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Sammanfattning
 
Vid restaureringar av historisk kalkputs kan det vara svårt att uppnå den 
beständighet som är önskvärd. Idag händer det att nygjord kalkputs 
fryser ned efter bara ett par vintrar. För att förstå och lösa problemen har 
ämnet studerats ur olika infallsvinklar.  
 
Putsens beständighet påverkas i flera steg vid tillverkningen: 
1. Material bör väljas så att det blir ett bindemedel som är lämpligt för 
den aktuella byggnaden samt en sand som ger bra egenskaper både i det 
färska bruket och i den färdiga putsen.  
2. Blandningsförhållande och blandningsteknik bör väljas utifrån valda 
material så att det färska bruket blir luftigt, smidigt och homogent.  
3. Hantverket bör anpassas efter typ av bruk, väderleksförhållande och 
underlag. 
 
För att skapa en puts med god frostbeständighet gäller det att skapa en 
puts med en god porstruktur. Det är viktigt att putsen innehåller runda 
luftporer som förblir luftfyllda även när putsen är kapillärmättad. På så 
sätt får vattnet ett utrymme inne i putsen där det kan expandera då det 
fryser till is. Annars finns risken att iskristallerna spränger sönder putsen. 
För att skapa en kalkputs med bra porstruktur måste blandningsför-
hållande anpassas så att kalken fyller upp väl i sandens hålrum. Kollap-
sade porsystem kan annars skapas, vilket innebär ett öppet porsystem 
som saknar tydligt avgränsade luftporer och istället innehåller porer som 
är väl sammanbundna med varandra. Ett sådant porsystem fylls lätt med 
vatten varpå skadorna blir stora när materialet utsätts för frost. 
 
För att ytterligare öka förutsättningarna för att skapa frostbeständig 
kalkputs är det viktigt att bearbetning av putsytan sker vid rätt tidpunkt 
och på rätt sätt. För kalkputs är det viktigt att det färska bruket får sätta 
sig d.v.s. torka till på väggen innan ytan bearbetas. Då kan ett homogent 
material skapas där torksprickor som uppkommer kan tryckas till, putsen 
kan bli mer kompakt samt få en öppen yta. Hur lång tid det tar för bruket 
att sätta sig beror på vattenhalten i bruket, underlagets sugförmåga samt 
väderleksförhållandet. Om ytan bearbetas för tidigt kan istället kalken 
arbetas ut till ytan och bilda en kalkfilm med följden att hålrum skapas 
inne i materialet. Ett sådant material får en låg frostbeständighet. 
 
Andra beständighetsproblem relaterade till puts är skador i de material 
som täcks av puts och fogbruk, t.ex. rötskador i träkonstruktioner eller 
urlakat kalkbruk i murfogar. Dessa skador kan uppkomma om det 
täckande bruket tillverkas med starkt hydraulisk kalk eller cement då det 
kan ge en puts med låg ånggenomsläpplighet jämfört med luftkalk. 
 
Genom att förstå hur porstrukturen kan styras kan antalet skador minska. 
Det är således viktigt att förstå hur val av material, blandningsförhållande, 
blandningsteknik och hantverk tillsammans ger upphov till en viss por-
struktur. 
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Abstract
 
When restoring historic lime plaster it can be difficult to reach the 
required durability. Today newly made lime plaster can fall off due to 
frost damages after only a couple of winters. To understand and solve 
these problems, the subject has been studied from different perspectives. 
 
Several factors in the production step are making an influence on the 
durability of lime plaster: 
1. A binder, suitable for the building, must be chosen along with sand 
that gives good material properties in both fresh mortar and in plasters.  
2. The lime/sand ratio and the mixing technique should be chosen from 
the properties in the lime and the sand, in order to get a mortar with 
good workability.  
3. The craftsmanship should be adjusted to the mortar, the weather and 
the underlying materials. 
 
A plaster with good frost resistance has a certain pore structure. The 
plaster should have some round air pores that contain air even when the 
material is filled capillary with water. Such air pores give the water a free 
space to expand when it is freezing. If the air pores are missing, the ice 
crystals may damage the plaster when expanding. To increase the chance 
of making a frost resistant lime plaster, the lime/sand ration must be 
adjusted so the lime can fill up well in the sand. Otherwise a collapsed 
pore system can easily occur, which means an open pore system without 
distinct air pores. A collapsed pore system contains many pores well 
connected with each other. Such a system is easily damaged by frost.  
 
To increase the chance of success, it is of great importance to work the 
surface of the lime plaster at the right time and in the correct way. Before 
working on a surface the mortar must be aloud to stiffen. Only then a 
homogeneous material can be created; cracks due to shrinkage can be 
pressed together and the result is a more compact material with an open 
surface. The time necessary for mortars to stiffen is related to the water 
content of the mortar, the suction of the underlying surface and the 
weather conditions. If the surface is worked on while the mortar is still 
fresh, the binder can form a hard lime shell on the surface. Inside the 
material a lack of binder can appear. Such plasters have a very low frost 
resistance. 
 
Other durability problems related to plaster are damages in the under-
lying materials, i.e. rotten wood in covered constructions or leached lime 
in old joints. Such damages can occur if the covering mortar is made of 
strong hydraulic lime or cement, since they form plasters with a low 
permeability in comparison to lime. 
 
Due to mentioned findings, it is important to study how a pore structure 
is influenced by materials, mixture and craftsmanship. Only then it is 
possible to understand how damages can be decreased. 
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Förord
 
Forskningsprojektet ”Beständig puts på murverk” har genomfört genom 
ett samarbete mellan Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Universitet 
samt Högskolan på Gotland inom Företagsforskarskolan NMK – 
Naturliga material inom Miljö- och Kulturvård. 
 
Många personer har hittills visat engagemang och intresse för projektet 
och jag vill varmt tacka er alla!  
 
Särskilt vill jag tacka min examinator professor Oliver Lindqvist samt 
mina två handledare Tor Broström och Britt-Marie Steenari för gott stöd 
och mycket hjälp under projektets gång, där i synnerhet Tor har ägnat sig 
mycket åt mig och min forskning. Ett särskilt tack vill jag också rikta till 
två av mina medforskare som starkt bidragit till att projektet ser ut som 
det gör idag; Sophia Magnusson och Kenth Klasén. Tack för goda kun-
skaper, härligt samarbete, stort stöd och många bra diskussioner! 
 
Jag vill också tacka alla de hantverkare som på olika sätt har bidragit med 
sin kunskap och har låtit mig arbetat sida vid sida med dem för att lära 
mig mer om hantverket kring kalkputs. Till ett stort antal av mina gamla 
lärare vill jag rikta ett särskilt tack för inspiration och kunskaper under 
åren. 
 
Tack också till de kollegor vid Företagsforskarskolan NMK, Chalmers 
tekniska högskola, Göteborgs Universitet samt Högskolan på Gotland 
vilka har inspirerat mig. Extra tacksamhet känner jag mot framlidne Tord 
Andersson, Högskolan på Gotland som var en stor källa till inspiration 
både som lärare och arbetskamrat. 
 
Jag vill även rikta ett stort tack till alla mina finansiärer som möjliggjort 
forskningen hittills; KK-stiftelsen, Samfälligheten Gotlands kyrkor, 
Byggnadshyttan på Gotland, Svenska församlingsförbundet, Nordkalk, 
Cementa Research AB samt Mur- och putsinformation. Ett tack även till 
Riksantikvarieämbetet och dem som ställt upp i den intervjuunder-
sökning som har initierats och finansierats av RAÄ. 
 
Till Jan Gullman, Cementa Research AB och Thorborg von Konow, 
Tureida vill jag rikta ett tack för att ni delgivit mig era kunskaper i sam-
band med analyser av puts. 
 
Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till mina vänner och min familj som 
alla har stöttat mig och förgyllt min tillvaro. Ett extra tack till min pappa, 
Sverker Balksten som har engagerat sig mycket i min forskning och 
kommit med värdefulla synpunkter och idéer.  
 
 

Kristin Balksten 
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1  Introduktion 
 
Kalkputs har använts på byggnader i Norden alltsedan kyrkorna började 
uppföras under medeltiden. Att arbeta med kalkbruk och kalkputs hade 
sedan en obruten tradition fram till mitten av 1900-talet. På de medeltida 
kyrkorna på Gotland bröts traditionen med kalkputs efter andra världs-
kriget för att återupptas i början av 1970-talet. Men något saknades. 
 
Under de senaste 20 åren har beständighetsproblemen kring kalkputs 
ständigt varit föremål för undersökningar och forskning. Som ett led i att 
försöka återfinna kunskaperna kring kalkputs och därigenom försöka 
minska problemen har ett flertal intressenter gått samman för att stödja 
ett forskningsprojekt med arbetsnamnet ”Beständig puts på murverk”. 
Första resultatet av denna satsning presenteras här i denna licentiat-
avhandling. 
 
Inom ramen för Företagsforskarskolan NMK – Naturliga Material inom 
Miljö- och Kulturvård gavs ett tillfälle för ett tvärvetenskapligt forsk-
ningsprojekt om kalkputs. Tanken med NMK är att doktorander ur olika 
discipliner med olika bakgrunder skall kunna ha ett nära samarbete för att 
forskningen på det sättet skall kunna belysas ur olika synvinklar såsom 
kemi och materialvetenskap, miljövetenskap, kulturvård, företagande 
mm. Detta forskningsprojekt är knutet till Institutionen för Oorganisk 
miljökemi, Chalmers samt Byggnadsvård vid Högskolan på Gotland.  
 
Forskningsprojektet är finansierat av: 
 
� KK-stiftelsen  
 
� Samfälligheten Gotlands kyrkor 
 
� Byggnadshyttan på Gotland 
 
� Svenska församlingsförbundet 
 
� Nordkalk  
 
� Cementa Research AB 
 
� Mur- och putsinformation, MPI 
 
Även Riksantikvarieämbetet har bidragit till den intervjuundersökning 
som presenteras i kapitel 3: Kunskapsläget i Sverige. 
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Syftet med detta forskningsprojekt är att skapa en förståelse för de 
skador och skadeorsaker som är vanligt förekommande på de kalk-
putsade medeltida kyrkorna på Gotland. Syftet är även att skapa en 
kunskapsöverblick över kalkputsområdet för att ge en förståelse för var 
kunskapen finns och kanske viktigare, var kunskapsluckorna finns.  
 
Målet är att finna de mest kritiska parametrarna som leder till putsnedfall 
och andra skador relaterade till puts. Målet är också att öka kunskaps-
nivån hos dem som dagligen arbetar med kalkputs för att vi i framtiden 
ska kunna minska antalet skador som kan uppkomma p.g.a. låg kunskaps-
nivå. Genom att använda ett tvärvetenskapligt angreppssätt är avsikten 
att problemet ska belysas ur nya synvinklar. En mer komplex bild av 
kalkputsproblemet presenteras i kapitel 2: Kalkputs som forsknings-
problem. 
 
Forskningsuppgiften avgränsas genom att endast belysa de svenska 
förhållanden som råder. Fokus sker på användandet av luftkalk. De 
gotländska förhållandena sätts i centrum för att skapa en god bas för 
framtida forskning.  
 
Materialtekniskt sker fokus på porstruktur och frostskador och de 
faktorer som på olika sätt påverkar dem. Bland dessa faktorer belyses 
hantverk som starkt påverkande faktor. 
 
Det är ett välkänt faktum att fuktig puts kan frysa sönder. Problemet 
handlar om att förstå hur materialen beter sig vid frostsprängning samt 
finna faktorer vilka är avgörande för om materialet tål frost mer eller 
mindre bra. Det finns redan mycket kunskaper om hur frostsprängning 
sker i porösa material. Det finns även mycket kunskaper om de ingående 
materialen i kalkputs. Dock finns en lucka i kunskapen när det gäller hur 
hantverkets olika delmoment påverkar kalkputsens materialstruktur. Den 
mänskliga påverkan på materialet är svår att sätta exakta siffror på och den 
har alltför ofta förbisetts. Här handlar det om att söka svar, inte bara i 
själva materialet, utan även i hanterandet av materialet. 
 

2 �© Kristin Balksten

1.1  Avhandlingens uppbyggnad 
I den här licentiatavhandlingen ingår ett försök att belysa kalkputs ur flera 
olika vinklar. Kapitlen som följer handlar i tur och ordning om: 
 
� Kapitel 2: Problembilden kring kalkputs beskrivs med hjälp av förhåll-

ningssätt och teoretiska referensramar för att ge läsaren en förståelse 
för hur problemet ser ut och hur det har angripits. 

 
� Kapitel 3: Kunskapsläget i fyra län i Sverige där en intervjuunder-

sökning har gjorts med olika aktörer som är inblandade i kalkputs-
arbeten. Här sammanställs fakta om kunskaper och rutiner för att 
belysa var kunskapsbehoven finns och hur rutinerna kan behöva 
förbättras. 

 
� Kapitel 4: Kunskapsöverblick från i huvudsak svensk litteratur om 

kalkputs där fokus ligger på de i puts ingående materialen, blandning av 
dem samt hantverket kring kalkputsarbeten. 

 
� Kapitel 5: Beskrivning av skador och skadeorsaker som är vanliga vad 

gäller kalkputs. Kapitlet beskriver också varför porstrukturen i kalkputs 
är viktig för att förstå vanliga typer av skador.  

 
� Kapitel 6: En sammanfattning av de tre artiklar som ligger till grund för 

denna licentiatavhandling;  
a. The pore structures in lime plasters as a key to understanding 

moisture transportation properties and frost damages (Balksten, 
Magnusson 2004). 

b. Permeability in lime plaster in relation to durability of covered 
materials (Balksten, Broström 2004). 

c. The influence of craftsmanship on the inner structures of lime 
plasters (Balksten, Klasén 2005). 

 
� Kapitel 7: Sammanfattning av de slutsatser som har kunnat dras utifrån 

det hittills bedrivna forskningsarbetet. 
 
� Kapitel 8: Förslag till fortsatt forskning inför den närmaste forsknings-

perioden. 
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2  Kalkputs som forskningsproblem
 
Att studera kalkputs innebär att studera mer än bara ett material. Det 
innebär snarast att studera en process. Denna process innefattar många 
steg som vart och ett inverkar på det slutliga materialet och dess 
beständighet. Nedan syns en schematisk bild över de steg som är viktiga 
att förstå för den som på något sätt skall arbeta med kalkputs. 
 
 

K U N S K A P 
�                         �                      �                     �                          � 

 

MATERIAL   � BLANDNING   �  HANTVERK   � PORSTRUKTUR � SKADOR 
 
Bild 2.1: Schematisk bild över kalkputsproblemets delar 
 
Ambitionen är att ge dig som läsare en förståelse för varför det är viktigt 
att se till hela denna bild och inte bara till en eller två av dessa parametrar. 
Låt den här bilden följa dig genom all återstående text i avhandlingen. 
 
Med hjälp av det här kapitlet erbjuds läsaren en bild av hur forskningen 
inom detta projekt hittills har växt fram och hur jag förhåller mig till den. 
I detta kapitel ges även en introduktion till varför det är viktigt att förstå 
ovanstående bild, vilket följs av en teoretisk referensram som sätter in 
forskningen i ett större sammanhang. Utgångspunkten för referensramen 
finns i undertecknads grundutbildning, tidigare arbetslivserfarenheter 
såväl praktiska som teoretiska, samt det tvärvetenskapliga tankesätt som 
präglar doktoranderna inom Företagsforskarskolan NMK – Naturliga 
material inom Miljö- och Kulturvård, där detta forskningsprojekt ingår.  
 

2.1  Personlig referensram 
För att ge läsaren en uppfattning om hur jag närmar mig problemen kring 
kalkputs anser jag det viktigt att ge en bild av mig själv och hur jag 
tidigare kommit i kontakt med kalkputs. Första gången jag kom i kontakt 
med dessa problem var under sommaren 2000 då jag hade förmånen att 
arbeta med vårdprogram för sex kyrkor i Foss-Krokstad pastorat i 
Bohuslän. Inom utbildningen ”Tillämpad byggnadsvård – traditionella 
hantverk” vid Högskolan på Gotland, fick jag lära mig grundläggande 
teori såväl som praktik om kalkputs och kalkbruk. Under sommaren 2001 
ingick jag i ett murarlag vid Gotlandsbyggen AB och fick då putsa ett 
kulturhistoriskt intressant hus i Visby innerstad med kalkputs. Vid civil-
ingenjörsutbildningen Väg- och vattenbyggnad, Chalmers gjorde jag 
slutligen mitt examensarbete vid Institutionen för Byggnadsmaterial om 
fukttransportegenskaper i kalkputs under våren 2002 (Balksten, Magnusson 
2002).  
 
Under min forskningstid har jag även haft möjligheten att delta som 
murare vid Byggnadshyttan på Gotland under några veckor. Vid ut-
förandet av praktiska experiment arbetar jag i nära samarbete med erfarna 
hantverkare och är själv med och putsar. 

Kalkputs – Porstrukturens betydelse för beständighet � 5



 
Miljövetenskap genomsyrade min utbildning både vid gymnasiet och vid 
Chalmers medan kultur- och byggnadsvård kom in under utbildningen 
vid Högskolan på Gotland. Hantverk i olika former är något jag har ägnat 
mig åt ända sedan jag var barn. 
 

2.2  En bild av kalkputsproblemet 
Alltsedan kalkputs åter började användas i restaureringssammanhang i 
Sverige har det varit stark fokus på materialet som sådant. Skador har 
ofta skyllts på bindemedlet i putsen. Rekommendationer, experiment mm 
har framförallt handlat om ingående material och förhållandet dem 
emellan. Många experimentytor har tillverkats genom åren, bl.a. på 
Gotland, där jämförelsen har varit mellan olika material. Utvärderingen 
har sedan handlat om vilken puts som har minst skador efter en viss 
tidsperiod (Larsson 2000; Berggren 2000; Holmström 2001). Varför dessa 
skador har uppkommit har sällan analyserats i detalj. Problemet har 
angripits från material till skador, se bild 2.2. 
 

 
    MATERIAL   � SKADOR 
 

Bild 2.2 
 
Material som jämförts har ofta varit olika typer av bindemedel; kalk släckt 
på olika sätt, hydraulisk kalk eller cement. Blandningsförhållanden har 
varierats både mellan de olika typerna av bindemedel samt mellan binde-
medel och ballast. Om det har skiljt mycket i utförande vid tillverkningen 
är svårt att säga för därom saknas oftast information. 
 
Vad gäller de ingående materialen i kalkputs så finns det här ett stort 
antal parametrar som kan variera. Exemplen är otaliga och här ges endast 
ett fåtal för att visa hur komplext problemet kring kalkputs är.  
� Valet av sten till kalkbränning avgör bl.a. kalkens hydrauliska egen-

skaper och därigenom härdningsegenskaper och beständighet. 
� Bränningsmetod, bränningstemperatur och bränningstid påverkar 

bl.a. kalkens struktur och reaktivitet.  
� Släckningsmetod och lagringstid påverkar kalkens konsistens, par-

tikelutseende och storlek, reaktion med sand, vattenhållningsförmåga 
mm.  

� Sanden som väljs påverkar smidighet och arbetbarhet i bruket, täthet 
och styrka hos putsen, beständighet etc.  

� Vattnet påverkar bl.a. arbetbarhet, torkning, porstruktur och bestän-
dighet. 

 
Förutom dessa parametrar inverkar även underlaget på materialegen-
skaperna i putsen. Bl.a. påverkar underlagets vattenupptagningsförmåga 
torkning och kompakthet hos putsen. 
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Mycket av denna kunskap finns tillgänglig och en sammanfattning av 
kända kunskaper om materialen finns i kapitel 4: Kunskapsläget enligt 
litteraturen. 
 
Innehållet i bild 2.2 kan dock inte sägas vara komplett. De vanligaste 
skadorna som uppkommer i puts är relaterade till frostproblem. Inom 
materialvetenskapen finns mycket information och forskning som be-
skriver fenomenet kring frostsprängning i porösa material. Genom att 
hämta kunskap från andra kunskapsfält än de som enbart beskriver 
kalkputs, kan således problemet angripas utifrån innehållet i bild 2.3 
istället. För att kunna angripa problemet likt bild 2.3 krävs kunskaper om 
samtliga parametrar; material, porstruktur och skador. 
 

 

K U N S K A P 
�                                                                   �                           � 

 

MATERIAL �  PORSTRUKTUR   �  SKADOR 
 

Bild 2.3 
 
Innehållet i den här bilden beskriver i stora drag att de skador som har 
uppkommit beror av att materialet har en porstruktur som gör att det lätt 
skadas då det utsätts för frost. Mer om det kan läsas i kapitel 5: Skador 
och skadeorsaker för kalkputs. Även första och andra artikeln handlar om 
porstrukturens inverkan på beständighet hos kalkputs och närliggande 
material. 
 
Vad är det då som ger olika utseende på porstrukturen? De ingående 
materialen påverkar givetvis, men än mer påverkar hur de ingående 
materialen har blandats till. Genom att anpassa blandningsförhållandet 
mellan kalk och sand till vad som är lämpligt för varje valt ingående 
material kan förutsättningarna för en god porstruktur ökas betydligt. Att 
materialen bör anpassas efter varandra är sedan länge kända kunskaper 
och mer om det kan läsas i kapitel 4: Kunskapsläget enligt litteraturen. 
Med vilken blandningsmetod bruket blandas, hur lång tid det blandas 
samt med vilken vattenmängd det blandas är också faktorer som bör tas 
med i beräkningen när en viss porstruktur önskas. Hur brukets slutliga 
konsistens bör vara är viktigt att känna till. 
 
I bild 2.4 har problembilden kompletterats med parametern blandning då 
det gäller att den som arbetar med kalkputs har kunskaper också om hur 
blandningen på olika sätt påverkar porstrukturen och hur det i sin tur 
påverkar effekten av frostsprängning. 
 

 

K U N S K A P 
�                         �                                            �                          � 

 

MATERIAL  � BLANDNING        � PORSTRUKTUR �  SKADOR 
 

Bild 2.4 
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Men inte heller innehållet i bild 2.4 är komplett. Mellan blandning och 
porstruktur saknas den parameter som mer än de andra parametrarna 
handlar om mänsklig påverkan. Det handlar om den som utför själva 
putsarbetet och alla de sätt på vilka han kan påverka porstrukturen. Det 
handlar om hantverk. 
 

 

K U N S K A P 
�                         �                      �                     �                          � 

 

MATERIAL � BLANDNING  �   HANTVERK  � PORSTRUKTUR �  SKADOR 
 

Bild 2.5 
 
Hantverket är en mycket viktig parameter och genom den blir problem-
bilden mer komplett. Det är dessutom en svår parameter då den kan 
variera på så många olika sätt. Kanske rent av ett sätt för varje hant-
verkare. Det handlar om kunskap som inte är lätt att mäta och därför inte 
kan sägas vara exakt. Det innebär dock inte att den kan eller bör förbises.  
 
Genom hantverket kan materialet styras på ett flertal olika sätt och det är 
av stor vikt att varje hantverkare som arbetar med kalkputs är medveten 
om hur han kan styra materialet. Det är av lika stor vikt att han förstår 
vad detta innebär i slutändan. Hantverkaren måste förstå varför det är 
viktigt att skapa en viss typ av porstruktur för att undvika skador och hur 
han kan göra det. Hantverkaren måste också förstå hur de ingående 
materialen påverkar varandra och hur han påverkar dem.  
 
På samma sätt som forskaren försöker styra materialet så försöker den 
duktige hantverkaren styra materialet. Språket de använder är inte alltid 
detsamma och motivet till de anpassningar som görs är kanske inte alltid 
detsamma men slutresultatet kan ändå vara detsamma. Det är viktigt att 
ha i åtanke att teorin finns till för att beskriva praktiken och att de därför 
utgör två sidor av samma mynt. 
 
Lika viktigt är det dock att projektörer och antikvarier förstår detta samt 
att de förstår vilken roll hantverket har. Mer om detta finns att läsa först i 
kapitel 3: Kalkputsläget i Sverige som visar hur rollfördelningen ser ut 
inom fyra län i Sverige (Balksten 2004). Hantverkets roll beskrivs även i 
den tredje artikeln (Balksten, Klasén 2005). 
 
Med den här problembilden i bagaget är förhoppningen att varje läsare 
skall kunna se en röd tråd genom hela avhandlingen där varje del är en 
pusselbit för helheten. 
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2.3  Teoretisk referensram 
All vetenskap kan och bör sättas in i ett större sammanhang. För att få 
hela bilden av det vetenskapliga problemet i relation till samhället kan det 
enligt Molander (2004) vara viktigt att belysa det och studera det ur olika 
synvinklar. I detta fall har problemet studeras ur ett antal synvinklar som 
varit givna inom ramen för Företagsforskarskolan NMK. De finns inom 
ramen för miljövetenskap, kulturvård, materialteknik samt företagande. 
Problemet har även studerats ur hantverkets synvinkel d.v.s. sett från det 
praktiska kunnandet. Ett sådant komplext problem som kalkputsprob-
lemet har visat sig vara, kan förhoppningsvis bli mer tydligt och lätt-
begripligt då det angrips från olika håll. 
 
