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Administrativa uppgifter 

Konserveringstillståndsnummer från länsstyrelsen: 433-3399-2016.  

Konserveringsrapportnummer: 433-3399-2016. 

Län: Gotland. 

Ort/fastighetsbeteckning/socken: Visby socken. 

Beställare och uppdragsgivare: Region Gotland. 

Huvudentrepenör: Konservator Rebeca Kettunen Sten & Muralt. 

Underentreprenör: Konservator Katarina Schüssler, Kulturassistenten på Gotland, Wickman & Son AB, 

Klotterkonsult och Svenska höjdbolaget. 

Antikvarisk medverkan: Antikvarie Ulrika Mebus, Gotlands Museum. Arbetena förbesiktigades 2017-06-

07 och slutbesiktning av slutfört arbete gjordes 2018-10-11. 

Tidpunkt för konserveringsarbetena: september/oktober 2018 

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 NIKON D5000 och sparade i JPG-format och med 

iPhone-kamera. Fotograf Rebeca Kettunen om inget annat anges. Rapport och bilder finns arkiverade på 

CD-skiva på Gotlands museums arkiv och Landsarkivet på Arkivcentrum Visby. 

 

 

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 Berit Ångman-Svedjemo, intendent för offentlig konst, projektledare samt Ulrika Mebus, 
byggnadsantikvarier, antikvarisk medverkan. 
På uppdrag av Berit Ångman-Svedjemo, har 3 stycken utomhuskonstverk i Visby innerstad åtgärdats av 
konservator Rebeca Kettunen och fundamentet till ”Ymnighetsgudinnan” har fogkompletterats av Johnny 
Östergren, Byggnadshyttan Kalk & Bygg AB.  Åtgärderna har utförts under september och oktober 2018.  
Åtgärderna har utförts i enlighet med följande dokument ”Region Gotland, förundersökning med 
åtgärdsförslag för konsten i världsarvet, 8 st konstverk i Visby innerstad” samt ”Åtgärdsbeskrivning 
ymnighetsgudinnan/stenfundament på Packhusplan i Visby” som upprättats av Konservator Rebeca 
Kettunen Sten & Muralt, Visby 2017-09-15. 
Åtgärderna som utförts har i korthet varit rengöring, fixering, lagning, fogning och retuschering. 
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Baltic Centre 

Beskrivning 

Placering: Vid Östersjöns författar- och översättarcentrum på 

Nygatan 37 i Visby. 

Tillkomst år: 1993. 

Konstnär: Svante Gärdek 

Mått: 1.8 m x 1.1 m x 0.1 m 

Reliefens höjd från marknivå är ca 2,5 m 

Material: Konstverket är utfört i cellplast och betong.  

På sydsidan av Östersjöns Författar- och Översättarcentrum finns 
en namnskylt konstnärligt gestaltad av Svante Gärdek vilken utgör 
texten ”Baltic Centre”. 

Svante Gärdek född 1953 är skulptör och arbetar i de flesta 
material. Sten, trä, teckning, betong, gamla bildelar.  

Reliefen/namnskylten med texten ”BALTIC CENTRE” är 
utförd i hög relief. På reliefens yta ses ristade mönster, bilder, 
bokstäver, runor och arkitektoniska detaljer. Konstverket är 
uppbyggt av ca 10 cm tjock cellplast som stomme och på det har 
fiberarmerad betong modellerats på för fri hand till en ungefärlig 
tjocklek på 3 cm. Till bruket användes grå cement och strandsand 
från sandgropar långt upp på stranden på Holmhällar.   

 
Status 

Betongytan var smutsig och på grund av regn var ytan fuktig. Röda och gula alger har börjat etablera sig på 
ytan, framförallt på reliefens överkant ses röda alger.  
Partiellt har sprickbildningar uppstått och på vissa partier föreligger risk för bortfall av material (bild 7-8). 
På några enstaka ytor på reliefens övre, högra och vänstra samt det nedre, vänstra hörnet har betongens 
ytskikt vittrat (bild 9-14). Endast det övre, högra hörnet hade ”sandande” yta (bild 9-10). 
Ytorna mellan bokstäverna har på enstaka ställen sprickbildningar. Partier av reliefen låter ihåliga när man 
knackar på ytan. Det är endast den första bokstaven ”E” i ordet CENTRE som är instabilt och riskerar att 
lossna i övrigt är ytorna stabila. På enstaka partier sticker fiberarmeringen fram som korta fibrer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3-4.  Relief före respektive efter konservering. 

