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Inledning 
Länsstyrelsen i Jämtlands län beviljade 2017-05-17 bidrag till ändring och 
restaurering av byggnadsminnet Grottan vid Åre station (länsstyrelsens  
dnr 432-3408-2017). Beslutet grundade sig på en programhandling för 
restaurering upprättad av SH-bygg från 2009 som reviderats 2017 av Arctan 
AB. Arbetet har följt de handlingar som låg till grund för länsstyrelsens 
beslut och de anvisningar som getts av medverkande antikvarie under 
arbetets gång. 
 
Arbetet genomfördes i augusti och september 2017 och har innefattat bland 
annat blästring av sekundära fogar, omfogning med kc-bruk, omläggning av 
samtliga trappor och byte av blocksteg, höjning av smidesräcke med kätting 
och avledning av dagvatten.    
 
Arbetet har utförts av Sohlbergs stenhuggeri AB under ledning av Sten och 
Peter Sohlberg. Jamtli har genom 1:e antikvarie Björn Olofsson ansvarat för 
antikvarisk medverkan och följt arbetets olika skeden.  
 
Slutbesiktning skedde 2017-09-27 men då hade antikvarisk medverkande 
inte möjlighet att närvara så Björn Olofsson inspekterade arbetet dagen före 
med utlåtande 2017-09-26. Arbetena var då färdigställda. Till antikvariens 
anmärkningar hörde bland annat att trappstegen sänktes men att de 
fortfarande är något högre än ursprungligt. Att elinstallationen är alltför 
iögonfallande. Projektledarens svar på detta var att det inte finns någon 
annan lämplig placering och att avsikten är att de kommer att döljas av 
planteringar.  
 
Arbetena kan anses ha utförts på ett antikvariskt godtagbart sätt och den 
restaurerade grott- och trappanläggningen tillför mycket för 
bebyggelsemiljön i Åre.  
 
Besöksprotokoll, fotografier, ritningar och andra handlingar som rör 
ombyggnaden finns i länsmuseets arkiv.  
  
 
Östersund den 1 oktober 2018 
 
Sara Höglund 
Byggnadsantikvarie 
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Fastighetsuppgifter mm 

Objekt Grottan vid Åre station 
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Dnr Jamtli 87-2017-F8AGH 
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Kort inledande historik  
Grottan är ett nationalromantiskt inslag i stadsplanen för Åre samhälle. Den 
var en del av den siktlinje som skapades mellan stationshuset – Grottan - 
Åre torg – Bergbanans stationshus – Åreskutans topp. Grottan är 
formgiven av arkitekt Folke Zettervall som var chefsarkitekt vid Statens 
Järnvägars arkitektkontor mellan åren 1895 och 1930. Han ritade 
anläggningen 1913 med murad grotta mellan en välvd dubbeltrappa av 
kalksten.1  
 

 
Vykort av grottan från 1920-talet. Foto: RAÄ, bildbeteckning ac00006, Public domain. 

 

 
Grottan vid stationen. Foto: Jamtli, Nils Thomasson, glasplåt Nth1478. 
 

                                                 
1 Järnfeldt-Carlsson, Marta (1988). Landskap, jaktvillor & kurhotell. Diss. Umeå: Umeå 

universitet, 1988, sid 102. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Statens_J%C3%A4rnv%C3%A4gars_arkitektkontor
https://sv.wikipedia.org/wiki/Statens_J%C3%A4rnv%C3%A4gars_arkitektkontor
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Antikvariska ställningstaganden 
De ursprungliga trapporna hade blocksteg i fullängd. Vid ett senare tillfälle 
hade de bytts ut mot kortare blocksteg av granit så att det låg två stenar 
bredvid varandra på respektive steg. Dessa hade flyttat på sig vilket gjorde 
det svårt att gå i trappan. Enligt handlingar från Justitiedepartementet från 
1888 (Landshövdingens yttrande i konseljakt den 18 februari 1888, N:o 90) 
var de ursprungliga blockstenarna av kalksten. I samband med 2017-års 
åtgärder återställdes trappan till fullånga stenar igen men man behöll 
stensorten granit istället för att återgå till kalksten.  
 
Ytterligare ett ur kulturhistorisk synpunkt positivt återställande var att återgå 
till att trapploppen har 14 trappsteg istället för 13 som före åtgärderna. Det 
var utifrån äldre fotografier som det framgick att ett trappsteg hade tagits 
bort jämfört med ursprungligt utförande. 
 
