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INLEDNING
Bakgrund
Konserverings och restaureringsåtgärder på inredning och inventarier utfördes under tiden december
2005 till februari 2006.
Bänkinredning, väggar och tak åtgärdades av målerifirma medan altaruppsats, altarring, predikstol och
orgelfasad samt inventarier restaurerades av K-Konservator med underentréprenörer.
Byggnadshistoria, förändringar och händelser
Kyrkan byggdes i sten 1824 efter ritningar av arkitekten Johan Carlberg vid Kungliga
Överintendentsämbetet och ersatte då en äldre kyrka från 1731. Kyrkan är en tidstypisk tidig
nyklassicistisk kyrka med lanternin med flackt takfall och vidbyggd östsakristia som
Överintendentsämbetets arkitekter vid tiden ofta ritade. Exteriören är välbevarad och uttrycker tydligt
byggnadstidens strävanden efter en enkel nyklassicism.
Interiören bär, trots vissa ändringar under 1900-talet, fortfarande prägeln av byggnadstidens
nyklassicistiska ideal. Predikstolen från 1845 uppvisar stora likheter med Mjöbäckssnickaren Johannes
Anderssons arbeten och är sannolikt utförd av honom. Kyrkorummets västra del omgestaltades i
början av 1970-talet genom skärmväggar under läktaren. Altartavlan från 1874 är ett verk av
Boråskonstnären Anders Gustaf Ljungström. Från kyrkans tidigare föregångare återstår 1600talsdopfunten.
(RAÄ Bebyggelseregistret)
Tidigare utförda konserverings- och restaureringsåtgärder
Konservatorsarbeten utfördes på läktarbröstningen av konservatorn Thorbjörn Engblad.
Kyrkan renoverades 1971 under ledning av Göteborgsarkitekten Arne Nygård. Kyrkorummet
ommålades och de tidigare grå nyanserna ersattes av väggar i bruten vit kulör och bänkinredning i
grön kulör. Innertaket målades gult.
(RAÄ Bebyggelseregistret)

Konserveringsrapporten omfattar följande objekt:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Arkitektur, altare
Altarkors
Altarmålning med ram
Altarring
Predikstol; korg, baldakin, skrank
Nummertavlor
Golvur
Orgelfasad
Läktarbarriär

Från kyrkans tillkomsttid (1824)
Från kyrkans tillkomsttid (1824)
1874
Från kyrkans tillkomsttid ? (1824)
1845
1800-tal
1800-tal
1800 - 1600-tal

Vänster – och högerangivelser sker utifrån objektet.
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1. Altaruppsats arkitektur, altare
IDENTIFIKATION
Typ:
Upphovsman/konstnär:
Datering:
Placering:

Altaruppsats, altare
1824
Kor

Dimensioner (cm):
Altaruppsats
Altare

Höjd
Ca 570
94

Bredd
340
197,5

Djup
82

Två kraftiga kannelerade kolonner på postament uppbär en valvbåge. På väggen bakom arkitekturen
finns ett målat skuggparti med geometrisk dekor. Altarbord har släta raka sidor med en profilerad list
mot golv och längs med skivans kant. På framsidan finns skurna bronserade bokstäver IHS.

TEKNISK BESKRIVNING

Altaruppsats före åtgärd

Altaruppsats efter åtgärd

Stomme

Sten (tegel), puts.
Profilerat listverk över altarbord i trä.
Altaret har en skiva av spontade breda brädor, sidorna är klädda med träfiberskivor