 

Bild 1-2. Namnskylt, relief för Författar- 

och översättarcentrum i Visby ”Baltic 

Centre”. 

Nederst ses konstnären Svante Gärdeks 

signatur som återfinns på reliefens nedre 

högra hörn. 
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Bild 5-8.  Överst, detalj av reliefen före respektive efter konservering. 

Nederst, detalj av sprickbildning före konservering respektive under fixering med injektionsbruk. 

 



                                                                                                  Go., Den offentliga konsten i världsarvet 
                                                                                                                       Konserveringsrapportnr: 433-3399-2016                                                                                            
                                                                                                                                                                   2018-10-01 

Sida 6 av 19 
 

Åtgärder 

 Vittrande, ”sandande” ytskikt på det övre, högra hörnet har konsoliderats med kiselsyraester1 (bild 
9 och 10). 

 Spjälkande ytskikt fixerades med injektionsbruk PLM-A2 (bild 7 och 8). Totalt injekterades 6 ml. 

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

 Sprickbildningen där injektionsbruk applicerades samt några enstaka mindre materialbortfall och 
sprickor emellan bokstäverna lagades tekniskt med pigmenterat stenlagningsbruk3. Även runt om 
reliefen där konstverket möter den putsade väggen har sprickbildning lagats i med naturligt 
hydrauliskt bruk4 bestående av NHL 5 och fin putssand som ballast (1:2). 

 Reliefens övre kant och enstaka utsatta ytor har skyddats med ett offerskikt av stenlagningsbruk.  

 För att ge betongytan längre hållbarhet behandlades ytan med ett vattenavvisande skikt, Pica Dri 
Cote 5215. Materialet är diffusionsöppet. Behandlingen måste kontrolleras vart 5:e år och 
eventuellt måste ny behandling utföras då om den vattenavvisande funktionen försämrats. 

 Åtgärder på fasadputs ingick inte i åtgärderna.   

 

 

 

 

 

                                                 
1 Kiselsyraester Konsolideringsmedel för sten och betongytor. Produkten är baserad på etylsilikat som genom 

kapillärkraften tränger in i materialet. Vid reaktion med luftens fuktighet eller fuktigheten i materialets porer bildas 
ett glasliknande gel i porerna, kiseldioxid. Etanolinnehållet evaporerar. Under förutsättningen +20°C och en 
luftfuktighet på 50% omvandlas etylsilikatet efter ca två veckor till hårdnat kiselgel. Produktnamn: Wacker BS OH 
100. Konsolideringsmedel för sten. Produkten är baserad på etylsilikat. Försäljare: Wacker-Chemie Gmbh. Kontakt: 
AWL Scandinavia AB/Malmö. 
2
 PLM-A Ett injektionsbruk av kalk med hydrauliska tillsatser. Innehåller inga lösliga salter.  

Försäljare: Kremer Pigmente Tyskland,  www.kremer-pigmente.com. 
3 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 
4 Naturligt hydrauliskt kalkbruk: NHL 5, av fabrikat St Astier, Frankrike.  

  Kalken har blandats med silad finkornig putssand 1:2. 
5 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. 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.kremer-pigmente.com/
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Bild 9-14.  Överst, detalj av reliefens övre högra hörn med vittrande ytskikt före rengöring 

respektive efter konservering. 

Mellersta och nedersta raden detaljer av reliefen till vänster före konservering och till höger efter 

konservering och applicering av vattenavvisande ytbehandling. 
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Bild 15-16.  Till vänster, reliefen under konservering och till höger efter rengöring, fixering av 

sprickbildning, lagning och applicering av vattenavvisande skikt. 
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Monument över geologisk dagbok 

Beskrivning 

Placering: Cramérgatan 3 i Visby, inre hamnen. 

Datering: 1993. 

Stenhuggare: Hanna Wärff-Radhe. 

Dimensioner: Total höjd ca 3,5 m och bredd ca 4,5 m. Det rektangulära blocket mäter ca 3 x 1,1 x 0,18 m 

och de diagonalt ställda stödbenen mäter ca 3,2 x 0,18 x 0,18 m.  

  
Björn Erling Evensen, skulptör, född 1924 i Stockholm. Han har studerat vid konstskolor i England, 
Frankrike och vid akademien i Rom. Björn Erling Evensen utför abstrakta förenklade skulpturer. Han är 
representerad på Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Västerås museum och 
Museum of Modern art i USA. 

