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Förord 

Riksantikvarieämbetet driver sedan 
1988 med statliga anslag ett projekt 
med titeln Luftföroreningarnas skade
verkningar på kulturminnen och kultur
föremål. 

Den bearbetade naturstenen i våra 
kulturhistoriska byggnader är ett av de 
starkast hotade materialen. Vi saknar 
idag överblick över förekomsten av 
natursten i byggnader och kan därför 
inte göra bedömningar av vilka insatser 
som krävs eller var problemen är störst. 
För att få en uppfattning om naturstens
materialets omfång och skadebilden i 
landet har delprojektet Natursten i 
byggnader tillkommit. Avsikten är att 
genom en landsomfattande översiktlig 
inventering av kulturhistoriska byggna-

der med exponerad och bearbetad 
natursten få en samlad bild av materia
lets användning i tid och rum och de 
olika stentypernas benägenhet för ska
dor. Inventeringen skall ligga till grund 
för fortsatta undersökningar om orsa
ker till skador och utveckling av åtgär
der för konservering och vård i framti
den. 

Materialet kommer att publiceras i 
den här ra pportserien. Detta första 
häfte ger en bakgrund till projektet. 

Stockholm i augusti 1992 

Ulf Lindborg 
Chef för institutionen 
för konservering, RIK 
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Inledning 
BARBRO SUNDNER 

"Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för 
detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet 
mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete skall se till att skador på kul
turmiljön såvitt möjligt undviks eller begränsas." (Lag om kulturminnen m m. 1988, 
1 kap, 1 §.) 

Luftföroreningarnas inverkan på 
det mångsidiga svenska kulturar
vet har knappast kunnat undgå 

någon. Från att ha varit ett lokalt pro
blem har luftföroreningarna med tiden 
utvecklats till att bli ett globalt hot. 

De kulturhistoriska lämningar som 
hotas av miljöförstöring är av olika typ 
och material. Inom Riksantikvarie
ämbetet pågår sedan 1988 såväl inven
tering av som forskning om skilda typer 
av objekt inom området Luftföro
reningar och kulturmiljö. Arbetet 
omfattar även skydds- och restaurerings
åtgärder baserade på dagens kunskaps
läge. Det övergripande syftet är att 
minska miljöns skadliga effekter på kul
turminnen och kulturföremål (Lind
borg 1990). 

Natursten i byggnader är ett delpro
jekt inom området Luftföroreningar 
och kulturmiljö med inriktning på en 
rikstäckande översiktlig inventering av 
material och skador på kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader med exponerad, 
bearbetad natursten. 

Resultatet av projektet kommer att 
redovisas i regionalt avgränsade rappor
ter i den här rapportserien. Serien avslu
tas med en sammanfattande rapport. 

I denna första ra p port ges underlaget 
för projektet med en allmän bakgrund 
till Riksantikvarieämbetets verksam
hetsområde Luftföroreningar och kul
turmiljö. Tyngdpunkten har lagts på en 
översikt över den kunskap vi har idag 
om stenbyggande, stenbearbetning och 
stenkonservering i kulturhistorisk och 
teknisk belysning. Även exempel på 
nuvarande konserveringsmetoder be
handlas liksom konserveringsetiska f rå
gor. Den geologiska bakgrunden berörs 
endast översiktligt och kommer närma
re att redovisas i ett följande häfte i 

denna rapportserie, en skadebildatlas 
med utförligare beskrivning av bergar
ter och skador. slutligen presenteras en 
sammanfattning av olika problemområ
den och aktuella forskningsinsatser. 

Byggnads- och ornament
sten, ett mångfaldigt 
material 

Byggnader av eller med natursten spän
ner över en stor tidsrymd i ett brett kul
turhistoriskt perspektiv. Vissa har fun
nits i nära l 000 år, andra i bara några 
decennier. De finns både på landsbygd 
och i städer. De finns i jordbruksbygder, 
i industriområden, i skogsbygder och i 
kustområden. 

De representerar olika typer av bygg
nader som kyrkor, slott, bankhus, 
bostadshus m m som tillkommit under 
helt olika förutsättningar och med olika 
intentioner. Den lokala variationen på 
byggnadernas uttryck återspeglar den 
specifika kulturmiljön. 

