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Administrativa uppgifter 

Konserveringstillståndsnummer från länsstyrelsen: 436-4082-19.  

Konserveringsrapportnummer: 436-4082-19. 

Län: Gotland. 

Ort/fastighetsbeteckning/socken: Visby socken. 

Beställare och uppdragsgivare: Region Gotland. 

Huvudentreprenör: Konservator Rebeca Kettunen Visby AB. 

Underentreprenör: Konservator Katarina Schüssler, Kulturassistenten på Gotland, Visby Marktjänst AB, 

Klotterkonsult Gotland AB. 

Antikvarisk medverkan: Antikvarie Lisa Johansson, Gotlands Museum. Arbetena förbesiktigades 2020-07-

02 och slutbesiktning av slutfört arbete gjordes 2020–11–10. 

Tidpunkt för konserveringsarbetena: september/oktober 2020. 

Konserveringsrapport utfärdat i antal exemplar: Två tryckta exemplar; Landsarkivet på Arkivcentrum 

Visby, Arkivet på Gotlands Museum och varsitt exemplar i pdf-format till Länsstyrelsen Gotland och 

Region Gotland.  

Fotografier: Digitalbilder är fotograferade med iPhone 7-kamera och sparade i JPG-format. Fotograf 

Rebeca Kettunen om inget annat anges. Rapport och bilder finns arkiverade på CD-skiva på Gotlands 

museums arkiv och Landsarkivet på Arkivcentrum Visby. 
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Inledning 

Projektet ”Konsten i världsarvet, Visby innerstad” är en samverkan mellan Region Gotland och 
Gotlands Museum för att bevara, använda och tillgängliggöra Region Gotlands utomhuskonst i 
Visby innerstad. Medverkande är: Projektägare Region Gotland Hanna Wärff Radhe, 
Konsthandläggare. Från Gotlands Museum projektledare Berit Ångman-Svedjemo, intendent för 
offentlig konst och för antikvarisk medverkande Lisa Johansson. 
På uppdrag av Berit Ångman-Svedjemo, har 2 utomhuskonstverk i Visby innerstad åtgärdats av 
konservator Rebeca Kettunen. Dessa är Pye Engströms ” Utsträckta händer” och Lennart 
Dahlqvists ”Skiss på ung flicka”. Åtgärderna har utförts under september och oktober 2020.  
Åtgärderna har utförts i enlighet med följande dokument ”Region Gotland, förundersökning med 
åtgärdsförslag för konsten i världsarvet, 8 konstverk i Visby innerstad” som upprättats av 
Konservator Rebeca Kettunen Sten & Muralt, Visby 2017-09-15. 
Åtgärderna som utförts har i korthet varit rengöring, dubbning, lagning retuschering och 
klotterskyddsbehandling. 
En avvikelse från åtgärdsprogrammet var att skulpturen ”Skiss på ung flicka” kompletterades 
med en kvadratisk bas för att minimera risken för påkörningsskador på skulpturen. Denna 
avvikelse beslöts i samråd med Hanna Wärff Radhe och Berit Ångman-Svedjemo. En andra 
avvikelse från åtgärdsprogrammet var att ”Utsträckta händer” klotterbehandlades, kostnaden för 
det var medräknad men åtgärden var ej upptagen i programmet. 
 
 
 

Utsträckta händer 

Konstnär: Pye Engström 

Tillkomst år: 1991 
Placering: Almedalen i Visby. 
Material: Konstverket är utfört i röd och gråsvart granit. 
Mått: Den övre delens totala bredd ca 1,3 m och höjd ca 0,8 m och glipan mellan de två halvorna 
är ca 0,1 m. Sockeln är ca 0,9 x 0,9 x 0,6 m 
 
Pye Engström är en välkänd konstnär i Sverige och finns representerad på en rad offentliga 
platser runt om i landet. Hon började på Konstfack 1945 och fortsatte efter det med studier vid 
konstakademierna i Köpenhamn och Stockholm. Men det är i sin ateljé i Rute på Gotland som de 
flesta av hennes arbeten har kommit till. Pye Engström är i första hand skulptör och hugger sina 
skulpturer i både sten och trä.  
 