Inom miljövetenskapen förekommer ofta tvärvetenskap, d.v.s. ett möte 
mellan olika typer av vetenskaper. Det handlar enligt Egnéus (2004) om 
att gå över gränser; fakultetsgränser, disciplingränser etc. Genom att 
korsa kunskapsfält kan kunskaper som finns inom olika områden nyttjas. 
Det talas även om transdisciplinär forskning, vilket innebär ett samarbete 
mellan människor inom olika kunskapsfält. Inom den transdisciplinära 
forskningen finns en tydlig plats för frågan om hur hantverket påverkar 
kalkputsen. Det är lika viktigt att försöka fylla gapen mellan olika kun-
skapsfält som mellan olika yrkesgrupper. 
 
Egnéus (2004) sa vid en föreläsning: ”Våga vara eklektiker!”. Att vara 
eklektiker innebär att sammanställa kunskap som redan är känd, men 
genom att sammanställa den kan nya saker belysas och ge svar på gamla 
problem. Med lite tur kan problemen lösas bara genom att kunskap fram-
ställs på nytt sätt varpå nya samband kan utläsas ur den. Men förutom tur 
kan det krävas tvärvetenskapliga eller transvetenskapliga samarbeten 
mellan olika människor som tillsammans tolkar resultaten. Det är i möten 
som mycket intressant forskning växer fram. 
 
Beroende på hur forskningsresultat produceras kan resultaten sägas vara 
mer eller mindre osäkra. Genom att belysa denna osäkerhetsfaktor kan 
trovärdigheten enligt Buhl Mortensen (2004) ökas. I de fall mänsklig 
påverkan är en stor del av resultaten kan det vara svårt att presentera 
exakta resultat. Alla människor är olika och agerar olika, men i de slut-
resultat som skapas kan ändå tydliga trender utläsas, i vissa fall tydligare 
än i andra. Genom att lyfta fram de osäkerheter som finns i sådana 
resultat kan trovärdigheten ökas och en del av tolkningen överlåtas på 
mottagaren av resultaten. För att ytterligare öka trovärdigheten kan det 
vara av vikt att låta mottagaren veta bakgrunden hos resultaten och 
skaparen av resultaten. Förståelsen för hur tolkningar gjorts kan på så sätt 
ökas. 
 
För att kunskap skall räknas som god vetenskaplig kunskap är det enligt 
Wallén (1993) viktigt att presentationen av kunskapen redovisar både 
empirisk och teoretisk grund för de slutsatser som görs. Wallén poäng-
terar även att tolknings- och bearbetningsleden är av yttersta vikt för att 
forskningsresultaten skall mottagas väl. 
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Puts i relation till miljövetenskaplig forskning
Allas vän är bonden än 

än i denna dager
Gläd dig, ty du har min vän

bondens bröd i magen
Bondens ull uti din rock 

därför lagom, lagom pock
Se i honom glader

alla fäders fader
Thomas Thorild (1759-1808)

Att studera problem kring kalkputs kan på flera sätt innebära att studera 
ett miljövetenskapligt problem. Miljövetenskapen rymmer idag ett flertal 
problem som gemene man inte relaterar till miljöproblem, trots att det 
kan göras. Här görs ett försök att beskriva forskningsuppgiften som 
miljövetenskapligt problem.  
 
Miljö innebär så mycket. Det kan innebära skogen och träden men det 
kan även innebära husen och åkrarna. Vår ärvda miljö innehåller både 
den orörda miljön och den av människan påverkade. I den av människan 
påverkade miljön finns både den byggda miljön och den brukade naturen. 
Det finns idag stora värden i att värna om allt, som en helhet. Med 
Thomas Thorilds ord ovan kan vi förstå att vi klarar oss inte utan vare sig 
det ena eller det andra. För att må bra är vi människor beroende av både 
vår nära natur och vår nära historia. Vår miljö har format oss. 
 
Då den byggda miljön är den som vi vistas mest i idag, är det av stor vikt 
för välbefinnandet att värna om den såväl som om naturen. Inom 
byggnadsvården och miljövården finns många gemensamma mål och 
värderingar, vilket gör dem tätt sammanflätade. 

Kalkputsproblemet som miljöproblem
Att se kalkputsproblemet som ett miljövetenskapligt problem är kanske 
inte alldeles självklart. Men genom att fundera över vad som inräknas 
bland miljöproblem kan det bli något tydligare. I ordet miljö kan ett antal 
typer av miljöer räknas in. Det handlar om den orörda naturen, den 
brukade naturen men även om vår byggda miljö, vilken ingår i vår 
kulturmiljö. Kalkputsproblemet ingår i vår byggda miljö. Skador på våra 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader innebär, enkelt uttryckt, skador i vår 
kulturmiljö. 
 
I Sverige finns 15 tydliga miljökvalitetsmål uttalade av Naturvårdsverket 
och Miljödepartementet. Nummer 15 benämns ”God bebyggd miljö” 
(Miljömålsportalens hemsida, 2004-05-21). Där finns en självklar koppling till 
kalkputsproblemet vilket befinner sig närmare byggnadsvård än miljövård 
vid första anblicken. I miljökvalitetsmålen finns det kulturhistoriska 
värdet med som ett av fem viktiga grundläggande värden. 
 
För att få fram kalkputs krävs även ett ingrepp i naturmiljön. Kalken 
kommer från kalksten i berggrunden och sanden kommer från sandbrott 
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i naturen. Då det görs alltför stora uttag av kalk respektive sand ur 
naturen åsamkas naturen sår som den har svårt att läka sig från. De tidiga 
medeltida kalkbrotten gjordes så ytliga att det idag är svårt att se spåren 
av dem. Naturen har själv återtagit dessa områden. På Gotland syns över-
växta gamla kalkbrott bredvid nyare kalkbrott som idag har förvandlats 
till vackra sjöar. Både kalksten och sand är ändliga resurser, men idag 
finns det fortfarande relativt gott om dem. Det är trots detta viktigt att ha 
en plan inför framtiden vad gäller uttag av dessa resurser. Uttaget som 
görs för restaureringsarbeten är relativt litet och utgör idag inget omedel-
bart hot mot miljön.  
 
I de fall kalken tillverkas enligt traditionella metoder, bränns den i små 
ugnar med ved från trakten. Det sker ett fåtal gånger per år i liten skala 
och utgör därmed inget omedelbart hot mot omgivningen. Den koldioxid 
som avgår från kalkstenen vid kalkbränningen upptas igen av kalken vid 
karbonatisering i färdig puts. Cement som är den vanligaste typen av 
bindemedel i puts idag, framställs i större skala med större kalkstensbrott 
och högre energiåtgång jämfört med kalken. Cement har inte kalkens 
förmåga att binda den koldioxid som avges vid bränning då den bildar 
andra typer av kemiska bindningar vid härdning. 
 

Puts i relation till kulturvård
För att kunna förstå hur en forskare närmar sig sitt forskningsproblem 
gäller det att förstå dennas utgångsläge. En forskares förhållningssätt 
beror enligt Törnebohm (1981) till stor del på dennes intressen, kom-
petens, världsbild och vetenskapssyn. Att som forskare röra sig inom 
kulturvården innebär att man behöver ha förståelse för hur restaurerings-
branschen och dess förhållningssätt har varierat över tiden.  
 
Att restaurera och konservera gamla byggnader kan sägas vara ett relativt 
nytt påfund. De restaureringsprinciper och förhållningssätt som tillämpas 
idag har existerat i Sverige under det senaste århundradet. Dessförinnan 
förhöll man sig till originalbyggnaden på sätt som kan synas främmande i 
våra ögon. En av de viktiga nymodigheterna som kom för ca 100 år 
sedan, var respekten för originalet och för byggnadens egna förutsätt-
ningar.   
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Förhållningssätt vid putsrestaureringar
Hur är då förhållningssättet när det gäller att specifikt laga och restaurera 
gammal puts och gamla murverk? Förhållningssätten är många och till 
stor del beroende på referensramen hos utövaren. De kan gälla utseende, 
ingående material, utförande etc. 
 
I Sverige tycks förhållningssättet variera med geografiskt område och 
med de personer som leder restaureringen. Utifrån vad varje enskild 
person har för kunskaper och utifrån vilka kunskaper som finns att tillgå 
inom det geografiska området så kan putsrestaureringar gå till på många 
olika sätt. 
 
Dessvärre har mycket av de äldre kunskaperna om utförande vid puts-
arbeten försvunnit från den svenska byggbranschen. I samband med att 
Portlandcement infördes i putsbruken under andra hälften av 1800-talet, 
innebar det en långsam övergång till detta material istället för kalk. Det 
innebar också en successiv kunskapsförlust eftersom murarnas kunskaper 
med tiden kom att gälla moderna material och utförande istället för 
traditionella. Även arbetsrollerna och beslutsfattandet har på senare tid 
förändrats. Som byggbranschen ser ut i dagsläget, så är det konsulter av 
olika slag som beslutar om både materialval och utförande. Tidigare var 
det förbehållet murarskrået att själva bestämma om utförande. 
 
När beslut ska fattas vid putsrestaureringar är det viktigt att se till 
byggnaden som helhet. Vid val av nytt material till puts krävs att hänsyn 
tas till de underliggande materialen. Här måste de tekniska förutsätt-
ningarna vara de rätta så att den nya putsen inte har för hög hållfasthet 
eller för låg genomsläpplighet i förhållande till underlaget. 
 
Vid val av ingående material i puts gäller det att ta hänsyn till vad som 
tidigare använts, om det finns lokal förekomst av berörda material, vilken 
typ av bindemedel som använts, hur det har framställts, släckts och 
lagrats osv. Även val av ingående sand eller andra tillsatsmedel bör utgå 
från den befintliga putsen. Materialet bör tillgodose såväl antikvariska 
som tekniska krav och det är viktigt att alltid ha med båda aspekterna vid 
val av ingående material och blandningsförhållandet dem emellan. 
 
När ingående material väl har valts återstår något som inte får förbises – 
utförandet. Hur bruket ska blandas, appliceras och bearbetas är oerhört 
viktigt och kunnandet kring detta utgör en väsentlig del av det som bör 
bevaras genom putsrestaureringar. Utan hantverkskunskapernas fortlev-
nad finns det en alltför liten chans att lyckas med bevarande av historisk 
puts. Dessvärre har mycket av kunskaperna gått förlorade redan och 
istället arbetar hantverkare på samma sätt med kalkputs som med modern 
cementputs. 
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Just putsrestaureringar har vid ett flertal tillfällen fått stå som exempel då 
det gäller hur man förhåller sig till material vid restaurerings- och 
konserveringsarbeten. Bl.a. kommenterar Blomé (1991) att alla material 
måste vara möjliga att underhålla och att det då är viktigt att inte laga 
med starkare material än det ursprungliga, vilket är av särskild vikt vid 
just putslagningar. Vidare skriver Feilden (1979) att även om en stark och 
bra åtgärd vid konservering föredras så bör man fundera över om det 
verkligen är Portlandcement som bör användas i bruk då det kan ge en 
rad oönskade effekter. Han tar som exempel upp följande motargument 
till cement: 
- det är inte reversibelt 
- det är onödigt starkt 
- det är ogenomsläppligt  
- det innehåller salt  
- det krymper  
- kulören är kall och utan färgharmoni 
- det är ej plastiskt  
- det kan förgipsas 
- det är ej traditionellt vid konstruktion av äldre murverk  
 
De har i dessa enkla meningar lyckats sammanfatta flera orsaker till 
varför kalk som bindemedel bör fortsätta att användas där det tidigare 
har förekommit och fungerat. 
 

Puts som restaureringstekniskt problem
I de tidigaste restaureringarna var det framförallt formen och form-
språket som ansågs viktigt att bevara. Materialet med dess egenarter och 
specifika egenskaper kom ofta i skymundan. Putsens utseende kom 
därför att vara viktigare än dess materialegenskaper gällande ingående 
material såsom typ av bindemedel etc. Hidemark (1991) poängterar 
vikten av att studera hela byggnaden som en materiell helhet där kon-
struktion, material, form och funktion samverkar. Ser man till puts är det 
inte möjligt att lyckas med restaureringar utan att se till byggnadens 
helhet samtidigt som till materialets specifika egenskaper. 
 
Byggnaden påverkar putsen och putsen påverkar byggnaden både vad 
gäller konstruktion, form och funktion. 
 
När det talas om ingripande i samband med restaureringsarbeten följs 
ofta de riktlinjer som Feilden (1979) sammanställt och som säger att alla 
ingripanden skall: 
- vara reversibla om det är tekniskt möjligt. 
- åtminstone inte förhindra framtida ingripande närhelst det behövs. 
- inte hindra möjligheten att senare få tillgång till alla bevis som 

objektet utgörs av. 
- tillåta största möjliga mängd av existerande material att kvarbliva. 
- vara harmoniska i kulör, nyans, textur, form och skala då tillägg är 

nödvändiga. De ska vara mindre synbara än originalmaterialet men på 
samma gång lätt urskiljbara. 
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- inte utföras av konservatorer/hantverkare med otillräcklig erfarenhet 
om de inte står under kompetenta rådgivare. Hursomhelst måste de 
kunna känna igen att vissa problem är unika och att de måste lösas 
för första gången. 

Bild 2.6: Behovet av putsrestaureringar är omfattande världen över. Här syns ett 
exempel från Venedig, en av städerna där våra restaureringsfilosofier uppstod. 
 
När det gäller ingripande vid putsrestaureringar är mycket av detta direkt 
tillämpbart. Att använda reversibla material har dessvärre inte varit 
gällande under en stor del av 1900-talet. Ofta har cementhaltiga bruk 
använts där tidigare endast kalkbruk varit förekommande. Det har i flera 
fall visats ge skador på underliggande material och konstruktioner och 
cementputs kan dessutom vara svårt att avlägsna på grund av en kraftig 
vidhäftning och hög hållfasthet. Cementhaltig puts utanpå gammal kalk-
puts kan ge upphov till att underliggande puts- och färglager löses upp 
p.g.a. ändrade fuktförhållanden. Det kan även leda till att intressanta 
putslämningar som tidigare funnits på byggnaden förstörs. 
 
Vad gäller att existerande material bör få vara kvar så är det givetvis 
viktigt att inte bara ta antikvariska utan även tekniska och i viss mån 
ekonomiska hänsyn. Om sittande puts inte alls skadar eller riskerar att 
skada konstruktionen bör den få sitta så länge den är av tillfredställande 
kvalitet. Här är det definitivt bättre att förstärka än att reparera och att 
reparera hellre än att restaurera. Numera eftersträvas ofta ett utseende-
mässigt perfekt slutresultat om arkitekter styr, vilket kan leda till mer 
omfattande åtgärder än vad som är behövligt. 
 
Då tillägg görs är det viktigt att försöka skapa inte bara ett material som 
är så likt originalet som möjligt utan även ett utförande som är så likt 
originalet som möjligt. Här råder stora problem i dagsläget, då kunskap-
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erna om utförande vid kalkputsarbeten inte är tillräckliga hos alla kon-
sulter och hantverkare.  
 
Då puts byggs upp i olika skikt är det relativt enkelt att få den önskade 
effekten att åtgärder är urskiljbara vid granskning men inte vid första 
anblicken. 
 
Att arbeten bör utföras av kompetenta hantverkare, ställer högre krav på 
utbildningsutbudet för murare än vad som i dagsläget finns tillgängligt. 
Det är numera stora svårigheter att få fram hantverkare som är utbildade 
för att kunna arbeta specifikt med kalkputs. 
 
När konserveringsarbeten skall ske bör de enligt Feilden (1979) följa vissa 
etiska riktlinjer: 
- Objektets kondition samt alla material och metoder som används 

under konserveringsbehandlingen noggrant måste redovisas. 
- Historiska bevis måste registreras och de får inte bli förstörda, för-

falskade eller flyttade. 
- Varje ingripande måste vara det minsta nödvändiga. 
- Varje ingripande måste styras av en osviklig respekt för den estetiska, 

historiska och fysiska integriteten hos det historiska föremålet. 
 
I de fall putsrestaureringar anses vara konserveringsarbeten kan det 
tyckas självklart att följa dylika standarder. Men även då putsen skall 
bevaras utan att konserveras är det av stor vikt att redovisa vad som har 
gjorts och vilka material som har använts på olika ställen på byggnaden. 
Det är också viktigt att tänka på att de åtgärder som utförs inte på något 
sätt får bidra till att förstöra objektet i framtiden. Däribland kan nämnas 
vikten av att inte tillföra för täta eller för starka material på en vägg som 
från början putsats med kalkputs. Det bör även vara självklart att ingrip-
anden skall vara små och utföras med respekt för originalet. 
 
Rosvall (2004) diskuterar vikten av både de kulturvårdande kraven och de 
tekniska och ekonomiska kraven som bör ställas i samband med restaure-
ring.  
 
De kulturvårdande kraven vid restaurering handlar om: 
Respekt för originalet 
- Minimum av åtgärder 
- Använda originalmaterialet 
- Utbytta material bör likna originalet 
- Nya material ska ej åstadkomma skada 
- Reversibilitet, återbehandlingsmöjligheter 
- Kopian ska gå att utläsa/urskilja 
- Alla åtgärder ska vara dokumenterade 
 
De ekonomiska och tekniska kraven som ställs handlar om: 
Mycket lång livslängd 
- Att tänka i århundraden istället för i decennier 
- Kontinuerligt underhåll 
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- Fungerande konstruktioner ska ej ändras 
- Använda material skall ha kända egenskaper 
- Reversibel teknik 
- Åtgärder skall dokumenteras och motiveras 
 
I samband med putsrestaureringar kan allt detta synas som självklarheter. 
Men för att det ska kunna bli självklara krav, krävs att de hantverkare och 
projektörer som till vardags arbetar med puts på äldre fasader har sådan 
kunskap. De bör ha god kunskap om materialvetenskap, hantverk samt 
byggnadsteknisk historia för att förstå bäst vilket tillvägagångssätt de bör 
välja. 
 
För att känna reversibiliteten hos ett material krävs det enligt Rosvall 
(2004) att för varje material och varje situation känna till: 
1. detaljerade tekniska kvaliteter 
2. åldrandeprocessen 
3. hur materialet kan avlägsnas  
 
När det gäller puts är det viktigt att bestämma i vilken grad det skall vara 
reversibelt; om putsbruket skall vara lätt att avlägsna eller bara möjligt att 
avlägsna. Det är något som får avgöras från fall till fall och utgå från 
ursprungliga material i mur och puts. 
 
Det är viktigt att samtliga personer som är inblandade i restaurerings-
projekt får lära sig att förhålla sig till objekten enligt alla dessa accep-
terade riktlinjer. Hidemark (1991) kommenterar att en växelverkan mellan 
byggnaden och restaureringsarkitektens personlighet alltid bör ske i 
största vänskap. Av den som utför arbeten inom restaurering krävs 
ödmjukhet, lyhördhet och respektfullhet både gentemot objektet och mot 
andra yrkesgrupper. Som det är idag fungerar kommunikationen under-
måligt i många fall, vilket kan leda till ett sämre utförande vid restau-
reringar.  
 
I Sigurd Curmans uppsats Restaureringsprinciper från 1906 finns ett antal 
tänkvärda ord som var person inom byggnadsvårdsbranschen bör ta med 
sig i sitt dagliga arbete (Blomè, 1977): 
- ”Och hvad är väl dock en gammal byggnad, ett gammalt konstverk 

öfver hufvud taget utan patina? Det är en blomma utan doft.” 
- ”Underhåll och reparera omsorgsfullt, framlocka, hvad som till 

äfventyrs finns doldt, men låt för öfvrigt byggnaden vara i fred.” 
- ”Vi fordra äkthet hos det gamla. Men vi fordra det också af det nya.” 
 
Dessa ord är enkla, vackra och tänkvärda och den dag som alla restau-
rerar efter dem har vi nått långt. 

16 �© Kristin Balksten

2.4  Puts i förhållande till tid
När det gäller arbeten inom byggbranschen så är det mycket som har 
förändrats med tiden, däribland förhållandet till tid och ekonomi. 
Dessvärre återspeglas detta även inom den del av byggbranschen som 
innefattar restaureringar. Som det mesta i samhället styrs restaureringar i 
slutändan av ekonomiska faktorer. Allt ska utföras så snabbt som möjligt 
ty tid är pengar. När det handlar om vårt byggda kulturarv kan frågan 
dock ställas om inte tidsförhållandet borde vara annorlunda och om det 
verkligen är de snabba ekonomiska värdena som bör få styra mest. Både 
Castells (1996) och Utterback (1996) har poängterat faran med att låta en 
alltför snabb ekonomi styra. Att arbeta med kulturvård innebär att arbeta 
med en svunnen tid i vår tid. Idag försöker vi bevara städer och 
byggnader som de var i sin tid, den tid då de uppfördes. Vi eftersträvar 
ett återställande till vad vi kallar ursprungligt skick.  
 
Att tid är pengar känner de flesta till. Det är en väl använd klyscha av 
samhället idag. Men frågan är om detta innebär att tid måste räknas i 
minuter, i klocktid för att tiden ska kunna sägas vara effektiv (Jönsson, 
1999). Kanske skulle det ibland hjälpa att ha ett något annorlunda 
förhållningssätt till tid för att få ut så mycket av tiden som möjligt (Ende, 
1973). 
 
Var kommer detta in när det handlar om puts? Varför har tid fått en egen 
rubrik? Jo, av den anledningen att tid är en oerhört viktig faktor när det 
handlar om arbeten som innefattar kalkputs och denna tid har troligen 
kommit att se helt annorlunda ut idag när kalkputsen ska restaureras 
jämfört med hur den såg ut på t.ex. medeltiden när den först började 
uppföras. Hur vi värderar tid, hur vi räknar tid och hur vi förhåller oss till 
tid har alltsammans ändrats. 
 
När byggbranschen industrialiserades innebar detta att många arbets-
moment skulle effektiviseras. Det innebar också att de material som 
användes skulle vara mer effektiva. Under denna tid kom cement att 
dominera som bindemedel i puts. Det ansågs vara det perfekta materialet 
av sin tid, både snabbt och starkt. När byggnadsvården upptäckte att 
cement inte var det perfekta materialet i alla sammanhang och på alla 
byggnader började restaureringsbranschen sakta återgå till kalk som 
bindemedel. Däremot återgick de inte till det arbetssätt som tidigare 
använts för kalk utan de fortsatte istället att arbeta med kalkputs så som 
de arbetat med cementputs och kalkcementputs under de senaste åren. 
Det som tycks skilja mest i arbetssättet för kalk och cement handlar om 
tid; tid på året för att utföra arbeten, blandningstid för bruket, lagringstid 
för kalken, lagringstid för det blandade bruket, tiden mellan påslag av 
bruk och bearbetning av ytan, härdningstid etc. 
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Bild 2.7: En broderad byggnad från en svunnen tid,  
skapad med nål och tråd under en lång tid då tiden  
värderades annorlunda än idag.  
 
När det talas om restaureringar så talas det om underhållsplaner och 
underhållsintervall där en allmän önskan är att intervallerna skall vara 
långa. Om de ska kunna vara så långa som möjligt för kalkputs så kan det 
vara en idé att försöka värdera detta i samband med värderingen av själva 
restaureringen. I synnerhet då det handlar om fastighetsägare med en 
kontinuitet i ägande och brukande. 
 
Totalt sett behöver det kanske inte röra sig om längre tid för själva 
putsrestaureringen, men det kan behöva röra sig om omfördelad och mer 
välanpassad tid. När människan började använda materialet kalkputs, var 
materialet dyrt och exklusivt. Historier florerar om att romarna utfärdade 
dödsstraff för den som tog upp kalken för tidigt Detta påstående visar 
just den oerhörda respekt som förr i tiden hystes för materialet. Troligen 
var det en gång genom slumpens eller gudarnas försyn som människan 
lärde sig använda det. Att det skapats av naturen innebär att det har vissa 
givna förutsättningar, något som människan lärde sig anpassa sig till, 
utnyttja och respektera. 
 
Utbildningen av murare ser också annorlunda ut idag (Axelsson, 2002). 
För hundra år sedan fick inte vem som helst utföra murarens jobb utan 
att först ha lärt sig under en längre tid. Det handlade då om ett givande 
och tagande mellan generationer där erfarenheter, kunskaper och yrkes-
stolthet fördes vidare sakta men säkert. I yrkesstoltheten fanns nog 
mycket av det som idag saknas. Kopplat till stoltheten fanns ett ansvar 
och det var resultatet som var det viktiga, inte de exakta minuter som det 

18 �© Kristin Balksten

tog att utföra arbetet. Det var viktigt att betraktare 50 år senare skulle 
kunna säga: ”Det var Pär Murarn som gjorde det jobbet. Han kunde sin 
sak han. Se vad fint det är.”  
 
