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INLEDNING
På uppdrag av kulturmiljöenheten, Thomas Larsson, länsstyrelsen Västra Götaland gjordes den 29 september
1999 en översiktlig besiktning av putsade väggar med målad dekor och takmålningar i Riddarsalen, Torpa stenhus. Vid besiktningstillfället kunde konstateras att väggarna uppvisade skador i olika grad, som partiellt var
synnerligen akuta, där puts och ytskikt riskerade att lossna.
År 2000 gjordes inledande undersökningar i enlighet med K-Konservators besiktning och länsstyrelsens skrivelse angående förutsättningar och eventuell omfattning av framtida konserveringsinsatser. Arbetet syftade till
att finna lämpliga metoder, ambitionsnivå samt tidplan för etappindelning.
Arbetet resulterade i en grundligare skadebesiktning och åtgärdsförslag (ARBETSRAPPORT 2000-11-23). En
uppsättning behandlings – och dokumentationsmetoder samt material togs fram och redovisades för länsstyrelsen. Under arbetets fortskridande har smärre avsteg gjorts för såväl metoder som material vilket redovisas under ”Åtgärder”.
Arbetet har omfattat konservering av väggarna i riddarsalen, Torpa stenhus. Dekoren som idag dominerar
rummet är sannolikt målade någon gång mellan 1550 och 1620 men väggarna bär också spår av senare måleri
som kan härröra från 1700 och 1800-talen. Arbetet har varit uppdelat på tre etapper från hösten 2001 till hösten
2003. Arbetet ingår som ett delprojekt i en planerad genomgång av hela riddarsalen som omfattar väggar, tak
och snickerier (dörromfattningar).

MÅLSÄTTNING
Målsättningen med arbetet har i huvudsak varit att för framtiden säkerställa befintliga puts- och måleriskikt.
Vidare är målsättningen minsta möjliga insats. Det är inte väsentligt att säkra alla partier som i något avseende
är instabila. Partier som är nedbrutna med ”boom” men där ytskiktet är stabilt och sammanhängande, har lämnats utan åtgärd.
Följande mål har formulerats:
 Fotodokumentation av samtliga väggytor
 Kartläggning och dokumentation av tidigare lagningar (puts- och gipslagningar).
 Kartläggning och dokumentation av nedbrutna partier i form av spjälkning – ”boom” –partier samt lossnad
puts och ytspjälkning.
 Stabilisering och fästning av lossnad och spjälkande puts och bemålningsskikt.
Instrumentella analyser ligger utanför projektets ramar, dock har enklare analyser utförts under stereolupp.
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HISTORIK
Torpa stenhus ligger på en rektangulär platå beläget vid den s.k. Lillsjön som utgör en vik av sjön Åsunden..
Platån avskiljes mot landsidan av en vallgrav som idag delvis är igenfylld. Det är osäkert om vallgraven ursprungligen varit fylld med vatten.
Torpa gård lär ha funnits redan under slutet av 1300-talet. Äldsta bevarade skriftliga källmaterialet, är ett pergamentsbrev, daterat i Vadstena 9.2.1513. I detta omtalas ”Stenhuset på Torpa gård”
Under Sten Sture d. Ä:s tid uppfördes det äldre Torpa av häradshövdingen i Kind och lagmannen i Tiohärad,
riksrådet Arvid Knutsson (Store), alltså på slutet av 1400-talet.
Det finns en hel del motsägelsefulla uppgifter och meningarna går isär om hur byggnaden under åren förändrats. Torpa stenhus är ursprungligen en medeltida försvarsanläggning med en stomme byggd i natursten och
tegel. Sannolikt har stenhuset från början varit hälften så långt som idag. Trapptornet kan ha tillkommit under
1500-talets förra hälft men det finns också meningar om att det kommit till i samband med en större omfattande
modernisering och utvidgning på 1550-talet1. Då förlängdes huset åt söder, så att det blir dubbelt så långt, dessutom tillkommer ett trapptorn åt öster. De äldre trapporna i murarna behölls, vissa passager murades igen, troligen vid denna tidpunkt, vilket det också finns tydliga spår av idag. Det råder också delade meningar om huset
från början hade tre eller fyra våningar.
Riddarsalen ingick i det ursprungliga stenhuset innan den södra delen och trapptornet byggdes. I samband med
tillbyggnaden 1550 finns också indikationer på att våningsindelningen i den ursprungliga delen förändrades.
Utifrån ovanstående har förmodligen rumshöjden varit lägre och det verkar som golvbjälklaget är sänkt. Rummet under är idag endast någon meter högt. Anledningen till varför man sänkte bjälklaget kan ha flera orsaker.
Den troligaste, om det är gjort 1550, var att man ville ansluta till den nyare delen med sin våningsindelning och
rumshöjder på c. 4 meter. Spår av annan bjälklagsnivå har inte påträffats. Däremot kan de fragment av träplugg
och andra trädetaljer som är inmurade i väggen vara gjorda för fastsättning av annan inredning eller rumsindelning.
1620 inträffar nya smärre förändringar, främst invändigt. Från den tiden stammar utvändigt portalen i sten med
Gustav Eriksson Stenbocks och Beata Margareta Brahes vapen.
Taket i riddarsalen har troligen sitt ursprung från denna tid och som August Hahr skriver ”Dess dekoration med
svulstiga rankor, blomkalkar, fruktknippen, ymnighetshorn, genier, bröstbilder eller helfigurer i tidskostym hör
otvifvelaktigt till 1600-talets början”.
Några årtionden senare övergavs stenhuset som bostadshus. En bekvämare bostad i trä uppfördes i närheten.