Beskrivning 
I Almedalen framför scenen står ett minnesmärke/skulptur, ”Utsträckta händer”, över 
statsminister Olof Palme som 1986 blev skjuten på öppen gata i Stockholm.  
Konstverket består av två delar, den övre delen är i röd granit och den nedre delen en sockel i 
gråsvart granit. Runt konstverket ligger marksten. 
På sockeln finns två inskriptioner målade i mörkröd kulör:  
TILL MINNE AV OLOF PALME 1927–1986 och den andra är konstnärens namn och årtal 
som återfinns på baksidan. 
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Status 
Konstverkets stenytor är lav- och algbeväxta, främst på ytorna mellan de två halvorna av 
skulpturen och på toppen av den. I övrigt är konstverket stabilt. Färgen i minnestexten över Olof 
Palme och konstnärens signatur har med åren slitits och är nu fragmentariskt. 

 

Åtgärder 

• Stenytorna desinficerades före respektive efter konservering med 70 % -ig etanol1 för att 
underlätta rengöringen och förlänga tiden för återkolonisering av alger och lav. 

• Stenen har rengjorts varsamt med högtryckstvätt och mjuka rostfria stålborstar samt 
ångtvätt på de inre delarna av skulpturen. Både alg, och lav gick att avlägsna smidigt efter 
förbehandling med etanol.  

• Inskriptionerna har fyllts i med linoljefärg2. 

• Konstverket står på en plats där risken är stor att den utsätts för klotter därför 
klotterskyddades skulpturen med Naturacoat SC 203 av Klotterkonsult Gotland AB.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
1 Desinficering: Etanol 70 %. 
2 Linoljefärg: järnmönja och järnoxidsvart. Tillverkare: Ottosson Färgmakeri AB, Genarp. www.ottossonfarg.com. 
3 Klotterskydd: Naturacoat SC 20. Produkten är baserad på polysackarider och vatten. Tillverkare och försäljare: Beardow/Adams 

AB, Gasverksgatan 3, 26123 Landskrona. www.beardowadams.com. 

 

Bild 1 och 2 
Den vänstra bilden visar konstnärinnan Pye Engströms signatur och årtal då skulpturen 
”Utsträckta händer” gjordes. 

På den högra bilden är den högra halvan rengjord och den vänstra halvan har fortfarande 

lavpåväxt kvar. Pilarna anger var lavpåväxt finns kvar. 
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Bild 3–6.  
Överst ses skulpturen ”Utsträckta händer” framifrån före och efter konservering. 
Nederst ses skulpturen ”Utsträckta händer” bakifrån före och efter konservering. 
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Skiss på ung flicka 

Konstnär: Lennart Dahlqvist 
Tillkomst år: 1984–85 
Placering: På parkeringsplatsen vid före detta gamla Flickskolan på Gotland och fd Kulturskolan, 
Mellangatan 45 i Visby. 
Material: Bysten och sockeln den står på är utförda i betong. 
Mått: Bystens höjd 68 cm och bredd 46 cm 
Sockelns höjd 89 cm bedd 30 cm och djup 20,5 cm 
 
Skulpturen, ”Skiss på ung flicka”, är utförd av Lennart Dahlqvist och representerar hans sätt att 
arbeta med tredimensionella porträtt företrädelsevis i lera eller sten. Främst målade han dock 
landskap, porträtt och stilleben i expressionistisk anda. Han har gjort verk för Statens Konstråd, 
Stockholms stad och Gotlands kommun. Lennart arbetade och levde i ett ståtligt 1700-talshus i 
Fardume där han kombinerade jordbruk och konstnärskap. 
 
Beskrivning 
Skulpturen som i sin helhet är tillverkad i betong består av två delar, en byst föreställande en 
flicka och ett skaft. Delarna är hopmonterade med en, icke syrafast, dubb med diameter 14 mm. 
Sockeln är gjuten i ett hål i marken.  
 
 

Bild 7 och 8.  
Till vänster detalj av skulpturen ”Utsträckta händer” med gulgrön och 
vitgrå lav och algpåväxt före konservering. 
Till höger detalj av skulpturen ”Utsträckta händer” efter konservering. 
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Bild 9–10. 

Skulpturen 
”Utsträckta 
händer”. 
 
Till vänster bysten 
före konservering.  
Till höger ses 
skulpturen efter 
konservering och 
gjutning av nytt 
skaft och en bred 
bas. De ny gjutna 
delarna har ännu 
inte karbonatiserat 
helt, därav 
flammigheten. 
 
