 
 
6.3.3.1 Syfte 
Syftet med denna kompletterande laboration är att ta fram en lagningsputs som 
överrensstämmer med slottets putspartier utan framtvättad ballast samt utan 
föroreningar och förgipsning. Vi ska också bestämma exakta proportioner hos de 
tre pigment som vi konstaterat är rätt dvs. göra en finjustering av de 
kulörresultat vi erhöll från laboration 2 i Hyllinge. Test av 
efterbehandlingsmetoder på putsproverna görs med spikbräda, genom 
brädrivning och stålborstning för att se om det går att få fram putsens 
ursprungliga utseende utifrån de arbetsbeskrivningar som finns från 50-talet. 
Ytterligare ett syfte med denna laboration är att göra ett prov med framtvättad 
ballast och ett med dold ballast i större skala (ca: 1m2). Provet efterbehandlas 
genom olika grad av penseltvättning för att få fram önskad struktur. Vi vill 
genom detta prov även se om flammighet kan uteslutas på större putsade ytor. 
 

6.3.3.2 Förutsättningar 
 
6.3.3.2.1 Recept/Arbetsbeskrivningar 
Det som framkommit efter laboration 2 i Hyllinge är arbetsbeskrivningar. Dessa 
arbetsbeskrivningar visar att den ursprungliga putsen har efterbehandlats 
genom borstruggning med stålborste.  

 
6.3.3.2.2 Putsprov 
Den putsbit som använts i tidigare laborationer används även här som referens 
vid framtagning av rätt kulör. 

 
6.3.3.2.3 Fotografier 
Fotografier på den del av fasaden som har dold ballast kommer att användas som 
referens vid framtagning av detta putsbruk. Referensfotografierna är tagna högt 
upp under takfoten och visar ytan hos putsen med dold ballast. Dock visar 
fotografierna den smutsiga och förgipsade fasaden, varför de inte kan användas 
till framtagning av kulören. 

 
6.3.3.2.4 Resultat från laboration 2, Hyllinge 
Provplattor med putsprover där vi hittat en bra överrensstämmande struktur för 
de delar av fasaden med synlig ballast används som referens då vi ska göra de 
större proverna. De kulörresultat vi fick med oxidpigment från laboration 2 
utgör en referens då vi arbetar vidare med kulören. 
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6.3.3.3 Metod 
Det första vi gör i denna laboration är att utgå från senast gjorda kulörprov från 
laboration 2 i Hyllinge. Då resultatet låg ganska nära originalkulören ska nu detta 
korrigeras så att exakt kulör hittas. Vi blandar små satser putsbruk med olika 
mängder pigment för att sedan applicera dessa på en utstockad träullitplatta. På 
dessa kulörprover tvättar vi fram ballasten för att lättare kunna jämföra kulören 
med den putsbit vi har från slottet då den har det framtvättade utseendet.  
 
Sammanlagt gör vi sju stycken putsprover som får torka över natten. Under 
följande dag inser vi att proverna inte har torkat ut ordentligt då lokalen vi 
tillhandahåller inte är tempererad. Vi gör även putsprov med den 
efterbehandlingsmetod som angivits i arbetsbeskrivningen för putsningen under 
1950-talet för att se om det är möjligt att uppnå samma struktur. Det gäller dock 
att vara försiktig vid användande av stålborste eftersom den lätt kan missfärga 
putsen åt det stålgrå hållet.  
 
Då de första sju putsproverna torkat valde vi att såga upp träullitplattan i mindre 
bitar för transport till slottet för jämförelse med slottsfasadens kulör. 
Slottsarkitekten Andreas Heymowski medverkar vid jämförelsen för att ge sina 
synpunkter på kulören. Dock är fasaden som tidigare nämnts både smutsig och 
förgipsad varför vi i några mindre fält testar olika metoder för att avlägsna 
smutsen och förgipsningen. Vi kommer fram till att det enkelt går att få fram en 
”opåverkad” kulör genom lätt borstning med rotborste.  
 