Konstverket, ”Monument över geologisk dagbok” stod ursprungligen utanför konstmuseet i Visby på en 
låg sockel (bild 17). 
Skulpturen är utförd i ljusgrå gotländsk kalksten (bild 18-21 och 24).  
Partier av konstverkets stenytor är släthuggna men övervägande delar är grovhuggna. Det östra stödbenet 
har 4 st igenfyllda borrade hål (bild 25-26). Sannolikt har stödbenet spruckit tidigare och då har stenen 
fixerats med fyra stycken dubbar. Den nedre delen, ca 20 cm, av det östra stödbenet ser rengjort ut. 
De diagonala stödbenen på konstverket har gråmålade järnstöd på undersidan. Dessa är fixerade i någon 
form av tvåkomponent lim/bruk Enligt konstnären tillkom järnstöden under diagonalerna då man var 
orolig för att de inte skulle hålla om någon skulle klättra på stödbenen. Konstnärens intention var att 
järnen skulle ha fällts in i stenen och dolts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Status 

Stenytorna är lavbeväxta av främst gul och grå lav och runt konstverkets bas växer gräs (bild 18). Mindre 
omfattning sprickbildningar ses i stenens lagringsskikt, särskilt på den övre horisontella ytan på toppen av 
skulpturen. På ytorna ses även stänk av färg. Järnstöden korroderar och rosten har gått igenom färgskiktet 
(bild 22-23) och det hårda bruket har partiellt spruckit upp och fallit av. I övrigt är konstverket stabilt. 
 
 

 

Bild 17.  ”Monument över 

geologisk dagbok” av Björn 

Erling Evensen. 

Här ses skulpturens tidigare 

placering framför konstmuseets 

entré. 

Arkivbild, fotograf okänd. 
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Bild 18-23. ”Monument över geologisk dagbok” Överst helhet före 

respektive efter konservering.  Mellersta raden, mötet mellan de två 

diagonalerna i kalksten före resp. efter konservering. Nedersta 

raden, här ses korroderande stödjärn under diagonalerna före 

respektive efter konservering. 

 



                                                                                                  Go., Den offentliga konsten i världsarvet 
                                                                                                                       Konserveringsrapportnr: 433-3399-2016                                                                                            
                                                                                                                                                                   2018-10-01 

Sida 11 av 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 24. Placering av 

stenskulpturen,”Monument 

över geologisk dagbok”. 

Bild 25-26. Det östra 

”stödbenet” före respektive 

efter konservering. 

Observera de fyra mörka 

punkterna på stödbenet till 

vänster. Det är äldre 

dubbningar som täckts 

över med lim. 

Bild 27. Arbetsbild, 

Katarina Schüssler rengör 

med högtryckstvätt.   
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Åtgärder 

 Stenytorna desinficerades före respektive efter konservering med 70 % -ig etanol6 för att 
underlätta rengöringen och förlänga tiden för återkolonisering av alger och lav. 

 Spjälkande ytskikt främst på den stora rektangulära delen av skulpturen fixerades med stenlim 
injekt7. 

 Stenytan rengjordes varsamt med högtryckstvätt och mjuka rostfria stålborstar (bild 27) och 
avslutades med en borstning med mjuk levang. Gräs närmast skulpturen avlägsnades och även de 
små färgstänken lyftes bort med skalpell. 

 Tekniska lagningar utfördes med pigmenterat stenlagningsbruk för att bättre harmoniera med den 
omgivande stenen.  

 Nya tekniska lagningar och äldre tvåkomponentlagningar i lim har retuscherats med kalkäkta 
torrpigment8 för att smälta in med den omgivande stenens färg. 

 Metalldetaljerna på konstverket slipades och rostskyddsmålades9 två gånger i en grå nyans (bild 
23) av Wickman & Son AB, Visby. Därefter lagades kanterna mot metallen med stenlagningsbruk. 

 Konstverket står på en plats där risken är stor att den utsätts för klotter därför klotterskyddades10 
skulpturen av Klotterkonsult Gotland AB.   

 Toppen av skulpturen, de horisontella ytorna behandlades med mikrokristallint11 vax för att 
skydda ytorna från att vatten tränger in i fina sprickor och orsakar spjälkning. 