BESKRIVNING AV RIDDARSALEN
Riddarsalen är ett praktfullt rum med muralmåleri, dekorerat trätak och vackra snickerier. Väggmålningarna är
sannolikt från mitten av 1500-talet - 1500-talets slut och utgör en dominerande del av rummet tillsammans med
det rikt dekorerade taket. Motiven runt och i fönsternischer samt dörromfattningar innehåller dekor i gråskalor i
form av arkitekturdetaljer och beslags-, blom- och djurornamentik. Väggfälten rymmer hjortar, drivet målade i
en scen med antydan till ett landskap. Runt och i fönsternischerna ett bjälklag uppburet av kolonner och postament nedtill, i valvhjässorna finns snäckformer, änglar samt växt- och blomornament. Beslagsornamenten är
mer kraftfullt målade än hjortmotiven och är modellerade med grått i olika valörer.
Runt de 3 dörröppningarna finns omfattningar i bemålat trä, troligen från 1600-talet, rikt bemålade i olje- eller
temperateknik, ommålade vid något tillfälle (1620?). Särskilt utmärkande är dörromfattningen mot sydväst
Dörromfattningarna i trä har inte från början tillhört rummets inredning. Troligen, enligt vissa uppfattningar,
skulle den större omfattningen ha funnits placerad på andra sidan dörröppningen i gången mot sydväst.
Under nuvarande dörromfattningar i trä, döljer sig målade omfattningar med pilastrar i form av hermer. Nedtill
i bröstningshöjd finns draperimålningar i fragmentariskt skick som döljer minst två olika utföranden från olika
epoker.
1
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Figur 1. Detalj från nischvägg, nisch1, vägg mot nordväst. Parti där bemålningsskikt 1 skymtar fram under skikt 2. Bemålningen ligger direkt på sista tunnputsskiktet och är något ”varmare” till sin karaktär.

Det finns även fragment av draperimåleri längs taklisten som sträcker sig ca 40 – 50 cm ned på väggen, som
delvis är förödd under friläggningen och delvis ligger under ett tunt vitt måleriskikt (figur 5).
Enligt en källa skulle nedre bröstning och draperimålning längs taklisten tillsammans med takmålningarna
utgöra tidigaste måleriet. Senare skulle hjortarna samt omfattningarna runt fönstren tillkommit och draperingen längs taklisten slopats. Senare har den låga bröstningen höjts och övermålats samtidigt med de nedre delarna av fönsteromfattningarna2.
Denna uppfattning strider mot den skiktföljd vi kunnat iaktta. Vi kan konstatera att hjortmotiven, nedre bröstning och underliggande skikt i och runt nischer ligger på samma skikt. Draperier längs taklist och övre högre
bröstning har tillkommit senare, inte nödvändigtvis samtidigt.

TEKNISK BESKRIVNING
STOMME – PUTS
Väggarna består av natursten, och kan ha varit fogade med lerbruk. Fönsternischerna, valvkapporna är slagna
med bränt tegel ned till brösthöjd. Väggarna är putsade (ev. kalkavfärgade) i flera omgångar med olika typer av
bruk, på huvuddelen av väggarna klart urskiljbara skikt med olika karaktär och kulör. Putsskiktet närmast muren är ljust grårosa och varierar mycket i tjocklek. Det är troligen ett utfyllnadsskikt (stockningsskikt), är bindemedelsrikt och hårt med varierande ballastinnehåll. Ingen bemålning har kunnat påträffas på detta skikt. Följande skikt är gråare och kallare (något rödare), inte fullt lika fett. Inte heller detta innehåller som vi kunnat se
något färgskikt.
2

Ur ”Slott och Herresäten”, band 2, Malmö 1968, sid. 90
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Skikt tre är snarlikt de första i kulör (mer brungult)
men är tunnare och mer lerhaltigt (se också tillstånd).
Också detta skikt varierar i tjocklek med mindre ballastinnehåll. Sista nu synliga tunnputs är c. 1,5- 2 mm
och hårt. Det är gulrosa med tydliga korsstrukna penseldrag och utgör första dekorskiktet som rymmer
hjortar, beslagsornament och låg bröstning med draperingar (figur 4, 6).
Vi har inga entydiga indikationer på att det skulle
finnas ytterligare skikt under första stockningsskiktet.
Emellertid har vi funnit fragment av bemålning med
en helt annan färgskala i sektion NO:0-2 vid golvnivå
till vänster om dörröppningen (figur 8). Om detta parti
ligger under stockningsskiktet eller hör till något av de
överliggande skikten är inte klarlagt. Med tanke på
Figur 2. Parti från välvhjässa, nisch 1, nordvästvägg.
stenhusets historia är det inte otänkbart att det kan
Skuggningar och ljusdagrar utfört mot grå bottenton och
finnas tidigare skikt under nedersta stockningsskiktet. svart bakgrund.
Ytterligare en tanke som dykt upp under arbetets gång
är att man, i samband med den stora utökningen av stenhuset runt 1550-talet med förändrad våningshöjd i äldre
delen, putsade om hela huset med likartat putsbruk3. Något som möjligen kan styrka antagandet är att första
putsskiktet har ganska stor överensstämmelse med den puts som påträffas i den igenmurade trappgången till
plan 3. För att helt fastställa detta bör en fullständig utredning göras. (se vidare resultat- slutsats).
Tabell 1 Sammanställning av putslager.
Putsskikten på vissa ytor är i princip obefintliga eller är mycket tunna.
1