I stort sett all patina med mossa och lav försvann i samband med att 
murarna sandblästrades. Avsikten var blästra bort de större fogarna som går 
ut på stenarna (dvs. senare lagningar). Man var rädd att slutintrycket skulle 
bli oroligt om man inte behandlade alla ytor lika. Patinan försvann, vilket 
var en nackdel för förståelsen och upplevelsen av anläggningen, men 
tidigare tekniska skador och de dåligt utförda lagningarna gjorde att 
åtgärderna blev mer ingående och omfattande. Om man skött det löpande 
underhållet på ett annat mer varsamt sätt hade man inte behövt rengöra så 
hårt denna gång. Därför är det önskvärt med mer regelbundet underhåll i 
framtiden.  
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Genomförda åtgärder 
Anläggningen är uppdelad i tre nivåer med svängda trappor emellan. Den 
kantas av murar av grov fältsten. Det ursprungliga fogbruket var 
cementbruk medan det förekom lagningar av kalkcementbruk. Under 
anläggningens drygt 100-åriga historia har den genomgått flera renoveringar. 
Trapporna i anläggningen hade på grund av tjälskjutning och urlakning av 
material relativt stora sättningsskador. Orsaken till skadorna var 
generalskarven i trappstegen och den bristande grundläggningen. 
   
Trapplopp:  De gamla (sekundära) blockstegen av granit 

demonterades. 
 
 Markbädden under trapporna grävdes ur och jämnades 

till för gjutning av en platta som underlag. Avsikten var 
enligt programhandlingen att placera blockstegen på nytt 
underlag av tre gjutna räler, men entreprenören föreslog 
istället att gjuta en 100 mm hög armerad platta. 
Motiveringen var att det skulle göra att blockstegen vilar 
på en enhet istället för tre, vilket ansågs vara stabilare mot 
eventuella rörelser. Plattan är gjuten med ett avstånd på 
ungefär 150 mm till grottans väggar och murar. Distansen 
mellan gjutningen och den befintliga konstruktionen var 
ett antikvariskt krav för att man inte skulle riskera skador 
i murverket vid rörelser och underlätta en framtida 
demontering av betongplattan.  

 
 Före 2017-års åtgärder hade trappan 13 plansteg, men 

enligt äldre fotografier var det från början 14 steg. 
Lutningen på det översta vilplanet blev bättre med 14 
steg. Så det fanns kulturhistoriska och tekniska skäl att 
återskapa det ursprungliga utförandet. Ett annat 
återförande var att byta ut de två korta blockstegen per 
trappsteg mot fullånga så varje trappsteg är ett homogent 
blocksteg istället för två.   

 
Stenmurar: Samtliga stenar sandblästrades rena och tvättades med 

Rådasand och vatten. Fogarna rensades från lagningar 
och löst sittande fog. Provfogar godkändes, men efter 
fullföljd omfogning är de knottrigare än önskat vilket 
beror på fraktionerna i putsen. Fogarna är dessutom 
mindre konvexa än antikvariens önskemål. Men avstegen 
från provytan är så liten att det inte fanns anledning att 
göra om fogningen.  

 
 Inför arbetet skickade Åre kommun två fogprover på 

tunnslipsanalys hos SEIR-maerialanalyse A/S i Helsingör. 
Resultatet visade att det ursprungliga fogbruket var 

RECEPT FOGMATERIAL 
ANVÄNT 2017. 
 
Cementblandningen: 
20 % kalk 
80 % cement 
 
1 del cement/kalk 
3 del sand 
 
Bas cement A 
Släkt kalk 
Mursand 
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cementbruk medan det inskickade lagningsbruket var 
KC-bruk, se bilaga 1. Vid 2017-års omfogning valdes ett 
KC-bruk. 

 
Vilplan:  Ytorna var före restaureringen belagda med betongplattor 

de demonterades och kördes till soptipp. De byttes ut 
mot gatsten som lades i bågform på ytan ovanför 
trapploppen och nedanför grottan. Stenen lades i sättsand 
och fogades med stenmjöl. Gatstenen på ytan ovanför 
grottans topp är lagd i cirkelform. Ursprungligen var 
vilplanen sannolikt belagda med grus och ur ett 
antikvariskt perspektiv hade det varit önskvärt att återgå 
till det. Men ur ett praktiskt underhållsperspektiv valdes 
ändå att lägga gatsten. 

