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Bakgrund 
 

På uppdrag av Skövde kommun, Konstenheten, utfördes under hösten 2012 en skadeinventering med 
åtgärdsförslag av den offentliga skulptur utomhus som förvaltas av Konstenheten. Arbetet utfördes av Helena 
Strandberg Konservator och Strömer stenkonservering som konsult på sten. 

Databasen för offentlig konst utomhus lyftes samtidigt ur den existerande databasen Sofie, för att göra 
informationen möjlig att använda och i väntan på byte av databas i Kulturförvaltningen. Databasen för offentlig 
konst utomhus (OKU) kompletterades och redigerades samtidigt med VoU. 

 

Helena Strandberg, november 2012 

 

 

 

Råd kring hantering och underhåll av skulpturer i 
Skövde 

 

Generellt för underhåll av skulpturer 

Av Helena Strandberg 

 

 Skulpturer bör täckas för om gatuarbete eller byggnadsarbete görs i närheten. Risken för byggdamm, 
negligering av konstverket och metallstöld är stor i sådana sammanhang. 

 Demontering och flytt av skulpturer bör göras med stor försiktighet efter övervägda instruktioner från 
förvaltaren. Ta kontakt med konservator om osäkerhet finns. 

 Parkering av cyklar, bilar och andra fordon intill skulpturer bör förhindras. Det kan ge skador på skulpturens 
yta. Fordon kan köra på och rubba skulpturen. Skulpturen skyms. Pollare kan sättas upp runt skulpturen, 
alternativt kan skulpturen få en bättre placering.  

 Ta bort löv och jord från låga skulpturer. Det samlar fukt som skadar skulpturen. Använd mjuk borste med 

trä eller plastskaft. 

 Snöröjning. Det är lämpligt att pollare finns runt skulpturer som markerar gräns för snöröjning om de står 

utsatt och kan bli skadade av redskap. 

 Skulpturer kan rengöras skonsamt genom instruktionerna som följer. Rengöring kan göras till våren efter 

att gatorna sopats rena. Vissa utsatta skulpturer måste rengöras oftare, och andra som är högt placerade 

kan rengöras med flera års intervall. Det är främst regnskyddade ytor som behöver rengöras. 

 Högtrycksspola eller blästra aldrig på skulpturer för att rengöra. Det skadar ytan, patinan och målade skikt. 

Lätt högtryck kan användas ibland, t ex på stensocklar. Spruta inte vatten i fogar eller spalter. 
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Regelbundet underhåll för brons och andra metaller 

Av Helena Strandberg 

 

Brons  En legering som består till största delen av koppar, och mindre mängder av tenn och ibland zink 
och bly. Utomhus bronser har alltid en patina som består av korrosionsprodukter. Patinan som kan vara brun 
eller ljusgrön skyddar skulpturen och ska inte tas bort. 

Corten En legering som består av järn och små mängder andra metaller som gör att rostar långsamt. 
Avsikten är att den ska utveckla en roströd yta. Den ska således inte vara metallblank. 

Rostfritt stål En järnlegering av vitmetall som ska vara blank och inte rosta. 

Gjutjärn En järnlegering som ofta målas. 

 

Regelbunden rengöring 

 Skölj av skulpturen. Börja med att göra hela skulpturen och sockeln våt nerifrån och upp. 

 Använd vatten med lågt tryck.  

 Använd inte mer vatten än nödvändigt. Vatten löser upp patinan. Lösliga salter ska bort. 

 Spola inte direkt på ljusgröna porösa ytor på bronsskulpturer (är mest uppåtvända på gamla skulpturer, 

eller på konstgjort grönpatinerade skulpturer). Även lågt vattentryck kan skada och ta bort den ljusgröna 

patinan.  

 Var försiktig med att spola på andra material, t ex förgylld text på socklar. 

 Skölj bort lös smuts (fågelträck, avlagringar av jord mm). Använd mjuk svamp (inte den hårda sidan på 

kökssvamp) och en hink varmt vatten med några droppar diskmedel (Yes). 

 Nylonborstar (diskborste, tandborste) kan användas till bronsskulpturer på svarta och bruna områden. Det 

är främst regnskyddade områden som behöver rengöras. Men använd inte borste på ljusgrön patina på 

gamla skulpturer. 

 Tuggummi kan pillas bort med trä eller plastskrapa. Nedfrysning gör det lättare att få bort. 

 Skölj av skulpturen efter rengöringen uppifrån och ner. 

 

Tag genast bort… 

 … matrester som ketchup och sura drycker (coca cola mm) eftersom syran skadar metallen. 

 … klotter. Klotter som får sitta länge är svårare att få bort. Testa om det går att ta bort med vatten och 

diskmedel först. Sedan med aceton, T-sprit eller lacknafta. Ta bort med bomull på träpinne. Gnid inte ut 

färgen över ytan. Byt bomullstussar ofta.  

 … löv och jordavlagringar på låga skulpturer. De samlar fukt som ger skador. 

 

Varning! 

 Använd aldrig metallborstar, stålull, hårda sidan på kökssvamp och annat som kan rispa och skada ytan. 

 Låt aldrig klottersaneringsfirmor använda klotterborttagare eller klotterskydd på metallskulpturer.  

 

Kontakta konservator… 

 … om det finns fläckar som stör utseendet och som inte försvinner vid skonsam rengöring, t ex ljusgröna 

fläckar i patinan. 

 … om det finns klotter som inte går bort med skonsam rengöring, och om starkare kemikalier måste 

användas. 
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 … om det finns kalkavlagringar eller andra beläggningar som sitter fast. 

 … om det finns skador och sprickor i metallen.  

 … om det är delar som försvunnit och bör rekonstrueras. 

 … om det finns rostiga järnbultar, eller rost som kommer inifrån skulpturen. 

 … om större konserveringsåtgärder ska utföras. 

 … om skulpturen ska ytbehandlas, t ex med vax. 