Grårosa puts med grov yta, hård.

2

Grårosa tunn avfärgning/tunnputs i något avvikande kulör som puts 1.

3

Gulbrun lerhaltig tunnputs. Partiellt porös med dålig intern bindning.

4

Befintlig gulrosa avfärgning/ytputs med tydliga korsstrukna penseldrag. 1:a dekorskiktet – hjortar, beslagsornament, låg bröstning med draperingar.

Spår av tidigare konstruktioner ?

Dymlingar, träplugg och fragment av brädor påträffas lokalt inmurade i putsen. Vi har inte letat efter spår av
tidigare träkonstruktioner metodiskt utan har mer eller mindre ”träffat på” under arbetets gång. Dymlingar har
vi bl.a. funnit på 3,5 m höjd samt under bröstningsnivå mellan 0 till 0,5 m. Vi har i vissa fall också kunnat lägga märke till fragment av korroderad metall (spik) i pluggarna.
En c. 1 m lång bjälke? inmurad i västvägg, i hörn mot södervägg, delvis synlig.

MÅLERITEKNIK
Den idag dominerande bemålningen ligger på två skikt (utförda vid två olika tillfällen) och med olika tekniker.
Motiven runt och i fönsternischer verkar vara övermålade ganska tidigt med kalkfärg i vit bottenkulör med
dekor svarta och grå nyanser.
SKIKT ETT:

Måleriet är drivet utfört. Färgskiktet är svart/svartbrunt och partiellt ganska transparent. Måleriet är utfört direkt
på sista tunnputsskiktet och utgörs av konturer och skuggningar. Skuggningarna är modellerade med samma
3
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kulör som konturer. Färgskiktet är väl bundet till ytan (al fresco ?). Utförandet är främst utmärkande på väggpartier med hjortar. I valvhjässorna och troligen också på nischernas väggpartier (vilket inte gått att säkerställa),
är måleriet mer tredimensionellt med skuggningar och ljusdagrar utfört mot en svart bakgrund, figurer med grå
bottenton, svarta och vita idragningar samt konturlinjer förekommer också (se figur 1 och 2).
SKIKT TVÅ:

Bemålningen är utförd på en vit kalkavfärgad undermålning och ligger delvis över föregående skikt, i och runt
nischerna i ganska stor omfattning. Det dekorativa bemålningsskiktet är något mer pastost än föregående och
eventuellt applicerat direkt i den fuktiga bottenmålningen. Dekorelementen är utförda på en ljusgrå botten med
svarta och vita idragningar. Skuggningar och ljusdagrar är schatterade med svart och vitt.

Figur 3. Detalj från nordvästvägg. Skuggningar
bl.a. utförda med skrafferingar (kors och linjer).
Tekniken utgör ett undantag och är sannolikt utfört
senare. Tekniken påminner mer om utförandet i
taket samt drapering längs taklist se figur 3.

Figur 4. Detalj från vägg mot söder.
Fragment av tidig låg bröstning i form av
draperingar.
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Figur 5
Bild till vänster. Fragment av draperimålning längs
taklist på östvägg.
Bild nedan, detalj med skrafferingar. Se också figur 1.

ÖVRIGA SENARE SKIKT

Fragment av senare bemålningar påträffas på partiellt över hela väggytan. Under gipslagningar finns spår av ett
flertal skikt som har lite olika karaktär. Det finns spår av rött och i vissa fall gult i de övre skikten (limfärg
fuktkänsligt)
Senare bemålningar som inte har med skikt 1 eller 2 att göra kan om än inte tidsbestämmas i alla fall kategoriseras med den informationen vi har idag på följande sätt:
Draperingar längs taklist
Troligen limfärg men har partiellt en tendens att med svårighet
lösa sig i fukt. Kan förväxlas med skikt 2 men är målat i annat
maner. Kan var samtida med taket.

10

Övermålningar i gråskalor

Förekommer i bröstningsnivå. Kan var samtida med draperingar
längs taklist. Osäkert om det är kalkfärg. Förekommer i ganska
stor omfattning på hörnvägg, östvägg.

Övermålningar med röda fragment

Troligen limfärg. Förekommer partiellt i nischer främst på nordvästvägg men också i bröstningsnivå på övriga partier.
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Tabell 2 Sammanställning färgskikt
Nr

Beskrivning

1

1:a dekorskiktet – hjortar, beslagsornament, låg bröstning
med draperingar samt första skiktet i och runt fönsternischer.