 
Smidesräcke 
med kedja:  Räcket av smidda krokar och kätting fanns inte med från 

början utan tillkom någon gång mellan 1923 och 1928. 
Det har nu målats två gånger med Teknolac Combi 1282 i 
svart kulör. Enligt produktens datablad är det en 
alkydbaserad enskiktsfärg. Färgen innehåller aktiva 
rostskyddspigment, dock oklart vilka. Före 
rostskyddsmålningen rengjordes stålet med thinner och 
stålborste. Ändringen av färgtyp från linoljebaserad till 
alkydbaserad har godkänts av antikvarisk medverkande då 
det innan åtgärden inte fanns några äldre färgskikt 
bevarade. Det fanns planer på att höja räcket och lägga till 
en smidd handledare i samband med restaureringen, men 
åtgärden genomfördes inte. 

 
Dränering: Ovanför trapploppen har dagvattenbrunnar med 

värmekablar placerats för att leda bort dagvatten. Även i 
botten av blomsterytorna har en slang med ø 32 mm som 
sammankopplats markrör som leder bort dagvatten till en 
brunn.  

 
Elinstallationer: Trappan är ljussatt. Kabelrör är nergrävda från grottans 

pumpbrunn till grottans östra plantering där ett el-skåp 
monterats. Därifrån går kabelrör till västra, främre och 
östra planteringarna samt till julgransfoten.   

 
Grön- och  
planteringsytor: Kantsten för rabatter demonterades tillfälligt. 

Planteringarna ovanpå grottan försågs med s.k. poolduk 
för att förhindra läckage med följande frostsprängning i 
valvets konstruktion. Planteringarna fylldes därefter med 
matjord.  
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 Vägen genom parken upp mot torget har breddats och 
riktats. Detta för att bilda en rak linje mellan grottan och 
torget.  
 
Syrenbuskarna ovanför grottan togs ned. 

 
Flaggstänger: Före åtgärden stod två flaggstänger nedanför trappan. 

Utifrån fotografier framgår det att flaggstängerna inte 
fanns från början utan syns på foton först på 1980-talet.  

 
 I samband med åtgärden flyttades flaggstängerna till ny 

placering ovanför grottan. De har dock placerats där det 
tidigare växte syrener och inte som det beslutades på 
byggmötet ett par meter ovanför dagvattenrännan.  

 
Julgransfot: Hållaren för julgran som står mitt ovanför valvet har inte 

ändrats.  
 
 
 

Anläggningen som den såg ut i juni 2018 innan åtgärderna genomfördes. 
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Blockstenarna av granit som kommit ur läge. De byttes ut mot nya fullånga trappsteg.  

 

 
Här visas ett exempel på skada i grottans mur mot östra trapploppet.  
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De översta trappstegen bestod av tre blockstenar. Efter åtgärderna är det två stenar per trappsteg med 
förskjutna skarvar. Vilplanen hade en beläggning av betongplattor som byttes ut mot gatsten. 

 

 
Mönsterläggning i markbeläggningen på nedersta vilplanet som togs bort i samband med omläggningen. 
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Mur och handledare före 2018 års åtgärder.  

 

 
Exempel på sprickor och olika typer av foglagningar före åtgärder.  
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Östra muren sandblästras vilket förutom att avlägsna trasiga fogar även tog bort mossa och lav. 

 

 
Under trappstegen göts en tunn armerad betongplatta som upplag. Ett avstånd på cirka 150 mm lämnades mot 
murarna. 
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Grottan och trapploppen efter åtgärder i september 2018. 

 

 
Östra muren och smidd handledare efter åtgärder. 
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Vilplanet på toppen av grottan efter åtgärder. 

 

 
Anläggningen på väg att färdigställas i september 2018. 
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Oplæg 

Rekvirent 
Åre kommun 

Box 201 

SE-830 05  Järpen 
 
Kontaktperson: Tobias Hammarberg Tel.: +46 647-16178 

  E-mail: tobias.hammarberg@are.se 

Prøvemateriale 
Prøvematerialet består af følgende prøver modtaget på laboratoriet den 28. april 2017: 
 
Prøve nr. Mærket Prøvetagningssted 

(oplyst af rekvirent) 
Prøvetype/prøvebeskrivelse Undersøgelser 

P170409-1 Prov 1 Grottan i Åra, 
fogbruk 

Brudstykke af grå, grovkornet mørtel (»fogbruk«) 
med et tyndt lag let brunlig, grovkornet mørtel med 
synlige sandkorn på overfladen. 

