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Administrativa uppgifter 

Konstverkets titel: Christopher Polhem 
Konstnär: Theodor Lundberg (1852-1926) 
Invigd: 18 november 1911 
Placering: Sankt Drottens ruin, Sant Drottensgatan, Visby 
Material: brons 
Mått bronsskulptur: h= 310 cm        
Gjuteri: Otto Mayers konstgjuteri 
Signaturer: Konstnärens monogram LT 1911 
 
Beställare: Gotlands Museum. Projektledning Berit Ångman Svedjemo, intendent offentlig konst. 

Antikvarisk medverkan: Lisa Johansson, byggnadsantikvarie, Gotlands Museum. 

Projektägare: Gotlandsregionen, kontakt Hanna Wärff Radhe, konsthandläggare. 

 

Bakgrund 

Helena Strandberg Konservator AB har fått i uppdrag av Gotlands Museum (ref. Berit Ångman 

Svedjemo) att genomföra konservering av skulpturen enligt förundersökning av Helena Strandberg 

2017 (se nedan). Uppdraget utfördes på befintlig plats i Visby den 3 till den 7 augusti 2020. 

 

Tidigare rapporter 

Strandberg, Helena. Polhemsstatyn – förundersökning inför konservering HSKAB 2017-10-20. 
 

Kort historik och ursprungligt utseende 

Skulpturen är ett porträtt av uppfinnaren Christopher Polhem (1661-1751) som föddes i Tingstäde på 

Gotland. Polhem var uppfinnare och har kallats den svenska mekanikens fader. 

Statyn har skapats av skulptören Johan Teodor Lundberg (1852-1926), och bekostades delvis av 

D.B.W (De Badande Wännerna). Statyn gjöts i Otto Mayers konstgjuteri i Stockholm i oktober 1911. 

Bysten av Christopher Polhem invigdes lördagen den 18 november 1911, på 250-årsdagen av 

Polhems födelse. Skulpturen står placerad på den ursprungliga platsen, norr om ruinerna av Sant 

Drotten, omgivningen runt skulpturen är dock annorlunda utformad. 

Skulpturens ursprungliga utseende är inte dokumenterat, inte heller ytterligare åtgärder på 

monumentet (rengöring, tidigare restaureringar, etc.).  Det kan dock observeras att skulpturens 

patina är tunn, vilket indikerar att den kan ha blivit kraftigt rengjord/strippad någon gång i tiden. 

Bokstäverna i texten "Polhem" är inte tydliga i konturerna, vilket kan tyda på att den har slipats ner. 

Andra skulpturala former och verktygsspår verkar också vara något suddiga, vilket är en annan 

indikation på att patina har tagits bort. 

Bysten har ett fläckigt utseende innan konserveringen som gör att porträttets detaljer otydliga och 

inte enligt konstnärens avsikter. Bronsskulpturen var troligen patinerad brun ursprungligen. 

 



Polhemstatyn – Konserveringsrapport ©Helena Strandberg Konservator 

 

2 

 

Teknisk beskrivning 

Monumentet består av en bronsbyst med pelare tillverkad i brons. Under bronsen finns en låg 

betongsockel. 

Mått 

Bronsens hela höjd = 310 cm höjd byst = 140 cm höjd pelare = 170 cm 

Bystens bredd = ca 105 cm bronsbas = 124 x 110 cm               Betongsockel h = 6-7 cm 

 

Tillstånd före konservering 

Allmänt 

Skulpturen besiktigades innan konserveringen i augusti 2020 då ställningen hade rests runt 

skulpturen. Den befanns vara i likartat skick som vid förundersökningen 2017. För 

tillståndsbeskrivningen nedan refereras även till foton 2017 då den kunde observeras utan 

byggnadsställning. 

Vid besiktningen 2020 står bronsskulpturen stabilt på betongsockeln. 

Monumentet har intagits av vegetationen. Busken på skulpturens västra sida gömmer och växer in i 

monumentet. Denna buske skars ner strax innan konserveringen utfördes, men stubben är 

fortfarande på plats. Grenar har också växt in under skulpturen mellan betongsockeln och 

bronspelare. Problem påpekades i förundersökningsrapporten 2017, men har ännu inte åtgärdats. 

Den exponerade jorden runt basen är en konstant källa till smuts, alla de lägre bottenytor är täckta 

av jorddamm och växtskräp. 

Den övre delen av monumentet, bysten, har i allmänhet mer alternerande patina i ljusgrönt/svart än 

den nedre pelaren som är mer röd. Bysten har vertikala ljusgröna ränder och fält. Områden i 

regnskugga är mer svarta/röda. En beige beläggning (geologiskt material/jord) finns på uppåtriktade 

ytor. 