För att vara en duktig hantverkare krävdes då som nu att det fanns tid till 
reflektion, omsorgsfullhet och inspiration. Det är tre ingredienser som 
behövs för att varje enskild hantverkare skall utföra ett bra arbete och det 
är tre ingredienser som andra i beslutsfattande positioner måste se till att 
hantverkaren får. Det är också viktigt att hantverkaren har en stark 
delaktighet i vad som sker och att han tillåts ta ett ansvar för sitt arbete. 
För det krävs både kunskap och intresse hos såväl projektörer, antikvarier 
som hantverkare. 
 
Var det något medeltidens murare hade så var det troligen en stolthet, en 
omsorgsfullhet och en känsla för materialet. Efter sin kunskap gav de 
materialet bästa möjliga förutsättningar för att klara sig mot vädrets 
destruktiva makt. Det borde vi också göra – efter de kunskaper vi har 
idag. De kunskaperna är trots allt större eller i alla fall annorlunda. För-
modligen skulle vi, genom att ge materialet bästa möjliga förutsättningar 
samt låta muraren ha omsorg med materialet, kunna vinna mycket. Vi 
måste tillåta att en tillräcklig tid används. Den tid som behövs från fall till 
fall. Den tid som gör skillnad mellan rätt och fel. Den tid som gör att 
kalkputsen står sig något längre mot vädrets makter. Vi skulle då inte 
behöva ta våra barns tid i anspråk för att rätta till de arbeten som vi inte 
tagit oss tid till. 
 

2.5  Praktisk kunskap kontra teoretisk kunskap 
På samma sätt som att kunskap kan produceras på många olika sätt så 
kan kunskap bäras på många olika sätt. Den kan bäras som fakta och 
teorier i hjärnan och den kan bäras som känsla och färdighet i kroppen. 
Vetenskapen baserar sig oftast på fakta och teorier. Det gäller att fundera 
kring vilken typ av kunskap som är viktig för varje enskilt problem. 
 
Vad är kunskap? I skolvärlden dominerar den teoretiska kunskapen 
medan många kan besitta större förmåga att bli duktiga i den praktiska 
kunskapen. Den teoretiska kunskapen handlar om att veta hur det är och 
att objektivt beskriva verkligheten. Den praktiska kunskapen handlar mer 
om en inövad förmåga att göra något. Verkligheten är inte uppdelad så 
som vetenskapen är. I verkligheten och i vardagen finns enligt Lundgren 
(1996) ett mycket större utrymme för den praktiska kunskapen, d.v.s. den 
kunskap som finns inövad i kroppen snarare än i det medvetna förnuftet. 
 
För att vara en bra hantverkare bör man äga både praktisk och teoretisk 
kunskap. Hantverket uppfattas ofta som ett kroppsarbete där tanke-
arbetet är mindre komplicerat, något som enligt Tempte (1997) stämmer 
dåligt. I dagens vetenskapliga samhälle är det den teoretiska kunskapen 
som anses som den sanna kunskapen. Detta har medfört att hant-
verkarens kunskaper ofta förbises. Den kunskap som en duktig hant-
verkare besitter kan betecknas som tyst kunskap enligt Molander (1993). 
Den tysta kunskapen kan beskrivas med ett antal ord såsom förståelse, 

Kalkputs – Porstrukturens betydelse för beständighet � 19



färdighet, säkerhet, behärskande av en konst, omdöme, begåvning, upp-
märksamhet, förtrogenhet, erfarenhet, personligt engagemang mm. 
 
För att förstå en del kunskap, praktisk kunskap, krävs enligt Molander 
(1993) den kroppsliga dialogen. I görandet, experimenterandet och 
reflekterandet ligger en del kunskap som är svår att beskriva i text. 
Praktikern har mer kunskap än vad han kan beskriva i ord och text. Det 
är en kunskap som skapats genom föredömen, övning och personlig 
erfarenhet. Molander benämner denna kunskap för tyst kunskap. I den 
tysta kunskapen finns även det underförstådda. Kunskapen finns i själva 
handlandet och i bedömningar som måste göras i samband med detta. 
Här spelar det rätta handgreppet in samt blicken för vad som måste göras 
och när det skall göras. Den praktiske experten känner igen hela 
situationer vilket gör att han kan reagera intuitivt utan att alltid resonera 
och fundera.  
 
Hantverk är inte framförallt ett kroppsarbete. Snarare är det en serie 
ställningstagande som ofta kan vara ganska svåra. En god hantverkare 
upphör aldrig att lära sig, varken i teori eller i praktik, men snarare än 
kunskap kallas det erfarenhet. Molander (1993) hävdar att kunskap dock 
inte måste kunna uttryckas i ord för att kallas kunskap.  
 
För att sprida den praktiska kunskapen krävs dialogen snarare än texten. 
Både den kroppsliga och den verbala dialogen är av stor vikt. Här krävs 
både uppmärksamhet och reflektion. Dialogen som kunskapsbildare skall 
resultera i individer som själva kan bedöma, argumentera och reflektera. 
Här är förnuftet hos varje individ av stor vikt för hur kunskapen mot-
tages. Den kunniga praktikern skall även kunna experimentera och 
improvisera och vara kunnig och nyskapande på samma gång. Kunn-
andet brukar visa sig i den känsla hantverkaren har för olika situationer. 
Kunskap i handling är ett uttryck som Molander (1993) använder sig av 
och som kan sägas finnas i handlandet och inte i bakomliggande teorier.  
 
Den professionella kunskapen hör hemma i en gemenskap av praktiker 
(Molander, 1993). Förr var det ännu tydligare hur murarlärlingen lärdes in i 
en tradition och en värld vilken beboddes av de gamla murarmästarna. 
 
Det talas mycket om den objektiva kunskapen inom vetenskapen. 
Kanske skulle man enligt Lundgren (1996) hellre tala om kunskap som 
mer eller mindre subjektiv. All kunskap och information tolkas av någon 
och beroende på individens tidigare erfarenheter och referensramar sker 
tolkningen på olika sätt oavsett om man försöker värdera kunskapen eller 
ej. Det är viktigt att försöka se skillnaden mellan att tolka och att förstå. 
Teoretikern och praktikern fungerar här på helt olika sätt. Praktikern kan 
ha en insikt och en förståelse som teoretikern har svårt att nå upp till. 
 
Naturvetaren beskriver idag mycket med hjälp av mätningar och 
beräkningar. Historikern beskriver med hjälp av berättelser. I de fall 
händelser är fasta samband kan de beskrivas med beräkningar men om vi 
vill att någon ska komma ihåg dem är det ofta klokt att komplettera 
beräkningar med berättelser. Det är en verkligt pedagogisk utmaning att 
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höja siffrors värde med goda berättelser och ett livligt berättande. Siffror 
utan berättelser gör enligt Lundgren (1996) föga nytta. 
 
I de fall där praktikerns handlingar resulterar i teoretiska beräkningar 
krävs en komplettering med berättelser för att visa helheten. Berätt-
elserna måste då grunda sig i, inte bara observationer i vanlig bemärkelse, 
utan även observationer i form av den känsla som praktikern besitter. 
 
Varje problem kan studeras genom perceptioner, observationer och 
mätningar. Observationer är mer styrda perceptioner. Här fokuserar man 
på något specifikt när man studerar något. Mätningar är i sin tur hårt 
styrda observationer vilka sker enligt särskilda regler. Molander (2004) 
poängterar vikten av att tänka på hur man ska mäta, vad man ska mäta 
och varför man ska mäta.  
 
När man talar om vetenskap som grundar sig i mätningar råder mindre 
tvivel om dess riktighet än om man talar om vetenskap som baseras på 
observationer. I fallet praktisk kunskap kontra teoretisk kunskap är det 
viktigt att fundera över vilken roll observationer har och hur de kan 
räknas likvärdigt med mätningar. Framför allt är det viktigt att räkna med 
observationer som värdefull komplettering till mätningar. 
 
Inom vetenskapsproduktionen är fakta självklart mycket väsentliga. 
Åsikter anses också viktiga men ännu mer betydelsefullt kan man säga att 
förhållningssättet är. Enligt Anderberg (1994) är det genom ett förhåll-
ningssätt som data och uppfattningar får en ram.  
 
Molander (2004) skriver vidare att ”När allmänheten måste lära om helt – 
då sker ett paradigmskifte”. Utifrån detta uttalande slog det mig att det 
kan behövas en form av paradigmskifte i putsbranschen. Idag finns en 
stor tilltro till cement som fantastiskt byggnadsmaterial. När bygg-
branschen bytte tempo och cement tog över marknaden glömdes kalken 
bort som ett eget självständigt byggnadsmaterial. Vi behöver återigen lära 
oss att se att olika material är lämpliga i olika sammanhang. Cement kan 
vara ett mycket bra byggnadsmaterial, men det måste vara i rätt 
konstruktioner och på rätt underlag. Det är viktigt att se att det finns 
annat än materialets egen suveränitet som man behöver ta hänsyn till vid 
val av material. Underlaget, hantverket och vädret är några av de givna 
faktorer som spelar in. Jag tror inte att det går att skapa ett optimalt 
material, inte generellt. Med givna förutsättningar kan man säkerligen 
skapa ett mer eller mindre lämpligt material men viktigare är att veta hur 
man anpassar sig till givna förutsättningar och material.   
 
Snarare än att hoppas på att det ska ske ett paradigmskifte inom puts-
branschen kan man hoppas att det kan startas en tankeprocess hos 
projektörer, murare m.fl. inom restaureringsbranschen. Det handlar om 
att tänka om i flera frågor. Det får inte handla bara om materialet utan 
det måste även handla om utförandet. När det murades mycket i Sverige, 
t.ex. under kyrkobyggnadstiden på Gotland, hade muraren en status och 
ett ansvar som idag helt har försvunnit. Det krävdes långa lärlingstider 
för den som skulle nå upp till detta yrke. Muraren satte sin ära och sitt 
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rykte på spel i de arbeten han utförde. Instruktionerna från murare till 
lärling pågick under många år och innan en man kunde blanda till ett bra 
bruk var det inte tal om att han skulle få mura eller putsa. Idag läser 
många på baksidan av brukssäcken och följer materialtillverkarens 
rekommendationer. Idag ligger ansvaret snarare hos en stor material-
tillverkare än hos den enskilde muraren. Den viktiga traditionen som 
innebar en överföring av den tysta praktiska kunskapen är bruten. Idag är 
det upp till var man att läsa korta teoretiska instruktioner och omvandla 
dem till praktik. Om putsbranschen skall bli lyckad måste muraren återfå 
sin status och sin praktiska och teoretiska kunskap. Förståelsen och 
reflektionerna är önskvärda hos varje person som ska arbeta med 
problemen. 
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3  Kalkputsläget i Sverige 
 
När det gäller arbeten med kalkputs är det viktigt att se hur kunskaperna 
och rollfördelningarna ser ut på länsnivå för att förstå vilka kunskaps-
luckor som finns, varför vi har skador och problem samt vilka typer av 
kunskapshöjande åtgärder som behövs i framtiden.  
 
I det här kapitlet är det själva kunskapsbilden som är viktigt för att ge en 
förståelse för hur väl kunskaperna är spridda bland dem som dagligen 
arbetar med kalkputsfrågor. 
 
 

K U N S K A P 
�                         �                      �                     �                          � 

 

MATERIAL   � BLANDNING   �  HANTVERK   � PORSTRUKTUR � SKADOR 
 
Bild 3.1: Problembilden där kunskapsläget står i fokus. 
 
Vid restaurering av byggnader med kalkputs uppkommer frågeställningar 
inom olika områden som bevarande, dokumentation, analys, nytillverk-
ning och hantverksmetoder. För att skapa en överblick över kunskaps-
läget och kunskapsbehovet inom kalkputsområdet, har en undersökning 
utförts av undertecknad på initiativ och bekostnad av Riksantikvarie-
ämbetet. Undersökningen begränsades till att gälla fyra utvalda län. 
Antikvarier, projektörer och entreprenörer har intervjuats för att ge sin 
bild av putskunskaper och hanteringen av putsfrågor inom respektive län. 
 
Målet har varit att skapa en bild över rollfördelning och putskunskaper 
och därigenom utröna behovet av kunskapsutveckling och eventuell 
forskning. De fyra utvalda länen är Gotlands län, Västernorrlands län, 
Västra Götalands län samt Skåne län där dessa frågor behandlas på olika 
sätt. Då projektet varit begränsat i både tid och omfattning varierar 
antalet tillfrågade personer inom varje län. Motivet till detta är att 
variationerna i landet har varit viktigare att kartlägga än ett visst antal 
personers kunskaper och synsätt. Det viktigaste är inte hur det är idag 
utan snarare hur vi kan göra förbättringar inför framtiden. 
 
Hela undersökningen finns utförligare presenterad i rapporten Kalkputs-
läget i Sverige 2003-2004 av Balksten (2004).  
 
Se gärna www.raa.se/byggnadsvard/kalkputs.asp (2005-02-16). 
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Bild 3.2: Nedfallna kalkputsbitar på framför nygjord slät puts 
 

3.1  Förfaringssätt i länen 
Putsfrågor behandlas olika inom Sveriges alla delar. Tillgång på såväl 
byggnadsmaterial som byggnader med kalkputs varierar stort. För varje 
län ser rutinerna och arbetsfördelningen ut på olika sätt. Frågorna i 
undersökningen har berört förundersökningar, dokumentation, material-
val och hantverk samt behov av utbildning och vidare forskning och 
utveckling. Nedan ges en sammanfattning av de uppgifter som fram-
kommit under undersökningen. 
 
De fyra län som har undersökts har valts ut för att ge en så stor spridning 
i landet som möjligt vad gäller byggnadsbestånd, materialtillgång samt 
arbetssätt. Det är fyra län som alla visat stort intresse för kalkputsfrågor 
genom åren. För att få ett jämförbart resultat och en enklare överblick 
har fokus varit på kyrkorestaureringar. 
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Det är viktigt att goda kontakter finns mellan alla aktörer inom 
branschen. På så sätt får alla olika yrkesgrupper större chans till inflyt-
ande och fler aspekter av problemet belyses. Teknikers, antikvariers och 
hantverkares kunskaper måste blandas för bästa resultat. De tydliga 
skillnader som finns inom vårt avlånga land tycks mycket bero på de 
personer som är verksamma inom varje län. Där putsintresserade 
personer är verksamma och i en position med makt att påverka, händer 
det mycket mer på putsfronten än på andra ställen. Av den anledningen 
är det av stor vikt att kunskaperna och därigenom intresset höjs överlag. 
 
Utbildningsutbud och diskussionstillfällen behöver ökas i hela landet för 
att kunskaperna skall vidareutvecklas och tillvaratas. Rutiner för doku-
mentation är också något som saknas på många håll. 
 
Det finns för- och nackdelar med att det är få alternativt många aktörer 
inom ett område. Överblicken och de övergripande kunskaperna blir 
bättre där aktörerna är få. Det är dock viktigt med viss konkurrens för att 
kunskaperna skall kunna utvecklas på ett tillfredställande sätt. Det är 
också av största vikt att de som ägnar sig åt projektering av putsarbeten 
har ett stort intresse för puts och en stor materialkännedom. De måste 
våga ta sin del av ansvaret för att det blir ett bra arbete. Ju fler som 
besitter kunskaperna i framtiden desto bättre resultat borde vara att 
vänta. Konkurrens kan ställa högre krav på kunskap och på så sätt bidra 
till ökad kännedom om kalkputsproblematiken. 
 
Samlad finansiering som finns på Gotland innebär att Samfälligheten 
Gotlands kyrkor som står som byggherre vid samtliga kyrkorestaureringar 
på Gotland. Det ger mycket goda möjligheter till samlad kunskap och 
vidareutveckling av kunskap. Det kan även underlätta för den enskilda 
församlingen där man idag kan råka ut för svåra ekonomiska situationer 
om restaureringarna på något sätt inte fungerar. Det ger möjlighet till en 
central finansiell buffert, något som skulle kunna ge möjligheter även på 
andra håll i landet när det gäller att hålla material- och hantverks-
traditioner levande. Idag måste alltför många entreprenörer förlita sig på 
materialtillverkarens finansiella uppbackning. Det gör att hantverks-
traditionerna försvinner och muraryrket förlorar sin status. En viktig 
uppgift som finns inom kulturvården är att bevara levande hantverks-
traditioner såväl som värdefulla byggnader. 
 

Kort jämförelse av länen
Förundersökning och programskrivning kan överlag sägas ingå i samma 
handling. Deras omfattning varierar med personen som utför program-
skrivningen. Endast på Gotland är det museet som uppför program-
handlingar, i övriga landet görs det av konsulter av olika slag. Museernas 
antikvarier utför alltid antikvarisk kontroll och skall därigenom producera 
en antikvarisk slutrapport. Antalet producerade slutrapporter varierar i 
landet och tycks främst bero på personen som skall utföra dem. Ut-
seendet på den slutliga dokumentationen varierar mycket och där kan 
Gotland och Västernorrland med fördel lyftas fram. På Gotland samlas 
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allt material av museet, i Västernorrland samlas det av entreprenören – i 
de fall Jämtfasad AB utför kyrkorestaureringarna. 
 
Byggnadsarkeologiska undersökningar med murverksdokumentationer 
tycks framför allt äga rum i Skåne där man tack vare utbildning av 
byggnadsarkeologer, har skaffat sig goda rutiner för den typen av 
dokumentation. Museets antikvarier kan där dessutom sägas vara mer 
observanta vad gäller puts än de allmänt är i många andra län. Mycket är 
det tack vare mängden objekt, vilket gett dem goda rutiner. God strävan 
att utföra murverksdokumentationer finns även i Västra Götaland, men 
de är inte lika vanligt förekommande där som de är i Skåne. 
 
Förekomsten av putsanalyser tycks helt bero på den som projekterar 
restaureringen. Beroende på projektörens kunskaper om vad en analys 
kan ge för upplysningar varierar det starkt mellan de olika restaurerings-
fallen. Där projektören begär analys och har kunskapen att tolka den kan 
analysen få ligga till grund för valet av nytt material. Något som dock styr 
högre än analysresultatet är utbudet av färdiga bruk på marknaden. Det är 
bara på Gotland som man alltid vågar tillverka platsblandat bruk. I övriga 
Sverige dominerar de fabriksblandade bruken. En avgörande faktor är 
ekonomin där materialleverantörens garantier är något som entrepre-
nören vill försäkra sig om. Detta tillåter inte hantverket att utvecklas och 
bevaras i samma utsträckning som det platsblandade bruken ger möj-
lighet till. Gotland är även unikt i det att egen tillverkad kalk är domi-
nerande vid kyrkorestaureringar. I övriga län efterfrågas lokalt tillverkad 
kalk som skulle kunna motivera ett ökat användande av specialtillverkade 
bruk. 
 

 
Bild 3.3: Bränd kalk lokalt framställd vid Läckö slott 
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Hantverkarens inflytande över projekteringen tycks inte vara särskilt stark 
i någon region. Vid små jobb kan det finnas någon murare med speciella 
krav och recept. Då tycks muraren få ta större ansvar. Över hela landet 
har murarens status och stolthet dessvärre minskat med åren. Den 
bristande kunskapen om materialtekniska skillnader mellan kalkputs och 
KC-puts tycks hänga ihop med den bristfälliga utbildning som existerar i 
hela landet. Det gäller för samtliga yrkeskategorier. 
 
På många ställen i landet saknar man tillverkning av lokal kalk som 
tidigare funnits, där är Gotland undantaget. Innan kunskaperna helt faller 
i glömska finns ett stort behov av ett särskilt kartläggande av lokal 
kalkframställning. Flera hoppas här att Riksantikvarieämbetet kan ta del 
av det ansvaret. Många har poängterat att det är av stor vikt att bevara 
både hantverkskunnandet, de lokala materialen samt kunskapen om hur 
de framställs.  
 

3.2  Förslag till kunskapshöjande åtgärder 
Ett antal värdefulla idéer och förslag kom fram under undersökningens 
gång. Det gäller på olika sätt hur kunskaperna kan samlas upp och höjas. 
Nedan kommenteras de kortfattat. 
 
Utbildning: Olika typer av utbildningar behövs inom Sverige. Både korta 
och långa utbildningar för såväl konsulter och antikvarier som för hant-
verkare efterfrågas. Grundutbildning bör kompletteras med fortbildning. 
Även på gymnasiets utbildning för murare bör kalkputs behandlas som 
ett eget material. 
 
Hemsida om kalk: Här önskas information om vad som pågår i branschen 
såsom seminarier och kurser, intressanta putsprojekt, forskningsrön och 
publicerade rapporter, materialvetenskap mm. Även länkar till använd-
bara företag i branschen är önskvärt här. 
 
Häfte för antikvarier: Ett häfte, som vänder sig till antikvariska kontroll-
anter och tillståndsgivande antikvarier, bör innehålla de viktigaste frågor 
en antikvarie kan ställa för att erhålla så mycket information som möjligt 
om puts. Genom att ta reda på information inom historia, dokumen-
tationsmetoder, analysmetoder samt materialutbud ökar chanserna att 
restaureringarna sker på bästa sätt. 
 
Kalkputsarkiv: Ett arkiv efterfrågas, där putsprover och information om 
dem kan förvaras. I arkivet skulle det även ingå en beskrivning av putsens 
utseende och innehåll, fotografier, uppgifter om byggnaden och dess 
skador, analysresultat samt tunnslipprov mm. 
 
Mallar för dokumentation: Behovet av mallar eller riktlinjer för dokumen-
tation gäller förundersökning, programskrivning, rapportskrivning, bygg-
nadsarkeologisk undersökning samt slutrapport.  
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4  Kunskapsläget enligt litteraturen
 
Det har skrivits mycket om kalk och puts under årens lopp. Den första 
kända skrivna källan är Vitruvius från år 30 f.Kr. Efter det har mycket 
baserats på hans texter. När man läser en text som Vitruvius är det viktigt 
att ha i åtanke att det är skrivet av en man som står utanför murarskrået. 
Han var betraktare snarare än deltagare och just det fenomenet genom-
lyser de allra flesta skrivna källor som finns att tillgå idag. 
 
I de skrifter som är gjorda fram till 1930-talet märks det att kalk har 
använts som ett självklart bindemedel varför all information inte finns 
nedskrivet. Här gäller det att kunna läsa mellan raderna för att förstå hela 
bilden. Mycket av den information som vi idag på många håll försöker 
återfå var då så välkänt att det inte finns nedtecknat. 
 
I skrifter som är tillverkade efter 2:a världskriget tycks förhållandet till 
kalken ha förändrats något. Det verkar inte längre vara det självklara 
materialet att använda ens där det skulle passa bra. Byggnadstempot har 
förändrats. Mätmetoder och förhållningssätt är tydligt fokuserade på 
cementhaltiga bruk och kalken finns medtaget mest som referensmaterial, 
inte som ett material att använda och utveckla.  
 
När kalken återigen fick en renässans på 1970-talet i Sverige var arbets-
sätten inom murning och putsning redan förändrade för att gälla cement-
haltiga material. Kalken kom då inte att behandlas som ett specifikt 
material med egna förutsättningar utan snarare som ett kalkcement bruk, 
men utan cement. 
 
Trots detta finns det mycket kunskaper att hämta i de skrivna källor som 
finns. Den här litteraturgenomgången är inte en genomgång utav allt 
material som någonsin skrivits om kalk. Snarare har genomgången 
inriktats på material som har varit väl tillgängligt genom åren och som 
har varit lätt att läsa och följa. Även en del internationell forskning har 
studerats för att ge en mer komplett bild av hela kunskapsläget. Gemen-
samt för de äldre svenska källorna är att de är fulla med påståenden som 
saknar motiveringar. 
 
Fokus i denna litteraturgenomgång gäller de tre första parametrarna i 
problembilden, d.v.s. material, blandning och hantverk och är tänkt att ge 
en bild av hur mycket vi redan känner till om hur dessa parametrar 
påverkar slutresultatet och beständigheten. Dessutom ingår en genom-
gång av betydelsen av underlaget och inverkan av vädret. 
 