Dimensioner: 15 x 30 x 30 mm 

Ikke undersøgt 

P170409-2 Prov 2 Grottan i Åra, 
fogbruk 

Brudstykker (2 stk.) af grå, grovkornet mørtel 
(»fogbruk«) svarende til mørtlen i prov 1. Det ene 
brudstykke har et ca. 10 mm tykt lag af let brunlig, 
finkornet mørtel på overfladen. 

Dimensioner: op til 30 x 35 x 50 mm 

Tyndslibsanalyse 

Skema 1: Beskrivelse og registrering af prøvematerialet 

Undersøgelser 
Der er fremstillet og analyseret tyndslib af det ene af brudstykkerne med brunligt mørtellag på 

overfladen i prov 2. Det analyserede brudstykke vurderes at være repræsentativt for det modtage 

prøvemateriale. Analysen omfatter: 
 
 Beskrivelse af prøvens opbygning 

 Beskrivelse af mørtlernes (»brukets«) bestanddele 

 Bestemmelse af mørtlernes (»brukets«) sammensætning; det vil sige bestemmelse af mæng-

den af henholdsvis tilslag (»ballast«), bindemiddel og luft. Bestemmelsen er udført ved punkt-

tælling 

 Vurdering af bindemiddeltyper (mørteltyper) 

 Vurdering af omdannelses- og nedbrydningstegn.  

Resultater 
Resultaterne af undersøgelsen fremgår af afsnittet: Tyndslibsanalyse. Resultaterne er endvidere 

sammenfattet og uddybende vurderet i afsnittet: Sammenfatning og vurdering. Fotos fra tyndslibs-

analysen er bragt under afsnittet: Fotodokumentation. 

Forbehold 
De anførte resultater er alene baseret på materialerne i den undersøgte prøve og gælder kun for 

det pågældende objekt som helhed, i den udstrækning den undersøgte prøve er repræsentativ. 
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Sammenfatning og vurdering af resultater 
 

Der er undersøgt en fugemørtelprøve udtaget fra Grottan i Åre. Undersøgelsen er udført ved mi-

kroskopisk analyse (tyndslibsanalyse). Resultaterne af tyndslibsanalysen fremgår af efterfølgende 

afsnit i rapporten; nedenfor er sammenfattet de væsentligste resultater. Der er endvidere udført en 

vurdering af blandingsforholdene for de til tilstedeværende mørtler i prøven. Vurderingen er base-

ret på resultaterne af udførte punkttællinger samt relevante materialeparametre, som ligeledes er 

vurderet på baggrund af tyndslibsanalysen. 

 
 

Prøve mærket Prov 2 (Lab nr.: P170409-2) 

Prøven omfatter grå, grovkornet mørtel (mørtel 1, fugemørtel), som på overfladen er påført et lag 

let brunlig, finkornet mørtel (mørtel 2, reparation). Sammensætningen af de to mørtellag er som 

følger: 
 

Mørtel 2, reparation Kalkcementmørtel (»kalkcementbruk«) 

Bindemiddel: Kalk (lufthærdende) og portlandcement (grå) 

Tilslag (»ballast«): 
Naturligt sand med største kornstørrelse omkring 2 mm, 
muligvis tilsat stenknus (»stenkross«)  

Blandingsforhold: Som KC 40/60/550 

Luftindhold: 9 vol% 

Mørtel 1, fugemørtel Cementmørtel (»Cementbruk«) 

Bindemiddel: Portlandcement (grå) 

Tilslag (»ballast«): Naturligt sand/grus med største kornstørrelse i prøven omkring 5 mm 

Blandingsforhold: Som C 100/300 

Luftindhold: 5 vol% 

Supplerende vurderinger 

Den anvendte portlandcement til fugemørtlen (mørtel 1) er af en type, som er karakteristik for star-

ten af 1900-tallet. Den anvendte portlandcement til reparationen (mørtel 2) er af en type karakteri-

stisk for perioden 1930-1960. 
 