 

 

 

Regelbundet underhåll för sten 
Av Cecilia Strömer 

 

 Klotter tas bort så fort det går. Färgen kryper efterhand in i stenens porer vilket försvårar rengöringen. 

Medlet som används skall inte skada stenen eller lämna rester kvar på ytan. Stenen skall efter 

behandlingen sköljas väl med vatten.  

 Rengöring utförs med mjuka borstar och vatten, vår och höst. Rengöringen underlättas med en 

strykning av etanol (T-röd) och några droppar Yes. Blandningen bör sitta på ytan några veckor före 

rengöringen.  

 Högtryckstvätt/hettvätt utförs med tryck som inte skadar stenen/betongen. Strålen förs långsamt över 

ytan så att inga ränder uppkommer. Kemikalier bör inte användas. Lämpligen utförs rengöringen vår 

och höst. 

 Skador skall åtgärdas så fort det är möjligt. Delar som är lösa tas omhand.     
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2012-09-25 Helena Strandberg Konservator 

Vård- och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 1 Beskrivning och skador Åtgärdsförslag Underhåll 

Titel: Ljus och vattenspel 
Konstnär: Blomquist, Bengt 
Tillkomstår: 1975 
Placering: Tomtegården, utanför entré 
Material: Corténplåt, rostfri plåt, 
betongsockel 
 

 
 

 
 

Corténplåten har rostat sönder och är 
perforerad på många ställen, speciellt i 
nederkanten. Gropfrätning över hela 
plåten. Troligtvis är corténplåten 
perforerad i högre grad än vad som syns. 
Luckorna på insidan är öppna. Alger 
växer på plåten. 
Stålplåten är matt och smutsig och 
reflekterar inte ljuset. 
Rost på betongsockeln. Dammen är full 
av alger och smuts. 
 

 
 

  
 

Alt. 1 Rekonstruktion. Corténplåten byts 
ut. Corténplåt har en livslängd på ca 30 
år som också beror på underhållet, 
miljön och plåtens tjocklek. 

Alt. 2 Konstverket har varit omdiskuterat 
i pressen och inte fungerat 
tillfredsställande som vattenspel. 
Destruktion kan övervägas och ev 
ersättning med ett nytt konstverk. 

Dammen rengörs regelbundet från 
alger och skräp. 

Cortén och stålplåt tvättas 
regelbundet enligt allmänna 
instruktioner för rengöring av metall. 
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2012-10-16 Strömer Stenkonservering 

 
Vård- och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 2 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 

Titel: Klot i Ryd 
Konstnär: Emmaboda stenhuggeri. 
Klotet är massproducerat från Tyskland 
Tillkomstår: ingen uppgift 
Placering: Torg vid Södra Rydskolan 
Material: Polerat svart stenklot, 
granitsockel 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Den polerade ytan rengörs varsamt med 
mjuk borste och vatten. Granitsockeln 
rengörs med lätt högtryckstvätt. 

 

Se regelbundet underhåll för sten 
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2012-10-16 Strömer Stenkonservering 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 3 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Ormnystan 
Konstnär: Engström, Pye 
Tillkomstår: 2000 
Placering: Stadsmuseet, Rådmansgatan 
Material: Granit, ögonen troligen i glas, 
betongsockel 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ormarna är huggna i ett stycke av grå 
och svartprickig granit. Ormögon i glas.  
Fästena vid ögonen börjar släppa. 
Betongsockeln har materialförluster på 
hörnen. 

 
Graniten och ögonen rengörs varsamt 
med vatten och borstar. Fästena vid 
ögonen lagas.  
 

 
Se Regelbundet underhåll för sten. 
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2012-09-25 Helena Strandberg Konservator 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 4 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: La Mano 
Konstnär: Eriksson, Liss 
Tillkomstår: 1986 
Placering: Tingshusparken 
Material: Brons, svart slät sockelsten 
 
 

   
 

 
 

 
Skulpturen har en fin grönbeige patina 
som är polerad på vissa ställen till 
rödbrunt. Den är smutsig av organiskt 
material från träd som står runt och 
jord. Fågelträck mm. 
Stenen har klistermärken på baksidan 
och är smutsig av jord. 
Skylten är limmad på stenen. 
 

  
 

 

 
Bronsen rengörs och vaxas av 
metallkonservator. 
Stenen tvättas med borste och vatten. 
 
Sten läggs runt sockeln (t ex 2 rader 
gatsten i granit) för att förenkla 
gräsklippning. 
 

 
Rengöring av skulpturen enligt 
regelbundet underhåll för brons och 
sten. 
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2012-09-20 Helena Strandberg Konservator 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 5 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Elanie 
Konstnär: Eriksson, Liss 
Tillkomstår: 1986 
Placering: Boulognerskogen 
Material: Brons, betongsten 
socklelplatta 

 
 

 
 

         

 
Skylt vid sidan klottrad med röd färg. 
Huvudsakligen brun fin jämn patina som 
är mörk/rödbrun pga att människor 
polerar och sitter på skulpturen. Sidorna 
är mattare med ränder. 
I regnskugga jordavlagringar och smuts 
samt grön fläckig korrosion på några 
andra ställen. Smuts i regnskugga. 
Fotsulor är slitna ned till metallen pga 
grus som ligger under sockeln. 
 

  
 

 

 

  

 
Rengörs, speciellt i regnskugga av 
skulpturen. Vaxas. Utförs av 
metallkonservator. 
 
Stenläggning läggs runt sockeln (t ex två 
rader gatsten i granit) för att förenkla 
gräsklippning och att grus kommer på 
bronsen. 
 