 

K U N S K A P 
�                         �                      �                     �                          � 

 

MATERIAL    � BLANDNING   �  HANTVERK   � PORSTRUKTUR  � SKADOR 
 
Bild 4.1: Parametrar i fokus vid litteraturgenomgång 
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4.1  Material i puts 
Puts består av bindemedel, ballast, vatten samt eventuella tillsatser. Varje 
delmaterial ger sina egna förutsättningar för materialet både som färskt 
bruk och som färdig puts. Även hur materialet tillreds, appliceras och 
bearbetas påverkar hur slutprodukten kommer att se ut och fungera. Här 
görs en genomgång av de två viktigaste ingående parametrarna d.v.s. 
bindemedlet och ballasten och hur deras egenskaper påverkas av en rad 
faktorer. 
 

Bindemedel
Av kalksten kan man erhålla olika typer av bindemedel; luftkalk, hydrau-
lisk kalk och cement. Beroende av halten kalciumkarbonat kontra ler-
mineraler i kalkstenen ger det upphov till olika egenskaper i det färdiga 
bindemedlet.  
 
Kreüger (1920) delar in bindemedlen i olika klasser enligt följande: 
 

 
LUFTKALK  
Erhålls ur kalksten med mer än 90 % kalk.  
Hårdnar i luft men inte under vatten. 
 
 
HYDRAULISK KALK  
Erhålls ur kalksten med 70-90 % kalk.  
Hårdnar i luft och i vatten. 
 
 
CEMENT (naturligt eller konstgjort)  
Erhålls ur material med 30-40 % lera blandat med 60-70 % 
kalk.  
Låter ej släcka sig. Hårdnar i både luft och vatten. 
 

 
Det är en generaliserande bild då gränserna är flytande. Kreüger skriver 
också att man kan erhålla hydrauliska tillsatser ur de material som erhåller 
40 % lera eller mer. Enligt Lindqvist (2005) bör ytterligare en klass ingå 
mellan luftkalk och hydrauliska kalk. Vid ett innehåll av lermineraler på 5-
10 % kan bindemedlet kallas sub-hydrauliskt då de har vissa hydrauliska 
egenskaper även om de inte har förmågan att hårdna under vatten. 
 
Beroende på vilka egenskaper som önskas i det färdiga bruket kan ett 
mer eller mindre starkt hydrauliskt bindemedel väljas. Det färdiga brukets 
hållfasthet, genomsläpplighet samt tålighet mot vatten påverkas av binde-
medlets hydrauliska egenskaper.  
 
Det finns mycket skrivet om både luftkalk och hydraulisk kalk. Om 
cement och dess egenskaper finns ännu mer. Då avhandlingen inriktar sig 
på problemen kring användandet av luftkalkbruk sker fokus på luftkalk 
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som bindemedel men en kort förklaring görs av hydrauliskt kalk och 
cement för att möjliggöra ett jämförande. 
 

Luftkalk
För att beskriva hur släckt kalk tillverkas av bränd kalksten för att sedan 
härda genom kontakt med luft, används ofta den klassiska kalkcykeln. En 
rad faktorer påverkar kalken i varje led i denna cykel. 
 

 
 
Bild 4.2: Den klassiska kalkcykeln visar kalkens kemiska omvandlig från kalksten 
till färdig puts. 
 
Det bindemedel som kallas luftkalk tillverkas således av kalksten med ett 
högt innehåll av kalciumkarbonat CaCO3. Innehållet skall överstiga 90 %. 
Då halten av ämnen som inte är lösliga i saltsyra (SiO2, Al2O3, Fe2O3) 
överstiger 10 % kallas kalken istället för hydraulisk kalk (Kreüger 1920; 
Hinderson 1958). Kalkstenen benämns ”fet” om den har ett mycket högt 
innehåll av CaCO3. 
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Bild 4.3: Traditionell brytning av gotländsk kalksten. 
 
Kristallstrukturen och porositeten i en vald kalksten påverkar utseendet 
på kristallstrukturen i kalken även efter bränning och släckning. Enligt 
Moropoulou et al (2000) kan en kalksten med mindre porer, lägre 
porositet, mindre korngradering och större specifik yta efter bränning ge 
upphov till en kalk med lägre reaktivitet och mindre specifik yta än en 
kalksten med större porer, högre porositet, större korngradering och 
mindre specifik yta. 
 
Luftkalk tillverkas genom att kalksten upphettas genom bränning till en 
temperatur där CO2 avgår och efterlämnar CaO s.k. bränd kalk eller 
packsten.  
 
Kalkstenen omvandlas till bränd kalk enligt: 
 
CaCO3  �  CaO + CO2 (4.1) 
 
När stenen är genombränd har den fortfarande kvar sin ursprungliga 
form, men massan har minskat till ungefär halva sin vikt.  
 
Om hur traditionell kalkbränning går till finns mycket att läsa i t.ex. 
Gotlandskalk (Lisinski et al 1987) eller Hantverkets bok: Mureri (Paulsson 
et al 1936).  
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Bild 4.4: Stapling av traditionell gotländsk kalkmila som skall brännas med ved 
under tre dygn till dess att kalkstenen är genombränd i stora delar av ugnen. Här 
från en kurs vid Högskolan på Gotland 2003. 
 
Kreüger (1920) poängterar att sten med hög kalkhalt och tät massa kräver 
högre bränsleåtgång. Han skriver också att svavelhaltigt bränsle bör und-
vikas så att inte kalciumsulfat bildas. Enligt Klasén (2004) är det vid 
traditionell bränning viktigt att värma stenen långsamt för att undvika att 
stenarna spricker. Om stenar spricker i ugnen kan ras inträffa. 
 
Temperaturen vid kalkbränning kan ligga någonstans mellan 700-1300°C 
beroende på källa. Vad som är viktigt är att temperatur blir så hög att all 
CO2 avgår men att den inte blir så hög så att kalkstenen sintrar d.v.s. 
smälter. Den får inte smälta varken i kristallerna eller på ytan. Höga 
temperaturer ger enligt Elert (2002) upphov till hårdbränd eller dödbränd 
kalk. Olika typer av ugnar ger olika bränningstid och bränningstem-
peratur. Olika tider och temperaturer vid bränningen påverkar kristall-
strukturen hos bränd kalk (Moropoulou et al 2000). 
 
Vid en jämförelse mellan bränningstemperaturerna 900°C, 1000°C, 
1100°C samt 1200°C har Moropoulou et al (2000) visat att bränning vid 
900°C ger upphov till den brända kalken med störst total porositet, 
minsta porradien samt största specifika ytan. Det har också visat sig att 
den mest reaktiva kalken produceras vid 900°C. I traditionella vedeldade 
kalkugnar ligger temperaturen på omkring 900°C vilket kan vara en 
bidragande orsak till att en högkvalitativ kalk för bruk kan skapas där. 
Vid industriell tillverkning av kalk upphettas kalkstenen under en mycket 
kortare tid och temperaturer på omkring 1200°C uppnås (Flood 2003). 
Elert et al (2002) rekommenderar försiktigt uppvärmning framför chock-
uppvärmning för att få högsta porositeten och reaktiviteten.  
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Även i den undersökning av upphettning av CaCO3 som gjorts av 
Hanson och Theliander (1994) skapas den största specifika ytan vid 
900°C. De har undersökt temperaturer från 800°C till 1300°C och vid 
900°C bildas ett mycket tydlig toppvärde. De har även visat med svep-
elektronmikroskopi att skillnaden är stor vad gäller porositet och specifik 
yta mellan de olika bränningstemperaturerna och att 900°C tydligt ger 
upphov till den mest porösa kalken. 
 
Släckning av kalk inträffar då den brända kalken kommer i kontakt med 
vatten. En kemisk reaktion sker då under kraftig värmeutveckling. 
Kalkstenen sönderfaller och ökar till sin dubbla volym i det att släckt kalk 
Ca(OH)2 bildas.  
 
Bränd kalk släcks genom reaktion med vatten enligt:  
 
CaO  +   H2O   �   Ca(OH)2    (4.2) 
 
Enligt Elert et al (2002) har en försiktigt bränd kalk en högre vatten-
genomsläpplighet varför släckningen går snabbare. 
 
Släckning av kalk kan gå till på många olika sätt där typ av släcknings-
metod kraftigt påverkar kalkens egenskaper som bindemedel. Släcknings-
sättet påverkar bl.a. smidigheten i kalken samt storleken på partiklarna i 
kalken. Vanligaste metoderna är våtsläckning och torrsläckning men även 
jordsläckning och stukasläckning förekommer i Sverige. 
 
� För att få våtsläckt kalk tillsätts ett överskott av vatten vid 

släckning. Det är möjligt att använda kalken direkt efter släckning 
men för att skapa ett bättre bindemedel kan den våtsläckta kalken 
med fördel lagras. Paulsson et al (1936) rekommenderar att våtsläckt 
kalk till putsbruk bör lagras minst 3-4 veckor för att undvika att 
osläckta partiklar vid eftersläckning bildar kalkblåsor i den färdiga 
putsytan. Den våtsläckta kalken kan förvaras i dränerade kalkgravar i 
marken under många år. Partiklarna i kalken blir allt finare ju längre 
kalken får ligga i marken. Även smidigheten i kalken ökar med 
lagringstid enligt Elert et al (2002). För att tillgodogöra sig av even-
tuella hydrauliska egenskaper måste kalken användas inom en vecka 
efter släckning. När kalkfärg framställs av våtsläckt kalk erhålls en 
färg som i lyster och ljusgenomsläpplighet påminner om akvarellfärg 
(Holmström 2001). Den våtsläckta kalken ger ett smidigt bruk att 
arbeta med.  
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Bild 4.5: Våtsläckning av kalk i traditionell lave. Ett överskott av vatten tillförs den 
brända kalken som under kraftig värmeutveckling släcks och bildar en kalkpasta. 
 
� Vid torrsläckning av kalk tillsätts exakt den teoretiska mängd vatten 

som krävs för att släcka kalken. Det är enligt Nymberg (2002) viktigt 
att den torrsläckta kalken är färsk vid användandet. Partiklarna 
klumpar med tiden ihop sig som en följd av kontakten med luft där 
både fukt och koldioxid påbörjar härdningsprocessen. Den torr-
släckta kalken är praktisk vid långa transporter då den inte innehåller 
ett överskott av vatten samt är mindre reaktiv än den osläckta, brända 
kalken. Den kan även användas till färdiga torrbruk där ballast ingår 
och enbart vatten behöver tillsättas av användaren.  

 

Bild 4.6: Torrsläckning av kalk där en beräknad mängd vatten tillförs den brända 
kalkstenen varvid den sönderfaller till ett fint pulver. 
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� Jordsläckt kalk tillverkas genom att den brända kalkstenen läggs ned 

i markgravar där markens fuktighet sakta får släcka kalken. Den 
jordsläckta kalken får med tiden ett grynigt utseende och måste piskas 
för att få en mjuk och flytande konsistens (Klasén 2004). Jordsläckt 
kalk blir mycket fet och fyller upp väl i sanden (Balksten, Magnusson 
2002). Bruk som blandas med jordsläckt, välpiskad kalk får en smör-
liknande konsistens och är mycket smidigt att arbeta med. Ofta före-
kommer små kalkklumpar i den jordsläckta kalken vilka kvarstår även 
efter att den piskats. 

 
Bild 4.7: Ulf Larsson piskar jordsläckt kalk som har förvarats i markgrav under 
flera år. För att få upp smidigheten i kalken behöver jordsläckt kalk upparbetas 
innan den blandas med sand. 
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� Stukasläckning innebär att kalken släcks tillsammans med sanden. 
Packstenen ska enligt Kreüger (1920) vara av valnötsstorlek. Då den 
brända kalken antar dubbla volymen vid släckning skall endast halva 
volymen kalk användas jämfört med tillredning med släckt kalk. Vid 
den värmealstring som blir vid släckningen kan ballasten reagera med 
bindemedlet. Vid användning av stukasläckt kalk till murning bör 
bruket tillredas minst något dygn innan murning. Vid användning av 
stukasläckt kalk till putsning bör bruket tillredas 2-3 veckor före 
putning. Detta är för att undvika osläckta partiklar som ger kalkskott i 
ytan (Kreüger 1920). I de fall luftkalk med föroreningar på 5-10 %, 
d.v.s. sub-hydraulisk kalk, används så kan dess hydrauliska egen-
skaper tillgodogöras genom stukasläckning. 

 
Bild 4.8: Stukasläckning där bränd kalk har inbäddats i sand. Fukt tillförs bland-
ningen varvid kalken bör släckas ostört inne i sanden under ett dygn. 
 
Enligt Moropoulou et al (2000) ger den brända kalken med störst specifik 
yta upphov till den största temperaturökningen vid släckning. Om en våt-
släckt kalk tillverkas av en bränd kalk med stor specifik yta ger det 
effekten att även den våtsläckta kalken får stor specifik yta.  
 
Elert et al (2002) skriver att snabb släckning med hög initial temperatur 
ger små partiklar hos kalkpastan samt att snabb omrörning vid släck-
ningen ger bättre pasta. Vidare skriver de att det är viktigt att inte addera 
allt för mycket vatten från början vid våtsläckning då det kan resultera i 
att kalken dränks. Det i sin tur kan leda till ofullständig släckning och 
minskad plasticitet i kalkpastan. Höga släckningstemperaturer kan er-
hållas genom att antingen använda varmt vatten eller att minska vatten-
mängden (Elert et al 2002).  
 
Lagring av våtsläckt kalkpasta bidrar till att kristallernas utseende och 
storlek ändras. Kristallerna blir enligt Elert et al (2002) finare och de får 
större specifik yta. Formen på kristallerna omformas från prismaformade 
till plattformade vilket Elert et al tydligt har visat genom bl.a. svepelek-
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tronmikroskopi. Den förändrade kristallstrukturen ökar adsorptions-
kapaciteten för vatten vilket i praktiken innebär ökad plasticitet, ökad 
förmåga att bära vattenmolekyler samt ökad arbetbarhet i kalkpastan. För 
att lagringen skall ge en kalk med plattliknande kristaller och stor specifik 
yta krävs att den släckta kalken tillverkats av en kalk med stor specifik yta.  
 
När den släckta kalken kommer i kontakt med luftens CO2 sker en 
karbonatisering. Vid karbonatisering övergår kalken återigen till CaCO3 
varmed cirkeln är sluten (Berggren 2000). 
 
I normal luft förekommer enligt Hinderson (1958) koldioxid i en mängd 
av ungefär 0.03-0.04 volymprocent. För att en reaktion skall kunna ske 
mellan koldioxid och kalciumhydroxid fordras vatten. Koldioxiden måste 
lösas i vatten innan karbonat kan bildas. 
 
Karbonatiseringens två reaktioner: 
 
CO2    +    H2O    �    H2CO3 (4.3) 
 
Ca(OH)2   +   H2CO3    �    CaCO3   +   2 H2O (4.4) 
 
I ett helt uttorkat prov kan ingen karbonatisering ske. Detsamma gäller 
när provet är alltför fuktigt. Bäst sker karbonatiseringen när största 
möjliga vattenmängd är adsorberat till porernas yta genom s.k. polymole-
kylär adsorption (Burström 2001). När fukthalten når den halt då kapillär-
kondensation uppkommer minskar gasgenomsläppligheten i bruket och 
därmed även karbonatiseringshastigheten. Normalt brukar det innebära 
RF i bruket på 50-95 %. Hinderson (1958) rekommenderar RF på 65-75 
% för bästa karbonatisering. Van Balen (2004) har visat att karbonati-
seringshastigheten även ökar med storleken på den specifika ytan i den 
släckta kalken. 
 
Kalciumkarbonatet har enligt Von Konow (2001) viss löslighet vilket 
leder till ständig omkristallisation och omkarbonatisering. Med tiden 
leder det till allt hårdare bruk. Enligt Van Balen (2004) bidrar efter-
vattning till en mer fullständig karbonatisering då de karbonatiserade 
ytorna i porerna till viss del kan gå i lösning. 
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Sammanfattning av de faktorer som påverkar 

hur luftkalk fungerar som bindemedel: 

� Kemisk sammansättning i kalkstenen påverkar släckningsförloppet 

och härdningsförloppet. Hur fet en kalk blir d.v.s. kalkrik och om 

den får hydrauliska egenskaper beror på kalkstenens innehåll av 

kalciumkarbonat kontra lermineraler. 

 

� Kristallstrukturen i kalkstenen påverkar reaktiviteten hos den brända 

kalken och därigenom de kemiska reaktioner som sker vid släckning, 

blandning av bruk samt karbonatisering. 

 

� Bränningstemperaturen, bränningsförloppet samt bränningstiden på-

verkar kristallstrukturen i den brända kalken och reaktiviteten vid 

släckning. Även typ av bränsle kan påverka om det innehåller för 

kalken skadliga ämnen. 

 

� Typ av släckning av den brända kalken påverkar kalkens kristall-

struktur och reaktivitet, smidigheten i bruket samt fyllnadsgraden i 

sanden. Det påverkar även reaktionen med sandpartiklarna. 

 

� Lagringstid och förvaringsplats för den släckta kalken påverkar 

kristallstrukturen och partikelstorleken i kalken samt smidigheten och 

vattenhållningsförmågan hos kalken. 

 

� Karbonatiseringshastigheten påverkas av kristallstrukturen i kalken, 

genomsläppligheten i putsen, fukthalten i putsen samt eftervattning 

av putsen. Även tjockleken på putslagret påverkar. 
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Hydraulisk kalk 
När kalksten innehållande 70-90 % kalk bränns i temperaturer mellan 
800-1400°C erhålls enligt Kreüger (1920) ett kalkbindemedel som har 
hydrauliska egenskaper. Det är viktigt att temperaturen inte överstiger ca 
1400°C eftersom sintring kan inträffa och göra kalken osläckbar. 
 
Till hydraulisk kalk används bl.a. märgelsten som innehåller 10-30 % 
lermineraler i form av SiO2 och Al2O3. Vid bränningen bildas förutom 
kalciumoxid även kalciumsilikater. 
 
Hydraulisk kalk torrsläcks i allmänhet. Vattenunderskottet ska vara 6-8 % 
för att härdning ska undvikas d.v.s. så att kalciumsilikaterna inte reagerar 
med vatten. Ju mer kalken mals efter släckning ju finare kvalitet har den. 
 
Hydraulisk kalk härdar genom både karbonatisering och hydratisering, 
vilket innebär att det krävs både luft och vatten. Om puts eller murbruk 
av hydraulisk kalk med tiden skall förvaras under vatten är det enligt 
Kreüger (1920) viktigt att det får karbonatisera innan det begjuts med 
vatten. 
 
Specifikt om hydraulisk kalk, dess egenskaper och förekomster finns 
mycket att läsa i Hydrauliskt kalkbruk av Johansson (2004). 
 

 
 

KEMISKT FÖRLOPP FÖR HYDRAULISK KALK

Bränning
    värmetillförsel 

CaCO3 + SiO2 + Al2O3 � CaO + 3CaO� SiO2 + 4CaO� SiO2 + 3CaO� Al2O3 + CO2 

Släckning
   värme avgår 

CaO   +   3CaO� SiO2    +    4CaO� SiO2    +    3CaO� Al2O3    +    H2O   �  
 
�      Ca(OH)2     +    3CaO� SiO2    +    4CaO� SiO2    +    3CaO� Al2O 

Karbonatisering

Ca(OH)2    +    H2CO3     �     CaCO3    +    2H2O             

Kalciumsilikater och kalciumaluminater bildar olösliga så kallade CSH- och CAH-
geler vid reaktion med vatten.

 

Vad gäller användningsområdet för hydraulisk kalk jämfört med luftkalk 
så gäller att hydraulisk kalk har en högre motståndskraft i fuktiga miljöer 
då de hydrauliska bindningarna inte löser upp sig på samma sätt som 
kalciumkarbonat. Den hydrauliska kalken har en högre hållfasthet än 
luftkalken vilket även innebär att den har en lägre elasticitet. Hydraulisk 
kalk ger upphov till puts med lägre vattengenomsläpplighet än luftkalk. 
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Cement
Genom att bränna en exakt blandning av lera och kalksten vid en tem-
peratur på 1400-1500°C erhålls vad vi idag kallar cement. Sintring 
inträffar vid denna temperatur varvid en klinkerblandning erhålls som 
sedan mals och blir mycket reaktiv (Kreüger 1920). Cement bildar olösliga 
silikat- och aluminatgeler i reaktion med vatten. Härdningen sker genom 
hydratisering. 
 
Jämfört med luftkalk och hydrauliska kalk kan cement sägas vara ett 
relativt nytt material. Under 1790-talet utvecklades det s.k. Roman-
cementet genom att en naturligt förekommande kalkhaltig lera från norra 
Kent i England brändes till cement (Illston 1994). Halten av lermineraler 
uppgick till ca 30 % och kalkhalten till ca 70 %. Enligt Kreüger (1920) är 
Romancement lämplig för murning med inte för betong då hållfastheten 
inte blir tillräckligt hög. 
 
Under 1800-talets mitt kom det som idag kallas för Portlandcement. Till 
skillnad från Romancement skapas Portlandcement genom en mer styrd 
process där en bestämd blandning av lera och kalksten blandas och 
bränns (Illston 1994). År 1873 fick Sverige enligt Berggren (2000) sin 
första egna cementfabrik.  
 
Tillverkningen av Portlandcement har ständigt utvecklats för att få en allt 
bättre produkt, men tillverkningsprocessen är i mycket densamma som 
den varit från start. Vad som är viktigast för slutprodukten är enligt 
Kreüger (1929) den kemiska sammansättningen hos råmaterialet, temp-
eratur vid bränning samt malning av den brända produkten. Tillsatsen av 
gips är viktig för att styra de tidiga reaktionerna. Flyttillsatsmedel brukar 
tillsättas cement för att ge en bättre arbetbarhet och en finare fördelning 
av cementpartiklarna (Chandra 2002). 
 
Vid härdning av cement d.v.s. hydratisering skapas vad som kallas CSH-
gel när cementkornen kommer i kontakt med vatten, se bild 4.9. Cement 
ökar således i volym vid härdningen och fyller upp i ballasten väl 
(Skoglund 2004). Jämför med kalk som krymper något vid härdning. 

Bild 4.9: Cementkornen bildar vid reaktion med vatten ett CSH-gel som växer 
genom reaktionen och därmed har förmågan att fylla upp hålrummet i ballasten.  
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Då bindemedlen kalk och cement blandas skapas ett kalkcementbruk s.k. 
KC-bruk. Kalken är till för att göra färska cementbruk smidiga att arbeta 
med (Kreüger 1920; Burström 2001). KC-bruk är, sett till materialegen-
skaperna, svaga varianter av cementbruk och skillnaderna mot luftkalk-
bruk är stora.  
 
Under efterkrigstiden har cement- och KC-bruk dominerat marknaden i 
Sverige vilket har lett till att kunskaperna om användandet av kalk har 
förlorats. Cement har kommit att användas i många restaurerings-
sammanhang det senaste århundradet. Dessvärre har det använts även i 
konstruktioner som har konstruerats med andra material vilka haft andra 
förutsättningar. Det har ibland lett till att vissa av cementets egenskaper 
har orsakat onödiga skador (Balksten, Broström 2004). T.ex. har KC-puts 
högre hållfasthet och lägre vattengenomsläpplighetsförmåga jämfört med 
kalkputs. 
 
Vid val mellan kalk och cement är det mycket viktigt att känna till de 
materialegenskaper som vart och ett av dessa material ger upphov till i 
bruk och puts. Både KC-bruk och kalkbruk kan ha bra materialegen-
skaper, men de är sällan lämpliga i alla situationer. 
 
 

En övergripande jämförelse mellan

luftkalkbruk och KC-bruk: 

� KC-bruk är mindre smidigt än luftkalkbruk. 

� KC-bruk styvnar snabbare än luftkalkbruk. 

� KC-bruk ger upphov till puts med högre hållfasthet än luftkalkbruk. 

� Puts av luftkalk har högre elasticitet än cementhaltig puts. 

� Puts av luftkalk har högre pH än cementhaltig puts. 

� KC-puts har högre värmeutvidgningsförmåga än luftkalkputs. 

� KC-puts har lägre vattengenomsläpplighet än luftkalkputs. 

� Cementkornen ökar i storlek vid härdning medan kalken krymper vid 

härdning. 

� Kalk är lösligt i vatten till skillnad från cement. 
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Ballast
Ballasten i form av sand har en rad funktioner i bruk och det finns ett 
antal olika sätt på vilka sanden påverkar både det färska bruket och den 
härdade putsen. 
 
Ballasten ska fungera som ett skelett i bruket och uppta krympspänningar 
som bindemedlet kan ge upphov till. Ballast kan bestå av naturlig eller 
krossad sand. Naturlig sand består av runda partiklar medan krossad sand 
består av kantiga partiklar. Kornformen inverkar enligt Saretok (1957) 
främst på bearbetbarheten i det färska bruket, där runda sandkorn ger ett 
smidigare bruk än kantiga sandkorn. 
 