Vi kunde efter kontroll av kulör se att ett av kulörproverna stämmer bra 
överrens med fasaden men att en ytterligare mindre justering bör göras innan de 
större proverna tas fram. Med de resultat vi erhållit från jämförelsen med 
slottets fasad gör vi nu ytterligare fyra putsprover. Vi gör mindre korrigeringar i 
pigmenteringen och tvättar även fram ballasten i något högre grad. Då dessa 
prover torkat kan vi konstatera att vi hittat fram till rätt kulör, 
ballastsammansättning och struktur. Som avslutande test skalar vi upp detta 
putsprov dels med dold ballast och dels utan för att konstatera att någon 
flammighet inte uppstår. 

 



43 
 

6.3.3.4 Analys av resultat 
Vi har kommit fram till att det är möjligt att utifrån den angivna 
arbetsbeskrivningen skapa en puts som har den befintliga putsens struktur. 
Genom våra experiment har vi även lyckats ta fram recept och 
efterbehandlingsmetod till lagningsputsen som har ett utseende som är närmast 
identiskt den befintliga putsens. Vid framtagningen av receptet har vi så långt 
som möjligt följt ursprungligt recept då det gäller material och proportioner. 
Eftersom vi använt samma proportioner av alla ingående delar, som i den 
ursprungliga putsen, utgår vi från att den nya lagningsputsen åldras på samma 
sätt som befintlig puts. Vi antar även att putsen uppför sig på samma sätt i blött 
tillstånd. Detta beror på att oxidpigment använts i både ny och befintlig puts och 
då samma kulör har uppnåtts är pigmentmängderna procentuellt lika i 
förhållande till bindemedlet. Vi kunde genom ett uppblötningstest av 
slottsfasaden och våra framtagna putsprover konstatera att putsen uppförde sig 
likvärdigt med den befintliga slottsfasaden. Detta gällde både för de prover som 
innehöll en viss del jordpigment liksom för de som enbart innehöll syntetiska 
oxidpigment. 
 

 
18. Resultat av framtagning av lagningsputs med synlig ballast 
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6.3.3.5 Framtaget putsrecept för 25 kg lagningsbruk och 
efterbehandlingsmetod 
 

Bindemedel (kg)   

Kalk 1,16 (torrvikt) 
Standardcement 0,73 (torrvikt) 
Vitcement 1,42 (torrvikt) 
sa. bindemedel 3,30   
     
(Vatten 2,47 korrigerad mängd) 

   

Ballast (kg)   

Dolomitblandning    
A, Vit Marmor, Dolomit Kross 1-3 1,91 (torrvikt) 
B, Marmorkross Myanit S 0,2-1 (Målarkalk) 1,72 (torrvikt) 
C, Marmorkross Myanit A30 (Målarkalk) 1,72 (torrvikt) 
     
Sand    
Putssand 0-3 7,33 (torrvikt) 
Torkad sten, Baskarp 1-3 (Målarkalk) 8,58 (torrvikt) 
sa. ballast 21,26   

   

Pigment (g)   

Oxidgul 920 296 (torrvikt) 
Oxidbrun 663 118 (torrvikt) 
Oxidröd 110M 24 (torrvikt) 
     
Pigmenten löses i 350 g vatten     

   

Tot. torrblandningsvikt (utan vatten) 25,00 kg 

 
Receptet kan komma att behöva justeras något vid blandningstillfället för att 
säkerställa rätt brukskonsistens och kulör varför detta bör ses som ett 
utgångsrecept. Det kan även behövas större korrigeringar av receptet när bruket 
används på olika fasadpartier. 
 
Putsen avjämnas vid själva putsningen varefter den efterbehandlas med pensel 
och vatten i olika grad beroende på hur mycket synlig ballast som önskas i den 
färdiga putsen. Genom våra experiment har det visat sig svårt att exakt ange en 
tid för när efterbehandlingen ska ske. Vi har dock fått bra slutresultat när 
efterbehandlingen gjorts med en grov pensel efter mellan en halvtimme och 
fyrtiofem minuter efter putsningen. Eventuellt stort vattenöverskott sugs upp 
med svamp. Det ska dock nämnas att testerna utförts i en lokal som höll en 
temperatur runt femton grader Celsius och att behandlingen antagligen kan 
påverkas av olika vattenmängder, fukthalter och väderlek. Vi har fått prova oss 
fram till hur tidigt det är lämpligt att börja pensla för att inte all puts ska dras 
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bort samtidigt som putsen inte får ha hårdnat för mycket. I stället för att ange 
något definitivt tidsperspektiv tycker vi att det är bättre att erfarna murare med 
sina stora kunskaper utför efterbehandlingen. 
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7. Rekommendationer för utförande av 
putsreparationer 
 