Skulpturala former är oklara på grund av störande mönster i patina.  Vertikala ränder verkar också 

vara något jämnade, vilket kan bero på att skulpturens patina tas bort genom rengöring eller total 

strippning under det senaste århundradet. Statyn har troligen rengjorts under det senaste 

århundradet. Patinan är i allmänhet tunn och längs pelaren är den röd och tunn, vilket vittnar om att 

den gröna patinan har tvättats bort med högt tryck eller med kemikalier. Ev. har det klottrats eller till 

och med slipats runt texten. 

Vita små fläckar av beläggning finns på flera ställen på skulpturen som är relativt hård. 

Texten "POLHEM" på framsidan av pelaren är svår att läsa, eftersom ränder löper genom 

bokstäverna. Den har troligen lackats, förgyllts eller slipats ursprungligen. 
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Skulpturen vid besiktningen 2017. Inga tydliga förändringar från 2017 observerades vid vår besiktning 
från byggnadsställning ii augusti 2020. 
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Skulpturen vid besiktningen 2017. Inga tydliga förändringar från 2017 observerades vid vår besiktning 
från byggnadsställning ii augusti 2020. 

  
Detaljvy av den nedskurna busken nära basen augusti 2020, som visar att grenarna vuxit in mellan 
sockeln och bronspelare. 

 

Patinastratigrafi enligt förundersökning 2017 

 
 

Ljusgrön tunn 

Brons 
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Beige uppåtvänt 

Grönt 

Brons 
 

 
 

 

Röd tunn 

Brons 
 

 

 
 

Svart mjuk beläggning 

Brons 
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Åtgärder 

Ytrengöring 

Ytan tvättades med vatten och några droppar diskmedel och borstades för att avlägsna lös smuts, 

fågelspillning och olika avlagringar på ytan. Efter rengöring sköljdes flera gånger med rent vatten.  

 

Borttagning av beläggningar och korrosion 

Ingreppet hade inte som mål att återskapa den ”ursprungliga ytan”. Syftet var: 

• att ta bort beläggningar av korrosion och avlagringar. 

• att nedtona ojämna färgförändringar som skett med tiden (olika nyanser av grönt och svart) 

för att få mindre kontraster och en jämnare yta mer liknande den ursprungliga bruna 

patinan. 

 

Metod 

Beläggningar bearbetades mekaniskt, med hjälp av olika verktyg: brons- och mässingsborstar av olika 

storlekar, former och hårdhet användes torrt. Slipande svampar med melanin användes fuktiga och 

torra. Skalpell användes i begränsad omfattning pga. att patinan var mycket tunn. 

Ytan borstades och sköljdes flera gånger med vatten för att ta bort alla rester relaterade till 

korrosionsborttagningsprocessen. Under detta stadium noterades att omgivande damm och 

jordpartiklar från omgivningen ständigt tillkom på skulpturens yta. 

 

Patinering  

Skulpturen patinerades partiellt för att dämpa den visuella effekten av de mest synliga ljusa ränderna 

över ytan. De valda områdena var främst på bysten (ansiktet, området för höger arm och höger hand 

som håller rullen, de nedre vecken av capen) och runt "POLHEM" inskriptionen. 

Patineringen utfördes med alkalisk svavellever (KxS, vid ca pH10 NaOH), som normalt ger en 

mörkbrun patina på en ny metall genom att oxidera ytan. I detta fall har patinering applicerats på en 

befintlig ljusgrönt korroderad yta, och därför drog den erhållna färgen mer mot en mörk orange, 

beroende på område.  Det övergripande målet var att tona ner uppkomna färgkontraster. Därmed 

”återkom” drag av i skulpturen som inte var synliga på längre: det leende uttrycket, gropar i 

kinderna, vårtan på vänster sida av ansiktet, den sista bokstaven "M" i namninskriptionen. 

Ytterligare åtgärder för att förbättra det visuella utseendet genomfördes under retuscheringsfasen 

och förklaras längre ner.  

 

Vaxning och polering 

Skulpturen vaxades med petroleumvax (HSKAB, J-vax, 30% koncentration w/w i lacknafta). 

Ytan upphettades först med gasolflamma till en temperatur på ca 60° C, för att driva bort vattnet i 

metallens porer, spalter och gömmor och ur patinan. Flamman hölls cirka 5 cm från metallytan. 
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Ett första lager vax stöplades på den varma ytan med borstar. Ytan polerades en första gång för att 

jämna ut vaxfördelningen och ta bort borstmärkena. Polering har utfördes med hjälp av mjuka 

hårfiberborstar och mikrofibertrasor. Ett andra lager av vax applicerats kallt på bysten, för att 

förstärka skyddsnivån. Efter torkning polerades skulpturen ytterligare för att markera volymerna av 

statyn.  