För korngraderingen i sand gäller att sand som skall användas till bruk 
rekommenderas ha en god packningsgrad för att ge upphov till högsta 
hållfastheten och bästa frostresistansen i putsen (Kreüger 1920; Saretok 
1957; von Konow 1997). En sand med låg hålrumsprocent samt stor 
variation på kornstorlekar har största möjliga packningsgrad i förhållande 
till specifik yta vilket innebär minsta möjliga behov av bindemedel. 
Sanden bör styra mängden bindemedel så att den anpassas till sandens 
hålrumsprocent och specifika yta eftersom bindemedlet dels skall täcka 
upp i hålrummen och dels täcka sandkornens ytor.  
 
von Konow (1997) har tagit fram optimala sandkurvor för kalkbruk. För 
att upprätta sandkurvor sållas sanden genom maskor med olika maskvidd 
varvid storleksfördelningen kan presenteras. 
 
Sandkurvan för en vanligt använd gotländsk sand (år 2003) visas i bild 
4.10 som ett exempel på hur en ballastkurva kan se ut för sand. 
 
 
 

Ballastkurva för gotländsk putssand 0-3 mm

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0 0,063 0,125 0,25 0,5 1 2

maskvidd

vi
kt

pr
oc

en
t

Putssand

Bild 4.10: Exempel på en ballastkurva över en gotländsk sand som år 2003 gick 
under benämningen ”Putssand 0-3mm” vilket indikerar vilka kornstorlekar den 
innehåller. Det är en sand med liten andel fina partiklar. 
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Den ungefärliga hålrumsprocenten i sand kan enkelt uppskattas i fält 
genom att en exakt volym av torkad sand fylls med en känd mängd 
vatten. Hålrumsprocenten kan enligt Kreüger (1920) även beräknas efter 
vägning av torr sand om mineralsammansättningen är känd. Om sandens 
densitet mäts till 1700 kg/m3 och den består av granit som har en 
densitet på 2700 kg/m3 ger det hålrumsprocent enligt: 
 
1 – 1700/2700 = 0,37 (4.5) 
 
d.v.s. 37 % hålrum som skall fyllas med bindemedel. 
 
En hård kvartsand kan enligt Kreüger (1920) ge en högre tryckhållfasthet 
än en mjukare kalkstenssand. Kvartssand har störst motståndsförmåga 
mot nötning. Stenmjöl av krossad granit hävdar Kreüger också är bra 
som tillskott i bruk. Kalkstenssand har enligt Saretok (1957) fördelen att 
den har samma fysikaliska egenskaper som bindemedlet vad gäller bl.a. 
värmeutvidgning. 
 
Sanden bör enligt Saretok (1957) vara fri från farliga salter, humussyror 
och lera. Salterna kan leda till ökad nedbrytning av putsen bl.a. genom sin 
absorptionsförmåga och sin volymökning vid kristallisering. Humussyror 
kan reagera med kalken och ge försämrad vidhäftning mellan sand och 
kalk. Lera ökar vattenbehovet och kan därmed ge upphov till ökad 
krympning. 
 
 

Sammanfattning av de faktorer som påverkar 

hur sanden fungerar i bruk och puts: 

� Kornformen påverkar smidigheten i bruket samt hållfastheten i 

putsen. 

� Kornstorleksfördelningen och specifika ytan hos sanden påverkar 

vattenbehovet och smidigheten i bruket samt hållfasthet i putsen. 

� Hålrumsprocenten i sanden påverkar behovet av bindemedelsmängd 

i bruket. 

� Sandens mineralsammansättning påverkar vidhäftningen mellan kalk 

och sand samt hållfastheten i putsen. 

� Andelen finpartiklar i sanden kan öka hållfastheten i putsen. 

� Föroreningar i sanden kan försvaga putsen. 
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4.2  Blandning av kalkbruk
För att tillverka ett kalkbruk blandas kalk, sand och vatten. Även 
eventuella tillsatser kan förekomma men här följer en redogörelse för den 
grundläggande blandningen innehållande bindemedel, ballast och vatten. 
 
Vid tillredning av bruk finns ett stort antal faktorer som påverkar både 
det färska bruket och den färdiga putsen. 
� Kalken påverkar genom mängd, smidighet, kristallstruktur etc. 
� Sanden påverkar genom mängd, mineralsammansättning, korngrad-

ering och kornform. 
� Vattnet påverkar genom sin mängd och renhet. 
� Blandningstekniken och blandningstiden påverkar homogenitet, luft-

ighet, smidighet mm. 
 
Vid tillredning av bruk talas det om magra och feta bruk. Ett magert bruk 
innebär att det är bindemedelsfattigt medan ett fett bruk innebär att det 
är bindemedelsrikt.  
 

 
Bild 4.11: Blandning av sand och kalk i traditionell lave. 
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För att veta hur blandningsförhållandet mellan sand och kalk bör se 
ut, är det lämpligt att utgå från sandens hålrumsprocent och sandkurva. 
Jämför bilderna nedan över två sandtyper med olika hålrumsprocent och 
korngradering. 
 

  
Bild 4.12: Schematisk bild över sandtyper med olika packningsgrad beroende på 
kornstorleksfördelningen. Då de vita fälten representerar hålrummet i sanden som 
skall fyllas med bindemedel går det tydligt att se att olika sand kräver olika mängd 
bindemedel. 
 
Bindemedlet skall fungera som ett lim mellan sandpartiklarna och fylla 
upp i hålrummen i sanden. För att få en viss smidighet i bruket bör 
bindemedelshalten vara något högre än sandens hålrumsprocent för att 
öka mobiliteten av sandpartiklarna (Ekblad 1949). Kalk kan fylla upp sand 
på olika sätt beroende av kalkhalt och släckningssätt varför det är viktigt 
att veta för varje typ av kalk hur den fyller upp i sand. För att kunna ange 
blandningsförhållande för kalkbruk i volymmått är det viktigt att veta 
exakt vilken sand och vilken kalk det gäller. Att generalisera blandnings-
förhållandet är inte att rekommendera.  
 
Jämför sandtyperna i bild 4.12 där den ena har en hög hålrumsprocent 
och den andra en mycket låg hålrumsprocent. Den första sand-typen kan 
fungera med blandningsförhållande ca 1:1 medan den andra kan fungera 
med ca 1:4. Genom en tätare packning kan således binde-medelshalten 
vara relativt låg (von Konow 1997). 
 
Genom att välja en sand med god packningsgrad kan både hållfastheten, 
och tätheten öka enligt Kreüger (1920). Det kan även bidra till en ökad 
frostbeständighet enligt von Konow (1997). Alltför små partiklar som 
t.ex. lerpartiklar bör enligt både Kreüger och von Konow undvikas. De 
allra finaste partiklarna bör snarast utgöras av kalkpartiklarna i binde-
medlet.  
 
Enligt Saretok (1957) kräver den sand som saknar finpartiklar i form av 
filler, en högre bindemedelshalt för att skapa god bearbetbarhet och 
smidighet.  
 
Vatten behövs i bruk för att ge bruket en viss konsistens och 
bearbetbarhet. Används jordsläckt eller våtsläckt kalk finns redan mycket 
av det behövliga vattnet bundet till kalken. Då torrsläckt kalk används 
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behöver mycket vatten tillsättas för att ge en bearbetbarhet till bruket. 
Vilken vattenhalt som behövs beror enligt Kreüger (1920) främst på 
ballasten. Varje korn skall enligt Ekblad (1949) omgivas med en hinna av 
bindemedel och vatten varför den sand som har den största specifika 
ytan drar den största vattenmängden för att få liknande konsistens som 
en sand med liten specifik yta. 
 
Vattenhalten påverkar enligt von Konow (1997) putsens uttorkning, por-
strukturbildning och sprickbildning. Ett alltför högt vattenbindemedelstal 
vbt, d.v.s. en hög vattenhalt i kalkbruk kan leda till s.k. kollapsade 
porsystem vilket i praktiken innebär att putsen får en låg frostresistens 
(Balksten, Magnusson 2002). Vattnet efterlämnar hålrum i putsen när 
brukets initiala uttorkning sker. En lägre vattenhalt skapar tätare och 
starkare bruk. Även krympningen minskar enligt Saretok (1957) med 
minskat vbt. 
 
Vattenbindemedelstal vbt anges som: 
 

vbt= mvatten / mbindemedel                                                                                         (4.6) 
 
vbt =         vattenbindemedelstalet 
mvatten =      totala vikten vatten (kg) d.v.s både bindemedlets 
                  vattenmängd och extra tillfört vatten 
mbindemedel = torra vikten på bindemedlet (kg) 

 
 
Vattnet skall enlig Kreüger (1920) vara rent från såväl humus som salter. 
Humussyror påverkar pH-balansen i vattnet. Salter påverkar torkningen 
av putsen genom sin hygroskopiska förmåga. Salterna kan även bidra till 
ökad nedbrytning i form av saltsprängning i härdad puts. Allt vatten som 
är drickbart anger Kreüger som bra vatten till kalkbruk. 
 
Blandning kan ske både manuellt och med olika typer av maskiner. Idag 
sker det nästan uteslutande med maskiner då det är tidsbesparande, 
arbetsbesparande samt ger ett jämnare resultat. Det som är viktigast vid 
blandning är att partiklarna blandas så väl att ett homogent bruk skapas. 
Vid blandningen skall även en viss smidighet, bearbetbarhet och luftighet 
skapas i bruket utan att en alltför stor vattenmängd har behövt tillsättas.  
 
Av de blandartyper som används idag kan nämnas planblandare, 
frifallsblandare, snabblandare, brukvisp och blandning för hand. För 
varje sätt att blanda gäller enligt Klasén (2004) olika långa tider för att 
bruket skall uppnå en viss smidighet, luftighet och konsistens. Bl.a. 
påverkar typ av bruk, hastigheten hos blandaren samt storleken på bruks-
satsen hur lång tid blandningen skall ske. Det är viktigt att hantverkaren 
har god kännedom om hur brukskonsistensen uppnås och bör vara, på 
det sätt kan blandartyp och blandartid anpassas så att bruket får en 
luftig och smidig konsistens utan för mycket vatten. 
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Bild 4.13: Användning av bruksvisp för blandning av liten sats med bruk   
 

 
Bild 4.14: Frifallsblandare och planblandare 
 
Ett magert bruk behöver enligt Klasén (2003) blandas längre än ett fett 
bruk för att en smidighet och luftighet skall uppnås. 
 
Den korrekta vattenmängden bör enligt Klasén (2004) justeras efter att 
bruket blandats en tid för att ge bra konsistens. Särskilt magra bruk är 
känsliga för en stor vattenmängd då det kan innebära att ballastens stora 
stenar sjunker till botten.  
 
Det är lättare att få en homogen blandning av brukets beståndsdelar om 
vatten tillsätts ett tag efter att blandningen har påbörjats. Att blanda bruk 
kan jämföras med tillredning av pannkakssmet där halva mängden vätska 
tillsätts efter ett tag för att undvika att mjölet klumpar sig. 
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Olika källor anger olika typer av blandningstekniker som olika effektiva 
Enligt Hinderson (1958) tycks inte blandningstekniken spela någon större 
roll för hållfastheten. Sandin (1995) hävdar att en planblandare ger den 
bästa homogeniteten och luftigheten hos bruk. Enligt de mätningar som 
Klasén (2004) presenterar gav frifallsblandaren något mer luftporer i 
bruken än vad planblandaren gjorde. Däremot blev partiklarna mer väl-
blandade i planblandaren än i frifallsblandaren – i synnerhet när våtsläckt 
kalk användes. Vad gäller blandningsmetod och blandningstid finns kun-
skapsluckor och fler undersökningar behöver göras. 
 

4.3  Underlagets inverkan 
Bland stenunderlag finns det två stora kategorier; sugande och icke 
sugande underlag. Därutöver finns bl.a. träbaserade underlag som 
putsbärare. 
 
Bruk som skall väljas till restaureringar bör väljas med hänsyn till 
underlagets materialegenskaper. Bruket skall kunna få god vidhäftning 
samtidigt som det skall vara reversibelt. Hållfastheten och genomsläpp-
ligheten i puts och fogbruk får inte ha sådana värden att de riskerar att 
skada underliggande material (Hidemark, Holmström 1984; Balksten, 
Broström 2004). Om hur skador kan uppkomma i underliggande material 
p.g.a. för tät puts finns mer att läsa i denna avhandlings andra artikel se 
Balksten, Broström (2004).  
 
Innan bruket appliceras på ett underlag är det viktigt att först rengöra 
underlaget och ta bort lösa partiklar för att bruket skall kunna få god 
vidhäftning (Kreüger 1920; Saretok 1957; Hidemark, Holmström 1984). 
 
Sugförmågan i underlaget är mycket viktigt för kalkputs då den påverkar 
vidhäftningen till putsen, kompaktheten i putsen samt vilken tid det tar 
för bruket att sätta sig och bli bearbetbart (Klasén 2004). Ett starkt 
sugande underlag t.ex. tegel gör att kalkputsen sugs ihop och blir mer 
kompakt varför sprickor inte uppkommer så tydligt i ytan. Ett starkt 
sugande underlag gör även att bruket sätter sig snabbt varpå det kan 
bearbetas. Vid putsning på ett svagt sugande underlag sker hela den 
initiala torkningen utåt varmed putsen inte blir lika kompakt genom 
underlagets sugförmåga. Det leder till att tiden till det att bruket sätter sig 
kan vara betydligt längre på t.ex. granit jämfört med tegel. Enligt de 
mätningar Klasén presenterar kan nämnas att bruket satte sig på 5-10 
minuter för tegel under rådande omständigheter och på 24 timmar för 
granit under samma omständigheter. Exempel från undersökningen 
presenterad av Klasén (2004) visas i bild 4.15 och 4.16. 
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Bild 4.15: Tunnslip över ett kalkbruk som har applicerats på det icke sugande 
underlaget granit utan att bearbetas. Notera sprickbildningen som kvarstår inne i 
bruket. Den bruna färgen visar bindemedlet, den gula visar porsystemet, resten är 
mineraler. 
 

 
Bild 4.16: Tunnslip över samma kalkbruk som ovan, applicerat på det sugande 
underlaget gotländsk sandsten utan att bearbetas. Notera den mer kompakta 
strukturen med bara ett fåtal inre sprickor. Brunt = bindemedel. Gult = porsystem. 
 
Två vanliga varianter finns för att styra underlagets sugförmåga; förvatt-
ning samt grundning. För ett kraftigt sugande underlag gäller att sug-
förmågan kan minskas genom att ytan förvattnas (Saretok 1957; 
Hidemark, Holmström 1984; Klasén 2004). Förvattning kan även göra att 
sugningen blir mer jämn, vilket är av stor vikt om putsytan skall bear-
betas. På ett icke sugande underlag som granit bör förvattning undvikas 
då en vattenfilm kan verka negativt för vidhäftningen.  
 
Grundning med ett tunt lager bruk kan också utföras för att skapa en 
jämn sugförmåga (Hidemark, Holmström 1984). Särskilt på svagt sugande 
underlag har den en mycket positiv effekt. Här gör grundningslagret att 
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nästa putsskikt blir mer kompakt samt att det sätter sig jämnare och 
snabbare. Det i sin tur gör att det blir lättare att bearbeta hela ytan 
samtidigt. Grundning av kraftigt sugande sten t.ex. tegel kan utföras för 
att istället minska sugförmågan hos stenen så att uttorkningen av yt-
putsen inte sker för snabbt. 
 
Vad gäller puts på träbaserade underlag så är det viktigt att tänka på att 
välja en puts med stor elasticitet och god ånggenomsläpplighet så att 
rörelser i trä och puts kan följa varandra och så att fukt inte blir kvar 
bakom putsen och skadar träet. Enligt Paulsson et al (1936) skall alltid 
luftkalkbruk användas på trä. 
 

4.4  Vädrets inverkan 
Vädret påverkar i praktiken putsen i tre olika skeden: 
� Vid putsningsarbetet påverkar det torkning. 
� För nytillverkad puts påverkar det härdning. 
� För äldre puts påverkar det nedbrytning. 
 
Putsningsarbeten med kalkputs kan utföras i Sverige när temperaturen 
håller sig konstant över ca 5°C. Arbeten skall undvikas helt när det finns 
risk för frost. 
 

 
Bild 4.17: Väderskydd i form av nät bör användas om putsning sker under starkt 
soliga dagar. Alternativt bör arbeten förläggas till skuggsidan då solen påskyndar 
uttorkningen alltför mycket. 
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Vid utförning av själva putsningen inverkar både rådande temperatur 
och fukthalt på torkningen av bruket. En varm och torr dag torkar 
putsen till mycket snabbare än den skulle göra en kall och fuktig dag. Om 
alltför starkt solljus råder kan torkningen ske alltför snabbt vilket kan leda 
till krympsprickor samt göra putsytan svårbearbetad. Om regn råder kan 
torkningen istället bli mycket långsam vilket också kan göra ytan svår-
bearbetad. Extrema väderförhållanden som dessa bör undvikas (Saretok 
1957; Klasén 2004). Det är viktigt att varje hantverkare vet hur puts-
arbeten skall anpassas till väderförhållanden. 
 
För att karbonatiseringen skall ske i kalkputs krävs temperaturer på 
mellan 5-20°C. Dessutom krävs en relativ fukthalt i bruket på ca 55-90 % 
RF beroende på hur porstrukturen ser ut. Om fukthalten är så hög att 
materialet har börjat fyllas med kapillärkondensation försvåras luftflödet 
in i bruket (Burström 2001). Om fukthalten i stället är så låg att enbart 
monomolekylär adsorption förekommer, finns inte tillräckligt mycket 
vatten inne i porerna för att luftens koldioxid skall kunna lösas upp och 
bilda kolsyra som kan reagera med kalken enligt formel 4.3 och 4.4 på 
sidan 38. Hur lång tid karbonatiseringen tar beror förutom på rådande 
väderomständigheter på putsens genomsläpplighet och putsskiktets 
tjocklek. Allmänt brukar en månad anges som behövd tid för att karbo-
natisering skall ske. Uppfuktning som kan ske i form av eftervattning 
eller regn påskyndar karbonatiseringen (Klasén 2004). Om putsen utförs i 
början av säsongen hinner karbonatiseringen ske utan eftervattning men 
om den utförs i slutet av säsongen kan det vara bra att påskynda 
karbonatisering med hjälp av eftervattning. Inomhus är eftervattning bra 
då uppfuktning inte sker lika naturligt där. 
 
Slutligen påverkar vädret som nedbrytningsfaktor. Frost är det som 
ställer till mest väderrelaterade skador i det nordiska klimatet, se mer om 
det i kapitel 5. Temperaturväxlingar påverkar även rörelser i fasadmaterial 
vilket ibland kan leda till spänningar när olika material har olika värme-
utvidgningsförmåga (Burström 2001). 
 

4.5  Hantverkets och hantverkarens betydelse
Om betydelsen av hantverket kring putsarbeten finns relativt lite ned-
tecknat, något som även Saretok (1957) konstaterar i sitt litteratur-
studium. Hantverkets bok: Mureri (Paulsson et al 1936) liksom Hantverket 
i gamla hus (Malinowski, Johansson 1998) tar upp en hel del om hur puts 
skall utföras men på ett övergripande sätt och sällan med motiveringar 
om hur och varför saker skall utföras. Klasén (2004) har beskrivit utifrån 
hantverkarens perspektiv vad man skall tänka på och framförallt – varför. 
Gemensamt för alla källor utom Klasén är att de är författade av 
människor som betraktat det praktiska arbetet snarare än att de själva 
deltagit i de praktiska arbetena. 
 
Följande textavsnitt kan i vissa fall ses om en repetition av föregående 
text men här ligger fokus på hur hantverkaren behöver förstå situation-
erna för att kunna anpassa sig till dem. 
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Klasén (2004) poängterar att hantverkaren har en central roll i de steg 
som ingår i den traditionella kalkhanteringen. Av alla steg kan nämnas: 
� val av sten till bränning 
� stapling och eldning av kalkugnen 
� släckning och lagring av kalken 
� val av sand 
� blandning, blandningsförhållande och konsistens 
� applicering av bruket  
� bearbetning av ytan 
� för- och eftervattning av ytan 
 
Som putsbranschen ser ut idag kan hantverkaren sällan påverka valet av 
ingående material. Däremot kan hantverkaren nästan alltid ha en stor 
påverkan vad gäller blandning, applicering, bearbetning samt för- och 
eftervattning av ytan. 
 
Vad gäller blandningen kan hantverkaren påverka framförallt vatten-
mängd och blandningstid. Här är det av yttersta vikt att förstå hur vatten 
påverkar konsistens och luftighet i bruket, uttorkningen av putsskiktet 
samt frostbeständigheten i putsen. Om hantverkaren försöker arbeta med 
torrast möjliga kalkbruk ökar han möjligheterna att skapa ett bruk med 
god porstruktur och därigenom frostbeständighet. Här är det även viktigt 
att förstå att icke sugande underlag kräver torrare bruk än starkt sugande 
underlag då ett överskott på vatten kan sugas upp av det sugande under-
laget. Enligt Klasén (2004) är de magraste kalkbruken de som är mest 
känsliga för en alltför stor vattenmängd då smidigheten kan förstöras. 
 
Vad gäller blandningstiden är det viktigt som hantverkare att ha en 
stark känsla för vad som är en bra, smidig och luftig konsistens och hur 
den skall skapas. Det är beroende av såväl bindemedelstyp, blandnings-
förhållande, vattenmängd och blandartyp. Det viktigaste för hantverkaren 
är här att förstå hur han kan skapa en viss konsistens och vilken betydelse 
det har för såväl homogeniteten och arbetbarheten i bruket som för 
beständigheten i putsen. Enligt Klasén (2004) är det viktigt att varje 
hantverkare lär sig att skapa en konsistens som är lämplig både för den 
enskilde hantverkaren och för det enskilda fallet. 
 
I de fall hantverkare får lov att bestämma över blandningsförhållande 
är det viktigt att han känner till att det finns vissa bra förhållande för 
varje blandning av sand och bindemedel. Det är viktigt att känna till hur 
mycket bindemedel en viss sand kan bära och hur väl ett visst binde-
medel fyller upp i sanden. T.ex. att cement ökar i volym vid härdning 
medan kalk krymper vid härdning är en kunskap som måste beaktas vid 
val av blandningsförhållande. Det är viktigt att veta hur konsistensen kan 
styras med hjälp av extra tillskott av sand, extra tillskott av kalk eller extra 
tillskott av vatten. I vetenskapen saknas många av dessa kunskaper men 
hos erfarna hantverkare finns det enligt Klasén (2004) en hel del kun-
skaper att hämta.  
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Vid förvattning av underlaget är det viktigt att hantverkaren vet hur 
vädret påverkar torkningen samt hur underlagets sugförmåga på bästa 
sätt skall utjämnas. Även samspelet med brukets konsistens bör beaktas. 
Att ett icke sugande underlag inte behöver förvattnas en fuktig dag samt 
att det kräver ett torrare bruk är ett exempel på kunskaper som en 
hantverkare behöver ta hänsyn till vid förberedelser av underliggande 
ytor. 
 
Appliceringen av bruket kan göras för hand genom att spackla ett 
klistrigt bruk på ytan eller slå ett lösare bruk på ytan. Enligt t.ex. 
Hidemark och Holmström (1984) syns skillnad mellan applicerings-
teknik mellan olika tidsperioder. De medeltida feta kalkbruken är kända 
för att ha spacklats på medan senare tiders bruk har haft en konsistens 
som tillåtits att de slagits på. Hantverkaren kan välja appliceringsmetod 
framförallt utifrån konsistensen på bruket. Här har mätningarna som 
presenteras av Klasén (2004) inte visat några tydliga skillnader i putsens 
struktur beroende på om bruken slagits på eller trycks på, så länge ytan 
bearbetas på samma sätt och efter att bruket satt sig. Största skillnaden 
fanns i den tid det tog för bruket att sätta sig. Tiden ökade något med 
den förhöjda vattenmängd som krävdes för att göra ett bruk med en kon-
sistens som gjorde det möjligt att slå bruket på väggen med slev. I hand-
böcker som beskriver hur putsen skall utföras (Paulsson et al 1936; 
Malinowski, Johansson 1999 m.fl.) står ofta att bruket skall slås på väggen 
men motiveringar till detta saknas. Feta kalkbruk är lätta att applicera 
genom att spackla dem på väggen medan magra cementbruk måste slås 
på väggen för att fästa. 
 
Putsen kan byggas upp i flera putsskikt. En grundning kan göras för att 
skapa eller minska sugningen hos underlaget. Det är därför viktigt att 
hantverkaren känner till när det är lämpligt att först utföra en grundning 
och vilken uppgift den har för putsen i stort. Grundningen såväl som 
putslagren i övrigt måste vara reversibla i restaureringssammanhang så att 
underlaget inte riskerar att skadas av putsen (Hidemark, Holmström 1984). 
Om putsen skall göras tjock kan den byggas upp i flera skikt vilka kallas 
utstockning. Främsta anledningen att bygga upp kalkputs i flera skikt i 
stället för ett tjockt skikt är för att minska risken för krympsprickor i yttre 
lagret. 
 