Till byggnads- och ornamentsten har 
man använt många olika bergarter. 
Oftast har man hämtat sten från närlig
gande områden, men ibland har man 
transporterat stenen långväga. Valet av 
stenmaterial har varierat under olika 
tider, liksom brytningstekniken och 
bearbetningen av stenen. 

Att naturstenen i byggnaderna vittrar 
beror på många olika faktorer. Liksom 
byggnaderna kan ses i ett historiskt och 
geografiskt perspektiv kan luftangrep
pen studeras under liknande förutsätt
mngar. 

Att vissa bergarter är mera vittrings
benägna än andra har stor betydelse för 
skadebilden. Denna kompliceras ytterli-
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gare av andra förhållanden, som bygg
nadstekniska sammanhang, tekniska 
utföranden, tidigare restaureringar och 
liknande. 

Byggnader av eller med natursten är 
således ett mångfaldigt material, där 
åtskilliga aspekter måste beaktas både 
vid undersökning av skadebilden och 
vid framtida planering. 

Översiktlig inventering 

För närvarande har vi ingen överblick 
över hur många byggnader som har 
bearbetad och exponerad natursten, var 
de finns eller vilka typer av objekt de 
representerar. Vi vet därmed inte heller 
hur många eller vilka som är skadade 
eller hotade. Projektet syftar till att ge 
en uppskattning av materialets omfatt
ning, art och skadefrekvens genom en 
rikstäckande översiktlig inventering. 
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Inventeringen skall ge bakgrund för 
bedömningar av konserveringsbehovet 
och framtida uppföljning och planering 
både regionalt och centralt. Den skall 
också resultera i en samlad utvärdering 
av skadesitutationen. Inventeringen 
skall också ge en uppfattning om vilka 
bergarter som är mest vittringsbenägna 
och vilka objekt som är mest hotade. 
Materialet skall kunna användas som 
underlag för utveckling av åtgärdsmeto
der. Det skall också ge impulser till fort
satt forskning, både inom naturveten
skapligt och inom humanistiskt område. 
Projektets yttersta mål är kunskapsut
veckling inom kultur- och miljövårds
området och utförs därför i samarbete 
mellan länsstyrelser, länsmuseer och 
Riksantikvarieämbetet. 

Materialet kommer att läggas in på 
en databank som skall vara tillgänglig 
för kulturminnes- och miljövården och 
för forskning inom området. 



Luftföroreningar och 
kulturmiljö 
GöRAN ÅBERG 

L uftföroreningar och de skador de 
orsakar på omgivningen är inget 
nytt problem. Redan i det gamla 

Rom utgjorde föroreningarna en källa 
till obehag och ledde bl a till att glasblå
sarna tvingades flytta sina aktiviteter 
från de centrala delarna till utkanten av 
staden (Brimblecombe & Rodhe 1987). 
I England finns dokumentation redan 
från 1200-talet där man uttrycker sin 
rädsla för de eventuella hälsorisker som 
koleldning kunde medföra. Till en bör
jan ansågs röken i sig själv inte utgöra 
någon fara utan snarare svavelgaserna. 
Det var först när man började inse att 
röken var huvudorsak till nedsmutsning 
av egendom som tavlor, möbler, tvätt 
etc som man på allvar insåg förore
ningsproblematiken. John Evelyn skri
ver 1661: " ... the weary traveller, at 
many miles distant, sooner smells, than 
sees the city to which he repairs. This is 
that pernicious smoke which sullies all 
her glory, superinducing the movables, 
tarnishing the plate gildings and furni
ture, and corroding the very iron bars 
and hardest stones with those piercing 
and acrimonious spirits which accom
pany its sulphur; and executing more in 
one year, than exposed to the pure air 
of the country it could effect in some 
hundreds." (Galloway 1989.) 