 
 
 
 
 
Bild 11–12. 

Till vänster bysten 
före konservering. 
Observera 
sprickbildningen i 
skaftet som 
orsakats av 
frostsprängning.  
Till höger ses 
skulpturen efter 
konservering och 
gjutning av nytt 
skaft och en bred 
bas. De ny gjutna 
delarna har ännu 
inte karbonatiserat 
helt. 
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Status 

Skulpturens yta hade koloniserats av alg och olika sorters lavar. Betongens yta var porig men i 
övrigt stabil. Sockeln som bysten stod på har spruckit sannolikt på grund av att vatten runnit 
längs dubben, mellan bysten och sockeln och ned i dubbhålet och därmed orsakat korrosion av 
dubben som då expanderat och givit upphov till sprickbildningen. 
Då skulpturen står uppställd på fastighetens parkeringsplats på innergården löper den stor risk för 
att bli påkörd. För att minimera risken beslöts det, i samråd med Projektägare Region Gotland 
Hanna Wärff Radhe och projektledare Berit Ångman-Svedjemo från Gotlands Museum, att 
komplettera skulpturens skaft med en bas, läs mer under åtgärder.  
 
 

Åtgärder 

• Desinficering med 70 % -ig etanol före och efter för att underlätta rengöringen och 
förlänga tiden för återkolonisering av alg och lav. 

• Alla ytor har rengjorts varsamt för hand med mjuka borstar, vatten och ångtvätt. Vid 
behov användes mjuka rostfria stålborstar.  

• Några enstaka mindre materialbortfall och sprickor lagades tekniskt med pigmenterat 
stenlagningsbruk4. 

• Skulpturens, ”Skiss på ung flicka”, placering är av stor vikt då den symboliserar 
fastighetens ursprungliga verksamhet som Flickskola. Då skulpturen är placerad på en yta 
som idag används som parkeringsplats är risken stor att skulpturen ådrar sig mekaniska 
skador. För att undvika eventuella skador flyttades skulpturen i sidled cirka 1 meter 
närmare rampen till huvudentrén så att ingen bil kan parkera mellan skulpturen och 
rampen och därmed orsaka skador. Av samma anledning kompletterades skaftet med en 
20 cm hög kvadratisk bas på 90 x 90 cm. Betongskaftet som bysten står på ersattes med 
en ny som tillverkades i betong5 vilken armerades med 4st armeringsjärn korsvis från bas 
till skaft. Basen armerades med en armeringsmatta6 Den korroderande dubben sågades 
av. Resterande del av dubben lämnades kvar i bysten och änden slipades och behandlades 
med rostskyddande grund- och täckfärg7. Bysten fixerades mot skaftet med två rostfria 

 
4 Stenslagningsbruk: Kalkstenslagningsbruk och akrylatdispersion från tillverkare och försäljare Stenteknik  

  Gotland, Storgatan 32, 623 50 Hemse. E-post:  info@stenteknikgotland.se. 
  Lagningsbruk: bindemedel: mald sten (1:6). 
  Bindemedel: vit el. grå cement: murcement (1:1)  
  Stenlagningsbruket blandas med 10%-ig brukslösning akrylatdispersion (polyakrylnitrat) till lämplig konsistens. 
  Lagningsbruket färgsattes med kalkäkta pigment. 
5 Grovbetong. Fabrikat Finja. 
6 Armeringsmaterial: 4 st 12 mm armeringsjärn och armeringsmatta 6150. 
7 Rostskyddsfärg: Combi Color Original, sidenmatt, svart. Rust-Oleum Europe. 
8 Billys stenlim. Tvåkomponentslim (injekt och tixo) av omättat polyesterharts löst i 10–30% styren. Härdare med   

   50% bensonylperoxid samt konsistensgivare. Limmet är efter härdning irreversibelt. 
   Försäljare: Stenteknik i Haninge, Lillsjövägen 9B, 136 50 Jordbro. stefan@haningestenteknik.se.  
9 Hydrofobering: Pica Dri Cote 521. En silanprodukt 10% lösning i vatten, pH-värde 7. Produkten används för att uppnå en    

   Vattenavvisande yta på betong och tegel och bevarar ytan diffusionsöppen.  Tillverkare och försäljare: Pica AB, Kabingatan 13,  
   212 39 Malmö. www.picakemi.se. 
 