 

                                                 
6 Etanol 70% (T-röd). 
7 Billys stenlim. Tvåkomponentlim (injekt och tixo) av omättad 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. Mobnr 0708-451636,  
  stefan@haningestenteknik.se.  
8 Kalkäkta torrpigment: Grön umbra, grå umbra, brun umbra, gul ockra, oxidrött, bensvart.  

Försäljare: diverse färghandlare. 
 9

 Rostskyddsfärg. Komplett grund- och täckfärg för utomhusbruk med kulörnr: T1720. Produktnamn: Kirjo 

Rostskyddsfärg. Tillverkare/importör: Teknos AB, Tranemo Sverige. Försäljare: Diverse färghandlare. 
10 Klotterskydd. Naturacoat SC 20. Produkten är baserad på polysackarider och vatten. Tillverkare och försäljare: 

Beardow/Adams AB, Gasverksgatan 3, 26123 Landskrona. www.beardowadams.com. 
11 Mikrokristallint vax. Är en petroleumprodukt i fast form som smälts i vattenbad och blandas med lacknafta 
(1:2). Sedan tillåts blandningen svalna och stelna till en pasta. Pastan har i det här fallet applicerats i kallt tillstånd med 
pensel och sedan har överskott torkats bort med en i lacknafta fuktad trasa. Behandlingen utfördes två gånger. Vaxet 
har inte värmts in med varmluft för att undvika färgförändringar på stenens yta. 
Försäljare: T. ex. Deffner-Johann, Tyskland. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:stefan@haningestenteknik.se
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Glömskans bänk 

Beskrivning 

Placering: På Stora Torget, sydvästra hörnet. 

Tillkomst år: 2004. 

Konstnär: Hanna Stahle. 

Mått: Stenbänkens mått är h. 0,70 m x l. 1,5 m x br. 0,45 m. 

Brons föremålen mäter ca 0,05 x 0,10 x 0,05 m/föremål.  

  
Skulpturen, Glömskans bänk är utförd i röd granit från Skåne och bronserna har gjutits ursprungligen av 
Bergmans konstgjuteri (bild 28-34). 
Hanna Stahle född 1964 är en svensk skulptör och videokonstnär. Hon har under åren 2001-07 varit 
konstkonsulent för Region Gotland och sedan 2011 konstkonsult för Statens konstråd. 
Konstverket ”Glömskans bänk” är utfört i röd granit och på bänken sitter 3 stycken bronsföremål 
förankrade: en nyckel, ett äpple och en penningpung. Runt bänken ligger gatsten. Föremålen på bänken 
tycks vara kvarglömda från olika tidsepoker i Visbys historia. Nycklarna är från olika tider, en är hundra år 
gammal och den andra är modern från 2000-talet. I konstverket har Hanna Stahle tagit fasta på Visby som 
en historisk medeltida Hansestad men även på en stad i nuet. Utsmyckningen färdigställdes år 2004 med 
hjälp av testamenterade medel från trädgårdsmästare Hilding Persson.  

 

 

 

 

 

 

 

Status 

Konstverket är delvis lav- och algbeväxt på stenytorna. Det ses också fettfläckar möjligtvis rester av stearin 
eller mat. Vid arbetets start fanns fuktiga fläckar på de nedre partierna av skulpturen. Sannolikt är det 
hundurin. På bänkens sidor finns enstaka små sprickor i ytskiktet där stenmaterial riskerar att spjälka av. I 
övrigt är stenmaterialet stabilt. 

Bronsobjekten har med åren fått en grönaktig vacker patina. Äpplet sitter förankrad med någon form av 
dubb. Enligt konstnären har äpplet alltid mer eller mindre rört sig men aldrig gått att lyfta av. Äpplet går 
återigen att rucka på men går ej att lyfta av. För cirka 10 år sedan anlitades Hanna Stahle för att renovera 
konstverket. Nycklarna i brons hade försvunnit så hon fick i uppdrag att komplettera med nya. Vid samma 
tillfälle fixerades äpplet och stenen klotterskyddades. 

Åtgärder 

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

 Enstaka partier med spjälkande ytskikt på skulpturen behövde fixeras med stenlim, injekt. Limmet 
färgades in med rött torrpigment för att harmoniera med stenens färg. 