 
Rengöring av skulpturen enligt 
regelbundet underhåll för brons och 
sten. 
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2012-09-25 Helena Strandberg Konservator 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 6 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Mor och barn 
Konstnär: Eriksson, Liss 
Tillkomstår: 1992 
Placering: G:la kommunhuset, Skultorp 
Material: Brons, granitsockel 

   

   

 
Huvudsakligen grön med lite svart krusta i 
regnskugga. Möjligtvis är skulpturen 
ursprungligen grönpatinerad.  
Fågelträck.  Svart kletig beläggning på flera 
ställen. Penseldrag kan indikera att den 
ytbehandlats vid något tillfälle. Lite ljusgrön 
korrosion på baksidan. 
Sockeln är smutsig och har alger och vit 
beläggning. 
Skylten är korroderad. 
 

   

  

 

 
Bronsen rengörs och vaxas av 
metallkonservator. 
 
Sockeln tvättas med vatten och borste 
eller med högtryck om nödvändigt. 

 
Rengöring av skulpturen enligt 
regelbundet underhåll för brons och 
sten. 
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2012-09-25 Helena Strandberg Konservator 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 7 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Mor och barn 
Konstnär: Eriksson, Liss 
Tillkomstår: 1992 
Placering: Billingsro träffpunkt, Skultorp 
Material: Brons 
 
 

 
 

 

 
Den lilla skulpturen står inne på en bänk 
vid en luftfuktare. Skulpturen skulle ha 
placerats utomhus på en stor 
betongsockeln men detta skedde aldrig. 
Sockeln står utanför på innergården. 
Bronsen har en vit beläggning i 
fördjupningar. Den har också några 
gröna korrosionsfläckar. 
 

 
 

 
 
 

 
Skulpturen är troligtvis inte patinerad 
för att stå utomhus. Den bör få en bättre 
placering inomhus på en lagom stor 
sockel. Skulpturen ska inte stå vid mat 
och luftfuktare. 
Bronsen rengörs från vit beläggning och 
gröna korrosionsfläckar. Den vaxas ev 
med tunt vaxskikt. 
 

 
Torkas av inomhus med torr 
mikrofibertrasa. 
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2012-09-05 Helena Strandberg Konservator 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 8 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Monument över yxmannen 
Konstnär: Grate, Eric 
Tillkomstår: 1965 
Placering: Kulturhustorget 
Material: Brons, granitsockel 

 

 

 
Matt och relativt jämn patina i grönt och 
svart.  
Klotter, smutsig beläggning på 
bronsbasen. Fågelträckskorrosion upptill 
och rinningar. 
Kopparbleck i kanten mellan bas och 
mark. 

   
 

  
 

 
Skulpturen bör täckas för vid 
Kulturhusets ombyggnad. Om 
demontering måste göras bör 
förvaltares ombud inspektera och alla 
delar (inkl kopparblecken) tas tillvara. 
 
Skulpturen rengörs efter ombyggnad 
och vaxas tunt. 

 
Rengöring av skulpturen enligt 
regelbundet underhåll för brons och 
sten. 
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2012-09-20 Helena Strandberg Konservator 
2012-10-16 Strömer Stenkonservering 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 9 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Colombi hemfärd 
Konstnär: Grate, Eric 
Tillkomstår: 1955 
Placering: Eriksdalsskolan, Östergatan 
Material: Brons, sockel i Granit, och en 
mörkgrå huggen sten som underlag till 
skulpturen (troligen av en magmatisk 
bergart)  
 

 

 

 
Brons 
Bronsen är beige smutsig av jord och har 
en svart matt rå yta av sotkrusta. Den är 
ljusgrön regnexponerat och i rinningar. 
Fågelträckskorrosion. Rester av röd färg. 

   
 

 
 
Sten 
Skulpturen står på en kvadratisk mörk 
sten. Stenen har en genomgående 
spricka som troligen härrör från en 
rostig dubb.   

 

 
Brons 
Rengörs och vaxas med lämpligt vax. 
 
Sten 
Sprickan bör åtgärdas. Granitsockeln 
rengörs med lätt högtryck medan 
underlaget till bronsstatyn rengörs med 
vatten och borstar. 

 
Brons 
Rengöring av skulpturen enligt 
regelbundet underhåll för brons. 
 
Sten 
Se regelbundet underhåll 
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2012-09-20 Helena Strandberg Konservator 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 10 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Timboholmsskatten 
Konstnär: Hake, Claes 
Tillkomstår: 2008 
Placering: Timboholmsrondellen 
Material: Ringar av metallrör målade med 
guldfärg, betongfundament med spackel 
(gips?) och glasskärvor 
 

 
 

 

 
Metallrören målade med guldfärg med 
gul mellanfärg och vit grundfärg.  
Färgskikt relativt intakt men lite 
krackelerat. Små repor finns i färgskiktet 
men ingen metall syns blottad. Början 
till mörkfärgning av rostfläckar kan ses 
på några ställen. 
Glasskärvorna har lossat i stor 
utsträckning, troligtvis pga att folk 
klättrar upp på högen. De ligger i högar i 
gräskanten. Konstruktionen med 
glasskärvorna är inte hållbar. Glaset 
måste fästas hårdare på högen. 
 

 
 

 

 
Utredning kan göras om glaset kan 
förankras bättre i underlaget genom 
kontakt med konstnären.  
 
 

 
Ringarna inspekteras regelbundet m 
a p färgskiktets hållbarhet och 
korrosion. 
Ringarna tvättas av vid tillsmutsning 
med borste och vatten. 
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2012-06-21 Helena Strandberg Konservator 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 11 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Skrattande mask 
Konstnär: Heineman/Jimrud, Hans-
Erland 
Tillkomstår: 1961 
Placering: Vasaskolan 
Material: Trä 
 

 
Skulpturen är ej funnen vid 
inventeringar 2010 och 2011 och därför 
ej eftersökt 2012 

  



17 

 

2012-09-05 Helena Strandberg Konservator 
2012-10-16 Strömer Stenkonservering 
 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 12 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Den melerade giraffen 
Konstnär: Heineman /Jimrud, H-E 
Tillkomstår: 1961 
Placering: Vasaskolans skolgård 
Material: Vitmålad betong, bronsklockor 
med järnkulor 

 

 

 
Betong 
Betongen har skador på hörn och 
kanter. Färgen flagar. Lav och alger 
växer på betongen. Materialbortfall vid 
fästena till klockorna.  Klotter. 