Vid bearbetning av ytan har man som hantverkare chans att påverka 
putsens slutliga utseende och struktur. Här poängterar Saretok (1957) att 
ytan måste bearbetas i rätt tid men inte vad det innebär. Motiveringen till 
bearbetning i rätt tid, ges i den undersökning som presenteras i denna 
avhandlingens tredje artikel (Balksten, Klasén 2005).  
 
Att bearbeta en kalkputsyta skiljer sig mycket från att bearbeta en KC-
putsyta. Bearbetningen kan i båda fallen ske med hjälp av olika slevar 
eller skurbrädor. Då cement gör att putsen hårdnar snabbt behöver KC-
puts bearbetas medan den ännu är lite mjuk. Efter att den stelnat kan 
putsen inte längre styras. Med kalkputs är det helt annorlunda. Om 
kalkputsen bearbetas efter att bruket har uppnått en viss hållfasthet – då 
det har satt sig – så kan putsen tryckas ihop och bli mer kompakt, krymp-
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sprickor kan arbetas igen och ytan kan styras till önskvärt utseende 
(Balksten, Klasén 2005). Det är mycket viktigt att hantverkaren känner till 
skillnaderna som råder mellan de olika materialen och hur han på bästa 
sätt genom bearbetning kan styra dem till att bli de mest beständiga 
putserna. 
 
Efter att hantverkaren bearbetat putsen kan han påskynda härdningen 
genom att i vissa fall välja att eftervattna ytan. Vid extremt torra väder-
förhållanden kan extra vattentillskott behövas för att möjliggöra hydrati-
sering av hydrauliska bindemedel samt påskynda karbonatisering av luft-
kalken. Här är det viktigt att hantverkaren känner till när eftervattning 
behövs och av vilken anledning så att vattenmängd och intensitet kan 
anpassas därefter. 
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5  Skador och skadeorsaker för kalkputs
 
Vid studier av skador som kan relateras till puts syns att skador kan delas 
in i två större kategorier; skador i puts och skador i material intill och 
bakom puts. Här sker fokus på de skador som gav upphov till detta 
forskningsprojekt; frostskador i putsen samt fuktrelaterade skador bakom 
puts. 
 
Kalkputs har rykte om sig i byggbranschen att ha låg frostbeständighet. 
Kalkcementputs har istället rykte om sig att kunna orsaka skador på 
omkringliggande material. Hur det kommer sig att sådana rykten har 
uppkommit är en viktig fråga. I det här kapitlet ges inledande förklaringar 
på hur dessa skador uppkommer och vad de bakomliggande orsakerna är. 
Till grund för detta kapitel ligger den forskning som har lett fram till och 
presenterats i de tre artiklar som ingår i denna avhandling (Balksten, 
Magnusson 2002; Klasén 2004; Balksten, Magnusson 2004; Balksten, Broström 
2004; Balksten, Klasén 2005). 
 
De tre artiklarna handlar i tur och ordning om: 
� De materialegenskaper som ligger bakom frostsprängning 
� De materialegenskaper som påverkar skador i underliggande material 
� Hur hantverket kan påverka de materialegenskaper som ligger bakom 
   frostsprängning 
 
För att förse läsaren med en del bakgrundskunskaper inför samman-
fattningen av de tre artiklarna ges först en översikt över några vanliga 
skadebilder sammankopplade med puts. Förutom det ges även en be-
skrivning av de materialegenskaper som är viktiga att känna till för porösa 
material när det handlar om fuktrelaterade skador. 
 
Detta kapitel kan sägas behandla de två sista parametrarna i problem-
bilden för kalkputs; porstruktur och skador. 
 
 

K U N S K A P 
�                         �                      �                     �                          � 

 

MATERIAL   � BLANDNING   �  HANTVERK   � PORSTRUKTUR � SKADOR 
 
 
De fallstudier som gjorts representerar framförallt gotländska för-
hållanden då forskningsprojektet har sin upprinnelse i de problem som 
förekommer på Gotland med de medeltida kyrkorna och ruinerna i 
centrum. Typerna av problem förekommer dock i hela Sverige. 
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5.1  Vanliga skador 
En av de allra vanligaste skadetyperna som förekommer för kalkputs i det 
Nordiska klimatet är frostskador. De yttrar sig som nedfallande putsskikt 
där ofta en del av ytputsen sprängs sönder då vatten utvidgas vid om-
vandling till iskristaller. Frostskador är vanligast på väderutsatta ytor där 
slagregn kommer åt och där solen leder till extra många frostcykler. 
 
På de gotländska kyrkorna är skadorna vanligast på tornens söderfasader 
där frostcyklerna är som flest. Nedan ses en idag alltför vanlig bild av ett 
kyrktorn med frostskador. 
 

 
Bild 5.1: Othems kyrka har frostskadad kalkputs på tornets södra fasad. 
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I den andra kategorin skador är det underliggande material som skadats 
beroende på putsens egenskaper. 
 
Puts kan ge upphov till skador om den är mindre elastiskt än underlaget 
och har annan volymutvidgningskoefficent (Burström 2001) än ett när-
liggande eller underliggande material. Den ökade tätheten och styrkan 
som finns hos cement jämfört med kalk kan inte alltid sägas vara positivt 
för närliggande och underliggande material (Balksten, Broström 2004; 
Ekblad 1949). Även om kalkcementputs i sig har en bättre beständighet 
mot t.ex. frost än vad kalkputs generellt har, så måste hänsyn tas till att 
putsen kan ge upphov till skador om den är för tät med en låg ång-
genomsläpplighet. Det som kan inträffa är bland annat rötskador i 
underliggande träkonstruktioner eller urlakad kalk i underliggande bruks-
skikt vilket presenteras i den andra artikeln (Balksten, Broström 2004). Röt-
skador uppkommer då trä utsätts för en hög RF i materialet under en 
lång tid utan att ha chans att torka ut. Då kalk i form av både kalcium-
karbonat och kalciumhydroxid utsätts för en hög RF under lång tid löser 
kalken upp sig. Tydligaste effekten av det syns i bildandet av bl.a. 
stalaktiter på murstenarnas ytor. 
 

Bild 5.2: Rötskada i trä har uppkommit bakom puts med låg ånggenomsläpplighet. 
 
Bild 5.2 visar ett exempel på den typ av skada som kan uppkomma i 
träkonstruktioner om det täckande putsskiktet har en låg ånggenom-
släpplighet. Syllen och syllfodret i bulhuset i bild 5.2 har rötskador till ett 
djup av drygt 10 cm. Det är en typ av skada som är nära förknippad med 
kalkcementputs på reveterade fasader (Balksten, Broström 2004). 
 
Bild 5.3 visar ett exempel på urlakad kalk som har bildat floatsten, d.v.s. 
en form av stalaktit, på muren. Då murverk som ursprungligen murats 
och fogats med kalkbruk omfogas med tätare material så riskeras det 
gamla kalkbruket att urlakas på kalk, se vidare i den andra artikeln 
(Balksten, Broström 2004). Det finns enligt Hökerberg (1929) tjocka murar 
där kalkbruket aldrig har karbonatiserat långt in i muren. Okarbonati-
serad kalk Ca(OH)2 har en högre löslighet än karbonatiserad kalk CaCO3. 
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Bild 5.3: Den urlakade kalken från fogen har bildat floatsten på murstenens yta. 
 
Under första hälften av 1900-talet kom cement att användas alltmer som 
bindemedel i bruk, både ensamt och tillsammans med kalk. I äldre 
litteratur märks att inställningen till kalkcementbruken förändrades 
kraftigt efter andra världskriget. Före denna tid finns kalkbruk med som 
ett material som användes med en självklarhet som senare saknas. Mycket 
av det som finns skrivet om det idag i t.ex. Kreüger (1920) och Paulsson 
(1936) tyder på att det var mycket som var känt i hur man skulle arbeta 
med kalkbruk även om det sällan är utskrivet i klartext. Mycket av den 
information som saknas idag om bl.a. betydelsen av olika arbetssätt 
lämnas åt läsaren att finna mellan raderna. 
 
Med efterkrigstiden följer att de byggnader som uppförts med och alltid 
underhållits med kalkbruk nu kom att underhållas med kalkcementbruk. 
Införandet av kalkcementbruk som det allenarådande materialet har fått 
till följd att dagens hantverkare nu framförallt vet hur ett kalkcementbruk 
skall beredas och bearbetas. Då dessa kunskaper och färdigheter tillämpas 
på materialet kalkbruk kan det uppstå mycket problem. Ett av flera 
sådana problem presenteras i den tredje artikeln; om en kalkputsyta 
bearbetas när den har en mjuk konsistens kan det påverka beständigheten 
avsevärt för putsen (Balksten, Klasén 2005). För kalkcementbruk krävs 
däremot att ytan bearbetas relativt omgående efter att bruket påförts då 
det hårdnar mycket fort. 
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Bild 5.4: Nedfruset ytskikt på tidigt bearbetad puts på Linde kyrka. 
 
Bild 5.4 visar en typ av skada som till stor del beror på att kalkbruk 
använts på samma premisser som kalkcementbruk., d.v.s. att bruket har 
bearbetats medan det ännu är relativt mjukt och färskt. Här är det en 
kalkputsyta som bearbetats innan bruket har hunnit styvna tillräckligt. 
Det syns på den blanka ytan och krympsprickorna som uppkommit efter 
att ytan bearbetats. Följden blir att ytputsen fryser ned och att ytan ser ut 
som på bild 5.4 efter ett fåtal år. Mer om vikten av att bearbeta ytan på 
rätt sätt och i rätt tid finns att läsa i den tredje artikeln (Balksten, Klasén 
2005). 
 
Det är av stor vikt att såväl projektörer som utförande hantverkare har 
stor kännedom om och förståelse för de olika materialens karakteristiska 
materialegenskaper och hur de kan påverkas. Först är det viktigt att 
projektören väljer ett material som har de önskvärda egenskaperna vad 
gäller beständighet och god kompatibilitet med de i konstruktionen in-
gående materialen. Materialen bör anpassas efter varandra, efter under-
laget, efter eventuella historiska materialresterna mm. Sedan är det viktigt 
att hantverkaren känner till de olika förutsättningarna som finns för de 
olika materialen och anpassar sitt arbetssätt och förhållningssätt därefter. 
Hantverkaren bör bl.a. känna till hur materialen skall blandas för att ge en 
konsistens som är lämplig att arbeta med, hur underlaget inverkar på 
brukets torkning och hur han kan styra det på olika sätt. Han bör också 
känna till i detalj när och hur han skall bearbeta ytan och vad som på-
verkas om det görs på rätt sätt. 
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5.2  Fuktegenskaper beroende av kalkputsens porstruktur 
Kalkputs är ett poröst byggnadsmaterial som i sitt vanliga tillstånd alltid 
innehåller en viss mängd fukt. Den förmåga ett material har att hålla och 
transportera fukt styr till stor del beständigheten hos materialet, i synner-
het beständighet mot frostskador. 
 
Här ges en beskrivning av de materialegenskaper som är nära samman-
kopplade med de beständighetsproblem som beskrivits ovan. Detta görs 
för att ge läsaren en förståelse för vad som händer inuti ett fuktigt poröst 
material. 
 
Materialegenskaperna hos kalkputs styrs inte bara av egenskaperna hos 
bindemedlet och ballasten. Det styrs även till stor del av de porer som 
finns i materialet. Ett poröst material har ett mycket komplicerat por-
system, med både stora och små porer vilka enligt von Konow (1997) 
kan vara isolerade från varandra alternativt sammanbundna genom andra 
porer eller sprickor i putsen. 
 

Total öppen och skenbart öppen porositet 
När det handlar om frostresistens är det framför allt stora porer som 
studeras. Burström (2001) delar in de stora porerna som öppna och 
slutna porer. De öppna porerna kan sedan delas in ytterligare som 
genomströmningsbara och icke genomströmningsbara porer. 
 
 

 
 
Bild 5.5: Öppna och slutna porer. 
 
Vid mätning är det svårt att lyckas fylla hela det öppna porsystemet med 
vatten då luft blir instängd i porsystemet (Burström, 2001). Den del av 
porsystemet som fylls vid t.ex. kapillärsugning är bara ett skenbart öppet 
porsystem. För att erhålla ett mått på hela det totala öppna porsystemet 
där luft normalt blir innestängd, behöver materialet vattenmättas under 
vakuum. I skillnaden mellan den totala och skenbart öppna porositeten 
ges ett viktigt mått på den volym luft som blir instängd i porsystemet vid 
kapillärsugning. I den första artikeln (Balksten, Magnusson 2004) diskuteras 
denna skillnad som en av de viktigaste parametrarna för att ge förståelse 
för hur ett material kan komma att reagera vid frysning då vattnet 
behöver luft som expansionsutrymme vid isbildning. 
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Kapillärsugning
Kalkbrukets vattenabsorptionsförmåga kan mätas genom kapillärsugning 
från en fri vattenyta. Ett porsystem som innehåller sammanhängande 
håligheter och stora porer kan snabbt suga upp vatten till mättnads-
punkten. Ett sådant porsystem har låg frostbeständighet. Enligt von 
Konow (1997) bör det vara ett porsystem som suger långsamt och som 
innehåller små luftporer för att frostbeständigheten skall bli god. 
 
Genom att studera lutningen hos kapillärsugningskurvan i första och 
andra fasen kan en uppskattning av frostbeständigheten göras. Resultatet 
behöver då ställas emot mätningar av total öppen porositet och skenbart 
öppen porositet. På så sätt kan en bild skapas av hur stor del av den 
totala öppna porvolymen som fylls vid kapillärsugning, dvs. den skenbara 
porositeten, läs vidare i den första artikeln av Balksten och Magnusson 
(2004). 
 

Luftporer
För att förstå hur en puts kan ha en viss frostresistens bör man förstå 
den funktion som luftporerna har i putsen. Luftporerna är de stora 
porerna i putsen som inte normalt fylls med vatten genom hygroskopiskt 
fukt. Carlsson (1995) har skrivit ingående om luftporsystem i puts med 
luftporbildande medel. 
 
Luftporsystemet i ett bruk har visat sig variera beroende på ett stort antal 
olika faktorer (Klasén 2004; Carlsson 1995; von Konow 1997; Balksten, 
Magnusson 2002; Balksten, Klasén 2004; Sandin 1985). Bland dessa faktorer 
kan följande nämnas: 
� Blandningsförhållanden mellan bindemedel och ballast 
� Förekomst av luftporbildande medel 
� Ballastens utseende och korngradering 
� Bindemedlets karaktär 
� Vattenhalten 
� Tillredning av bruket; blandartyp och blandartid 
� Underlagets sugförmåga 
� Bearbetning av ytputsen 
� Tiden för bearbetning av ytputsen 
 
Vad som enligt Carlsson (1995) kan sägas vara intressant att urskilja när 
det gäller luftporsystemets utseende är om det består av ett normalt eller 
ett kollapsat luftporsystem. I bild 5.6 syns två bilder av tunnslip från puts; 
ett med normalt och ett med kollapsat porsystem. De normala luftpor-
systemen kännetecknas av att luftporerna är åtskiljda från varandra och 
jämnt fördelade i pastan. 
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Bild 5.6: Tunnslipen visar skillnaden på ett normalt och ett kollapsat porsystem. Den 
gula färgen visar porsystemets utseende. Notera de sammanhängande porerna i den 
högra bilden jämfört med de tydligt åtskilda porerna i den vänstra bilden. Brunt = 
bindemedel. Gult = porsystem. 
 
Ett kollapsat porsystem kännetecknas av porer som har slagit sig samman 
med närliggande porer. I extrema fall bildas ett helt sammanhängande 
luftporsystem som bara består av öppna kanaler inuti materialet (Carlsson 
1995).  
 

 
Bild 5.7: Tunnslip från ett 1:3-bruk av våtsläckt kalk och sand uppvisar ett 
material med en otillräcklig mängd bindemedel i förhållande till korngraderingen i den 
använda sanden. 
 
Kollapsade porsystem uppkommer lätt i kalkbruk när bindemedelshalten 
är lägre än vad sandens hålrumsprocent ger utrymme för. Ett exempel på 
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det syns i tunnslipet i bild 5.7 där ett kalkbruk med blandningsförhållande 
1:3 har visat sig vara en mindre lämplig blandning för just den här 
kombinationen av bindemedel och sand. 
 
Vattenhalten tycks också vara en avgörande faktor för porsystemets ut-
seende (Hinderson, 1958; Balksten, Magnusson 2002). En alltför stor vatten-
mängd kan enligt Sandin (1985) lämna ett utrymme efter sig vid långsam 
uttorkning av kalkputsen.  
 
Ytterligare en faktor som är avgörande för hur luftporsystemet kommer 
att se ut, är vad som beskrivs i den tredje artikeln; det skede putsen 
befinner sig i när ytan bearbetas (Balksten, Klasén 2005). Om putsen 
bearbetas innan den har torkat tillräckligt riskerar man att orsaka ett 
fullständigt kollapsat porsystem. 
 
I ett material finns även mindre porer som är beroende av bindemedlets 
sammansättning. Dessa styrs bl.a. av vattenbindemedelstalet vbt (Balksten, 
Magnusson 2002). Det mindre porsystemet kommer inte att beskrivas 
närmare här då det framför allt är luftporerna som är av intresse när det 
innebär att förstå frostresistensen hos ett material. 
 

Fuktfixering
I alla porösa material sker ett visst mått av fukttransport. Den sker 
framförallt genom materialets öppna, genomströmningsbara porer. Både 
materialets porstruktur och porstorleksfördelning påverkar hur fukten 
transporteras (Balksten, Magnusson 2002). 
 
Beroende på den omgivande luftens relativa fuktighet, RF kan porer vara 
helt eller delvis vattenfyllda. Det är framförallt deras porstorlek och 
porradie som inverkar. Både fukt- och gastransporter i ett material på-
verkas av hur vattenfyllda materialets porer är. 
 
Vid mycket låga RF, innan materialets porer blivit vattenfyllda, sker enligt 
Berntsson, Nilsson (1991) fukttransporten genom att ångmolekylerna 
diffunderar genom materialets porsystem. Vid något högre RF, när 
porerna är delvis fyllda sker transporten genom en kombinerad ång- och 
vätskefas. När porerna slutligen är helt vattenfyllda sker fukttransporten 
helt som vätskefas. För att en fri gastransport ska kunna ske får inte 
porerna vara helt vattenfyllda. Gastransport är viktig för karbonatisering 
av kalk skall kunna ske. 
 
I porer med olika porstorlekar sker fuktfixering och fukttransport på 
olika sätt. Nieminen och Uusinoka (1988) har valt att dela in porstor-
lekarna enligt följande: 
 
> 10 �m  = gravitationsporer 
1-10 �m  = kapillärporer 
< 1 �m  = adsorptionsporer      
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Gravitationsporer är så stora att de fylls genom att vatten tränger in i dem 
spontant. Kapillärporer fylls via kapillärkondensation eller kapillärsugning 
av vatten och adsorptionsporer fylls genom att vattenmolekyler adsor-
beras till materialytan (Burström, 2001). 
 
I ett fuktigt material finns enligt Burström (2001) både kemiskt och 
fysikaliskt bundet vatten. Då det är det fysikaliskt bundna vattnet som är 
delaktigt i fukttransporter är det vad som vidare behandlas här. Det 
fysikaliskt bundna vattnet kan fixeras i materialet både genom adsorption 
och genom kapillärkondensation. De adsorberade vattenmolekylerna är 
bundna med van der Waal’s-bindningar till porväggarna i ett eller flera 
lager. Enligt Hillerborg (1975) ökar tjockleken på det adsorberade vatten-
skiktet med ökande RF. Enligt Burström (2001) representerar de tre 
lutningarna i sorptionskurvan vardera adsorberat vattenskikt i ett lager 
s.k. monomolekylär adsorption, adsorberat vattenskikt i flera lager s.k. 
polymolekylär adsorption samt kapillärkondenserat vatten. De minsta 
porerna fylls helt genom monomolekylär adsorption. 

1. monomolekylär adsorption
2. polymolekylär adsorption
3. kapillärkondensation

 
Bild 5.8: Sorptionskurvans tre lutningar vilka anger hur fukten är fixerad inuti 
materialets porer. Den ger även information om vilken typ av porer som är mest 
vanligt förekommande. 
 
Det kapillärkondenserade vattnet binds i materialet genom att krökta 
vattenytor uppkommer i porsystemet p.g.a. ytspänning (Berntsson, Nilsson 
1991).  

Bild 5.9: Schematisk bild över vattnets förekomst i materialets porer motsvarande 
sorptionskurvans tre lutningar. Små porer fylls helt i ett tidigt skede. 
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Beständighet relaterad till fukt
Fukt spelar en viktig roll för både kalk- och kalkcementbruk; det på-
verkar både blandningsförlopp, härdningsförlopp och nedbrytningsför-
lopp. Gammal puts har påverkats av fukt i många år och omgångar. Både 
frostsprängningar och omkristalliseringar av kalken har påverkat ut-
seendet på materialets nuvarande struktur. Nya bruksprovkroppar har 
ännu inte genomgått dylika förändringar vilket Konow (1997) poängterar 
som viktig information att ha i åtanke när laboratorieförsök görs på både 
ny och gammal puts. 
 
Fukt fungerar som en motor för många typer av nedbrytningsfenomen. 
Biologisk påväxt kräver fukt för att överleva. Salter i kombination med 
fukt kan enligt Sandin (1984) vara skadliga på flera sätt; de är lösliga i fukt 
och kan orsaka saltsprängningar vid kristallisering, de är en förutsättning 
för vissa mikroorganismer mm. Vid frostsprängning är det fukten i sig 
som expanderar vid ombildning till iskristaller (Burström 2001; Konow 
1997; Fagerlund 1972). Fukt påverkar även svällning och krympning i 
materialet. 
 
Ett annat fenomen som fukt kan orsaka är urlakning av kalk vilket 
diskuteras i den andra artikeln (Balksten, Broström 2004). Om fukt blir 
instängt i konstruktionen kan det även leda till skador i t.ex. under-
liggande träkonstruktioner som utsätts för röta.  
 

Frostresistens
Frostskador uppkommer då ett poröst material är fyllt med vatten till så 
stor utsträckning att när vattnet expanderar vid frysning finns det inget 
utrymme där isen kan expandera. Istället spränger det sönder materialet. 
Det yttrar sig ofta för puts i form av nedfallande ytskikt som i bild 5.10 
där en kalkputs har börjat frysa ned redan efter ett par vintrar.  
 
Just beständighet mot frostskador är en av de allra viktigaste egen-
skaperna hos puts och fogbruk i det nordiska klimatet. Skadorna är enligt 
Sandin (1984) i huvudsak av estetisk natur men kan i vissa fall utvecklas 
så att det finns risk för byggnadens fortlevnad.  
 
Frostbeständighet är starkt sammankopplad med luftporstrukturen i puts. 
Enligt Carlsson är det fler parametrar som också har en inverkan på 
materialets frostbeständighet, bl.a. draghållfasthet. Hållfastheten är en 
bidragande orsak till att kalkcementbruk och hydrauliska kalkbruk har en 
större frostbeständighet är luftkalkbruk (Hinderson 1958). 
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Bild 5.10: Kalkputsat kyrktorn med frostskador där frostskadorna har uppkommit 
efter bara ett par vintrar. 
 
Putsens frostbeständighet påverkas förutom av porstruktur och porform, 
även av de sprickor som kan finnas i putsen. Sprickor påverkar enligt 
Konow (1997) frostbeständigheten på ett negativt sätt mer än något 
annat. I tredje artikeln presenteras exempel på att sprickbilden kan se 
olika ut för precis samma material beroende på hur det har tillverkats och 
bearbetats. För kalkbruk är det vikigt att putsen bearbetas efter att 
sprickorna har uppkommit för att materialet skall kunna pressas ihop vid 
bearbetningen. På så vis kan sprickbilden minskas jämfört med om 
putsen bearbetas när den fortfarande är för blöt och mjuk (Balksten, 
Klasén 2005). 
 
Porstorleksfördelningen i en puts visar ett tydligt samband med frost-
beständighet då, enligt Carlsson (1995), en stor volymandel små luftporer 
ger en mer frostbeständig puts oavsett total lufthalt. Enligt Carlssons 
definition på frostbeständighet, skall bruket innehålla minst 3 % luftporer 
med en diameter mindre än 200 μm för att vara frostbeständigt. Carlsson 
säger vidare att det inte är den totala lufthalten som har störst betydelse 
för frostbeständigheten utan framförallt är det förekomsten av små 
luftporer. 
 