Effekterna idag är ungefär desamma 
som för hundratals år sedan. Huvud
problemet hade då sitt ursprung i bil
dandet av svaveldioxid vid förbränning
en av fossila bränslen som stenkol och 
bildandet av sotpartiklar o dyl som 
smutsade ned samt påverkade andnings
organen. Numera har vi inte längre 
samma synliga problem med rökpartik
lar (sot) och svaveldioxid men i stället 
olika typer av gasföroreningar som 
dessutom samverkar i synergistiska för-

lopp (en samverkan där den totala 
effekten är mångdubbelt större än sum
man av de enskilda effekterna var för 
sig). Nu är det oxider av svavel och 
kväve, kolväten, ozon och tungmetaller 
som kvicksilver, kadmium, bly och arse
nik som är orsak till problemen. Den 
konstanta minskning av svavlet i omgiv
ningen som pågått sedan i början av 
1970-talet har mer än väl kompenserats 
genom tillskottet av olika kväveoxider 
vars huvudsakliga källa är biltrafiken. 
Laboratorieförsök på stenprover har 
visat att kombinationen svaveldioxid 
och kvävedioxid har en mångdubbelt 
större nedbrytningseffekt än summan av 
de enskilda effekterna (Johansson m fl 
1988). Kolväten från trafikutsläpp kan 
under inverkan av solljus sönderdelas 
och deltaga i bildningen av den giftiga 
gasen ozon. Ozon i sin tur deltar i oxi
ciatiansprocessen vid bildandet av den 
aggressiva kvävedioxiden från den mer 
harmlösa kväveoxiden. Depositionen av 
svavel- och kvävedioxiderna, ger förut
om skador på kulturminnen och kultur
föremål, också upphov till en ökad för
surning av miljön genom fortsatt oxida
tion till svavel- och salpetersyra. Detta 
leder till bl a utlösning av giftiga tung
metaller som sprids med yt- och grund
vatten. 

De globala utsläppen av svavel och 
kväveföreningar kan idag hänföras till i 
huvudsak Europa, Nordamerika och 
delar av Asien. På sikt kommer det för
modligen inte att ske några större till
skott i Europa och Nordamerika även 
om effekterna av miljöförstöringen här 
kommer att fortsätta en lång tid fram
över beroende på långa omsättningsti
der i omgivningens mark- och vatten
system. Däremot kan det förväntas en 
kraftig ökning i utsläpp från Latin-
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amerika, Afrika och framför allt Asien 
beroende på befolkningstillväxt och en 
förväntad kraftig industriell expansion 
(Rodhe 1989). Det som i Europa för 
2000 år sedan var ett strängt lokalt och 
för hundratalet år sedan ett regionalt 
problem, är snabbt på väg att bli ett 
globalt problem om inga preventiva 
åtgärder sätts in så snart som möjligt. 

1972, en vändpunkt i miljö
tänkandet 

I Stockholm samlades man 1972 till en 
FN-konferens om den mänskliga mil
jön. Frågan om gränsöverskridande 
luftföroreningar hade diskuterats sedan 
slutet av 1960-talet men det var först nu 
som det blev en internationell politisk 
fråga. Vid tiden för konferensen såg 
man problemen huvudsakligen som en 
långväga transport av svavelföreningar 
med försurning av ytvatten. Den ökan
de belastningen på miljön i form av 
ökande utsläpp av kväveoxider, kolvä
ten och ozon har dock på senare tid gett 
klart synbara effekter i form av t ex en 
vitt utbredd skogsdöd i Centraleuropa 
och även i Nordamerika. 

Nationella åtgärder är således inte 
nog för att skydda den egna miljön mot 
luftföroreningar. Därför träffades en 
överenskommelse 1985 mellan 21 stater 
att reducera de nationella utsläppen av 
svaveldioxid med minst 30o/o av 1980 
års nivå fram till 1993. Ett följande steg 
är att få till stånd en liknande överens
kommelse angående kväveoxider. Från 
att huvudsakligen ha betraktats som 
påverkan på hälsa och miljö har från 
mitten av 1980-talet nedbrytningen av 
vårt kulturarv allt mer uppmärksam
mats. 

Vid Riksantikvarieämbetet tog man 
1986 på allvar tag i problemen med 
nedbrytningen av kulturföremål. Detta 
resulterade 1987 i ett nordiskt symposi
um "Om luftföroreningar och deras 
inverkan på kulturminnen och kulturfö
remål", och vidare i ett treårigt hand
lingsprogram som startade 1988 samt 
utställningen "Luftangrepp" som fick 
ett mycket stort genomslag, såväl 
publikt som politiskt. Utställningen har 
efter öppningen i Stockholm visats i 
Göteborg, Visby, Helsingfors, Trond-
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heim, Tallinn, Bergen, Haag, London, 
Krakow och senast i Riga vintern 
1991/92. 