7.1 Förutsättningar och genomförande 
Innan arbetet med lagningsputsen kan starta måste förgipsning och smuts 
avlägsnas från fasaden. Det kan ske med olika metoder varav de som kan vara 
aktuella är torrborstning med rotborste, vattenridåtvättning eller blästring. 
Eftersom arbetet med sandstenen redan inletts på vår aktuella etapp 
rekommenderar vi att denna yta torrborstas. För kommande etapper finns dock 
olika alternativ som bör testas och övervägas. Oavsett vilken metod som kommer 
att användas måste resultaten av metoderna först kartläggas genom fullskaletest 
på slottsfasaden. 
 
På slottsarkitektens Andreas Heymowskis och Krister Berggrens inrådan anser 
vi att det bör göras ett fullskaletest av både rengöringsmetoder och putsning 
med vår framtagna lagningsputs. Detta skulle då göras i enighet med de resultat 
som vi kommit fram till. Skall tvättning av fasaden göras med vattenridåtvätt bör 
den göras tidigt på sommaren så att putsen och slottsfasaden har god tid på sig 
att torka ut innan frostrisk föreligger. Därefter kan en utvärdering av putsen och 
tvättningsmetoden ske. 
 
Den befintliga putsens skador huggs upp så att allt skadat material avlägsnas. 
Det är bättre att lämna någon millimeter kvar av putsen än att komma ner i 
underlaget samtidigt som det är allra viktigast att allt löst och skadat avlägsnas. 
Fasaden och underlaget måste ges tid att torka ut tillräckligt för att ilagning med 
lagningsputsen ska kunna ske. Före putsningen vattnas underlaget. 
Lagningsputsen används tillsammans med framarbetade metoder vid lagning av 
putsens skador. 
 

 
7.2 Rengöringsmetoder 
 
7.2.1 Rotborste 
Vid jämförelse på plats av den framtagna lagningsputsen med den befintliga 
fasadputsen kunde vi konstatera att det borde vara möjligt att avlägsna både 
förgipsning och smuts genom att enbart borsta fasaden lätt med en rotborste. 
Dock kan man eventuellt behöva tillsätta vatten vid borstningen på de ställen av 
fasaden som angripits hårdare. Vi anser att man bör försöka använda rotborste i 
största möjliga mån då det är den mest skonsamma metoden som riskerar att 
göra minst skador på fasaden. 

 
7.2.2 Vattenridåtvätt 
Vattenridåtvätt används mycket på gamla byggnader nere på kontinenten samt i 
Danmark. Innan arbetet startar gäller det dock att besiktiga fasaden och göra test 
i mindre skala för att försäkra sig om att inga vattenskador kommer att uppstå i 
byggnaden. Det gäller även att laga och täta befintliga skador och kritiska 
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punkter på fasaden så att vatteninträngning hindras. Exempelvis måste fönster 
och fönsterinfattningar skyddas och täckas in liksom att gamla skador, hål efter 
infästningar och sprickor provisoriskt lagas innan själva vattenridåtvätten 
startar. Vattenridåtvätten går ut på att perforerade vattenslangar fästs på 
fasaden under takfoten liksom under fönster och andra utskjutande partier. 
Sedan låter man vatten sakta rinna utmed fasaden i cirka åtta timmar så att 
fasaden hinner bli ren. Under tvätten tränger vattnet in upp till cirka sju 
centimeter i fasaden från putsytan. Krister Berggren är något tveksam till att 
metoden skulle ta bort kraftigare förgipsning eftersom gips inte är vattenlösligt. 
Vattnet samlas till sist upp i rännor ovanför fönster, utskjutande partier och nere 
vid sockeln för att sedan passera infiltrationsdammar tills rent vatten kan 
släppas ut och slammet lämnas på deponi. Dock rekommenderas att det rena 
vattnet återanvänds då det kommer att krävas betydliga mängder vatten. Under 
arbetets gång är det lämpligt att den blöta fasaden bearbetas med borstar för att 
påskynda arbetet liksom att kontrollera så att vatten eller fukt inte riskerar att 
skada byggnaden. Denna metod anser vi vara ett bra alternativ för de delar som 
inte går att rengöra med endast rotborste. 
 