2

Vit (bruten) delvis över ytan med grå och svarta dekorelement, lika skikt 1. Förekommer tydligast i och runt fönsternischer dock ej i hjässan (se figur 1) . Verkar ha fungerat
som ommålning där äldre dekorelement sparats.

3

Vit limfärg eller kalkfärg partiellt fuktkänslig.

4
5…

Ljust rosa kalkavfärgning eller limfärg?
Etc.

Figur 6.
Överst:
Detalj av parti på vägg mot sydost. Ursprunglig dekor som hör till beslagsornametik
runt fönsternischer och är samtida med låg
bröstning. Delvis bättringsmålad/kompletterad. Detta är enda partiet där
det finns bevarat måleri som visar avslutning
nedtill.
Bild till vänster:
Fragment av nedre tidigare drapering. Se
även figur 4.

ANALYS

Inga instrumentella analyser är utförda med hänsyn till vare sig pigmentinnehåll eller bindemedel. Pigmentinnehållet de första skikten är sannolikt bensvart, sotsvart en blandning svart och kalk samt ren kalk för vita idragningar (ljusdagrar). Det är också sannolikt att de första skikten är ren kalkfärg. De senare skikten (övriga
skikt) är antingen ren kalkfärg som är dåligt karbonatiserad, eller blandteknik. Nästföljande skikt är med stor
sannolikhet limfärg.
Fragment av kolpartiklar påträffas partiellt i såväl putsskikt som färgskikt.
Beroende på vilka partier man betraktar varierar putsskikten avseende karaktäristik, nedbrytningsgrad och hur
tjockt putsen är applicerad varierar på väggarna. Detta har inneburit vissa svårigheter att okulärt identifiera och
härleda putsskikten och måleriskikten till varandra. Resultat av redovisade puts- och färgskikt är heller inte
fullständiga eller slutgiltiga.
Se vidare Resultat – slutsats.
11
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TIDIGARE ÅTGÄRDER
Beträffande skriftligt källmaterial finns inte mycket dokumenterat före 1924 när det gäller åtgärder. Senare
genomgående restaureringen finns både beskriven i källmaterial och kan verifieras okulärt i rummet, bl.a. genom tydliga spår av åtgärder på väggarna efter friläggning och konservering, men också av årtalsmarkeringar
(1930) och anvisningar i taket.
Väggarna har genomgått en rad förändringar under lång tid. Som nämnts tidigare ligger de två tidigaste bemålningsskikten nu synliga. Väggarna har senare varit övermålade åtminstone 2 –3 gånger, kanske 4. Av dessa är
minst ett limfärgsskikt, sannolikt också det dekorerat. Rosa, röda och gulröda fragment har påträffas på något
av dessa skikt. Även limfärgsskikt med grå och svarta fragment finns.
Vid restaureringen på 1930-talet gjordes ganska stora restaureringsarbeten i riddarsalen både vad gäller väggar
och tak. Väggarna frilades helt eller delvis från överliggande skikt och man kan anta att upptill 3-4 skikt knackades bort. I samband med detta ganska stora arbete, säkrades skadade partier med gips innan friläggningen påbörjades (figur 7). Under gipslagningarna finns rester kvar av senare bemålningsskikt.
Samtidigt med gipslagningarna verkar det som väggarna också injekterats. Spår av injekteringar kan skönjas
idag i form av hål efter injektering samt rinningar efter bindemedel, främst på öst- och sydvägg (figur 8).

Figur 7
Principskiss på tidigare lagning med gips.

Tabell 3 Tidigare åtgärder för Riddarsalen. Sammanställt källmaterial från Riksantikvarieämbetet.
Årtal
1929-1930

Källa
Bjälkar

Lagning av bjälkar samt i salen däröver

Tak

Konserverat, rengjort och retuscherat

”

Väggar

Övermålad dekorering framknackad, konserverad och
retuscherad
Renoverade

”

5 st till hälften igenmurade upptagna till ursprunglig höjd.
Glas från corps de logi.
Virke från stenhuset.

”

Dörromfattningar
1930

Fönster

RAÄ

”

Sammanställning av tidigare åtgärder, teknisk beskrivning
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Puts med dekorativa element har frilagts från överliggande skikt. Fragment av flertal färgskikt av övermålningar påträffas, främst runt och under gipslagningar. När väggarna frilades 1930 säkrades väggarna med
gips innan arbetet igångsattes. Gipslagningarna är gjorda i lakuner och instabila partier med viss överlappning av originalmåleri, figur 7.
Retuschering eller förstärkning av originala dekorfragment kan inte iakttagas. Däremot förekommer en hel
del ”bättringsmålning” och retuschering över större partier som också putslagats.
Spår av tidigare injekteringar har kunnat identifieras i form av hål efter injektering och rinningar. Hålen har
en diameter på ca. 3-4 mm.
Putslagningar från flera epoker.
o Senare putslagningar i cement eller kalkcement troligen från 1929 -1930 runt och i fönsternischer då fönsterparter togs upp. Eventuellt har putslagningar även gjorts senare.
o Kalkputslagningar med mer lerhaltig puts (1700-tal?)
o Lagningar med kalkputs troligen från 1900-tal.
o Gipslagningar som också utgjort säkring innan nedknackning.
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Figur 8
Fragment av tidigare bemålningsskikt ?
Bilden tagen efter åtgärd.