 Äpplet fixerades med stenlim som injicerades in i hålet under äpplet och ytan närmast fästet 
lagades tekniskt med stenlagningsbruk. Det gick inte att få in någon större mängd lim då 

 

Bild 28-30. ”Glömskans bänk”. Bronsföremål efter konservering.   
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utrymmet var väldigt smalt. Det går inte att garantera att limningen håller hundraprocentigt över 
en längre tid.  

 Stenen har rengjorts varsamt med högtryckstvätt och mjuka rostfria stålborstar. Både alg, lav och 
fettfläckar gick att avlägsna. Bronsobjekten rengjordes för hand med vatten och mjuka borstar. 

 Enstaka tekniska lagningar utfördes med pigmenterat stenlagningsbruk där sprickor och 
spjälkningar fanns. 

 Konstverket står på en plats där risken är stor att den utsätts för klotter därför klotterskyddades 
skulpturen med Naturacoat SC 20 av Klotterkonsult Gotland AB.   

 Bronsobjekten såg stabila ut varför ingen separat behandling gjordes på dem. Åtgärder på dessa 
ingick inte i åtgärdsförslaget. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 31-34. ”Glömskans bänk” före respektive efter konservering. Observera fläck 

på skulpturens ena gavel, se bild nederst till vänster. Tyvärr återkommer dessa 

fläckar varje dag då hundar tillåts kissa mot konstverket. 
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Ymnighetsgudinnan, fundament 

Beskrivning 

Placering: Packhusplan 3 i Visby innerstad. 

Datering: Skulpturen invigdes 1899. 

Dimensioner: Fundamentet mäter 1,6 meter i höjd och har en diamenter på 2,3 meter.  

  
Fundamentet består främst av runda stenar i granit murade till en uppåt avsmalnande stenhög. 
Fundamentet är ihåligt och på insidan har rörledningar dragits för fontän funktionen. Stenarna 
har murats samman med ett hårt cementhaltigt bruk. 
 
Status 

Fundamentet är i stort sett stabil men fogarna har partiellt krympt och börjat vittra sönder. Sten- 
och fogytorna var mycket bevuxna av lav, mossa, rosa alger samt gräs närmast skulpturen, (bild 
35,37). På stenarna ses kalkavlagringar som en hinna på ytan (bild 36, 38-42). 
Lösa stenar från översta lagret förvaras på Gotlands Museum fram tills skulpturen, 
Ymnighetsgudinnan återplaceras på stenfundamentet efter konservatorsåtgärder av 
metallkonservator 2019. 
 

Åtgärder 

Vid arbetets start hade skulpturen demonterats. Fundamentet hade rengjorts av annan aktör, 
anlitad av Region Gotland, innan muraren vidtog sitt arbete. De vittrade fogarna skrotades och så 
att endast stabila äldre fogar lämnades kvar. Fogarna kompletterades med naturligt hydrauliskt 
kalkbruk, NHL 5 från St Astier, Frankrike. De lösa stenarna kommer att muras tillbaka under 
våren 2019 när skulpturen skall återplaceras. Se bild 40 och 42 var de lösa stenarna skall placeras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 35-36. ”Ymnighetsgudinnan” stenfundamentet före respektive efter rengöring och 

fogkomplettering.   
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Bild 37-42. ”Ymnighetsgudinnan” stenfundamentet överst vä och mellerst vä. före (bild 37 och 39), nederst vä. under 

(bild 41)samt överst hö., mellerst hö. och nederst vä. efter rengöring och fogkomplettering (bild 38,40 och 42). Fogarna 

kompletterades av murare Johnny Östergren, Byggnadshyttan Kalk & Bygg AB, Visby. Under våren 2019 när 

skulpturen efter konservering återplaceras, kommer lösa stenar på fundamentets kant att återfästas (se pilar) och fog 

runt skulpturens bas att kompletteras. De lösa stenarna förvaras på Gotlands Museum. 

 



                                                                                                  Go., Den offentliga konsten i världsarvet 
                                                                                                                       Konserveringsrapportnr: 433-3399-2016                                                                                            
                                                                                                                                                                   2018-10-01 

Sida 17 av 19 
 

Förebyggande råd för stenskulpturerna 

”Monument över geologisk dagbok” och ”Glömskans bänk” är behandlade 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 ”Baltic Centre” är ytbehandlad med ett vattenavvisande skikt. För att reliefen ska behålla 
den vattenavvisande funktionen och för att på ett tidigt stadium upptäcka när återbehandling 
behövs bör reliefen kontrolleras vart femte år och vid behov behöver den åter behandlas efter 
utförd rengöring. 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 som 
ombesörjer beställning, bekostar arbetet, både kontroll och återbehandling. 
 