Ä ven om inte de direkta åtgärderna 
mot luftföroreningarnas nedbrytande 
verkan startade förrän 1986, så hade 
redan i början på 1960-talet Arne 
Strömberg vid Riksantikvarieämbetets 
tekniska institution observerat den acce
lererande skadeutvecklingen och kopp
lat den till ökande motorism och indu
striell nedsmutsning. Strömberg pekade 
också på orsaker till vittringsförloppen 
för olika material och vilka effekter de 
gav, bl a fuktvandring med åtföljande 
salt och frostsprängning, biologisk vitt
ring, kemisk korrosion etc (Strömberg 
1964). Han diskuterade också olika 
impregneringsmedels för- och nackdelar. 

Handlingsprogram 1987 

De arbeten som påbörjats under den 
gångna treårsperioden har haft som mål 
att nå fram till kunskap om skadebil
dens komplexitet och vad som kan 
göras för att förhindra fortsatta skador. 
Detta har bl a resulterat i provinvente
ringar och specialstudier av olika berg
arter och behandlingsmetoder. 

Forskning och inventering 

Forskning och metodutveckling är vikti
ga delar som är direkt kopplade till 
inventering och konservering. Speciellt 
gäller det att hitta metoder som snabbt 
kan omsättas i det praktiska åtgärdsar
betet. Förutom den naturliga vittringen 
och den antropogena påverkan som ger 
miljöförändringar finns också andra av 
människan inducerade direkta nedbryt
ningstyper. Det kan vara val av olämp
lig färg för imålning av runor och rist
ningar, intäckning av olika objekt, över
täckning a v hällristningar, felaktig dr ä
ner in g eller avtäckning med fuktskador 
som följd, viss bearbetnings- och hugg
teknik, felaktiga rengöringsmetoder 
som lut- eller syratvätt, felaktiga konso
lideringsmetoder osv. En stor del a v de 
skador vi arbetar med idag har ofta för
värrats genom tidigare felaktiga 
behandlingsmetoder som utförts i god 
tro. 



Då vittring är en förhållandevis lång
sam process är en kontinuerlig doku
mentation av ett objekts förändring av 
mycket stor betydelse för förståelsen a v 
nedbrytningen. Ett problem vid upp
skattning av vittringshastigheter för 
olika material är avsaknaden av direkta 
kvantitativa mätningar. 

För att kunna extrapolera fram 
utvecklingstrender kan man använda 
indirekta mätningar samt miljöhistoris
ka arkiv. Det kan t ex vara borrprover 
av sedimentlager i sjöar, årsringar i träd 
och musselskal, museisamlingar samt 
matematiska modeller baserade på ener
giförbrukning och industriutsläpp. 
Dessa data kan sedan samordnas med 
det befintliga arkivmaterialet vid inven
tering av olika objekt bestående av 
olika stenmaterial och i olika miljöer. 

Vittring och nedbrytning av mineral 
är en mycket komplex process styrd av 
många olika mekanismer vilket gör det 
omöjligt att ge generella eller kategoris
ka svar på frågor om skadornas upp
komst. För att få en så samlad bild som 
möjligt av olika nedbrytningsprocesser 
är det därför viktigt att försöka täcka in 
många områden med hjälp av den kom
petens som finns att tillgå. De under
sökningar av sedimentära och kristalli
na bergarter som bedrivs vid stenenhe
ten på Riksantikvarieämbetet är därför 
ofta paraplyprojekt där de olika delpro
jekten är väl integrerade i varandra. 
Problemställningarna är likartade och 
flera högskoleinstitutioner deltar i pro
jekten avseende såväl sedimentära som 
kristallina bergarter. stenenheten tar 
även fortlöpande nya kontakter med 
olika forskningsinstitutioner för att få 
en så allsidig bedömning som möjligt, 
förhindra dubbelarbete samt höja infor
mationsvärdet. 