 
 
Klockor 
Klockringningen fungerar, men inte så 
bra. Används vid festliga tillfällen. 
Konstruktionen Inspekterades hösten 
2011. 

 

 
Betong 
Rengöring med lätt högtryck.  
Ommålning. Skadade hörn och kanter 
kan lagas före ommålning. Se över 
fästena vid klockorna. 
 
 
Klockor 
Konstruktion bör inspekteras från lift när 
betongen målas. Järnet är rostigt och 
ringningen justeras. 
 

 
Betong 
Rengöring på de målade ytorna med 
vatten och borstar. Eventuellt 
försiktigt lätt högtryck. Övrigt se 
Regelbundet underhåll för sten. 
 
Klockor 
Regelbunden inspektion. 



18 

 

2012-09-05 Helena Strandberg Konservator 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 13 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Hyllning till Ling 
Konstnär: Heineman/Jimrud, Hans-
Erland 
Tillkomstår: 1963  
Placering: Helenaskolan, på vägg till 
gymnastiksal 
Material: Kopparplåt, järn 
 

 
 

 

 
Ett träd skymmer skulpturen 
fullständigt. 
Kopparplåten har rostrinningar. Järnet 
är rostigt. Korrosionsgraden är svår att 
avgöra på avstånd. 
Belysning har funnits tidigare men är 
borttagen. 

 
 

 

 
Trädet tas bort så att konstverket syns. 
Väggskulpturen inspekteras från lift map 
infästningar och korrosionsgrad. 
Rengöring och ev. ytbehandling. 
Möjligheten till belysning undersöks. 

 
Regelbunden inspektion av fästen och 
tillsmutsning. 
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2012-09-20 Helena Strandberg Konservator 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 14 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Isringar 
Konstnär: Hemberg, Elli 
Tillkomstår: 1989 
Placering: Billingshov 
Material: Rostfritt stål 
 

 
 

 

 
Biologisk påväxt av alg och lav och 
smuts. Ytrost och begynnande 
gropfrätning.  
Betongsockeln har krackelerad i yta. 

 

 

 

 

 
Skulpturen konserveras - rengörs från 
rostfläckar av konservator. 

 
Tvättas regelbundet enl instruktioner 
för metallskulptur. Kan spolas med lätt 
högtryck. 
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2012-09-05 Helena Strandberg Konservator 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 15 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Segel och snäcka 
Konstnär: Hemberg, Elli 
Tillkomstår: 2002 
Placering: Helenaskolan 
Material: Rostfritt stål, betongsockel 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Skräp, damm, smutsiga beläggningar, 
klistermärken. 
Alger i regnskugga. Början till ytrost. 
 
 

 
 

  

 
Tvättas med vatten och borste. 
Klistermärken tas bort. 

 
Tvättas regelbundet med vatten och 
borste, eller med lätt högtryck.  
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2012-10-16 Strömer Stenkonservering 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 16 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Hallefallet 
Konstnär: Henning, Chatarina/Svensson, 
Pål 
Tillkomstår: 2002 
Placering: Hallenbergsrondellen 
Material: Diabas, mur i kalksten 

 

 
 

 
Hög skulptur i svarta diabasblock.  Mur i 
kalksten. Lösa stenar ligger på muren. 
 

 
Se över muren. Rengöring med lätt 
högtryck. 

 
Se Regelbundet underhåll för sten. 
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2012-09-05 Helena Strandberg Konservator 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 17 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Bagarens attribut 
Konstnär: Hilmersson, Jan-Olov 
Tillkomstår: 1970-tal 
Placering: Bagarens servicehus, Hertig 
Johans gata 22 A 
Material: Blandad metall (cortenplåt 
bakom, brödkavel i järn ev. förzinkad, 
brödspade bemålat järn, lussekatt ev. i 
kopparlegering, kockmössa vitmålad) 
 

   
 

 
Brödkaveln är korroderad med rost och ev. 
vit korrosion. 
Brödspade har lite rost vid bult 
Kockmössa är smutsig och har rost i 
överkant 
Lussekatt ok 
 
 
 
 

 

 
Bör inspekteras från lift. Rengörs då med 
vatten och borste. 

 
Regelbunden inspektion. 



23 

 

2012-11-09 Helena Strandberg Konservator 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 18 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Lilli Zickerman 
Konstnär: Jern, Britt-Marie 
Tillkomstår:  
Placering: St Sigfrids kyrkogård 
Material: Brons, granitsockel 
 

 
 

 

 
Relieffen med upphöjd text är limmad 
fast på sockelstenen. Bronsen är fläckig 
av grön korrosion, fågelträckskorrosion 
och beläggningar och texten är därför 
otydlig att läsa. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Rengöring och vaxning av bronsen utförs 
av metallkonservator. 
Rengöring av sockeln med borste och 
vatten eller lätt högtryck. 

 
Rengöring av skulpturen enligt 
regelbundet underhåll för brons och 
sten. 
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2012-10-16 Strömer Stenkonservering 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 19 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Gyllen 
Konstnär: Johansson, Helge 
Tillkomstår: 1950 
Placering: Kyrkparken 
Material: Granit 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Granitskulptur på en hög granitsockel 
behuggen med olika motiv. Graniten är 
beväxt med lavar och alger. Sockeln har 
svarta missfärgningar där vatten rinner. 
Dammens fogar spricker och flera har 
provisoriskt lagats med en vit massa.  
 

 
Rengöring med lätt högtryck/hettvätt. 
Den svarta missfärgningen kan vara svår 
att få bort men kan eventuellt mildras 
med lerinpackning. Omfogning på 
dammen.  
 