Figur 9
Detalj från vägg mot norr nisch 1. Rinningar
efter tidigare injekteringar

TILLSTÅND
Bevaranderelaterat tillstånd

I stort sett samtliga väggytor har likartat bevarandetillstånd. Stora delar av dekoren, främst övre partier i och
runt nischer, är tämligen välbevarade, förutom de mekaniska friläggningsskador som förekommer över hela
ytan (exempel figur 10).
Väggytorna har under åren lagats i relativt stor omfattning vid flera tillfällen och olika lagningsmaterial, både
kalkhaltig puts, gips och cement/kalkcement förekommer. För det mesta överlappar lagningarna ursprungliga
ytor i större eller mindre omfattning, lokalt i mycket stor omfattning. Lagningar förekommer främst i bröstningspartiet där ytan är mycket fragmentarisk och inrymmer liten del sammanhängande hela dekorelement. I
valvhjässorna Norrvägg sektion NV:N2 och östvägg sektion ÖV:N1 förekommer också större putslagningar.
Upptill mellan bröstning och tak är väggarna i huvudsak lagade med gips som bl.a. haft till syfte att säkra och
punktfästa främst blåsor och brustna blåsor (se figur 7) innan friläggning på 1930-talet. Putslagningar med
grövre kalkbruk återfinns främst längs golv och taklist. Lagningar gjorda innan 1930 är utförda med ett gulbrunt leraktigt bruk. Fragment av tidigare övermålningar finns kvar efter friläggningen 1930, bl.a. drapering vid
taklist. De har delvis mycket dåligt fäste till underlaget vilket troligen varit en bidragande orsak till de betydande materialförluster ägt rum vid friläggningen.
Vägg mot söder skiljer sig från övriga med avseende på bevarandetillstånd och skadebild. Väggen är putslagad
över en tämligen stor yta, från mitten mot väster är den helt omputsad, troligen överputsad och bättringsmålad.
Hjortmotivet och motiven runt nisch är mycket fragmentariska och en hel del bättringsmålning trol. från –30
talet förekommer se bilaga 1 ”Vägg mot sydost”.
En avvikande oförklarlig retusch/bättringsmålning påträffas på nordöstra väggen i sektion 5-6. Den är rödaktig
och påträffas inte någon annanstans (se bilaga 3 bild 11).
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Skador

Skadebilden varierar avsevärt mellan de olika väggarna och partier på dito. Väggarna är smutsade och bär
dessutom på rester efter friläggning av tidigare överkalkning och limfärg. Smutsen avsätter sig tydligast på
avsatser och ojämnheter. Övermålningsresterna finns över hela ytan och bildar en vit slöja som visar sig särskilt
tydligt på mörka partier vilket, speciellt i vissa vinklar, gör att dekoren framträder otydligt (exempel figur 10).
En bred spalt mellan vägg och tak med öppet bjälklag bidrar till smutsavsättningen på väggen mot nordost.
Främsta skälet till åtgärder i riddarsalen är putsens status. Spjälkning mellan putsskikt och ytputsskikt samt
bemålning förekommer med olika grad och omfattning. I vissa fall är puts och ytskikt mycket instabila.
Spjälkning i ytputsskikt och bemålningsskikt förekommer lokalt i stort sett över hela ytan. Djupare spjälkning
och blåsbildning i putsskikten förekommer i begränsad omfattning och gör tillsammans med sprickor putsen
och ytskikt instabila. Allvarliga spjälkningar där ytputs och ytskikt sviktar påtagligt och risken för bortfall är
överhängande förekommer främst i bröstningsnivå, bl.a. vägg mot nordost, sektion 0-2 och vägg mot sydväst i
bröstningsnivå.

Figur 10. Detalj från hjässa i nisch 1, nordvästvägg, under rengöring. Vit slöja till vänster
och friläggningsskador.

Tabell 3 Sammanställning av skadebilder.

Djupare spjälkning mellan putsskikt
”boom”.

•

Spjälkning mellan ytputsskikt och
färgskikt
Sättningssprickor i stommen

•

Förekommer i olika grad och omfattning. Kraftig spjälkning med blåsbildning och bortfall som följd förekommer i
ganska liten omfattning. Vissa partier var mycket sköra
och sviktade avsevärt vid beröring.
Förekommer partiellt i stort sett över hela ytan

•

En stor sättningsspricka på vägg mot söder.

Löst tegel

•

Skador orsakade av tidigare åtgärder

•

Förekommer i fönsternischerna och särskilt påtagligt i
valvhjässorna.
Uppdraget ytskikt, flagning, orsakat av bindemedelsrester (se figur 11).
Friläggningsskador.