Åtgärdsprogram för att minska fort
satt nedbrytning och undersökning av 
hur konserveringen bäst sker utförs 
individuellt för varje bergartstyp. Vad 
som fungerar bra för en stentyp kan 
vara mindre lämpligt för en annan. 
Efter behandling med olika rengörings
metoder testas materialet 1ned de på 
marknaden förekommande konsolide
rings- och hydrofoberingsmedlen, pre
pareras och undersöks i mikroskop och 
elektronmikroskop samt med röntgen
metoder. Arbetet bedrivs i nära kontakt 

med institutionen för oorganisk kemi 
vid Chalmers tekniska högskola 
Göteborg (Elfving 1991). 

I en ra p port från Riksantikvarie
ämbetet om luftföroreningsprojektet 
diskuteras bilavgasernas roll för ned
brytning av kulturminnen (Nord 1990). 
Klart är att vissa känsliga områden med 
hög belastning har mycket kraftiga ska
dor, t ex ett turistmål som Stockholms 
slott som frekventeras av en stor mängd 
dieseldrivna bussar samt den hårt belas
tade Skeppsbron som dessutom har båt
trafik. Enligt prognoser räknar man 
med att utsläppen av kväveoxider kom
mer att minska till ungefär hälften a v 
nuvarande värden fram till år 2000. 
Tyvärr tycks dock porösa bergarter ha 
en viss minneseffekt beroende på 
ansamling av föroreningar inne i sten
materialet. Det kan betyda att nedbryt
ningseffekterna kan fortsätta trots att 
utsläppen minskar. 

I lantmiljö som Gotland (bortsett från 
Visby) spelar inte biltrafiken någon 
större roll utan merparten av förore
ningarna är importerade från våra 
södra grannländer vilket kan ses bl a på 
större förgipsningsgrad i söder än i norr. 
En stad som Helsingborg berörs av 
såväl importerade föroreningar som 
egna från bil-, båt- och tågtrafik. 
Stadens belägenhet nedanför en klint är 
dessutom mycket ogynnsam. 

Importerade luftföroreningar är 
något som inte kan åtgärdas annat än 
internationellt och på längre sikt. 
Däremot kan känsliga områden med 
kulturhistoriskt intressanta objekt som 
är hårt belastade av avgaser från närlig-
gande bil- eller båttrafik skyddas genom 
att trafiken begränsas eller helt för
bjuds. Konkreta konserveringsåtgärder 
kan bli ett slag i luften om inte något 
görs för att begränsa orsakerna till ned
brytningen. 

Inventering är en central uppgift för 
det fortsatta arbetet inom luftförore
ningsprojektet. Inriktningen på invente
ringarna utgår från den kunskapsupp
byggnad som är nödvändig för fortsatt 
forskning och utveckling inom olika 
delområden. 

De inventeringar av natursten i bygg
nader, som hittills har utförts, har varit 
inriktade på att finna en metod för ana
lys a v skadornas orsakssammanhang. 
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Urvalsprinciper har varit att testa skill
nader och likheter vad gäller miljöpå
verkan, ålder, bergart, geografisk belä
genhet osv. Provinventeringarna har 
gjorts på 1600-tals portaler i Gamla 
Stan i Stockholm, på medeltidskyrkor 
på Gotland och i Skåne, på sekelskiftes
bebyggelse i Helsingborg och på 1600-
tals- och sekelskiftesbebyggelse i Kalmar. 
Det har hittills rört sig om ett utveck
lingsarbete, och eftersom olika förut
sättningar rått för de enskilda invente
ringarna är de ännu inte helt jämförba
ra. 

Samtidigt pågår en inventering av 
stenbrott som lämnat material till bygg
nader (Falk m fl 1989, 1990, Sivhed & 
Edström 1991). Denna inventering har 
givits en viss prioritering inom luftföro
reningsprojektet av fyra olika anled
mngar: 

l. För att man vid restaureringsarbeten 
skall kunna hitta en ersättningssten 
som har egenska per som överens
stämmer så väl som möjligt med den 
ursprungliga och med tiden förändras 
på samma sätt. 