 
Se Regelbundet underhåll för sten. 
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2012-09-05 Helena Strandberg Konservator 
2012-10-16 Strömer Stenkonservering 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 20 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Livets brunn 
Konstnär: Johnsson, Ivar 
Tillkomstår: 1950 
Placering: Hertig Johans torg 
Material: Brons, röd granit i bassäng 
 

 
 

 

 
Bronser 
4 st figurgrupper i brons.  
Svart krusta och brun/beige 
beläggningar huvudsakligen. Ljusgröna 
gropar i svart patina. Ljusgröna 
uppåtvända partier. Gröna alger på 
beläggningar.  
Vissa delar är polerade av slitage till 
brun kuprit. 
Klotter på många ställen. 

   
 
Sten 
Åttakantig damm 
sammanfogad med 
granitblock. Fyra 
socklar i granit till 
skulpturgrupperna.  
Fogar har fallit ur. 
Två mittstenar mot 
sydväst har fallit ur läge några 
centimeter och en hörnsten mot sydöst 
har skjutit upp. Beläggningen i botten av 
dammen har skador. Brunnen som 
används som sittplats har missfärgningar 
och klotter m.m. på stenblocken. 
 

 
Bronser 
Förundersökning och åtgärdsförslag för 
konservering av de 4 bronsskulpturerna 
bör göras av konservator när vattnet är 
avstängt. 
 
 
 
Sten 
Ett åtgärdsförslag för restaurering av 
dammen bör utföras. 
 
 
 

 
Regelbunden översyn när 
fontänvattnet är av. 
 
Bronser 
Rengöring av skulpturen enligt 
regelbundet underhåll för brons, 
lämpligtvis på våren innan vattnet 
sätts på och vid tillsmutsning. 
 
 
Sten 
Se Regelbundet underhåll för sten. 
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2012-10-16 Strömer Stenkonservering 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 21 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Piglets-But a short time to live 
Konstnär: Lindberg de Geer, Marianne 
Tillkomstår: 2010 
Placering: Kulturhustorget 
Material: Rosa granit, vit och svart 
marmor (diabas?) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Skulpturerna i finslipad rosa granit med 
ögon i vit och svart marmor (ev diabas).   
Fogarna runt ögonen har mindre hål, 
(släppt?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Laga fogarna runt ögonen. Skydda 
ögonen vid rengöring med lätt högtryck.   

 
Se Regelbundet underhåll för sten. 
Skydda ögonen vid rengöring, spruta ej 
vatten där. 
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2012-09-05 Helena Strandberg Konservator 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 22 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Cavallobrunnen 
Konstnär: Lindblom, Sivert 
Tillkomstår: 1995 
Placering: Resecentrum 
Material: Brons, stål i delar av obelisken, 
granitsocklar  
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

   
     

 
Skulpturgrupp/fontän med två 
bronsdelar i fontänen och fontänpelare, 
samt tre delar utanför. 
Bronsdelarna är ursprungligen 
grönpatinerade. Den gröna patinan har 
tvättats bort på vissa delar. Socklar är 
därför lite gröna av vittringen. 
 
 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Förslag finns om att Cavallobrunnen ska 
flyttas. En inspektion av alla 
skulpturdelar och fontänkonstruktionen 
görs vid detta tillfälle samt 
åtgärdsförslag. 
 

 
Rengöring av skulpturen enligt 
regelbundet underhåll för brons och 
sten. 
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2012-09-05 Helena Strandberg Konservator 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 23 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Urnor 3 st 
Konstnär: Lindblom, Sivert 
Tillkomstår: 1984, eller 1996 
Placering: Långgatan 
Material: Järn gjutna, betongsocklar 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Gropfrätning och rost, speciellt i 
regnskugga nedtill på urnorna. 
Betongdamm nedtill på järnet, ev från 
montering efter flytt. Korrosion kan 
också bero på urin. 
Gräs växer vid jord på sockeln. Rost på 
sockeln. 
 

   
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Rengöring. Borttagning av ytkorrosion 
och cementdamm från järn. Ev 
ytbehandling. Utförs av konservator. 
Belysningsstolparna mellan urnorna är 
missprydande. Kan de flyttas? 

 
Utsatt läge. Regelbunden tvätt av 
utsidan av urnorna med vatten och 
borste eller milt högtryck.  
Håll borta jord, gräs, alger, och 
mossa på utsidan som samlar fukt. 
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2012-09-25 Helena Strandberg Konservator 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 24 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Mor och barn 
Konstnär: Linde, Peter 
Tillkomstår: 1991 
Placering: Trängallén 
Material: Brons 

 
 

 
 

 
Bronsskulpturen har en märklig patina 
som gör att den inte liknar en brons.   
Icke polerade områden är matta 
rostfärgade. Grön korrosion på 
uppåtvända ytor. 
Polerade ytor är mörkbruna/svarta med 
blå ton eller rödbruna. Ytan är ciselerad 
och väl bearbetad. 
 
 

 
 

 

 
Förundersökning bör göras ang. det 
ursprungligt utseende och patinering. 
Metodtest hur ytan kan rengöras. 

 
Rengöring av skulpturen enligt 
regelbundet underhåll för brons och 
sten. 
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2012-09-20 Helena Strandberg Konservator 
2012-10-16 Strömer Stenkonservering 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 25 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Gåvobringaren 
Konstnär: Loeld, Lars-Olof 
Tillkomstår: 2009 
Placering: Boulognerskogen 
Material: Brons, diabas i sockel 
 

   
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
Brons 
Brons med svart ytskikt (ev av hårt vax). 
Ytskiktet har slitits bort. Kupriten under 
är rå och tunn. 
Fågelträck. 
Sten 
Slipad diabas med inhuggen text. 
Sockelstenen är smutsig nedtill av jord. 
 

 

  

 
Brons 
Skulpturen rengörs och vaxas med 
lämpligt vax. Utförs av 
metallkonservator. 
 