 

 
 
 

mailto:stefan@haningestenteknik.se
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och syrafasta dubbar, längd 140 mm och diameter 10 mm som fästes med stenlim8. 
Skulpturen är nedgrävd ca 5 cm i marken. 

• För att ge betongytan, både bysten och det nytillverkade skaftet och basen, längre 
hållbarhet behandlades ytan med ett vattenavvisande skikt, Pica Dri Cote 5219. 
Behandlingen kommer att utföras under kommande sommarsäsong då 
dygnsmedeltemperaturen överstiger +7ºC.  Materialet är diffusionsöppet. Behandlingen 
måste kontrolleras vart 5:e år och eventuellt måste ny behandling utföras då om den 
vattenavvisande funktionen avtagit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Förebyggande råd för sten- och betongskulpturerna 

Jag föreslår att beställaren planerar in en återkommande översyn av skulpturerna då 
hydrofobering och klotterskydd kontrolleras. Vid behov beskärs närliggande träd, buskar och gräs 
mm avlägsnas i konstverkens omedelbara närhet för att minimera återkoloniseringen av lav och 
mossa. Detta utförs med fördel av Region Gotlands parkavdelning. 
”Utsträckta händer” är behandlad med klotterskydd som enligt försäljaren har en verkningstid på 
3 år. Jag föreslår att beställaren ombesörjer och bekostar att återbehandling var 3:e år utförs. 
Reliefen ”Skiss på ung flicka” är ytbehandlad med ett vattenavvisande skikt, hydrofobering. För att 
reliefen ska behålla den vattenavvisande funktionen och för att på ett tidigt stadium upptäcka när 
återbehandling behövs bör reliefen kontrolleras vart 5:e år och vid behov rengöra och 

 
. 
 

Bild 13. 
Skulpturen ”Skiss på ung flicka” under 
pågående rengöring med ångtvätt och 
mjuka borstar. Den vänstra halvan är 
rengjord. 

Bild 14. 
I nederkant på bystens baksida ses 
konstnären Lennart Dahlqvists signatur L D. 
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återbehandla skulpturen. För att kunna avgöra när det behovet uppstår måste man ta i beaktande 
hur utsatt reliefen är för väder och vind. Objekt som är placerade åt söder är mer utsatta för t.ex. 
starkt solljus och växlande temperatur vilket kan orsaka snabbare nedbrytning av det 
vattenavvisande skiktet. Arbetet ska utföras av konservator och beställaren Region Gotland 
ombesörjer beställning och bekostar arbetet för både kontroll och återbehandling. 
 

Bildförteckning 

 
Bilderna är fotograferade digitalt och sparade i JPEG-format.  
Förkortningar:  

F= Före åtgärd 
 U= Under åtgärd 
 E= Efter åtgärd 
 RK=Rebeca Kettunen 
                             
 

DSC
- 
nr 

IMG
- 
nr 

Bildnr 
i 
rapport 

Motiv Moment 
F/U/E 

Fotograf 
 

 9375 Försättsblad  E RK 

   ”Utsträckta händer”   

 9527 1 Detalj, Pye Engströms signatur och årtal. E RK 

 9346 2 Skulpturen under pågående rengöring. U RK 

 1057 3 Helhet framifrån före konservering. F RK 

 9523 4 Dito efter konservering. E RK 

 1059 5 Helhet bakifrån före konservering. F RK 

 9526 6 Dito efter konservering. E RK 

 1061 7 Detalj ansikten före konservering. F RK 

 9373 8 Dito efter konservering. E RK 

   ”Skiss på ung flicka”   

 1129 9 Helhet framifrån före konservering. F RK 

0023  10 Dito efter konservering. E RK 

 1132 11 Helhet bakifrån före konservering. F RK 

 9723 12 Dito efter konservering. E RK 

 9396 13 Detalj, byst framifrån under pågående 
rengöring. 

U RK 

 9729 14 Detalj, på bystens baksida finns 
konstnärens signatur L D. 

E RK 

 
 
 
 
Visby 10/11–2020  

Rebeca Kettunen 

Konservator Rebeca Kettunen Visby AB  