Det finns tydliga skillnader i frostbeständighet för bruk med normala 
respektive kollapsade porsystem (Carlsson, 1995). Förklaringen till det 
ligger framförallt i de olika materialens vattenupptagningsförmåga. Mate-
rial med kollapsade porsystem har en förmåga att bli helt vattenfyllda. 
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Med ett kanalsystem av sammanhängande porer kan ett material fyllas 
både snabbt och mycket. Enligt Nilsson (2002) kan det luftfyllda utrym-
met, som i normala porsystem fungerar som expansionsutrymme för 
isbildning, vara helt vattenfyllt i kollapsade porsystem. Följden blir att 
påfrestningarna vid frysning kan bli mycket stora och materialet sprängs 
sönder. 
 
 

 
Bild 5.11: Luftpor som har blivit instängd mellan vattenfyllda kapillärporer. 
 
Om luftblåsor stängs in inne i ett material så som i bild 5.11 (Burström 
2001) så försvinner de enligt Hinderson (1958) mycket långsamt då luft 
måste lösas upp i vatten för att försvinna. Detta innebär att stora luft-
blåsor kan bli kvar inne i materialet under en lång tid och därigenom 
bidra till en god frostbeständighet. Vid isbildning kan luften komprimeras 
och därigenom minska de krafter som annars kan spränga sönder 
materialet.  
 
Det finns ett flertal metoder för att mäta frostbeständighet genom att 
utsätta ett material för frostcykler (Konow 1997; Carlsson 1995; Sandin 
1984). Då prov utsätts för frostcykler på olika sätt är det enligt Fagerlund 
(1972) av yttersta vikt om materialet är fyllt över eller under den kritiska 
vattenmättnadsgraden.  
 

Kritisk vattenmättnadsgrad
Då vatten expanderar vid bildandet av iskristaller är det mycket viktigt att 
det finns luftfyllda områden där vattnet kan expandera. Vatten ex-
panderar med ca 9 % vid frysning. Enligt Fagerlund (1972) finns det inte, 
vid en viss vattenmättnadsgrad, tillräckligt mycket luft för att vattnet skall 
kunna expandera fritt. Det är denna grad som Fagerlund benämner den 
kritiska vattenmättnadsgraden. 
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Bild 5.12: Vattenabsorption till kritisk vattenmättnadsgrad. Material 1 fylls relativt 
långsamt i första fasen men når över den kritiska vattenmättnadsgraden relativt 
snabbt i andra fasen. Material 2 fylls snabbt i första fasen men fylls långsamt i andra 
fasen. För en kurva med utseende som material 2 gäller att den kritiska 
vattenmättnadsgraden sällan eller aldrig passeras. 
 
För ett material som under lång tid har förmågan att hålla sig under den 
kritiska vattenmättnadsgraden, blir frostbeständigheten mycket god. För 
material nr 1 i bild 5.12 gäller att vattnet fyller materialet relativt långsamt 
upp till knickpunkten d.v.s. till ytan, men därefter tar det inte lång tid för 
materialet att fyllas över den kritiska mättnadsgraden. För material nr 2 
gäller däremot att knickpunkten nås efter kort tid, men att materialet 
sedan fylls relativt långsamt vilket innebär att det tar lång tid innan den 
kritiska mättnadsgraden nås (Fagerlund 1972). 
 
Så länge fukthalten håller sig under den kritiska vattenmättnadsgraden 
kan materialet tåla ett närmast oändligt antal frostcykler men så fort den 
kritiska graden passerats kan svåra skador uppkomma efter bara en frost-
cykel (Fagerlund 1972). 
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6  Sammanfattning av artiklar 
 
De tre artiklar som ingår i denna licentiatavhandling har ett gemensamt 
tema; beständighet. De ger tre olika infallsvinklar till problem kring 
beständighet som är viktiga när det handlar om kalkputs. De första två 
handlar om material kopplat till porstruktur kopplat till skador och rör sig 
inom de markerade parametrarna i nedanstående bild av kalkputsprob-
lemet. 
 
 
MATERIAL   � BLANDNING   �  HANTVERK   � PORSTRUKTUR � SKADOR 
 
Bild 6.1: Viktiga parametrar i de första två artiklarna 
 
Den tredje artikeln handlar om hantverk kopplat till porstruktur kopplat 
till skador och rör sig framförallt inom de markerade parametrarna inom 
nedanstående bild av kalkputsproblemet. 
 
 
MATERIAL   � BLANDNING   �  HANTVERK   � PORSTRUKTUR � SKADOR 
 
Bild 6.2: Viktiga parametrar i den tredje artikeln 
 
Mer forskning behöver göras för att denna bild skall kunna beskrivas 
fullständigt men med dessa tre undersökningar som presenteras i 
respektive artikel tas ett steg på vägen mot att försöka att skapa en mer 
fullständig bild. 
 
De mätningar som ligger till grund för de två första artiklarna utfördes 
inom ramen för examensarbetet Transportegenskaper hos kalkputs – en 
jämförelse mellan elva brukstyper som utfördes av Kristin Balksten och 
Sophia Magnusson under våren 2002 vid Byggnadsmaterial, Väg- och 
vattenbyggnad, Chalmers under handledning av prof. Lars-Olof Nilsson 
(Balksten, Magnusson 2002).  
 
De mätningar som ligger till grund för den tredje artikeln är en del av en 
större undersökning och de utfördes av Kenth Klasén och Kristin 
Balksten. Klasén utförde sitt examensarbete Hantverkets påverkan på kalk-
putsens beständighet vid utbildningen Tillämpad byggnadsvård – Traditio-
nella hantverk vid Högskolan på Gotland. Det gjordes tillsammans med 
Kristin Balksten som ett samarbetsprojekt (Klasén 2004). 
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6.1  Porstrukturen i kalkputs skapar förståelse för frostskador 
och fukttransportegenskaper
För att förstå ett materials egenskaper när det gäller bl.a. beständighet är 
det viktigt att förstå materialets porstruktur. I den undersökning som 
presenteras i första artikeln The pore structure in lime plaster as a key to 
understanding moisture transportation properties and frost damages av Balksten, 
Magnusson (2004), har elva olika brukstyper jämförts genom studier av 
densitet, öppen och skenbar porositet, kapillärsugning samt tunnslip. 
Dessa mätningar kan tillsammans ge skapa bild av hur känsligt ett 
material är för frostskador. 
 
De mätmetoder som använts följer beskrivningarna i kurskompendiet 
Material och transportprocesser av Nilsson (2000). För en närmare redo-
görelse av alla mätmetoder och delresultat hänvisas även till Balksten, 
Magnusson (2002) då mätningarna där ligger till grund för den första 
artikeln. 
 

Materialval
Till de elva brukstyperna har hydraulisk kalk, cement och luftkalk 
använts. Luftkalken var släckt på fyra olika sätt; våtsläckt, torrsläckt, jord-
släckt samt stukasläckt. Sanden graderades enligt en sandkurva som 
rekommenderas av von Konow (1997). Förutom sand förekommer även 
kalkstenskross av storleken 0-4mm samt tegelkross av storleken 4-5mm.  
 
Blandningsförhållandet valdes till 1:3 i volymförhållande mellan binde-
medel och ballast enligt vad som varit vanligt förekommande vid restau-
reringar på Gotland. Bruksblandningarnas konsistens gjordes relativt styv 
för att bruket lätt skulle kunna slås i formarna med slev. Samma 
konsistens eftersträvades för samtliga bruk. Vattenhalten anges som 
vattenbindemedelstal, vbt.  
Nr Material Volymför-

hållande
Vikt
(kg)

vbt

1 våtsläckt kalk/ sand 1:3 1/3.10 1.86
2 våtsläckt kalk/ sand/ tegelkross 1:2:1 1/2.04/0.74 2.44
3 jordsläckt kalk/ sand 1:3 1/3.25 1.41
4 bränd kalk CaO/ sand stukasläckning 0.5:3 0.5/3.52 1.67
5 torrsläckt kalk/ sand 1:3 1/10.17 2.33
6 blötlagd torrsläckt kalk/ sand 1:3 1/9.77 2.50
7 torrsläckt kalk/ cement/ sand 0.9:0.1:3 0.9/0.31/10.74 1.86
8 torrsläckt kalk/ cement/ sand 0.4:0.6:3 0.4/1.70/10.74 0.97
9 torrsläckt kalk/ hydraulisk kalk/ sand 0.5:0.5:3 0.5/0.94/9.97 1.58
10 Hydraulisk kalk/ sand 1:3 1/5.22 0.94
11 våtsläckt kalk/ kalkstenskross 1:3 1/2.64 1.69

Tabell 6.1: Blandningsförhållande för putsprover 
 
För bruk nr 4 stukasläcktes den brända kalken med sanden ett dygn före 
användandet för att minska antalet osläckta partiklar. För bruk nr 6 blöt-
lades den torrsläckta kalken ett dygn före användandet.  
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Densitet och porositet 
Densitet och porositet mäts bl.a. för att ge information om hur kompakt 
ett material är och vilket luftinnehåll det har. Den öppna porositeten 
mäts för att ge information om den totala öppna porvolymen i ett 
material medan den skenbara porositeten mäts för att ge information om 
hur stor del av den öppna porvolymen som fylls med vatten vid 
kapillärsugning. Skillnaden mellan dem syns i bild 6.3 och ger infor-
mation om hur stor del stora luftporer som finns i materialet. Dessa 
luftporer behövs som expansionsutrymme vid frostsprängning varför 
denna skillnad i öppen och skenbar porositet är en intressant parameter 
för att förstå frysegenskaper hos ett material. 
 
Samtliga bruk visar en skillnad i öppen och skenbar porositet vilket tyder 
på ett innehåll av luftporer i samtliga. De stora skillnader som gäller för 
nr 5 och nr 6 visar exempel på kollapsade porsystem.  
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Bild 6.3: Öppen och skenbar porositet där skillnaden dem emellan ger intressant 
information om frostbeständigheten 
 
Mätningar av densiteten visar intressanta skillnader, se bild 6.4. Framför 
allt är de stora variationerna intressanta där de ingående materialen är av 
samma typ med samma blandningsförhållande, t.ex. de rena kalkbruken. 
Vid jämförelse mellan kalkcementbruk och kalkbruk är det viktigt att 
komma ihåg att cement har högre densitet än kalk. 
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Bild 6.4: Jämför densiteten för de rena kalkbruken där t.ex. nr 1 och 2 med nr 3 och 
4 där de senare ser ut att vara mer kompakta än de förra. 
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Sorptionskurvor
Sorptionskurvor ger enligt Nilsson et al (2000) information om den inre 
specifika ytan samt porstorleksfördelningen vilket i sin tur ger infor-
mation om de rådande transportmekanismerna i materialet. 
 
Samtliga luftkalkbruk har liknande utseende på sorptionskurvorna. 
Kurvorna för de hydrauliska bruken ligger på en något högre nivå där det 
starkaste cementbruket ligger allra högst. Samtliga hydrauliska bruk har 
en större specifik yta med fler små porer än luftkalkbruken. Det starkaste 
cementbruket har tydligt större andel små porer än alla andra. 
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Bild 6.5: Sorptionskurvor 
 
Det bruk som har kalkstenskross som ballast, nr 11 har den lägst liggande 
kurvan. Det indikerar att det har en liten specifik yta och ett lågt innehåll 
av porer med endast några få stora porer. För nr 1, nr 5 och nr 6 ger 
sorptionskurvorna information om stor andel kapillärporer.  
 

Kapillärsugning
Genom att studera de två faser som finns i kapillärsugningskurvan erhålls 
information om luftporstrukturen. Enligt Fagerlund (1972) kan porer 
med mindre än 10μm i radie fyllas nästan omedelbart genom kapillär-
sugning. Stora porer fylls däremot bara delvis under första fasen vilket 
innebär att luft innesluts i dessa porer för att sedan långsamt diffundera 
ut under andra fasen. 
 
Då vatten expanderar vid ombildande till iskristaller är det viktigt att det 
finns tillräckligt mycket innesluten luft där isen kan expandera. När 
materialet har fyllts med vatten till en viss grad finns det inte längre 
tillräckligt mycket luft kvar för att utgöra expansionsutrymme. Denna 
grad är den kritiska vattenmättnadsgraden. Om frystest görs är det enligt 
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Fagerlund (1972) viktigt att veta om fyllnadsgraden är över eller under 
den kritiska då ett material kan klara ett närmast oändligt antal frostcykler 
så länge det inte är fyllt över den kritiska vattenmättnadsgraden. Om det 
är fyllt över, kan en enda frostcykel leda till omfattande skador. 
 
Ur kapillaritetskurvan, se bild 6.6, kan kapillaritetstal och motståndstal 
beräknas. Kapillaritetstal anger lutningen på kurvan och det kan beräknas 
för första och andra fasen. Motståndstal anger den tröghet ett material 
har mot att fyllas kapillärt med vatten. En intressant iakttagelse i den här 
mätningen är det höga motståndstal som uppkom i prov nr 1, nr 5 och nr 
6 vilket indikerar ett kollapsat porsystem. Det illustreras som en brant 
lutning på kurvan i första fasen i kapillärsugningskurvan. 
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Bild 6.6: Kapillärsugning. 
 

Tunnslip
Av samtliga elva putsproven har tunnslip tillverkats vilket innebär att ett 
tvärsnitt av varje putsprov kan studeras i mikroskop. Fotografierna av 
tunnslipen i bild 6.5 visar ett förstorat tvärsnitt av fyra putsprover. Då det 
preparerats med fluorescerande epoxi vid tillverkningen syns porsystemet 
som gult. Tunnslipen åskådliggör på ett mycket tydligt sätt utseendet på 
det större porsystemet i en puts. Här syns runda luftporer, större och 
mindre sprickor samt skillnaden på normala och kollapsade porsystem.  
 
I ett kollapsat porsystem som finns exempel på i prov nr 1, syns porerna 
som tydligt sammanhängande, tydliga enskilda luftporer saknas och hela 
porsystemet är öppet. Detta kan bero på att bindemedelshalten är för låg 
i förhållande till tomrummet i sanden. Det kan även bero på en stor 
vattenmängd d.v.s. ett högt vattenbindemedelstal vbt i det färska bruket. 
P.g.a. de saknade luftporerna i ett sådant system ökar risken för frost-
skador då vattnet inte har något utrymme där det lätt kan expandera vid 
frysning. Även i prov nr 2, nr 5 och nr 6 syns ett kollapsat porsystem i de 
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tillverkade tunnslipen. För samtliga dessa fyra exempel var vbt högt vid 
tillverkningen. 
 
I prov nr 4 syns ett exempel på ett porsystem som är delvis förbundet 
med sprickor men som även innehåller en del luftporer. Både prov nr 4 
med stukasläckt kalk och prov nr 3 med jordsläckt kalk har det här ut-
seendet. Vatteninnehållet vbt var något lägre för dessa vid tillverkningen 
jämfört med exemplen i bild 6.7. 
 

 
Bild 6.7: Tunnslip från fyra bruksprover som representerar olika porstrukturer. 
Brunt = bindemedel. Gult = porsystem. 
 
För prov nr 8 som har högst cementinnehåll, syns bara runda luftporer. 
Ett liknande utseende syns för prov nr 9 och nr 10 med hydraulisk kalk.  
 
Prov nr 11 som innehåller kalkstenskross, uppvisar endast ett fåtal porer i 
form av runda luftporer samt ett fåtal sprickor. En av anledningarna till 
detta kan vara de fina partiklarna som finns i kalkstenskross och som gör 
att den ballasten har en annan hålrumsprocent än den vanliga sanden. 
 

Slutsatser
Genom att utföra analyser av densitet, öppen och skenbar porositet, 
sorptionskurvor, kapillärsugning samt tunnslip och jämföra dem med 
varandra kan en förståelse erhållas för hur vatten absorberas i ett material 
under normala förhållanden och därigenom är det möjligt att förstå hur 
en kalkputs kan motstå frostskador. Istället för att utsätta ett material för 
ett antal frostcykler kan det vara bättre att skaffa sig en förståelse för 
materialet och varför det fungerar som det gör i samband med 
vattenmättnad och frysning. Genom just kombinationen av samtliga av 
dessa materialtekniska analyser kan en tydlig bild av materialets por-
struktur utläsas. 
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Varje parameter nedan ger sin del av informationen för att vi ska kunna 
skapa en fullständig förståelse: 
 
� Skillnaden mellan öppen och skenbar porositet indikerar hur stor del 

av det öppna porsystemet som fylls av vatten vid kapillärsugning.  
 
� I sorptionskurvorna kan porstorleksfördelningen utläsas för att ge 

förståelse för de vanligast förekommande transportmekanismerna.  
�  
� Kapillärsugning visar hur snabbt ett material fylls med vatten. Det ger 

även viss information om förekomsten av stora luftporer som inte 
fylls med hjälp av kapillärsugning d.v.s. skenbar porositet.  

 
� Tunnslip visar en tydlig bild av luftporsystemet i ett material med 

förekomst av normala och kollapsade porsystem. 
 
Denna mätning har även visat att rena kalkbruk kan få liknande por-
struktur som hydrauliska kalkbruk, speciellt när det gäller de viktiga luft-
porernas utseende och förekomst. Prov nr 4, nr 5 samt nr 11 d.v.s. de 
som innehåller jordsläckt kalk, stukasläckt kalk samt kalkstenskross visar 
ett beteende som styrker detta. 
 
För att kunna skapa en kalkputs med god porstruktur är det viktigt att 
känna till de ingående materialens egenskaper. Det är viktigt att veta hur 
en viss kalk har förmågan att fylla upp sanden. Det är också viktigt att 
känna till sandens hålrumsprocent för att veta hur mycket bindemedel 
som behövs. Utan denna kunskap är risken alltför stor att ett kollapsat 
porsystem skapas. 
 
Blandningsförhållandet 1:3 bör inte fungera som standard för kalkbruk. 
Istället bör blandningsförhållande tas fram utifrån kalkens respektive 
sandens specifika egenskaper för att den bästa blandningen dem emellan 
skall kunna skapas. Hålrumsprocenten är en parameter som enkelt kan 
mätas och vara vägledande vid beslut om blandningsförhållande. 
 
Slutligen är det också viktigt att inte tillverka ett kalkbruk med alltför 
högt vattenbindemedelstal, vbt. Alltför mycket vatten ökar risken för att 
kollapsade porsystem skall skapas. 
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6.2  Genomsläpplighet i kalkputs påverkar beständigheten hos 
underliggande material 
Beständigheten hos material som är täckta med puts och murbruk kan i 
hög grad vara beroende av ånggenomsläppligheten hos den täckande 
putsen. Den andra artikeln Permeability in lime plaster in relation to durability of 
covered materials av Balksten, Broström (2004) berättar om de problem som 
kan uppkomma om fel typ av bindemedel används i täckande putsskikt.  
 
Det finns både antikvariska, estetiska och tekniska skäl att välja kalkbruk i 
samband med restaureringar. Många äldre hus förekommer med trä-
konstruktioner som putsats eller med tjocka murar som har kalkbruk i 
fogarna. För beständigheten hos såväl trä som kalkbruk gäller att de inte 
bör utsättas för en hög relativ fuktighet RF under en lång exponeringstid. 
För trä kan rötskador uppkomma medan kalkbruket kan utsättas för 
urlakning av kalk. För att undvika detta krävs att täckande putsskikt har 
en god genomsläpplighet som tillåter uttorkning av bakomliggande fukt. 
 

Material och mätmetoder
Samma elva brukstyper som har studerats inom ramen för den första 
artikeln ligger till grund även för denna undersökning, se tabell 6.1 sidan 
72. Här har proven granskats genom studier av gaspermeabilitet, ång-
permeabilitet, uttorkningsförlopp samt tunnslip. Skadebilder från under-
liggande och närliggande material har ställts i relation till mätresultaten.  
 
De mätmetoder som använts följer beskrivningar i kurskompendiet 
Material och transportprocesser av Nilsson (2000). För en närmare redogör-
else av alla mätmetoder och delresultat hänvisas även till Balksten och 
Magnusson (2002) då mätningarna där ligger till grund även för den 
andra artikeln. 
 

Densitet och porositet 
Densiteten ger information om hur kompakt ett material är. För de 
hydrauliska bruken är det viktigt at komma ihåg att cement har en högre 
densitet än kalk. Observera den lägre densiteten för nr 1, 2 och 5 i jäm-
förelse med nr 3, 4 och 11. Det finns en liten men ändå tydlig skillnad i 
densitet mellan de olika luftkalkbruken trots att de har samma bland-
ningsförhållande 1:3 från början. 
 

Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 
Densitet
[kg/m3] 1589 1591 1617 1613 1599 1620 1590 1639 1628 1625 1626

Porositet [%] 29 32 27 26 30 29 26 19 22 25 27
Tabell 6.2: Densitet och porositet 
 
Öppen porositet ger totala volymen öppna porer. Mätningarna visar att 
de mest hydrauliska bruken nr 8 och nr 9 har minst total porvolym. De 
rena kalkbruken har en avsevärt högre porositet än de hydrauliska. 
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Uttorkning
Uttorkningsförloppet kan delas in i två faser vilka syns i nedanstående 
kurva. I den första fasen är materialytan fuktig och uttorkningen sker 
som från en våt yta. För ett material med stor kapillär sugförmåga är ytan 
fuktig en lång tid. Under den andra fasen är det materialets fuktinnehåll 
och fukttransportegenskaper som styr. 
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Bild 6.8: Uttorkningsförlopp 
 
För brukens beskrivning, se tabell 6.1. Uttorkningsförloppet är liknande 
för samtliga bruk, men vissa intressanta skillnader finns mellan hydrau-
liska och icke hydrauliska bruk. Första fasen är för de hydrauliska bruken 
relativt snabb och de når den andra fasen där kurvorna börjar plana ut 
snabbare än de icke hydrauliska bruken. Gradienten för kurvorna i den 
andra fasen är däremot mycket högre för hydrauliska bruk än för icke 
hydrauliska bruk. Innebörden av detta är att de hydrauliska bruken har 
förmågan att hålla kvar fukt betydligt längre tid än de icke hydrauliska 
bruken. 
 

Ånggenomsläpplighet
Vid låga RF har de hydrauliska bruken en betydligt lägre ånggenom-
släpplighet än de icke hydrauliska bruken, medan de närmar sig varandra 
vid högre RF. För bruk nr 8 med ett högt cementinnehåll gäller en låg 
ånggenomsläpplighet vid alla nivåer av RF. Vid medelnivån av RF i ute-
luften under året gäller att kalkbruk har en nästan dubbelt så hög ång-
genomsläpplighet jämfört med cementbruk.  
 
Prov nr 11 med kalkstenskross följer samma mönster som de hydrauliska 
bruken men på en annan nivå. Detta tycks bero på dess porstruktur med 
ett fåtal större porer som fylls av kapillärkondensation vid höga RF. 
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Gaspermeabilitet
Gaspermeabilitet ger information om ett materials förmåga att trans-
portera gas och det visar även hur kompakt ett material är. En hög 
gaspermeabilitet tyder på att materialet innehåller många stora porer i god 
kontakt med varandra. Det kan innebära ett kollapsat porsystem med låg 
frostresistens. 
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Bild 6.9: Gaspermeabilitet för samtliga bruk 
 
De hydrauliska bruken har en betydligt lägre gaspermeabilitet än övriga. 
Allra tydligast är det i de två mest hydrauliska bruken nr 8 och nr 9. För 
kalkbruken gäller att nr 1, 2, 3, 5 och 6 har en mycket hög gas-
permeabilitet vilket tyder på mer eller mindre kollapsade porsystem. Det 
kan jämföras med de lägre värdena för nr 4 och nr 11 vilka tyder på 
normala porsystem. Notera även att nr 7 som endast har en mycket liten 
mängd cement ändå har en betydligt lägre gaspermeabilitet än de icke 
hydrauliska bruken. 
 

Tunnslip
Med hjälp av tunnslip kan ovanstående resultat verifieras och göras 
tydligare. Bild 6.10 visar fyra exempel från olika typer av porsystem som 
förekommer i mätningen. Nr 1 och nr 4 representerar två mycket olika 
kalkbruk medan nr 8 och nr 9 representerar de två mest hydrauliska 
bruken. 
 
Nr 1 representerar den grupp av bruk som har många sprickor och 
saknar karakteristiska runda luftporer. De har alla ett mycket öppet 
porsystem där vatten och gas lätt kan transporteras. Det innebär i dessa 
fall att de bör ha en låg frostresistens. Samma typ av kollapsat porsystem 
förekommer även i nr 2, nr 5 och nr 6. 
 