Ytskikt

Oljefärg, bladmetall.
Postamenten är bemålade med en mörkgrön lackfärg. Tidigare skikt är mörkare
både gröna och mörkt rödgrå. Kolonnerna och bågens bemålning är utförd i ett
flertal skikt med tjocka fuktkänsliga spackelskikt emellan, under ett gulbrunt
spackelskikt finns ett skikt med tydliga penseldrag vitt – ljusgrå marmorering. Ett
till två tunna grå skikt finns längs ned mot krederingen där bemålningen är mer
stabil.
Under nuvarande metallbelagda ytor finns ursprunglig förgyllning i oljeteknik på
brungul bottenton.
Altarets bokstäver är målade med guldbrons.
Kolonnerna och båge har en tidig ljus marmorering.
Målningen i tympanonfältet och bakomliggande kvaderstensmålning är målade
direkt på putsen.
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TILLSTÅND
Bevarandetillstånd
Stomme
Tidigare utformning av altaruppsatsen med altarkors som centralmotiv hade en
avdelande putsdragen list mellan segmentbågfält och kolonnfält, likt de som är på
sidorna. Denna list avlägsnades sannolikt i samband med att altartavlan sattes upp
1874.
I övrigt kan inga ändringar eller lagningar kan iakttagas.
Ytskikt

Skador
Stomme
Ytskikt

Samtliga ytor är ommålade ett flertal gånger med tjocka spackelskikt mellan
färgskikten. Himmelsmålningen i bågfältet är retuscherat.
Väggen bakom altartavlan har fragment av en bemålning som visar att korset stått
mot en himmelsblå bakgrund inramad av kvaderstenimitation bemålad med
Metallen är kraftigt oxiderad.
Stabil.
Bemålningen på kolonner spjälkar i flera nivåer i huvudsak sker spjälkningen vid
ett tjockt fuktkänsligt gulbrunt spackelskikt, under detta finns ett skikt med ljusgrå
marmorering med tydliga penseldrag, bemålningen från detta skikt och ned mot
stommen är stabil. Postamenten är delvis tjockt utjämnade med spackel särskilt på
horisontala ytor och bakom radiatorer där kraftiga spjälkningar förekommer
partiellt..
Skuggpartiet på väggen bakom kolonner, samt himmelsmålningen i bågfältet har
partiella spjälkningar, bortfall samt hål efter installationer.
Altarets ovansida har sprickor och spjälkningar längs med brädornas fogar.
Samtliga metallbelagda ytor är kraftigt oxiderade.

ÅTGÄRDER
Bågfältets spjälkande bemålning stabiliserades med LMK.( se materialförteckning)
Skador med bortfall retuscherades.
Ommålning och omförgyllning av övriga ytor.
Lösa färg och spackelskikt uppskrapades ned till fullt fast underlag.
Ytorna mattslipades och avtvättades.
Grundning och spackling.
Förgyllning av samtliga metallbelagda ytor.
Altararkitekturen ovan postamenten marmorerades i grått och vitt likt tidigare
skikt, en frilagd referensyta av detta skikt har sparats på insida av södra kolonnen.
Postament och altarbord slätmålades.
Omgivande väggmålning ommålades likt originalmönster i kvaderstensimitation
med emulsionsfärg.
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2. Altarkors
IDENTIFIKATION
Typ:
Upphovsman/konstnär:
Datering:
Placering:

Altarkors
1824
Sakristia

Dimensioner (cm):

Höjd
Ca 320

Bredd
190

Djup

Förgyllt altarkors med törnekrona, svepning och textband med initialerna INRI. Korset har tidigare
tillhört altaruppsatsen och har nu ersatts av altartavlan.

TEKNISK BESKRIVNING
Stomme

Ytskikt

Altarkors före åtgärd

Altarkors efter åtgärd

Träslag; fur.
Korsets stam och arm är sammansatta av limmade delar, en front och två
sidostycken. Törnekrona av tvinnat rep med törnen av metallspikar och träspetsar.
Svepningen är skuren i två stora delar, en på vardera sida om korsstammen, varje
del har ytterligare en del i vinkel över korsstammen fastsatt med trädymlingar.
Textbandet är skuret separat och fastsatt med smidda spik.
Förgyllt kors, korsets metall är mörkare (slagmetall) än textbandet (guld).
Korsets metall är lagd på en tjock kredering.
Törnekronan är obehandlad, svepningen vitmålad i matt sugande vit färg, ej lätt
fuktlöslig.