På tidspunktet for påføringen af reparationen (mørtel 2) har overfladen på den oprindelige fuge-

mørtel (mørtel 1) fremstået lettere forvitret med hvide udfældninger af kalk. 
 
Bortset fra spor efter fugtpåvirkning og begroning af lav på overfladen af mørtel 2, er der ikke ob-

serveret tegn på anormal omdannelse eller nedbrydning. 
 
Fugtpåvirkningen har ikke ført til skader på mørtlerne. 
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Tyndslibsanalyse 
 

Prøve mærket: Prov 2 (Lab nr.: P170409-2) 

Makroskopisk beskrivelse af prøven 

Prøven består af to brudstykker af grå, grovkornet fugemørtel (»fogbruk«) af høj styrke (»hållfast-
het«) (mørtel 1). Det ene mørtelstykke har et ca. 10 mm tykt overfladelag af let brunlig, finkornet 

mørtel af ligeledes høj styrke (mørtel 2). Største kornstørrelse for tilslaget er omkring 5 mm i mørtel 

1 og omkring 2 mm i mørtel 2. Brudstykkernes oprindeligt eksponerede overflader fremstår forvitre-

de med synlige tilslagskorn i det ene brudstykke. I det andet brudstykke fremstår overfladen mørkt 

misfarvet og med begroning af lav. Brudstykkernes bagsider fremstår med aftryk af underlaget 

(sten). 

 

 

 

Mikroskopisk beskrivelse af prøven set i tyndslibet 

Der er fremstillet et tyndslib af brudstykket med de to mørtellag. Tyndslibet er orienteret vinkelret 

på fugemørtlens oprindeligt eksponerede overflade. Set i tyndslibet kan der udskilles følgende lag-

vise opbygning: 
 
 Betegnelse Lagtykkelse Beskrivelse 

Yderst: Mørtel 2, reparation   8 – 9 mm Let brunlig, finkoret mørtel 

Inderst: Mørtel 1, fugemørtel   op til 30 mm Grå, grovkornet mørtel 

 

 

 

Beskrivelse af mørtel 2, reparation 

Der kan udskilles følgende bestanddele i mørtlen: 

 

Tilslag (»ballast): 55 vol% 1) 

Tilslag bestående af kantede til kantrundede korn af hovedsageligt bjergarterne granit og gneiss, 

herunder enkeltkorn af kvarts/feldspat, amfibol, pyroxen og lys glimmer. Derudover er der observe-

ret enkelte korn af kalksten/marmor og sandsten. Største kornstørrelse for tilslaget i tyndslibet er 

1,6 mm. Indholdet af korn tilhørende fraktionerne mindre end 0,1 mm er høj. Tilslaget kan karakte-

riseres som et finkornet naturligt sand, muligvis tilsat knust (»krossad«) materiale i de finere frakti-

oner. 

 

                                                 
1)

 Mængdeangivelsen vol% betegner det rumfang (faststofrumfang + interne porøsiteter) den pågældende bestanddel optager i materialet 
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Bindemiddel: 36 vol% 

Uensartet masse af mikrokrystallinsk kalk og carbonatiseret cementgel med følgende type binde-

middelkorn:  

Korn med velkrystalliserede cementklinker-mineraler: Kantrundede korn på op til 0,2 mm 

med fuldt hydratiserede rester af cementklinker-mineralerne alit (C3S), belit (C2S) og ferrit 

(C4AF), som er karakteristiske for portlandcement. Kornene er let uensartede i struktur, stør-

relse og sammensætning. Kornene udgør 11 vol% af bindemidlet. 

Bindemidlet er ufuldstændigt carbonatiseret og viser tegn på fugtpåvirkning, som har ført til sekun-

dær udfældning af kalk. 

 

Luft: 9 vol% 

Mørtlen indeholder noget luft i form af let irregulære luftindeslutninger med tværmål op til 0,7 mm. 

Der ses ingen svindrevner. 
 

 

 

Beskrivelse af mørtel 1, fugemørtel 

Der kan udskilles følgende bestanddele i mørtlen: 

 

Tilslag (»ballast): 53 vol%  

Tilslag bestående af kantrundede, typisk flageformede korn af hovedsageligt lavmetamorf skifer 

samt lidt granit og gneiss, herunder enkeltkorn af kvarts/feldspat og glimmer. Største kornstørrelse 

for tilslaget i tyndslibet er 5,2 mmm. Indholdet af korn tilhørende fraktionerne mindre end 0,5 mm er 

lav. Tilslaget kan karakteriseres som et grovkornet, fillerfattigt, naturligt sand. 