7.2.3 Blästring 
Blästringsmetoden har använts vid slottets fasadrenoveringar under Ove 
Hidemarks tid som slottsarkitekt på 1990-talet. Då användes en mycket försiktig 
jos-blästring med dolomit som ”blästersand” för att göra metoden lite mindre 
aggressiv mot putsen. Idag ligger det en vit slöja på den blästrade fasaddelen. 
Slöjan kan antingen bestå av själva blästersanden eller så är den ett resultat av 
att dolomiten i putsen har synliggjorts. Om fasaden ska blästras idag bör en 
försiktig svepblästring eller roterande jos-blästring användas med dolomit eller 
vanlig sand som blästermaterial. Vid användning av sand måste blästertrycket 
ställas ner för att fasaden inte ska ta skada. Användande av vanlig sand har dock 
fördelen att den inte riskerar att lämnar någon slöja av blästringsmaterialet kvar 
efter sig. 

 
Källor för avsnittet Lagningsputs till norra Logårdsflygelns fasad: 
 Krister Berggren, Krister Berggren byggkonsult AB, intervjuer, handledande 
 Putsrecept från slottets senaste omputsning. Slottsarkivet? Nycanders recept 
 Peter von Knorring, Peter von Knorring arkitektkontor, telefonintervju 
 Sven Bergström mfl. Husbyggnad, utgiven av Otar Hökerberg, arkitekt, intendent i 

byggnadsstyrelsen. A.-B. Nordiska bokförlaget Erdheim &C:o, Stockholm 1939, Svenska 
tryckeriaktiebolaget, 363385 

 Hjalmar Granholm, huvudredaktör, professor vid Chalmers Tekniska Högskola. Mureri tredje 
upplagan, Stockholm 1953, Natur och kultur, Klara Civiltryckeri AB. Puts- och murteknik av 
civilingenjör Sven Nycander 

 Kurt och Cay Fredriksson, Kurt Fredrikssons måleri AB, intervjuer och handledande under 
laboration 1 

 Ulf Nymberg med personal, Målarkalk AB, intervjuer och handledande under laboration 2 
 Slottsarkitektkontoret, ursprungliga putsrecept 
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8. Framtagning av helt ny puts till slottets framtida 
fasadrenovering 
 
8.1 Förutsättningar 
Att den KC-puts som sitter på slottet idag är starkare än underlaget har både för 
och nackdelar. Eftersom putsen är stark utgör den ett bra skydd för 
underliggande lager samtidigt som cementen i bruket säkerställer ett mycket 
gott fäste mot underlaget. Samtidigt utgör putsens styrka nackdelar eftersom 
den inte är lika eftergivlig som en svagare kalkputs för sättningar och rörelser 
hos byggnaden. Detta kan få till följd att underlaget skadas. Ytterligare en 
nackdel är att när KC-putsen spricker gör den det med färre men större sprickor 
än kalkputsen. När väl KC-putsen ska avlägsnas från fasaden innebär även det ett 
problem eftersom underliggande lager lätt skadas när putsen avlägsnas, t.ex. vid 
bilning. Därför är det lämpligare att istället blästra bort mesta möjliga av putsen. 
Vad gäller den nya putsens kulör finns inga givna krav enligt slottsarkitekten. 

 
8.2 Krav på putsen 
När ny puts ska tas fram har vi i princip helt fria händer. Det som styr är 
tumregeln att putsen inte får vara starkare än underlaget, vilket den är idag.  