Se även inritningar bilaga 1 och 2
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ÅTGÄRDER
AVGRÄNSNINGAR

Ytor med djup ”boom” eller hela ytor med ytligare spjälkningar och som bedömdes vara stabila har lämnats
utan åtgärd. Äldre gips- och putslagningar har i huvudsak lämnats. Vissa lagningar, främst gipslagningar, som
ansågs försvåra injekteringsarbetet har avlägsnats och ersatts med nytt bruk.
DOKUMENTATION

Samtliga väggpartier har fotodokumenterats både i sin helhet och i detalj under arbetets gång. Väggarna mättes
upp i 1-meterssektioner och avgränsades med vertikalt hängande snören som sattes fast i taket. Varje snöre fick
en markerad mittpunkt på väggens halva höjd, avvägd med laser. Väggarna fotograferades från sex meter. Avståndet mättes upp och markerades ut med maskeringstejp. På så vis har vi kunnat fotografera varje sektion på
rätt höjd och med samma avstånd, nischerna undantaget.
Skador, tidigare kompletteringar och lagningar har dokumenterats mycket noggrant och ritats in på fotomaterialet genom 2-3 transparenta filmer per sektion (en eller två meter). Markeringarna har delats upp i grupper enligt
följande:
Skador

Djup och ytlig spjälkning (boom)
Bortfall

Tidigare lagningar

Äldre och senare putslagningar och gipslagningar

Svårdefinierad yta

Partier som är osäkra i något avseende där det har varit svårt att
kartlägga informationen och att de antingen är mycket nedbrutna
eller omputsade.

Dokumentation

Rester och fragment av tidigare konstruktioner

I rapporten redovisas inte alla grupper av inritningar. I bilaga 1 och 2 finns alla väggytor och inritningar i form
av tidigare lagningar. Exempel på heltäckande dokumentation (figur 13) där vi redovisar vilka partier som injekterats för att visa förhållandet mellan partier med ”boom” och insats.
Originalmaterialet finns arkiverat och tillgängligt på K-KONSERVATOR.
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Figur 11. Parti från välvhjässa, nisch 1, sydostvägg. Omfattande skador med äldre bindemedelsrester (organiskt ej
analyserat) som ”drar” upp ytskiktet.

Koder – hänvisningar

Följande uppdelning har gjorts för väggsektioner och övriga dokumenterade ytor. Varje sektion får en kod.
T.ex. för nordväst blir första enmeterssektionen, från vänster till höger, NV:0-1, nästa NV:1-2 osv. Nisch benämns N, dvs. NV:N1, för hjässa NV:N1:H, för vägg mot väster NV:N1:V osv. Inom varje sektion finns det
också möjlighet att koda ytterligare ytor som ex. skador, fotograferade partier etc.
NV

Vägg mot nordväst

ÖV

Vägg mot norr

SV

Vägg mot sydost

VV

Vägg mot söder
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Figur 12. Parti från välvhjässa, nisch 1, sydostvägg. Omfattande skador med äldre bindemedelsrester (organiskt ej
analyserat) som ”drar” upp ytskiktet.

Rasterförklaringar
Tidigare gjord putslagning

Tidigare gjord gipslagning

Svårdefinierad yta

Övermålad originalputs

Ytlig spjälkning
Djupare spjälkning
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Figur 13.
Exempel på inritningar. Sektion SV:7-8. Gula markeringar
anger injekterade områden

Figur 14.
Endast partier med ”boom” inritade.

METOD OCH MATERIAL

Ytorna rengjordes med mjuk borste och dammsugare. Instabila partier med större eller mindre hålrum injekterades med ”Gotlandstrean”, något mindre spjälkningar injekterades med Ledan D1. Instabila spjälkningar i
ytskikt, stabiliserades med kalkmjölk/primal AC 33. Före injektering förvattnades partiet med vatten tillsatt
etanol c. 30-40 %. Ett fåtal av tidigare instabila gipslagningarna har förhindrat en tillfredställande injektering av
putsen och därför avlägsnats. I vissa fall har gipslagningar avlägsnats på grund av att de överlappat dekor eller
av estetiska skäl då de påverkat helhetsintrycket negativt (se bil. 3. bild 1-4). Håltagning för injektering med
kanyler har gjorts med borrmaskin och med olika dimensioner på borr från 2 – 4 mm Ø.
Väggarna rengjordes slutligen med wishab-svamp med tillfredsställande resultat. Vissa partier har även rengjorts försiktigt med en vatten/etanol – blandning (figur 10).
Putsskikten i välvhjässorna är mycket känsliga och tenderar partiellt att lossna. Stora partier sviktar påtagligt
och det fanns ett behov av att innan arbetet sattes igång, ha någon form av stödanordning för att säkra instabila
partier. Vi behövde något som gav tillräckligt stöd och kunde spänna mot arbetsområdet men som också var
flexibelt och kunde ge med sig. Vi hade också behov att ställa in olika avstånd (höjder). Ett metspö av periskopmodell kom väl till pass.
Skador med bortfall utfylldes dels med ett grovt kalkbruk i djupare lakuner Gotlandskalk sand 1:3, finare ytskador med 1 del ( 1 del kalk + 3 del siktad gotlandsandsten ) + 1 del injektionsbruk med dolomitkross ( målarkalk) blandningen pigmenterades för att få rätt kulör utan att behöva retuscheras.
Retuschering har utförts med kalkvatten och pigment företrädesvis på nya putslagningar men också partiellt och
mycket sparsamt på mindre bortfall på originalytor, främst linje dragningar. En rosett på norrvägg, sektion 4-5
kompletterades delvis efter det att en äldre lagning avlägsnats se bilaga 3 bild 5-8.
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INJEKTERING - ANVÄNDA MATERIAL
Material