 

Retuschering 

Retuschering utfördes med permanenta vattenbeständiga vaxoljekritor (Caran d'Ache® Neocolor 1®). 

Syftet var att ta fram volymer och öka läsbarheten av skulpturens detaljer, eller att tona ner skador i 

ytan (t.ex. spår av tidigare graffitis). Retuscheringens anpassades till de lokala variationerna i ytan för 

att harmonisera det allmänna utseendet. Toning utfördes således: a) Mörka svarta partier på bysten 

mot tonades ljusare blågrönt och vid inskrift mot gröngult; b) Ljusgröna ränder mot mörkare grön; c) 

Gulorange parti efter patinering vid inskription mot brunröd patina. 

Referenser till färgerna: 7000.005 Grå, 7000.009 Svart, 7000.010 Gul, 7000.035 ockra, 7000.049 Rå 

umbra, 7000.059 Brun, 7000.160 Kobolt blå, 7000.180 Malakit grön, 7000.210 Smaragdgrön, 

7000.249 Mörk oliv.  

Texten 

Texten ”POLHEM” kan under årens lopp ha varit förgylld, målad eller slipad för att göras tydligare, 

men på den tidigast funna bilden kan inget sådant observeras. Textens nedsänkta områden som finns 

mellan bokstäverna är vid närmare undersökning ciselerade vilket gör att de inte oxideras lika snabbt 

och håller sig blankare än de plana områdena som utgår bokstäverna i ”POLHEM”. Detta ger en 

visuell effekt som är omvänd mot hur vårt öga brukar se en text, eftersom bokstäverna är mörkare 

och bakgrunden blankare. Vår tanke var först att patinera bakgrunden till bokstäverna mörkare för 

att göra texten tydligare. Men eftersom bakgrunden är ciselerad så är det inte en lämplig åtgärd. Vi 

valde därför att låta den märkligt utformade texten vara som den är. 

 

Fortsatt underhåll och förebyggande åtgärder 

• Borttagning av buskens rötter nära statyns vänstra sida. 

• Ordna blomsterarrangemangen runt statyn för att undvika höga växter nära skulpturens bas 

och barmark som sprider jordpartiklar. Det kan vara lämpligt att ha en stenkant (t ex några 

rader gatsten) närmast skulpturen som hindrar växter att växa för nära skulpturen. 

• Eftersom jorden exponeras nära statyn finns det en konstant källa till smuts och damm för 

statyns yta. Därför rekommenderas regelbundet rutinunderhåll (veckovis - månadsvis), och 

vid behov, speciellt då växter vattnas eller planteras. Rengöring av bronspelarens yta utförs 

med mycket mjuka borstar och mikrofiberdukar för att ta bort smuts och markavlagringar. 

Fågelträck torkas bort med fuktig trasa. Rengöringen måste utföras försiktigt för att undvika 

slitage av vaxskiktet. Dessa åtgärder kan utföras av konservator eller utbildad museipersonal. 

• Alla andra mer avancerade rengöringsåtgärder, t.ex. borttagning av fågelträckskorrosion och 

graffiti etc. måste utföras av konservator specialiserad på metallskulptur. 

• Allmänna underhållsåtgärder, inklusive förnyelse av vaxskiktet, bör utföras av 

metallskulpturkonservator inom 1-2 år. 
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Bilder före, under och efter åtgärd 

 

    
A. Skulpturen före konservering 2017 

     
B. Skulpturen efter konservering 2020 
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C. Ansiktet a) före konservering 2020, b) efter ytrengöring och borttagning av beläggningar, 
c) efter patinering, d) efter vaxning, polering och retuschering.  
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D. Ansiktet: a) före konservering, b) efter rengöring, d) efter patinering, c) efter vaxning, polering och 
retuschering. 
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E. Ansiktet: a) före konservering, b) efter rengöring c) efter vaxning, polering och retuschering. 

 

  
F. Ansiktet: a) före konservering, c) efter vaxning, polering och retuschering. 
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G. Ryggen: a) före konservering, b) efter patinering, c) efter vaxning, polering och retuschering. 

  
H. Bysten: a) före konservering 2020, b) efter vaxning, polering och retuschering.  
 

    
I. Bysten: a) före konservering, b) efter konservering. 
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J.Texten: a) före konservering, b) efter konservering. 

 

  
K. Pelaren och betongsockeln: a) före konservering, b) efter konservering. 

 

 
L. Radio P4 Gotland intervjuade oss 2020-08-13 då skulpturen var vaxad. Foto av Ulrika Uusitalo 
Fernholm/Sveriges Radio. Världsarv Hundraårig Polhemsstaty får liv. 
https://sverigesradio.se/artikel/7532360   
 

https://sverigesradio.se/artikel/7532360