Sten 
Stenen tvättas med borste och vatten. 

 
Brons 
Rengöring av skulpturen enligt 
regelbundet underhåll för brons. 
Jord och fågelträck tvättas 
regelbundet bort med borste och 
vatten från brons och sockelsten. 
 
Sten 
Se Regelbundet underhåll för sten. 
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2012-09-25 Helena Strandberg Konservator 
2012-10-16 Strömer Stenkonservering 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 26 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Crescendo (2120) 
Konstnär: Magnus, Carl 
Tillkomstår: 2008 
Placering: Egnells plats 
Material: rostfri plåt, glas, röd polerad 
granit, möjligen gul/grå gnejs, grå granit 
i gatsten 

 

 

 
 

 
Metallpelare 
Rostfri plåtpelare med glas i mitten som 
ger ljusspel i olika färger. 
Plåten har alger, brun avlagring av 
organiskt material och ytrost. 
 

 
 
 
Stenbeläggning 
Färgen i inskriptionen är bortnött. 
 

 
 
 

 
Metallpelare 
Plåten tvättas med lätt högtryck när 
fontänen är avstängd. Rost tas bort om 
nödvändigt. 
Besiktning av glas och funktion. 
 
Sten 
Stenen rengörs med lätt högtryck. 
Texten ifylls i med färg. 
 
 

 
Metallpelare 
Skulpturen tvättas regelbundet enligt 
instruktion för metallskulptur. 
 
Sten 
Se regelbundet underhåll för sten. 
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2012-09-25 Helena Strandberg Konservator 
2012-10-16 Strömer Stenkonservering 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 27 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Crescendo (2122) 
Konstnär: Magnus, Carl 
Tillkomstår: 2008 
Placering: Egnells plats 
Material: brons, röd polerad granit, 
möjligen gul/grå gnejs, grå granit i 
gatsten 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Stenbelagd rondell med brons i mitten. 
Bronsen är lite grön på ena sidan. 
Färgen i inskriptionen är bortnött. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Brons 
Bronsen undersöks när vattnet är 
avstängt.  
 
 
Sten 
Stenen rengörs med lätt högtryck. 
Texten ifylls i med färg. 
 

 
Brons 
Rengöring av skulpturen enligt 
regelbundet underhåll för brons. 
 
Sten 
Se regelbundet underhåll för sten. 
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2012-10-16 Strömer Stenkonservering 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 28 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Ricercare 
Konstnär: Magnus, Carl 
Tillkomstår: 1994 
Placering: Västerhöjdsgymnasiet 
innergård 
Material: Röd granit  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Graniten har olika ytor som rå, finslipad 
och krysshamrad. Den är partiellt beväxt 
med lavar och alger. Klotter på ena 
sidan. 
 

 
Rengör från klotter. Rengöring med 
vatten och borstar. 
 

 
Se Regelbundet underhåll för sten. 
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2012-09-05 Helena Strandberg Konservator 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 29 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Get och bagge 
Konstnär: Hansson, Martin 
Tillkomstår: 2001 
Placering: Helensparken 
Material: Brons, 
 

 
 

 
 

 
De två bronsskulpturerna i brons är 
gjutna i flera stycken och svetsade 
samman. De är fästa i marken i ett 
osynligt betongfundament och står 
därför i jord med gräs runt. De är 
troligtvis grönpatinerade ursprungligen. 
Bronsen är väl polerad av att människor 
klappar, rider och tar i skulpturerna. 
Detta kan både vara till skada och till 
nytta för bronsen beroende på 
omfattningen. Metallen har visat sig 
vilket innebär slitage i viss omfattning. 
 

 

   

 
Inga åtgärder behövs ännu. Skulpturerna 
har en fin patina men bör tvättas som 
vid underhåll. 
 

 
Rengöring av skulpturen enligt 
regelbundet underhåll för brons. 
Skulpturerna används som 
lekskulpturer. Infästningarna i 
marknivå och slitaget av patinan bör 
därför inspekteras regelbundet. 
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2012-06-21 Helena Strandberg Konservator 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 30 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Flöjtspelande ängel 
Konstnär: Milles, Carl 
Tillkomstår: 1955 
Placering: Garpaparken 
Material: Brons 
 

 
 

 
Skulpturen har konserverats juni 2012, 
se rapporter. Inga nya skador har 
uppkommit. 
 

 

 
Inga åtgärder. 

 
Rengöring av skulpturen enligt 
regelbundet underhåll för brons och 
sten. 
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2012-09-20 Helena Strandberg Konservator 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 31 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Emaljer 
Konstnär: Nemes, Endre 
Tillkomstår: 1955-1985 
Placering: Eriksdalsskolan, Östergatan 28 
Material: Emalj 
 
 
 

 
 

 
 

 
Emaljerna (2 st) är återuppsatta efter 
ombyggnad och tillbyggnad av skolan 
2011-12. Den nya placeringen med 
gröna dörrlister, röd dörr och speglingar 
i glaset runtom gör att konstverket är 
svårt att uppfatta och inte kommer till 
sin rätt. Emaljen är mycket blank, 
möjligtvis belagd med ett ytskikt. 
Inga skador syns i emaljernas yta som är 
mycket blank.  

 
 

 
 

 
Utredning och dokumentation över vilka 
åtgärder som gjorts inför uppsättningen 
av emaljerna på den nya tillbyggnaden. 

 
Tvättas med vatten och mjuk borste 
vid tillsmutsning. 
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2012-09-20 Helena Strandberg Konservator 
2012-10-16 Strömer Stenkonservering 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 32 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Vänskap 
Konstnär: Nones-Håkansson, Wanja 
Tillkomstår: 2006 
Placering: Ryds centrum, torget 
Material: Brons lackerad eller metall 
bemålad, Vångagranit 

    
 

 

 
Metall 
Händer i metall (ev. brons som är 
lackerad eller bemålad med guldfärg). 
Ytan börjar mörkna. Vita fläckar kan 
skönjas. 
Rost syns vid infästningen av armen i 
stenen. 
Skylten har grön korrosion och ytan 
tycks vara behandlad med plastig 
beläggning. 