Anmärkning

Gotlandstrean

1 del kalkdeg av våtsläckt gotlandskalk
3 del ballast
2 del polestar
5 del gotländsk sandstensmjöl
1 del vatten
Ca 15% Klucel
Vid behov tillsättes extra vatten
2,5 del kalkmjölk
1 del Primal AC33
Vatten vid behov

Kalkmjölk med Primal AC33

Innehåll

Ledan D1
Kalkvatten

Gotlandstrean har fungerat med tillfredsställande resultat. En nackdel var att den hade en viss tendens att sedimentera i sprutan. För att motverka detta tillsattes förtjockningsmedel. Vi valde Klucel 10% löst i etanol, ett
lämpligt material med låg bindkraft och som i inte löser sig i vatten och kan bibehålla ballasten jämnt fördelat i
bruket.
I de fall putsen spjälkat har möjligheten att injektera nytt bindemedel varierat. I de fall där det finns hålrum med
en någorlunda hård puts som visserligen kan vara nedbruten har det varit ganska enkelt att få in injekteringsmaterial. Den nedbrutna putsen ligger mer som urskiljbara fragment eller korn.
I andra situationer har det varit svårare beroende på att putsmaterialet varit bindemedelssvagt (eventuellt lerhaltigt) och svällt vid förvätningen samt injekteringen och därmed minskat möjligheterna att få in något bindemedel. Vi har kunnat se i vissa fall att partier där putsen legat i dagen är den kraftigt vittrad och saknar bindkraft
helt. Putsen är troligen skikt nr tre. Den är brungul, lerhaltig och kan på ett eller annat sätt ha lakats ur.
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SAMMANFATTNING
DISKUSSION

Det är inte alldeles tydligt hur putslagren och måleriskikten kommit till och vilka skikt som hör till vilka, för
detta krävs mer genomgripande och fullständiga undersökningar.
Det är troligt att väggarna under nuvarande skikt med hjortar, nedre bröstningslinje och beslagsornamentik i
och runt nischerna, har haft ett annat utseende och karaktäristik. Med utgångspunkt från vad vi okulärt kunnat
hitta är det möjligt att väggarna putsades om tillsammans med övriga delar av huset under den större ombyggnaden i mitten av 1500-talet med en fet hård puts ( se Teknisk beskrivning, Stomme – puts). En puts som har
mycket stor likhet med putsbruk i igenmurad trappa mot nordost. Dominerande dekor ligger idag på det översta
av tre tunnputsskikt. Med detta i åtanke måste väggarna i riddarsalen ha haft ett annat utseende strax efter ombyggnaden och nuvarande dekor tillkommit någon gång i slutet av 1500 – omkring 1600.
En annan möjlighet är att första stockningsskiktet är ursprungligt och att det är en ren tillfällighet att det finns
likheter mellan detta och putsen i igenmurad trappa. Om detta är fallet kan tunnputsskikten kommit till mycket
tidigare och dekoren med hjortar och draperingar kan vara från 1550 –talet, alltså i samband med ombyggnaden.
Hjortmotiven, nedre bröstning och beslagsornamentik i och runt nischer är målade på samma skikt, det råder
det ingen tvekan om. Den högre bröstningen har kommit till senare och döljer såväl nedre bröstning som den
fortsättning på beslagsornamentik runt nischerna som man kan se fragment av på ett parti på vägg mot sydost
(ostsydost) (figur 6).
Vad gäller senare bemålningsskikt är det svårt att nu överhuvudtaget göra några antaganden. För att kartlägga
dessa krävs en fullständig utredning med instrumentella analyser.
Ytterligare några frågor som det skulle vara intressant att får svar på:
1. Kan snickeriernas sekundära bemålning vara samtida med takets nuvarande utseende med tanke på manér och utförande?
2. Kan snickerierna i så fall flyttats in i riddarsalen när taket målades?
3. Hur såg taket ut innan?, dvs. innan hjortmotiven kom till.

Figur 15.
Resonerande skiss på epoker och utförande.
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FRAMTID

Det finns behov av att det i en framtid att görs en ordentlig undersökning och teknisk analys av puts och färgskikt i Riddarsalen samt stenhuset som helhet. Detta inte minst för att säkerställa hittills förekommande antaganden utan också för att få en bättre bild stenhusets historia samt bidra till kännedom om material och tekniker
för tiden i ett större perspektiv. Undersökningen kan/bör också kompletteras med andra undersökningar som ex.
dendrokronologi på bjälkar och andra träkonstruktioner.
Tak och snickerier är i behov av åtgärd. Det är viktigt att dessa åtgärdas så snart som möjligt.
Vård och skötsel