TILLSTÅND
Bevarandetillstånd
Stommen är intakt, eventuellt har några taggar i törnekronan utbytts från trä till
Stomme
metallspikar.
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Ytor med originalförgyllning finns på korsarmen där svepningen täckt över ytan.
Korsets metall är i övrigt sekundär liksom svepningens bemålning som har
övermålade lakuner.
Skarvar mellan korsets sammanfogade delar har spruckit upp.
Svepningens vinkel över korsstammen har spruckit och fallit isär.
Korsets metall har kraftig spjälkning med pågående bortfall på framsidan. Mindre
spjälkningar finns längs med konstruktionsskarvar på sidorna.
Bemålningen på svepning och textband är i huvudsak stabilt, spjälkningar längs
med svepningens kanter.

ÅTGÄRDER
Stomme

Textband, törnekrona och svepning demonterades. Svepningen var fäst med
smidda spik och ett vinkeljärn mot korsstammen.
Delarna återmonterades med rostfria skruvar
Upphängningens krokar i väggen var bristfälliga och byttes ut.

Ytskikt
Uppskrapning av flagande bemålning. Grundlimning, grundning och kredering
”kallspackling”. Avslipning och isolering med schellack.
Omförgyllning i oljeteknik.
Svepningen ommålades med limfärg.

3. Altarmålning med ram
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IDENTIFIKATION
Typ:
Upphovsman/konstnär:
Datering:
Placering:

Måleri på duk
Signatur AG Ljungström 1874
1874
I altaruppsats kor

Dimensioner (cm):
Dagmått duk
Ram

Höjd
377

Bredd
173
13,5

Djup

Altartavla med motiv, Kristi förklaring.
Förgylld profilerad ram från tiden.

Altarmålning före åtgärd

Altarmålning efter åtgärd

TEKNISK BESKRIVNING
Stomme

Duken är sammansatt av tre vertikala våder, medelgrov duk vävd i tuskaftteknik
sannolikt linne. Skarvarna är omsorgsfulllt sydda så att de bildar en smal rund
ihopfogning på baksidan. Målningen är uppspänd på kilram med horisontalt stag på
mitten och grunderad på ramen.
Prydnadsramen är i trä (fur) med gjutna ornament i hörn och mitt på vardera sidan.
Kraftiga smidda spikar håller målningen på plats i prydnadsramen.
Målningen är fäst i överkant med två vinklade spikar över dragjärnet mellan norr
och sydvägg och står på ett listverk på altaret.

Ytskikt

Målningen är utförd i oljefärg.
Ramen är belagd med slagmetall som är patinerad och tjockt fernissad.
Poliment kunde inte påträffas under den sekundära förgyllningen. Endast
förgyllning i oljeteknik kunde fastställas.

TILLSTÅND
Bevarandetillstånd
Stomme
Duken är tillfredställande uppspänd på blindramen.
Mindre reva, hål nedtill har tidigare åtgärdats.
Prydnadsramen är stabil.
Ytskikt

Missfärgad retusch över huvudet på Kristus.
Sekundärt ytskikt på ramen, nedtill har skador bättrats med guldbrons.
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Duken är intakt och stabil, något deformerad p.g.a. att inte spännramen är utkilad
Spjälkning och bortfall i mindre omfattning upptill längs med ramens kant.
Kraftigt smutsad.
Ramens ytskikt spjälkar främst på nederdelen, missfärgad metall och brons
retuscher.
Mindre bortfall och stearinstänk på nedre
delen av målningen.

ÅTGÄRDER
Stomme

Nedtagning från vägg.
Duken spändes ut något med hjälp av kilarna.
Målningen demonterades ur prydnadsramen.
Vid monteringen användes monteringsbleck som komplement till de tidigare
spikarna.

Ytskikt

Rengöring baksida med dammsugning, borste.
Rengöring framsida med dammsugning och Wishab svamp, våtrengöring med
vatten + tensid.
Fästning av spjälkande bemålning med LMK.
Retuschering av bortfall och missfärgade retuscher med vinylfärg ”Flash”.
Ramen rengjordes och spjälkande bemålning uppskrapades.
Grundning och kittning samt förgyllning i oljeteknik.
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4. Altarring
IDENTIFIKATION
Typ:
Upphovsman/konstnär:
Datering:
Placering:

Altarring
1824 ?
Kor

Altaringen har en rund planform och är öppningsbar på båda sidor mot altaret. Knäfall och överliggare
är klädda med röd textil. Svarvade balusterdockor.
Hela altarringen är ommålad i grönt.