2. För att man skall kunna utveckla 
lämpliga rengörings- och konserve
ringsmetoder för en speciell bergart. 

3. För att man skall kunna klarlägga 
vittringsfenomen genom jämförande 
studier av vittrat och ovittrat materi
al. 

4. För att man skall ur kulturhistorisk 
synvinkel kunna härleda t ex äldre 
handelsvägar. 

Vidare pågår en uppbyggnad av en refe
renssamling a v bergartsstuffer från de 
olika stenbrotten. Detta material, som 
är början till en regional inventering för 
Sverige, skall sedan utgöra en del av 
basen för konservatorernas klassifice
ring och bedömning av material i sam
band med olika konserveringsprojekt. 
De bergarter som hittills inventerats är 
ortoceratitkalksten från Brunflo 
(Jämtland), Kinnekulle (Västergötland), 
Yxhult (Närke) och Öland, 
Lingulidsandsten i Kinnekulle (Väster
götland), sand-och kalkstenar på 
Gotland och i Skåne samt marmor i 
Södermanland, Närke och Uppland 
(Kathol m fl 1990, Lindström m fl 
1989, Sivhed & Edström 1990). 
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På basis av det bergartsmaterial som 
samlats in till referenssamlingen kom
mer en bedömning av materialets egen
skaper och karakteristika att göras. 
Denna undersökning kan också använ
das för att bestämma om en angiven 
bergart i en byggnad eller ett monument 
verkligen har etiketterats rätt. 

Olika undersökningar har påbörjats, 
vilka finansieras av RIK/Riksantikvarie
ämbetet. Så har försök påbörjats för att 
studera hur gotländsk sandsten påver
kas av frost/frysning (Fagerlund & 
Wessman 1992). Vidare studeras hur 
fältspatmineral vittrar i vattenlösningar 
(Sjöberg m fl 1992) samt hur moderna 
konserverings- och hydrofoberingsme
del binder till mineralytor (Elfving 
1991). 

Undersökning och inventering av 
byggnadssten har utförts på vissa bygg
nader i Stockholm och på medeltida 
kyrkor i Skåne. Medan man för 
stockholmsbyggnaderna har koncentre
rat sig på en bergart har skåne
undersökningen strävat efter att få en 
samlad bild av alla använda medeltida 
bergarter (Lindström & Sylwan 1989, 
Sundner & Sivhed 1990 b) . 

Det material som registreras i de 
olika inventeringarna kommer att sam
ordnas i en databas. Insamlade data 
skall efter hand föras in på en central
dator för att bli tillgängligt för olika 
användare. En med jämna intervall åter
kommande registrering och dokumenta
tion kommer också att sörja för att ska
deutvecklingen kan följas på ett helt 
annat sätt än tidigare, vilket är synnerli
gen viktigt för såväl forskning som 
åtgärdsprogram. 

Samarbete om luftföroreningar 
Det internationella samarbetet utvecklas 
ständigt inom olika äldre men även nya 
organisationer. Sverige har genom luft
föroreningsprogrammets genomförande 
fått möjlighet att följa och deltaga i 
denna verksamhet. Av stor betydelse för 
inventering av stenobjekt var t ex det 
möte som i november 1989 hölls i 
Stockholm med Arbetsgruppen för sten 
inom Nordiska Ministerrådet. Riktlinjer 
drogs då upp för arbetet med en Nor
disk skadebildatlas och en svensk-norsk 
arbetsgrupp tillsattes. Skadebildatlasen 



kommer · att utgöra en viktig grund för 
en likartad klassificering av skador på 
olika sorters stenmaterial vid invente
ringar. Utarbetande av en gemensam 
nomenklatur för beskrivning av skador
na sker också parallellt och som för
hoppningsvis också skall resultera i en 
gemensam europeisk nomenklatur. 

Inom Eureka (Eurocare), EG och 
Europarådet pågår forskning av stor 
betydelse för förståelsen av luftförore
ningarnas inverkan på kulturarvet. Från 
svensk sida pågår ett aktivt arbete för 
att stärka den svenska verksamheten 
inom dessa grupper. Idag finns också ett 
regelbundet informationsflöde mellan 
svenska institutioner och deras central
organisationer där Riksantikvarie
ämbetet deltar aktivt. Vid ett Euro
caremöte i Paris, januari 1991, beslöts 
att Sverige (Riksantikvarieämbetet), 
Norge (Norsk Institutt For Luft
forskning, NILU) och Tyskland 
(Umweltsbundesamt) skall utarbeta ett 
utkast till en ordbok för ett databassys
tem som beskriver luftföroreningarnas 
inverkan på kulturarvet (objekt, skador, 
konserveringsmetoder, produkter etc). 