  
 
Sten 
Två höga pelare i röd granit. Vita fläckar 
i stenen härrör troligtvis från 
behuggningen. 

      

 
Metall 
Inspekteras från stege eller lift vid 
tillfälle. Metallen kommer att mörkna 
med tiden. 
Skylten rengörs från grön korrosion. 
 
Sten 
Rengöring med lätt högtryck 
 
 

 

 
Metall 
Rengöring av skulpturen enligt 
regelbundet underhåll för brons. 
 
Sten 
Se Regelbundet underhåll för sten. 
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2012-09-05 Helena Strandberg Konservator 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 33 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Livsrytm 
Konstnär: Pettersson, Gösta 
Tillkomstår: 1970-tal 
Placering: Petter Helens gata/ Hertig 
Johans gata 
Material: Järnplåt, målad, nitad 

  

 

 
Väggskulpturens yta är lite matt men 
tycks inte ha några skador i färgskiktet. 
 

 

 
Bör inspekteras från lift map 
infästningar i vägg, nitarnas fästen och 
målningsskikt vid lämpligt tillfälle. 
Den bör då tvättas av med mjuk borste 
och vatten. 

 
Inspektion som vid åtgärdsförslag. 
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2012-09-05 Helena Strandberg Konservator 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 34 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Fågel Fenix 
Konstnär: Renqvist, Torsten 
Tillkomstår: 1991 
Placering: Stadshusets entré 
Material: Brons belagd med guldfärg, 
polerad svart sten. 
 

   

 
Gjuten, troligtvis i brons. Målningsskikt 
med röd grundfärg., vitt mellanskikt och 
troligtvis bladguld över. Guld och 
målningen har slitits bort på kanter bl a 
så metallen ligger bar. Ingen korrosion 
syns dock. 
Skulpturen står utsatt i gatumiljö med 
ett träd över som troligtvis avger något 
klibbigt ämne. Biologisk påväxt i svartlav 
och grönalg. Svart beläggning troligtvis 
från deponerat material från trädet. 
Smutsig sockelsten som har små skador 
på överkanten. 

 

   

 
Skulpturen tvättas och färgskiktet 
undersöks närmare. 
Skulpturen bör målas där färgen saknas 
för att undvika vidare korrosion. 
Sockelstenen rengörs. 
Konstnären har utryckt att han vill att 
skulpturen ska åldras av väder och vind. 
Den ska således vid restaurering behålla 
en patina om möjligt. 

 
Rengöring av skulpturen enligt 
regelbundet underhåll för brons och 
sten. 
 
Skulpturen bör rengöras ofta från 
biologiskt material. 
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2012-09-20 Helena Strandberg Konservator 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 35 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Pojke med guldhjärtat 
Konstnär: Sandberg, Åke 
Tillkomstår: 1956 
Placering: Västgöta Bengtssons park 
Material: Brons, granitsockel 
 
 

 
 

 
Skulpturen är mycket smustig med 
beläggning v jord, sand, svart hård 
sotkrusta. Krustan flagar ibland och grön 
korrosion finns under. Skulpturen står 
intill Volvos fabriker som troligtvis släppt 
ut föroreningar sedan 50-talet. 
Skylten i rostfri plåt har lossnat från 
limning på granitsockel. En lampa finns 
som ska belysa skulpturen. 

 
   

 

 
Förundersökning för att hitta tidiga 
bilder av skulpturen och annan 
information. 
Bronsen rengörs och vaxas av 
metallkonservator. 
Granitsockel tvättas med borste och 
vatten eller lätt högtryckstvätt. 

 
Rengöring av skulpturen enligt 
regelbundet underhåll för brons och 
sten. 
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2012-09-25 Helena Strandberg Konservator 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 36 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Ungdom under kunskapens träd 
Konstnär: Santesson, Ninnan 
Tillkomstår: 1939 
Placering: Skolgatan, över entrén på fd 
Skövde allmänna läroverk 
Material: Gjutjärn (?) 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 

 
Relieffen står i regnskugga. Beige 
beläggning finns främst på uppåtvända 
ytor. Beläggningen som är jämn har 
lossnat och en gropig yta finns under. 
Möjligtvis har reliefen blästrats. Den kan 
ha varit bemålad ursprungligen. 
Kopparbleck finns i överkanten av 
relieffen. 
 
 
 

 

 
 

 
Utredning om hur reliefen rengjorts och 
om den tidigare varit bemålad. 
Reliefen bör besiktigas från lift/stege 

 
Inget underhåll innan utredning. 
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2012-09-20 Helena Strandberg Konservator 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 37 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Labba runt i labyrinten 
Konstnär: Ström, Lers-Erik 
Tillkomstår: 1974 
Placering: Timmerv. 8A, på husgavel 
Material: Emalj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Trädens lövverk skymmer och växer på 
konstverket.  
Emaljplåtarna sitter ojämnt fästade. List 
upptill är skadad.  
Färgstänk i beige färg med rinning.  
Skador i emaljen. Runda fläckar av rost 
där emaljen är borta. Begynnande rost i 
nederkanten. 
 

  
 

 

 
Konstverket bör tas ner, förvaras 
inomhus och restaureras inom snar 
framtid eftersom det börjat rosta. 
Träden bör beskäras eller flyttas. 

 
Tvättas med vatten och borste vid 
tillsmutsning. 
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2012-10-16 Strömer Stenkonservering 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 38 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Flyttfåglar 
Konstnär: Thörn, Thure 
Tillkomstår: 1960 
Placering: Vasaskolans entré, yttervägg 
Parkgat. 2 
Material: Chockbetong (betongelement 
putsade med grovt strukturerad puts med 
inslag av sten). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Betongen är något beväxt med lavar och 
alger. Några sprickor är synliga från 
marken, men om de är genomgående går 
ej att se.  