 

Visby  

1/10-2018 

Rebeca Kettunen, konservator 
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Bildförteckning 

 
Bilderna är fotograferade digitalt och sparade i JPEG-format.  
Förkortningar F: Före åtgärd 
 U: Under åtgärd 
 E: Efter åtgärd 
 RK=Rebeca Kettunen 
                            JÖ= Johnny Östergren 
 

DSC- 
nr 

IMG
- 
nr 

Bildnr 
i 
rapport 

Motiv Moment 
F/U/E 

Fotograf 
 

   Relief, ”Baltic Centre”   

 4055 1 Reliefens placering. F RK 

 4057 2 Detalj, konstnärens signatur. F RK 

 1119 3 Helhet före konservering. F RK 

0092  4 Dito efter konservering. E RK 

 4048 5 Detalj, lavbeväxt bokstav. F RK 

0037  6 Dito efter konservering. E RK 

 1113 7 Detalj, sprickbildning. F RK 

 4063 8 Dito, sprickbildning under fixering med 
injektbruk. 

U RK 

 4050 9 Reliefens övre, högra hörn med vittrande 
ytskikt. 

F RK 

0040  10 Dito efter konservering och hydrofobering. E RK 

 4042 11 Detalj av lav/alg-beväxt yta i övre, vänstra 
hörnet. 

F RK 

0029  12 Dito efter konservering och hydrofobering. E RK 

 4047 13 Detalj av lav/alg-beväxt yta i nedre, vänstra 
hörnet. 

F RK 

0032  14 Dito efter konservering och hydrofobering. E RK 

 4076 15 Detalj av reliefens mittparti under 
konservering. 

U RK 

0034  16 Dito efter konservering och hydrofobering. E RK 

   Stenskulptur, ”Monument över 
geologisk dagbok” 

  

A  17 Arkivbild. Skulpturen utanför 
Konstmuseet innan flytten till Cramérgatan 
3.  

F RK 

 1065 18 Helhet före konservering. F RK 

0083  19+26 Helhet efter konservering. E RK 

0052  20 Detalj, kraftigt lavbevuxen yta. F RK 

0051  21 Dito efter konservering. E RK 

 1066 22 Detalj, korroderande järnstöd. F RK 

0090  23 Dito efter rostskyddsbehandling och 
målning. 

E RK 

0059  24 Arbetsbild med byggnadsställning. U RK 
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DSC- 
nr 

IMG
- 
nr 

Bildnr 
i 
rapport 

Motiv Moment 
F/U/E 

Fotograf 
 

 4126 25 Detalj, det östra ”stödbenet” med 4 st 
äldre dubbar och sprickbildning. 

U RK 

0083  26 Dito efter rengöring,lagning, retuschering 
och klotterskydd. 

E RK 

 
 

4106 27 Arbetsbild, Katarina Schüssler rengör med 
högtryckstvätt. 

U RK 

   Stenskulptur, ”Glömskans bänk”   

0074  28 Detalj, äpple i brons. E RK 

0071  29 Detalj, nycklar i brons. E RK 

0073  30 Detalj, penningpung i brons. E RK 

 1138 31 Helhet, Glömskans bänk sedd från väster. F RK 

0065  32 Dito efter konservering och klotterskydd. E RK 

 1134 33 Helhet, Glömskans bänk sedd från öster. F RK 

0061  34 Dito efter konservering och klotterskydd. E RK 

   Stenfundament, 
”Ymnighetsgudinnan” 

  

 2896 35 Helhet av Ymnighetsgudinnan sedd från 
Strandgatan. 

F RK 

 4245 36 Del av stenfundament efter 
fogkomplettering. 

E JÖ 

 2901 37 Helhet av Ymnighetsgudinnan sedd från F RK 

 4250 38 Del av stenfundament efter 
fogkomplettering. 

E JÖ 

 4032 39 Stenfundament efter före fogkomplettering 
 

F RK 

 4249 40 Dito efter fogkomplettering. E JÖ 

 4243 41 Arbetsbild, murare Johnny Östergren utför 
fogkomplettering. 

U RK 

 4251 42 Detalj av stenfundamentets övre kant där 
ytterligare stenar ska fästas år 2019. 

E JÖ 

 

 

 
 
 
 
 
 