TEKNISK BESKRIVNING

Altarring efter åtgärd

Stomme

Träslag; furu.

Ytskikt

Oljefärg i relativt tunna skikt, metallytor i slagmetall i oljeteknik.

TILLSTÅND
Bevarandetillstånd
Stomme
Intakt
Ytskikt

Samtliga ytor är sekundärt bemålade.

Skador
Stomme

Stommen är stabil

Ytskikt

Bemålningen har i stort ett gott fäste till underlaget, enstaka spjälkningar och
bortfall förekommer.

ÅTGÄRDER
Ommålning och omförgyllning av samtliga ytor.
Lösa färg och spackelskikt uppskrapades ned till fullt fast underlag. Ytorna
mattslipades och avtvättades.
Grundning och spackling.
Mattförgyllning av samtliga förgyllda ytor.
Marmorering i grått och vitt likt altaruppsatsen.
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5. Predikstol med baldakin
IDENTIFIKATION
Typ:
Upphovsman/konstnär:
Datering:
Placering:

Predikstol med baldakin i cirkelformat plan
”en inom Mjöbäck pastorat i Olsbo boende, för utmärkt skicklighet känd man.”
Den målades av målarmästare Erik Abrahamsson, Hössna. Förgyllningen
gjordes av spegelfabrikören Peterson i Ulricehamn.
1845
Långhus norra sidan

Dimensioner (cm):

Höjd

Bredd

Djup

Predikstolen med baldakin har en rund plan. Korgens hänger på norrväggen och har stöd från golvet
av en smal fyrsidig pelare med fasade hörn. Undersidan har skurna halvcirkelformade ”fjäll”. Korgens
utåtsvängda nederdel avslutas med en kraftig bladstav. Sidan har en illusorisk balustrad med svarvade
halva dockor. Bokstöd med skuret motiv på undersidan. Mellan korg och baldakin finns ett bakstycke
med en imitationsmålad blå drapering, vilken utgör bakgrund åt de förgyllda symbolerna tron och
hoppet . Baldakinens undersida har en
förgylld strålglans med en
treenighetssymbol i mitten.
Baldakinen kröns av en förgylld
oljelampa.
Trappan till korgen är dold av en
skärm bestående av ett ramverk med
genombrutna ornament och en stor
fyllning på mitten, nedtill en rad med
dockor likt korgen.

TEKNISK BESKRIVNING

Predikstol före åtgärd

Predikstol efter åtgärd

Stomme

Träslag; undertill och i lakuner på balusterdockor, furu i övrigt ej fastställt.
Korgen är fäst mot väggen och har ett smalt stöd mot golvet. Samtliga ornament
och detaljer är skurna eller svarvade i trä.
Trappskärmens fyllning är klädd med masonit.

Ytskikt

Oljefärg i relativt tunna skikt, metallytor i guld och slagmetall i oljeteknik.
Underliggande förgyllning är delvis polerad på röd bolus på en tjock kredering.

TILLSTÅND
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Bevarandetillstånd
Stomme
Stommen bestående av korg, bakstycke, baldakin är intakt och har inte genomgått
några förändringar. Skärm vid trappa är i ursprungligt utförande undantaget att
utsidans fyllning är beklädd med en masonitskiva.
Ytskikt

Skador
Stomme

Ytskikt

Samtliga ytor är sekundärt bemålade. Metall ytor på balusterdockor är ljusare än
övrig metall och är lagda med bladguld.
Färgschemat är förändrat från original utseendet, undersida har tidigare varit
gråröd, sidorna grå med ljusare balusterdockor. Den blå draperingen är sekundär,
den har tidigare varit blåmålad med en liknande dekoration.
Trappskärmens fyllning har varit marmorerad i rödgrått med svarta idragningar.
Förgyllningen är omlagd vid minst två tillfällen.
Torksprickor i bladstaven på korgens nederdel. Sprickor mellan konstruktionsdelar
på korgens undersida.
Spricka undersida baldakin.
I övrigt är stommen stabil
Bemålningen har i stort ett gott fäste till underlaget, enstaka spjälkningar och
bortfall förekommer. Baldakinens strålglans har mer omfattande skador på
bemålningsskikten.
Metallytor utom på balusterdockor är kraftigt missfärgade av oxidering.