 
8.3 Val av putsbruk 
Enligt ovan nämnda krav på putsen föreslår vi att arbetena utförs med ett icke 
genomfärgat utan kalkmålat bruk från St. Astriers standardserie av NHL-bruk. Vi 
tycker att det är lämpligt att välja ett relativt starkt bruk som ungefär motsvarar 
dagens C-bruk. Lämpligt bindemedel till ett sådant putsbruk är antingen NHL 3,5 
eller NHL 5 i proportionerna ett till två dvs. 1 del bindemedel och två delar 
ballast. Både NHL 3,5- och 5-bruk är lämpliga att använda till utstockning med 
ballast 0-4 mm medan den något svagare NHL 3,5 rekommenderas till ytputsen 
med ballast 0-2 mm. 
 

 
19. Kalksläckningsanläggning 20. Lagring av släckt kalk 
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När hela fasaden ska putsas med ny puts avlägsnas den gamla putsen med en 
försiktig blästring som avslutas före genomslag för att minska risken för skador 
på underlaget. Blästringen utförs så att så mycket som möjligt av den befintliga 
KC-putsen avlägsnas. Genom tidigare arbeten där metoden har använts vet man 
att det ofta blir några millimeter kvar av utstockningen eftersom underliggande 
lager inte ska riskera att skadas. Detta har ingen egentlig betydelse då det är 
viktigare att skydda underliggande lager än att all utstockning avlägsnas. 
Efter blästringen utförs putsningen med det nya NHL-bruket enligt 
beskrivningar från tillverkaren. Som första steg vattnas underlaget väl varefter 
en utstockning appliceras. Ovanpå denna läggs en NHL-ytputs. 

 
8.4 Val av färg 
Vi föreslår att putsen målas med en traditionell hydraulisk kalkfärg. Kalkfärgen 
består av NHL-kalk, pigment och vatten. Kalkfärgen appliceras med pensel. 
Genom att använda en färg kommer ytan att få slätare och mer traditionell 
struktur än dagens puts. Avsikten med den nya putsen är inte att återskapa en 
modern puts från 1900 eller dagens puts. Det är istället ur antikvarisk synpunkt 
mer lämpligt att efterlikna den äldre putsen som gällde fram till ungefär år 1900 
på denna 1700-talsbyggnad. Dock har mycket gjorts om under 1800-talet. 

 
Källor för avsnittet Utförande av putsreparationer på slottet: 
 Krister Berggren, Krister Berggren byggkonsult AB, intervjuer, handledande 
 Andreas Heymowski, slottsarkitekt, intervju 

 Ulf Nymberg med personal, Målarkalk AB, intervjuer, produktinformation och testresultat, St 
Astier NHL, Naturlig hydraulisk kalk 

 Minnesanteckningar från studieresa till St Astrier NHL genom Nordisk NHL och Målarkalk AB 
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9. Slutsatser 
Genom detta examensarbete har vi tagit fram två olika putstyper. Dels en 
lagningsputs som ska användas till norra Logårdsflygelns fasad i samband med 
restaureringsarbetet av den gotländska sandstenen som påbörjats under våren 
2011. Vi föreslår även en puts till en eventuell total omputsning av slottets 
samtliga fasader. 
 
Den lagningsputs vi laborerat fram består av ett genomfärgat kalkcementbruk 
som till kulör, struktur, åldrings- och tekniska egenskaper stämmer med den 
befintliga putsens. För att åstadkomma den befintliga putsens varierande 
utseende i struktur har vi tagit fram de två ytterligheterna genom olika grad av 
efterbehandling. Ytterligheterna är de partier där ballasten är synlig och där 
ballasten är dold. 
 
Till den eventuella totala omputsningen av slottets samtliga fasader föreslår vi 
ett ofärgat NHL-kalkbruk som sedan avfärgas med kalkfärg. Detta bruk ligger 
hållfasthetsmässigt mellan ett rent kalkbruk och det kalkcementbruk som i dag 
utgör fasadens ytputs. Tumregeln vid putsning är att underliggande lager alltid 
ska vara starkare vilket inte har tagits hänsyn till vid utförandet av den befintliga 
putsen men det kommer att uppfyllas med vår nya puts. 
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