Torpa stenhus utgör en unik och autentisk kulturskatt som till varje pris skall bevaras. Därför är det också viktigt att stenhuset och i synnerhet rum som är av särskilt värde hanteras med varsamhet. Vi har under arbetets
gång kunnat konstatera att väggytor snabbt smutsas ned. Under de år vi varit i riddarsalen har smuts och damm
återdeponerats på väggytor i ganska stor omfattning. Spiskransen på norrväggen har redan omfattande lager
damm, ytor som rengjordes år 1 (2001). Till Torpa stenhus kommer årligen flera tusen besökare. Det är ofrånkomligt att dessa drar in betydande mängd smuts som på golvet i riddarsalen förvandlas till ett fint damm och
som under många fötter rörs upp och avsätter sig på alla ytor i rummet. Det är därför mycket viktigt att golvet
städas noggrant och med tätare intervall.
Vi rekommenderar följande:
 Se över städrutiner av golv i stenhuset, särskilt i riddarsalen.
 Efterkontroll – återbesiktning av väggar vart 5 år. Eventuellt upprättas avsyningsprotokoll.
 Rengöring av väggar och andra känsliga ytor vid behov. Skall utföras av konservator, ev. i samband
med efterkontroll.
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BILDFÖRTECKNING
Figur/
Bild nr

K-Konservators bildnummer

1

2001.601.12_S_Fix

Detalj från nischvägg, nisch1, vägg mot nordväst. Parti där
bemålningsskikt 1 skymtar fram under skikt 2. Bemålningen
ligger direkt på sista tunnputsskiktet och är något ”varmare”
till sin karaktär.

2

2001.603.21

Parti från välvhjässa, nisch 1, nordvästvägg. Skuggningar
och ljusdagrar utfört mot grå bottenton och svart bakgrund.

3

2001.602.11

Detalj från nordvästvägg. Skuggningar bl.a. utförda med
skrafferingar (kors och linjer). Tekniken utgör ett undantag
och är sannolikt utfört senare. Tekniken påminner mer om
utförandet i taket samt drapering längs taklist se figur 3.

4

2003.032.18

Detalj från vägg mot söder.
Fragment av tidig låg bröstning i form av draperingar.

5

2002.010.24
2002.010.27

Fragment av draperimålning längs taklist på östvägg.
Bild nedan, detalj med skrafferingar. Se också figur 1.

6

2003.032.21
2003.032.23

Detalj av parti på vägg mot sydost. Ursprunglig dekor som
hör till beslagsornametik runt fönsternischer.och är samtida
med låg bröstning. Delvis bättringsmålad/kompletterad.
Detta är enda partiet där det finns bevarat måleri som visar
avslutning nedtill.
Bild till vänster:
Fragment av nedre tidigare drapering.

8

2003.022.2

Fragment av tidigare bemålningsskikt ?
Bilden tagen efter åtgärd.

9

2002.009.24

Detalj från vägg mot norr nisch 1. Rinningar efter tidigare
injekteringar

10

2001.603.21

Detalj av figur 2

11

2003.021.18

Parti från välvhjässa, nisch 1, sydostvägg. Omfattande skador med äldre bindemedelsrester (organiskt ej analyserat)
som ”drar” upp ytskiktet.

1-4

5 -8

9-10
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Bilaga 3
2001.602.06
2001.602.13
2001.602.20
2003.031.24

2001.600.06
2001.601.26
2001.602.02
2003.033.03

2001.603.09

Lokalitet

Exempel borttagning av äldre gipslagning, putslagning och retuschering.
1. Större gipslagning NV:N1:V innan åtgärd.
2. Detalj av bild 1. Arbetet påbörjat med att avlägsna
gipslagning. Lagningen överlappar stor del av originalytan.
3. Lagning med nytt kalkbruk. I nedre vänstra hörnet
infärgad fin ytputs.
4. Efter åtgärd med enklare retuschering
Exempel borttagning av äldre gipslagning,
5. Innan åtgärd.
6. Detalj
7. Äldre gipslagning avlägsnad. Stocknings- och ytputs injekterad och konsoliderad.
8. Parti efter åtgärd. Partiet putslagat och rekonstruerat
Lagning och konservering av valvhjässa.
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2001.603.11

9. Sviktande parter stöttas med metspö av pariskopmodell.
10. Detalj av ovanstående. Fog och tegel skymtar fram
under putsen.

11

2002.009.22

12

2001.603.38

Detalj från vägg mot nordost. Rödaktig retusch / bättringsmålning
Bild tagen mot hörn mot väster. Hjort till höger efter
rengöring av smuts och övermålningsrester. Hjort till
vänster ej åtgärdad.

13

2002.009.20

Kraftig boom med allvarligt sviktande puts. Sektion
NO.1-2. Före konservering.

14

2002.009.28

Kraftig boom med allvarligt sviktande puts. Sektion
NO.1-2. Efter injektering konsolidering och putslagning.

BILAGOR

1.

Elevationer med inritningar.

2.

Nischer med inritningar.

3.

Bildbilaga

4.

CD med rapport och bilagor

KÄLLOR OCH DOKUMENTATIONSMATERIAL
Bilder

Utöver bilder som redovisas i rapporten finns en stor mängd digitalt material förvarade hos K-Konservator.
Källor

-

Slott och Herresäten, band 2, Malmö 1968
Eckerholm, Lena och Sundelius, Maria TorpaStenhus – Från medeltida herresäte till nutida turistmål.
Falun 2001
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