ÅTGÄRDER
Stomme

Borttagning av masonitskiva på trappskärm.
Utfyllnad av större sprickor med balsaträ.

Ytskikt

Nedfästning av spjälkande polerförgyllda ytor.
Avlösning av slagmetall på ytor som tidigare varit polerförgyllda.
Rengöring och avslipning av övriga ytor.
Grundning och uppkittning av skador.
Polerförgyllda ytor kompletterades / retuscherades med guld på röd bolus.
Matta ytor isolerades och anlades med olja, förgylldes och ytbehandlades med
schellackfernissa.
Delar av krönet omlades med slagmetall.
Samtliga färgytor utom de blå under baldakintak och på bakstycke ommålades
enligt måleribehandling.

Dokumentation

Bakstyckets blå bemålning har en underliggande ljusblå modellerad med veck.
Baldakinens undersida har två skikt blå modellerad målning. Första skiktet partiellt
kulörstarkt i grönblå (pariserblå ton). Under dessa skikt finns första skikt som är
gråröd. (Eventuellt en grundning)
Trappskärmens spegel är marmorerad i grårött, med skarpare idragningar än
altaruppsatsen. Övriga grå är ej utrett om de varit marmorerade.

6. Nummertavlor
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IDENTIFIKATION
Typ:
Upphovsman/konstnär:
Datering:
Placering:

Nummertavlor på ett högt - smalt postament
Kor

Dimensioner (cm):

Höjd
Ca 180

Bredd
100

Djup

Två stycken tavlor mot korväggen, en på vardera sida i koret. Tavlorna är omgivna av smala halvrunda
kannelerade pilastrar och krönta av ett bågfält med ett i en cirkel inskrivet kors.
Tavlorna är placerade på ett smalt skåp med förvaring för siffror i metall.

TEKNISK BESKRIVNING

Nummertavla före åtgärd

Stomme

Träpannå med ramverk och lister i trä.

Ytskikt

Oljefärg med bronserade lister och ornament.
Förgyllda ytor är belagda med matt guld.

Nummertavla efter åtgärd

TILLSTÅND
Bevarandetillstånd
Stomme
Nummertavlans pannå av kryssfaner troligen är båda tavlorna från 1900-talet.
Översida skåp är sekundär
Ytskikt
Sekundär bemålning på samtliga ytor. Bronseringen ligger ovanpå en tidigare
förgyllning och är missfärgad. Insida skåp har en sliten kulörstarkt rosa färgskikt.
Skador
Stomme

Stabil

Ytskikt

Mekaniska skador på bronserade lister nedtill. Måleriskikten har enstaka bortfall.

ÅTGÄRDER
Stomme
Ytskikt

Demontering från vägg. Ramen är skruvad och fäst med vinkeljärn mot skåpets
överdel och fäst med spik i träplugg i väggen på översida.
Ommålning och omförgyllning enligt beskrivning.
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7. Golvur
IDENTIFIKATION
Typ:
Upphovsman/konstnär:
Datering:
Placering:

Golvur
1800-tal
Kor södra sidan

Dimensioner (cm):

Höjd
Ca 295

Bredd

Djup

Golvur stående på sockel som är integrerad med bänkinredningen. Ljusgrå bemålning med bronserade
akantus blad och listverk. Krönt av en bronserad lyra.

TEKNISK BESKRIVNING
Stomme

Trä

Ytskikt

Oljefärg, bronsering.

TILLSTÅND
Bevarandetillstånd
Stomme
Intakt
Ytskikt
Skador
Stomme
Ytskikt

Sekundär bemålning.
Metallen är kraftigt oxiderad.

Golvur före åtgärd

Golvur efter åtgärd

Sprickor i konstruktionsskarvar.
Ytsmuts.
Stabilt.

ÅTGÄRDER
Stomme

Demontering av huv.

Ytskikt

Ommålning och omförgyllning enl. beskrivning.