 

Bindemiddel: 42 vol% 

Uensartet masse af overvejende ucarbonatiseret cementgel med følgende type bindemiddelkorn: 

Korn med velkrystalliserede cementklinker-mineraler: Kantrundede korn på op til 0,45 mm 

med delvist hydratiserede krystaller af cementklinker-mineralerne alit (C3S), belit (C2S) og ferrit 

(C4AF), som er karakteristiske for portlandcement. Kornene er uensartede i struktur, størrelse 

og sammensætning. Huller efter fri kalk er observeret. Kornene udgør 32 vol% af bindemidlet. 

Bindemidlet er carbonatiseret til en dybde af 0,1-1,0 mm op til fugemørtlens oprindeligt eksponere-

de overflade og op til de oprindelige kontaktflader. Bindemidlet har en kapillarporøsitet svarende til 

en cementmørtel/beton støbt med et vand/cement-forhold omkring 0,4. 

 

Luft: 5 vol% 

Mørtlen indeholder lidt luft i form af let irregulære til kugleformede luftindeslutninger med tværmål 

op til 1,2 mm. Der ses ingen svindrevner. 
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Tidsmæssige relationer samt omdannelses- og nedbrydningstegn 

På tidspunktet for påføringen af reparationen (mørtel 2) har overfladen på den oprindelige fuge-

mørtel (mørtel 1) fremstået lettere forvitret med hvide udfældninger af kalk.  
 
Bortset fra spor efter fugtpåvirkning og begroning af lav på overfladen af mørtel 2, er der ikke ob-

serveret tegn på anormal omdannelse eller nedbrydning. 
 
Fugtpåvirkningen har ikke ført til skader på mørtlerne. 
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Fotodokumentation 
 

På efterfølgende side(r) bringes et eller flere billeder fra tyndslibet/tyndslibene, som kan være taget 

dels ved brug af digital skanner, dels ved brug af polarisationsmikroskop. Følgende filtre og belys-

ningsteknikker kan være anvendt: 

 

 

 

Filtre: - N Parallelle polarisationsfiltre 

  (svarende til alm. belysning) 

 + N Krydsede polarisationsfiltre 

 + G Krydsede polarisationsfiltre samt gipsblad indskudt i strålegangen 

   F Fluorescensmikroskopi 

 

Belysning:  A Gennemfaldende lys (refraktionsmikroskopi) 

 P Pålys (refleksionsmikroskopi) 

 S Gennemfaldende lys (skannet) 

 

Hvilken belysningsteknik og hvilket filter, der er anvendt, fremgår af hvert foto. 

 

Det skal bemærkes, at farverne på billederne ikke er naturtro på grund af de anvendte filtre og be-

lysningsteknikker. 

 

Ved fremstillingen af tyndslibet er prøven omstøbt og imprægneret under vakuum med epoxy tilsat 

farvestoffet fluorescein. Epoxyen har på billederne en gul farve. 
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Foto: 1 (T170409-2) Type: Mikrofoto Prøve nr.: P170409-2 Belysning: P Filter: - 

Prøve mærket: Prov 2. Billedet viser det analyserede tyndslib af den undersøgte prøve. Ved fremstillingen 
af tyndslibet er prøven indstøbt i epoxy, som på billedet har en gul farve. Prøven omfatter to lag mørtel. Mør-
tel 1 repræsenterer den oprindelige fugemørtel, hvortil der er anvendt ren cementmørtel (»cementbruk«). 
Mørtel 2 repræsenterer en senere reparation, hvortil der er anvendt kalkcementmørtel (»kalkcementbruk«) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: 2 (F1530-1) Type: Mikrofoto Prøve nr.: P170409-2 Belysning: A Filter: -N 

Prøve mærket: Prov 2. Billedet viser kontakten mellem den inderste fugemørtel (mørtel 1) og den yderste 
reparation (mørtel 2). Til den inderste fugemørtel (mørtel 1) er der anvendte en ældre type groft formalet 
portlandcement, som er karakteristisk for starten af 1900-tallet. Til reparationen er der anvendt en mere groft 
formalet cementtype, som er karakteristisk for perioden 1930-1960. Portlandcement = PC. Luftporer = Lu 
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