Prov nr 4 med stukasläckt kalk representerar den typ av kalkbruk som 
har en del sprickor och en del luftporer. Dessa har en god permeabilitet 
men även en god frostresistens. Även nr 3 med jordsläckt kalk har detta 
utseende. I de mest hydrauliska bruken nr 8 och nr 9 syns enbart runda 
luftporer. Dessa bruk är kompakta med en låg permeabilitet men en god 
frostbeständighet. 
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 Nr 1Nr 1 

Nr 4 

 Nr 8 

Nr 9 
Bild 6.10: Fotografier av tunnslip från fyra exempel av bruk.  
Brunt = bindemedel. Gult = porsystem. 
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Skador relaterade till puts med låg genomsläpplighet
Här presenteras två fall som ger exempel på hur låg permeabilitet i 
putsbruket kan påverka fuktbalansen i väggen och därigenom påskynda 
nedbrytning av bakomliggande material.  
 
Första exemplet som visas i bild 6.11 och 6.12, är från den medeltida 
ringmuren i Visby. Kalk har lakats ur från det gamla kalkbruket i mur-
verket sedan det täckts med cementhaltigt bruk under sentida restau-
reringar. Vattnet har en förmåga att alltid leta sig in i murverket och då 
fogarna täcks med ett cementbruk med låg genomsläpplighet skapar detta 
en mycket fuktig miljö inne i fogen. Kalken från det ursprungliga fog-
bruket syns idag som stalaktiter och floatsten på utsidan muren. Där det 
tidigare funnits kalkbruk syns idag bara ett lager sand bakom cement-
fogen. Det här exemplet är ett av många vad gäller den här typen av 
skador på tjocka stenmurar.  
 

 
Bild 6.11: Stalaktiter och floatsten i ett av valven i Visby ringmur som en följd av 
omfogning med cementbruk. 

 
Bild 6.12: Urlakat kalkbruk bakom kvarvarande cementfog på Visby ringmur. 
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Den andra typen av skador som kan uppkomma då putsskitet har en låg 
genomsläpplighet är rötskador i underliggande träkonstruktioner, något 
som ett flertal bulhus i Visby råkat ut för. Detta exempel kommer från ett 
bulhus som är uppfört under 1700-talet i Visby vilket delvis omputsades 
med cementbruk under en restaurering 1938 (Balksten, Chandra 2002). 
När huset på nytt omputsades under 2001 återfanns omfattande röt-
skador under cementputsen medan inga skador återfanns under kalk-
putsen. I bild 6.13 syns en hörnstolpe med upp till 5 cm djupa rötskador. 
Gränsen för skador var mycket tydlig där cementputs mötte kalkputs. I 
bild 6.14 syns den gräns där allt trä fick bytas under cementputsen medan 
inget behövde bytas ut under kalkputsen.  
 

 
Bild 6.13: Rötskador som uppkommit i hörnstolpe från 1700-talet vilken har varit 
täckt med cementputs mellan år 1938 och 2001. 
 

 
Bild 6.14: Gränsen mellan kalkputs och cementputs där mycket trä fick bytas ut 
under den forna cementputsen men inte alls under kalkputsen. 
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P.g.a. den låga genomsläppligheten hos cementputs har det vatten som 
lyckats ta sig in bakom putsen stannat kvar. Det har bidragit till en 
förhöjd RF som i sin tur har lett till rötskador i träkonstruktionen. Kalk-
putsen med dess högre genomsläpplighet ger istället konstruktionen 
möjlighet att torka ut varmed alltför höga RF undviks i bakomliggande 
trä. 
 

Slutsatser 
Genom att utföra materialanalyser för puts med fokus på porositet, 
densitet, uttorkningsförlopp, permeabilitet och tunnslip kan en förståelse 
skapas för hur genomsläpplig en puts är. När resultaten sammankopplas 
med verkliga fall går det tydligt att se vilken betydelse putsens genom-
släpplighet har i vissa konstruktioner. 
 
Mätningarna i denna undersökning har tydligt visat skillnader mellan 
hydraulisk och icke hydraulisk puts enligt nedan: 
 
� Porositeten är lägre för de hydrauliska kalkbruken än för de icke-

hydrauliska. 
 
� Uttorkningsförloppet visar att de hydrauliska kalkbruken håller kvar 

vattnet under en längre tid än de icke hydrauliska gör. 
 
� Permeabiliteten är lägre för cementhaltiga kalkbruk än för luftkalk-

bruk 
 
� Tunnslipen visar en tätare struktur för de hydrauliska bruken än för 

de icke hydrauliska bruken 
 
Tillsammans visar dessa experiment att hydrauliska bruk har en lägre 
genomsläpplighet än icke hydrauliska bruk. Även det minst genomsläpp-
liga av luftkalkbruken har en avsevärt högre genomsläpplighet än de 
cementhaltiga bruken men för att säkert veta vilken typ av bruk som är 
lämplig i olika situationer krävs mer forskning.  
 
Vid jämförelser med verkliga fall där underliggande material har utsatts 
för skador kan en förståelse skapas för vikten av att välja en puts med 
god genomsläpplighet. När ett nytt putsbruk ska väljas i samband med 
restaureringar är det mycket viktigt att ta hänsyn till hela konstruktionen 
och inte bara till putsen. Det gäller att känna till vilken typ av skador som 
kan uppkomma då ett putsbruk med låg genomsläpplighet väljs. Följden 
av täta hydrauliska bruk i fel sammanhang kan bli både rötskador och 
urlakad kalk. 
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6.3  Hantverkets inverkan på kalkputsens inre struktur 
En hantverkare har många möjligheter att påverka hur det slutliga 
materialet kan komma att se ut, både till yttre och inre struktur. I den 
tredje artikeln The influence of craftsmanship on the inner structures of lime plaster 
av Balksten, Klasén (2005), redovisas för ett viktigt moment inom 
hantverket kring puts. Det är det moment som handlar om bearbetning 
av ytan.  
 
En större undersökning av hantverkets inverkan på materialet har 
påbörjats då erfarna hantverkare tycks se stora skillnader på beständig-
heten hos bruket beroende på hur de agerat i olika arbetsmoment. 
Genom att öka förståelsen för de olika momentens påverkan på kalk-
putsens inre och yttre struktur kan även en förståelse skapas för varför 
kalkputs ofta fryser ned enligt ett visst mönster.  
 
Idag arbetar många hantverkare på liknande sätt oavsett om de putsar 
med cement eller kalk. För cementbruk gäller att ytan måste bearbetas 
medan bruket ännu är relativt mjukt medan kalkbruk har helt andra 
förutsättningar. Genom att vänta med att bearbeta kalkputsytan till 
bruket har satt sig, d.v.s. styvnat, kan materialet påverkas på många 
positiva sätt. 
 
Efter att putsbruket har applicerats på en yta finns en rad faktorer som 
påverkar hur det hårdnar initialt. Tiden från det att bruket applicerats på 
en yta till att det styvnar beror bl.a. på kemiska reaktioner i bindemedlet, 
sugförmågan hos underlaget, vädrets inverkan på torkning mm. Den 
undersökning som presenteras här handlar framförallt om bearbetnings-
tiden, där ytan har bearbetats snart efter att bruket applicerats medan det 
ännu är mjukt och färskt jämfört med efter en tid då bruket har börjat 
sätta sig. 
 

Skador vanliga för släta kalkputsytor
Det är alltför vanligt att släta kalkputsytor skadas vid frostsprängning. 
Vid närmare granskning av dessa ytor syns ofta ett hårdare skal av kalk i 
ytan. Bakom detta skal finns ett sandigt lager som tycks sakna binde-
medel. De frostskador som uppkommer leder ofta till att just yttersta 
skalet faller ned på det sätt som bild 6.15 visar. Se även bild 5.4 i före-
gående kapitel. 
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Bild 6.15: Frostskador i den släta kalkputsen på Bokenäs g:a kyrka. Ytan består 
av ett kalkskal utanpå ett sandigt lager. 
 
Genom att studera vad som händer när en kalkputs bearbetas i färskt 
respektive styvt tillstånd, syns tydligt att ovanstående kalkputs har 
bearbetats i ett färskt tillstånd. 
 

Tillverkning av provytor
32 provytor har totalt tillverkats med syftet att studera effekten av 
bearbetningstid. Till detta har våtsläckt samt torrsläckt kalk blandats 
tillsammans med sand i volymförhållande 1:2 samt 1:3. Bruket har plats-
blandats i planblandare under ca 30 min. 
 

Prov Verktyg Blandnings-
förhållande

Konsistens Kalk Prov Verktyg Blandnings-
förhållande

Konsistens Kalk

volym
kalk:sand

vid
bearbetning

volym
kalk:sand

vid
bearbetning

1A A 1:2 styv våtsläckt 9A A 1:2 styv torrsläckt
1B A 1:2 färsk våtsläckt 9B A 1:2 färsk torrsläckt
2A B 1:2 styv våtsläckt 10A B 1:2 styv torrsläckt
2B B 1:2 färsk våtsläckt 10B B 1:2 färsk torrsläckt
3A C 1:2 styv våtsläckt 11A C 1:2 styv torrsläckt
3B C 1:2 färsk våtsläckt 11B C 1:2 färsk torrsläckt
4A D 1:2 styv våtsläckt 12A D 1:2 styv torrsläckt
4B D 1:2 färsk våtsläckt 12B D 1:2 färsk torrsläckt
5A A 1:3 styv våtsläckt 13A A 1:3 styv torrsläckt
5B A 1:3 färsk våtsläckt 13B A 1:3 färsk torrsläckt
6A B 1:3 styv våtsläckt 14A B 1:3 styv torrsläckt
6B B 1:3 färsk våtsläckt 14B B 1:3 färsk torrsläckt
7A C 1:3 styv våtsläckt 15A C 1:3 styv torrsläckt
7B C 1:3 färsk våtsläckt 15B C 1:3 färsk torrsläckt
8A D 1:3 styv våtsläckt 16A D 1:3 styv torrsläckt
8B D 1:3 färsk våtsläckt 16B D 1:3 färsk torrsläckt  

Tabell 6.3: Provytornas materialkomposition och bearbetningstyp. 
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Ytorna har bearbetats med fyra olika verktyg, se bild 6.16, vilka ger fyra 
olika bearbetningstekniker; snutskurning, brädrivning, glättning samt 
slevdragning. Fyra tekniker valdes för att möjliggöra studier av om någon 
bearbetningsteknik är mer känslig för fel bearbetningstid än någon annan. 
 

Bild 6.16: Snutbräda, skurbräda, tungslev och putsslev vilka vardera används för 
snutskurning, brädrivning, glättning samt slevdragning respektive. 
 
Totalt har 8 provytor skapats av varje bruksblandning. Varje bearbet-
ningsteknik har använts både när bruket varit färskt och när det satt sig. 
P.g.a. torkningsförhållandet som rådde vid tillverkningstillfället skiljer det 
20-30 minuter mellan färskt bearbetad och styvt bearbetad puts. 
 
Vid snutskurning och brädrivning är det möjligt att använda ett högt 
tryck på verktygen. Vid glättning används sidan på sleven för att skapa en 
slät yta. Vid slevdragning används kanten för att skapa en avdragen rå yta. 
Notera att både snutbrädan och tungsleven har konvexa ytor. 
 

 
Bild 6.17: Den övre raden visar de ytor som bearbetats efter att bruket styvnat medan 
den nedre raden visar de ytor som bearbetats färska. Från vänster syns exempel på 
glättade, slevdragna, snutskurade och brädrivna ytor. Med ett tränat öga kan en 
kalkfilm urskiljas i den nedre raden. 
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Observationer från provytornas tillverkning och slutliga utseende
När en kalkputsyta torkar till bildas ofta stora sprickor synliga i ytan. Om 
ytan bearbetas efter att bruket har satt sig så har dess sprickor redan 
uppkommit och de kan arbetas ihop igen. En av anledningarna till detta 
är att det går att använda ett hårdare tryck på verktyget när bruket har satt 
sig. Det högre trycket påverkar både hur homogent och hur kompakt 
materialet blir i slutändan. För samtliga ytor som bearbetats efter att de 
styvnat gäller att de stora sprickorna har arbetats samman.  
 
Då putsytan har bearbetats innan bruket har satt sig, när det ännu är 
mjukt, uppkommer de stora sprickorna efter att ytan redan är färdig-
bearbetad vilket innebär att de blir kvar väl synliga i ytan. I de 16 ytor 
som bearbetats i färskt tillstånd finns en del stora sprickor väl synliga. 
 
I samtliga 16 ytor som bearbetats i färskt tillstånd syns en tydlig kalkfilm 
på ytan vilket ger ytan både annorlunda färg och struktur. För de 
snutskurade, brädrivna och glättade ytorna finns denna kalkfilm fläckvis 
som ett skal av kalk i ytan vilket märks som tunn bomputs d.v.s. ett 
putsskikt som har dålig vidhäftning till underlaget. Det är ett fenomen 
som också kan noteras när ett prov tas ut från ytan. Tätt bakom 
kalkfilmen finns ett sandigt lager som gör att ytskiktet lätt separeras från 
resten. I ytorna som har bearbetats efter att de styvnat förekommer inte 
detta fenomen över huvudtaget. I stället får de en till synes öppen yta 
som är väl mottaglig för både vatten och kalkfärg.  
 
När en yta med kalkfilm vattnas pärlar sig vattendropparna på ytan innan 
de efter ett tag fläckvis sugs in i materialet. När vatten tillförs en yta 
vilken bearbetats efter att den styvnat är beteendet helt olikt. Sugför-
mågan här är omedelbar och jämn över hela ytan och vattnet sugs in med 
ett mycket karakteristiskt ljud som skiljer sig mot de andra ytorna. Det är 
känt från praktisk erfarenhet att förekomsten av den här typen av sug-
förmåga, vilken karakteriserar de ytor som bearbetats efter att bruket satt 
sig, är viktig vid avfärgning med kalkfärg. 
 

Tunnslip
Tunnslip har tillverkats av samtliga ytor med ett snitt vinkelrätt från ytan 
och in. Vid studerandet av tunnslip är det viktigt att känna till att förutom 
sandkornens många färger så visar den gula färgen porsystemet och den 
bruna färgen visar bindemedlet. 
 
Nedan visas exempel från fyra provytor där en jämförelse görs mellan 
ytorna två och två. Materialkompositionen och bearbetningstypen är den 
samma men bearbetningstiden skiljer. Dessa två exempel från färskt 
bearbetade ytor har tagits från en del av provytan som har ett mycket 
tydligt kalkskal i ytan med ett sandigt lager alldeles bakom. 
 
Den yttre kalkfilmen är tydligt synbar i samtliga tunnslip gjorda av ytor 
som bearbetats i färskt tillstånd. Effekten av vad som sker när det är ett 
kalkskal i ytan är dock tydligast synligt i tunnslipen från yta 10B och yta 

88 �© Kristin Balksten

15B, se bild 6.19 och 6.21. Vid bearbetning efter att bruket styvnat tillåts 
att ett högre tryck används på verktygen. Effekten av detta kan ses i 
tunnslipen från ytorna som bearbetats i styvt tillstånd då de är mer 
kompakta och innehåller färre sprickor inne i materialet.  
 
Bild 6.18 och 6.19 visar tunnslip från prov 10A och 10B, vilka blandats 
av torrsläckt kalk och sand med volymförhållandet 1:2. Ytorna är bräd-
rivna med skurbräda. 10A uppvisar ett material som är homogent från 
ytan och in medan 10B uppvisar ett material med rikligt med kalk i ytan 
men avsaknad av kalk strax innanför ytan. Genom att jämföra dessa två 
bilder av exakt samma material och bearbetningstyp syns tydligt den 
effekt som olika bearbetningstider kan ha på ett material.  
 

 
Bild 6.18: 10A uppvisar ett material som bearbetats efter att bruket har styvnat. 
Brunt = bindemedel. Gult = porsystem. 

 
Bild 6.19: 10B uppvisar ett inhomogent material som bearbetats medan bruket ännu 
var färskt. Notera särskilt skalet av kalk i ytan och avsaknaden av bindemedel 
strax innanför ytan. 
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I bild 6.20 och 6.21 syns två exempel från ytorna 15A och 15B, vilka till-
verkats av torrsläckt kalk och sand med volymförhållandet 1:3. Ytan är 
glättad med en konvext formad tungslev. De är ytterligare två tydliga 
exempel från exakt samma material och bearbetningsteknik men med 
olika bearbetningstider. I tunnslipet från provyta 15B syns tydligt det 
tomrum som skapats bakom ett skal av kalk. Ett sådant utrymme ger en 
mycket låg frostbeständighet. 
 

 
Bild 6.20: 15A uppvisar ett homogent material som glättats efter att bruket styvnat. 
Notera här att även om bindemedelshalten är låg så är bindemedlet i alla fall jämnt 
fördelat i bruket. Brunt = bindemedel. Gult = porsystem. 

 
Bild 6.21: 15B uppvisar ett inhomogent material som glättats medan bruket ännu 
var färskt. Notera även här hur bindemedlet finns i ytan med helt saknas i området 
bakom. 
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Slutsatser
Hantverket är av stor betydelse för kalkputsens beständighet. Det är 
därför av stor vikt att varje hantverkare känner till hur han kan påverka 
porstrukturen i bruket och vilken betydelse porstrukturen har för frost-
beständigheten. 
 
Vid analyser av gamla kalkbruk som avser att ligga till grund för repro-
duktion, är det viktigt att inte bara studera bruken i form av ingående 
material utan även försöka studera utförandet som ligger bakom mate-
rialets inre och yttre struktur. Hur kompakt ett material är och vilken por-
struktur det har är i hög grad beroende av hur putsen bearbetats. Både 
verktyg, intensitet och bearbetningstid tycks spela stor roll. Det är därför 
inte möjligt att återskapa ett material utan att känna till dessa parametrar 
då samma ingående material kan skapa helt olika slutmaterial. 
 
Genom att välja att vänta med att bearbeta en putsyta till efter att bruket 
har satt sig kan en rad positiva effekter skapas: 
� Små sprickor inuti materialet och större sprickor i ytan kan pressas 

samman. 
� Materialet blir mer homogent. 
� Frostbeständigheten ökar. 
� Putsytan får en öppen struktur, väl mottaglig för kalkfärg. 
 
Genom att bearbeta en putsyta medan bruket fortfarande är mjukt och 
färskt kan istället en rad oönskade effekter skapas: 
� Många sprickor kan uppkomma både inne i materialet och i putsytan. 
� Bindemedlet kan arbetas ut till ytan där det skapar en kalkfilm och i 

värsta fall ett kalkskal. 
� Bakom kalkskalet kan ett lager skapas som helt saknar bindemedel 

och därför lätt fyllas med vatten vilket gör materialet känsligt för 
frostsprängningar. 

 
Slutsatsen är därmed att en kalkputsyta aldrig bör bearbetas förrän bruket 
har satt sig och sprickorna har börjat uppkomma annars är risken stor att 
ett inhomogent material med en låg frostbeständighet skapas. 
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7  Sammanfattade slutsatser
 
För att åstadkomma kalkputs med god beständighet behövs god känne-
dom om alla inverkande faktorer. Det är viktigt att alla som arbetar med 
kalkputs har god förståelse för hur materialet kan styras i dess olika led i 
hanteringen. Nedan ges en sammanfattning av de nyckelfaktorer som 
behövs för att skapa en kalkputs med god beständighet. 
 
� För att en kalkputs skall kunna göras frostbeständig krävs att den 

erhåller en viss porstruktur. Kalkputsen bör vara homogen och 
innehålla en viss mängd luftporer vilka förblir luftfyllda vid normalt 
förekommande fuktförhållanden. Detta är viktigt för att vattnet vid 
isbildning skall kunna expandera fritt inne i materialets porsystem 
istället för att spränga sönder materialet. 

 
� För att undvika skador på bakomliggande material är det viktigt 

att välja en puts med god genomsläpplighet. En låg genomsläpp-
lighet i täckande putsskikt kan ge upphov till urlakad kalk i gamla 
murfogar samt rötskador i träkonstruktioner. Det är viktigt att välja 
puts och fogbruk som är kompatibla med den befintliga konstruk-
tionens material även vad gäller egenskaper som elasticitet, håll-
fasthet, värmeutvidgningsförmåga etc. 

 
� Det är viktigt att välja ingående material med omsorg för att få en 

puts med god porstruktur och hög genomsläpplighet. Det finns 
bindemedel med olika typer av egenskaper såsom smidighet, 
hydrauliska egenskaper mm. Det finns även olika typer av sand med 
varierande hålrumsprocent, kornstorleksfördelning, mineralsamman-
sättning mm.  

 
� Olika blandningsförhållanden kan skapas med varierad mängd 

bindemedel, ballast och vatten. Det påverkar smidighet och arbetbar-
het i det färska bruket liksom kompakthet och porstruktur i den 
färdiga putsen.  

 
� Hantverket har en stor betydelse för hur putsen blir. Det finns 

många moment inom hantverket som alla måste utföras med stor 
kunskap om hur de påverkar materialet. Det handlar om att kunna 
läsa de rådande förhållandena vad gäller material, underlag och väder 
för att kunna anpassa sig i varje enskilt fall. 

 
� Blandningsteknik och blandningstid påverkar smidighet, homo-

genitet och luftighet i det färska bruket.  
 

� Applicering av bruket och bearbetning av ytan påverkar por-
struktur, homogenitet och kompakthet i den färdiga putsen. 
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� Beroende på i vilket tidsskede putsytan bearbetas kan beständig-
heten ytterligare påverkas. Genom att bearbeta bruket efter att det 
satt sig kan sprickor tryckas ihop varpå putsen blir mer kompakt 
samtidigt som en öppen yta skapas. Jämför med motsatsen när en 
kalkputs bearbetas medan den ännu är mjuk. Då får ytan kvarvarande 
sprickor samt en tät kalkfilm vilket leder till att frostbeständigheten 
minskar samtidigt som kalkfärg kan fästa sämre. Torktiden påverkas 
av bl.a. underlagets sugförmåga och rådande väder. 

 
� För att lyckas med kalkputsarbeten krävs även en god kommun-

ikation och ett gott samarbete mellan hantverkare, projektörer och 
forskare. Då kan befintlig kunskap tillämpas och vidareutvecklas. 
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8  Förslag till fortsatt forskning 
 
För att förstå varje detalj av problembilden kring kalkputs behöver ytter-
ligare forskning och utveckling bedrivas. Luftkalkbruk behöver utvecklas 
som ett eget fungerande material som inte hela tiden behöver ställas mot 
de hydrauliska bruken och jämföras på de hydrauliska brukens premisser. 
Kalkputsens finesser och goda egenskaper behöver kartläggas och åter-
finnas för att byggbranschen skall kunna förstå när ett kalkbruk bör 
användas och när ett hydrauliskt bruk bör användas. De behöver även 
förstå av vilka anledningar det ena bör väljas framför det andra.  
 
Principerna för hur en kalkputs och en fogning med kalkbruk skall 
genomföras på ett lämpligt sätt behöver presenteras så att det går lätt att 
anpassa material och arbetsmetoder efter varje rådande situation där 
antikvariska och tekniska förutsättningar behöver samspela. 
 
Inom ramen för detta doktorandprojekt planeras ett antal detaljstudier att 
bedrivas parallellt med några fullskaleförsök där helhetsbilden kommer 
att studeras. Exempel på studier som förhoppningsvis kan genomföras: 
 
� Fyra av Gotlands kyrkor samt någon av de kalkputsade granit-

kyrkorna i Göteborg kommer att vara föremål för studier av helhets-
bilden kring kalkputs under 2005-2007. I det ingår:  

- kartläggning av skadebilder 
- detaljstudier av nya och gamla bruk vad gäller utförande och material 
- programskrivning för putsrestaureringar 
- kartläggning av genomförandet av putsarbeten på plats 
- uppföljning av putsarbeten 

 
� Hantverkets betydelse för puts och fogbruk behöver ytterligare 

kartläggas och verifieras utifrån de studier som påbörjats. Bland dessa 
parametrar kan nämnas anpassning till underlagets sugförmåga och 
hur sugförmågan på olika sätt kan styras. 

 
� Interaktion mellan sand och kalk för att se hur mineralsamman-

sättning i sanden påverkar bindningarna mellan sand och kalk. Hur 
kalkens släckningssätt påverkar dessa bindningar planeras också att 
studeras där stukasläckning kan vara intressant att jämföra med 
jordsläckning och våtsläckning. 

 
� Påverkan av släckningssätt och lagringssätt för luftkalk vad gäller 

reaktiv yta, smidighet och vattenhållningsförmåga. 
 

� Byggnadsfysiken kring kalkputs och dess samspel med murverk bör 
kartläggas för att öka förståelsen för dess betydelse för fuktbalansen i 
väggarna. 

 
Ett viktigt moment kring forskning om kalkputs är att den behöver fram-
ställas pedagogiskt för att bli lättillgänglig och nå dit kunskapen behövs. 
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