Dokumentation

Förgyllningar ursprungligen utförda med slagmetall. Delar av krön endast
sekundärt förgyllda.

8. Orgelfasad
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IDENTIFIKATION
Typ:
Upphovsman/konstnär:
Datering:
Placering:

Orgelfasad
N Ahlstrand Solberga (enl. kyrkobeskr.)
Mitten 1800-talet
Orgelläktaren

Orgelfasad bestående av ett centralt utskjutande torn med orgelpipor i fasaden, krönt av en strålglans.
På vardera sidan mindre toureller med orgelpipor krönta av förgyllda lyror. Överdelen av fasaden
avslutas med en kraftigt profilerad list.

Orgelfasad detalj före åtgärd

TEKNISK BESKRIVNING

Orgelfasad efter åtgärd

Stomme

Trä.

Ytskikt

Oljefärg,
Bronsering, slagmetallbelagda ytor.
Under nuvarande skikt finns guldbelagda ytor i oljeteknik. Den kraftiga bladstaven
i krönet är ursprungligen belagd med slagmetall.

TILLSTÅND
Bevarandetillstånd
Stomme
Intakt
Ytskikt
Sekundär bemålning
Metallen är oxiderad.
Skador
Stomme
Ytskikt

Sprickor i konstruktionsskarvar.
Delar av lyror är avbrutna.
De övre färgskikten har generellt dåligt fäste till underliggande färgskikt.
Spjälkningar i mindre omfattning.

ÅTGÄRDER
Stomme

Instabila delar på lyror stabiliserades.

Ytskikt

Ommålning och omförgyllning enl. beskrivning.
Bladstaven omlagd med slagmetall.

9. Läktarbarriär
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IDENTIFIKATION
Typ:
Upphovsman/konstnär:
Datering:
Dimensioner
Pannåer (dagmått)

Läktarbarriär
1600-talet
H: 131 cm
H: 83 cm

B:
B: 58 cm

Läktarbarriär med tio målningar på träpannå, fem på vardera sidan om en frambyggd balustrad på
mitten framför orgeln. Ramverk och pannåer är äldre än nuvarande kyrka och är troligen bevarade och
flyttade från en tidigare kyrka. Motiven är både från gamla och nya testamentet och har beskrivande
texter i vitt på ramverket under varje bild.

TEKNISK BESKRIVNING

Läktarbarriär söder efter åtgärd

Stomme

Pannåerna består av två stående brädor sammanhållna av tre runda dymlingar (lim),
de är infogade i en fals i ramverket och låsta med en spikad profilerad list på
framsidan. Förstärkningar med spikar mellan pannå och ram förekommer.
Pannåerna har avfasade kanter på baksidan och hyvlade med tydliga verktygsspår
trots många lager färg.
Mittdel med halva svarvade balusterdockor.

Ytskikt

Ramverk målat i grönblå oljefärg i ett tunt skikt utan tjock kredering, lister upp och
nedtill i grå bemålning. Profilerade spikade lister runt motiven är lagda med en
mörk gul metall.
Pannåerna är målade direkt på träet utan kredering. Ljusa partier är pastosa med
tydliga penseldrag mörka delar är mycket tunt målade.
Fernissade.

TILLSTÅND
Bevarande tillstånd
Mittdelen med balusterdockor är av senare konstruktion, övriga delar är äldre än
Stomme
nuvarande kyrka och delar som ansluter mot väggarna verkar vara senare delar för
anpassa den äldre bröstningen till den nya kyrkan.
Ytskikt