 
 

 

 
Betongen bör ses över med skylift för 
att kontrollera infästningar vid vägg och 
eventuella sprickor. Rengöring med 
vatten och borstar. Undvik 
högtryckstvätt. Viktigt att ej pressa in 
vatten i fasaden eller i infästningarna.  
 
 

 
Se Regelbundet underhåll för sten. 
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2012-09-05 Helena Strandberg Konservator 
2012-10-16 Strömer Stenkonservering 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 39 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Tritonbrunnen 
Konstnär: Unge, Eric 
Tillkomstår: 1956 
Placering: Eric Ugglas plats 
Material: Gjutjärn, granit 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gjutjärn och granitbassäng 
restaurerades 2011-2012.  
Gjutjärnet lagades, blästrades målades 
och bassängen fogades om och stenar 
lagades. Gjutjärnsfontänen kom åter på 
plats 5 sept 2012. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vattenstrålen korrigeras så att vattnet 
rinner/porlar över kuppornas breddar. 
Ev. kapas vattenröret ytterligare och 
målas. 
Undersök om fogarna är tillräckligt täta i 
bassängen eller om tätningsskikt behövs 
läggas in i bassängens botten. 

 
Den målade ytan på gjutjärnet rengörs 
årligen med vatten och mjuk borste, 
speciellt områden i regnskugga. 
 
Se Regelbundet underhåll för sten. 
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2012-09-20 Helena Strandberg Konservator 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 40 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: John G Grönvall 
Konstnär: Westerholm, Sam 
Tillkomstår: 2010 
Placering: Kavelbrovägen/Kurortsvägen 
Material: Brons, granitsockel 
 

 

 
Bågen till högra glasögat saknas. Skylten 
som sitter på granitsockeln har rostiga 
skruvar. 
Skulpturen har rester av ett beige eller 
svart ytskikt som ser påmålad ut 
(möjligtvis färgat hårt vax). 
Beläggningen är på väg att försvinna.  
Grönt kommer fram under. 
”Motorn” Penta är svartmålad. Det 
svarta lossar/flagar och bronsytan visar 
sig under utan kupritskikt, ibland 
grönkorroderad. 
Skulpturen är gjuten hos H Bergman. 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 
Skruvar på skylt byts till rostfritt. 
Utredning görs om vilket ytskikt som 
finns på skulpturen. Konstnären kan 
tillfrågas.  
Troligtvis bör ytskiktet tas bort och den 
rena bronsytan rengöras (ev. patineras) 
och vaxas. Arbetet utförs av 
metallkonservator. 

 
Rengöring av skulpturen enligt 
regelbundet underhåll för brons och 
sten. 
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2012-09-25 Helena Strandberg Konservator 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 41 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Gasklockan 
Konstnär: Wilhelmsson, Rolf 
Tillkomstår: 1973 
Placering: Västerhöjdsgymnasiet 
Material: Järnplåt målad 
 
 
 
 

 
 

 

 
Alger, smuts, svart beläggning, tejp, 
klotter, klet. 
Avslag av färg med rost under på några 
ställen. Början till rost i nederkant mot 
svets. 
Mjuk plastfärg. Grönt toppskikt och vit 
grundfärg. Är färgen ursprunglig? 
 

  
   

 
 

  

 

 
Undersökning hur originalfärg såg ut. 
Tvättas och bättringsmålas/alt ommålas. 

 
Tvättas vid tillsmutsning. Rengöring 
enligt regelbundet underhåll för brons 
och sten. 
Bättringsmålning vid behov. 
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2012-11-09 Helena Strandberg Konservator 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun 

Objekt 42 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Pella 
Konstnär: Wretling, David 
Tillkomstår: 1951 
Placering: Helenaskolan 
Material: Brons, bemålad brun troligtvis 
 

 
 

 

 
Skulpturen står nu inomhus på 
Helenaskolan men har tidigare stått 
utomhus i damm. Planer finns att sätta 
upp den inomhus i entréhallen på en 
sockel. 
 
Skulpturen har nötskador och är rispad i 
det bemålade bruna ytskiktet, speciellt på 
ryggen. 
Urnan har en buckla på ovansidan innan 
den målades. 
 
 
 
 

 

 
Skulpturen sätts upp i entréhallen 
inomhus på sockel. 
Den rispade bruna ytan retoucheras. 

 
Skulpturen torkas av med torr ren 
trasa och vid kraftig tillsmutsning med 
lätt fuktad trasa. 
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2012-09-05 Helena Strandberg Konservator 
2012-10-16 Strömer Stenkonservering 

 

 
Vård – och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun

Objekt 43 Beskrivning och skador  Åtgärdsförslag Underhåll 
 
Titel: Sommar 
Konstnär: Wretling, David 
Tillkomstår: 1945 
Placering: Stadshusparken 
Material: Brons, svart granitsockel 
 

 
 

 

 
Brons 
Bronsen är gjuten hos Bergmans gjuteri. 
Gjutningen är ursprungligen fin med 
spår av ciselering. Skulpturen har 
troligtvis blästrats eller klottersanerats 
vid något tillfälle ganska nyligen, vilket 
tagit bort patinan och skadat ytan. 
Rester av något rött/rosa och vitt ligger i 
fördjupningar. Stora mängder grön 
korrosion ligger mellan flickans ben 
vilket kan bero på kemikalierester. 

   
 
 

 
 
 

G 

 
Brons 
Skulpturen konserveras (rengöring och 
vaxning) av metallkonservator. 
 
Stensockel 
Rengöring med lätt högtryck 
 

 
Brons 
Skulpturen har ett utsatt läge.  
Rengöring av skulpturen enligt 
regelbundet underhåll för brons  
 
Stensockel 
Se Regelbundet underhåll för sten. 
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 Helena Strandberg Konservator 

 