Skador
Stomme

Ramverket är frilagt från övermålningar och har omfattande retuschering, som är
mattare och ljusare än omgivande ytor. Profilerade lister upp och nedtill på
bröstningen är ommålade, ej frilagda.
Pannåerna har en missfärgad ojämnt struken fernissa.
Metall på lister har oxiderat och missfärgats, retuscherad med brons i mindre
omfattning.
Två pannåer mot söder har fogprickor ca 7-8mm breda, pannåerna innanför mot
mitten har mindre sprickor nedtill, pannå längs mot norrvägg har en mindre
spricka. Spikar förhindrar träpannån att röra sig beroende på luftfuktighetens
variationer.
Övrig stomme har mindre sprickor mellan konstruktionsdelar, i övrigt stabil.
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Mittdelens brunmålade bakstycken till balusterdockorna har omfattande spjälkning
ned till träet längs med brädornas horisontella skarvar.
Spjälkning runt spikhuvuden i diamantsnitten nedtill på mittdel.
Kittningar i skarvar lossar på övriga äldre delar.
Enstaka blinderingar och mekaniska ytskador på fernissa och målningsskikt.
Kraftigt smutsade ytor. Missfärgad fernissa gör motiven mörka och svåravlästa.
Bemålningen är stabil.

ÅTGÄRDER
Stomme

Utfyllnad av större sprickor i pannåer åt söder utfördes med balsaträ.

Ytskikt

Avlösning av fernissa med etanol och aceton, avrullas med bomullstops. Prov med
acetongel har utförts. Underliggande skikt ät stabila.
Rengöring av ramverket med triammoniumcitrat 1,5 %.
Retuschering av störande skador på ramverk och förgyllda lister runt pannåerna.
Dammarfernissa 1:5 påfördes på pannåerna och ramverk.
Uppskrapning grundning spackling och ommålning med oljefärg av bruna
fyllningar och gröna diamantsnitt på det utskjutande mittpartiet.

Målning - Förgyllning
Målningsbehandling omfattar rengöring uppskrapning till fullt fast underlag. Avslipning av samtliga
ytor. Grundning, i och påspackling, eller erforderliga spacklingsbehandlingar för att erhålla en helt
jämn yta , pågrundning, mellanstrykning till en helt jämnt sugande yta samt slutstrykning.

GÄLLSTAD SÖDRA SÄMS KYRKA

Upprättad 2006-10-2625
Utskriftsdatum 2006-10-26

Konserveringsrapport

Sida 19(20)

Förgyllningen utförs traditionellt enligt ursprungligt utförande.
Färgsättning följer till stora delar en ursprunglig ljus färgsättning men har i viss utsträckning anpassats
till färgsättningen av bänkinredning, tak och väggar.

ANVÄNDA MATERIAL
Material

Tillverkare/Leverantör

Fixeringsbindemedel
MFK (Medium für Konsolidierung)
Akryl copolymer dispersion i vatten

Lascaux Colours & Restauro

Lösnings- och rengöringsmedel
Aceton
Etanol, denaturerad
2- Propanol
Lacknafta
Triammoniumcitrat

Kemetyl
KEBO
KEBO

Kitt - Utfyllnadsmaterial
Limkitt ( Animaliskt lim, linolja, krita )
AGES spackel
Balsaträ
Latexspackel ( Akrylbindemedel )

Svedo AB Gränna
Beckers

Fernissor-, isolerings- och patineringsmaterial
-Dammar (tillsatt antioxidationsmedel Tinuvin 328)
-Paraloid B72 Copolymer Etylmetylakrylat,
Metylakrylat
Schellack, blekt / oblekt
Guldanläggningsolja lefranc& bourgeois

Lascaux Restauro
Sälj & Print YZ AB

Bindemedel och hartser
Animaliskt lim ( Harlim, gelatin )
Dammar
Guldanläggningsolja lefrange & bourgeois

Sälj & Print YZ AB

Retuschering
Vinylfärg, Flash
Dammar + torrpigment
Akvarellfärg
Målning

Lefranc & Bourgeois
Winsor & Newton
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Oljefärg, slipstrykningsfärg
Oljefärg, färdigfärg 1920 40 glans
Linoljespackel
Limfärg (Beredd på animaliskt pärllim och krita)
Målarsoda

Wibo färg Göteborg
Wibo färg Göteborg
Wibo färg Göteborg
Alcro - Beckers

KÄLLOR
Otryckta källor
RAÄ

Bebyggelseregistret

Tryckta källor
Kyrkobeskrivning, författare ej
angiven.

”Gällstads och Södra Säms kyrka”

BILAGOR
Bilaga 1

Bilderförteckning

Bilaga 2

CD med konserveringsrapport, bildförteckning och bilder
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