Handlingsplan 90 

Under de tre år som förflutit sedan 
Riksantikvarieämbetets handlingspro
gram inom området luftföroreningar 
och deras påverkan på det materiella 
kulturarvet startade, har bilden delvis 
klarnat. Genom omorganisation av 
verksamheten och resursförstärkning i 
form av stenkonservatorer samt tre for
skare med naturvetenskaplig bakgrund 
har skadeinventering av kulturobjekten, 
konservering och andra skyddsåtgärder 

ökat. Forskning och metodutveckling 
bedrivs också och samarbete har initie
rats med olika högskolor och universi
tet. 

För de kommande åren, fram till bud
getårsskiftet 1993/94, kommer genom 
den ökande medelstilldelningen en 
intensifiering att ske på de uppräknade 
områdena. Dock måste det också ske en 
reduktion av utsläppen av luftförore
ningar om insatserna skall ses som 
meningsfulla. Framför allt gäller det 
utsläppen i tätorter, lokala utsläpp och 
hög belastning i känsliga miljöer som 
gamla stadskärnor och vid kulturmin
nen. För att dessa åtgärder skall få 
effekt i ett längre tidsperspektiv måste 
de åtföljas av en internationell samver
kan för reduktion av de utsläpp som 
bidrar till de långtransporterade luftföro
reningarna. En första sådan åtgärd är 
överenskommelsen att reducera svavel
utsläppen med minst 30o/o av 1985 års 
värden fram till 1993. 

Information och utbildning är viktiga 
delar för att öka medvetenheten om 
luftföroreningarnas roll för miljöförstö
ringen liksom att genom massmedia 
föra ut information 01n vilka processer 
som ger upphov till olika luftförore
ningar och vilka effekter de får på mil
jön. Utställningen Luftangrepp är ett 
bra exempel som fått mycket stor upp
märksamhet, även internationellt. 

Utbildning behövs på alla nivåer för 
att effekterna av luftföroreningarna 
skall kunna reduceras. I många fall 
räcker ett kontinuerligt underhåll och 
förebyggande åtgärder för att minska 
konserveringsinsatserna. Utbildning på 
lokal nivå är också önskvärd med tanke 
på t ex överdriven saltning vintertid, fel
aktiga avtäckningar, läckage, beväxt
ning osv. 
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Bygga i sten 
KARIN ANDERSSON 

V
årt nationella arv av historiska 
byggnader är en rik källa till 
kunskap om samhällets föränd

ringar. Att bygga hus av sten har under 
alla tider varit ett anspråksfullt företag, 
förbehållet dem som hade makt, organi
satorisk möjlighet och ekonomiska 
resurser i form av mänsklig arbetskraft 
och/eller pengar. Trä, ibland kombinerat 
med lera (klinehus, korsvirkeshus), var 
det material som allmänt användes till 
bostads byggandet ända fram i vårt eget 
århundrade. 

I valet av sten ligger en satsning på 
varaktighet, skönhet och styrka - en tro 
på evigt förblivande. Särskilt tydligt är 
det senare uttryckt i medeltidens kyrko
byggnader, kungamaktens slott, 1600-
talets adelspalats samt banker och 
offentliga byggnader från sekelskiftet 
omkring 1900. Alla är de storslagna 
manifestationer, som speglar sin tid. 

Ä ven under förhistorisk tid existerade 
ett stenbyggande, som ingalunda saknar 
monumentalitet. Stenålderns megalit
gravar, skeppssättningar från bronsål
dern och senare samt t ex Ölands forn
borgar påminner oss om detta. Allt 
stenbyggande före medeltiden var emel
lertid kallmurskonstruktioner, dvs utan 
bindemedel i form av bruk. 

Den byggnadskonst, som nådde 
Norden under l O O O-talet hade djupa 
rötter i senantiken. Rundbågen, valvet 
och den klassiska formvärlden integre
rades genom kyrkans förmedling i vårt 
kulturarv. En primär förutsättning var 
användningen av kalkbruk. 

Under de nära l 000 år som det mura
de stenhuset funnits i Sverige, har det 
undergått en serie förändringar som vi 
endast ofullständigt känner. Stilen och 
de tekniska lösningarna av byggnadens 
helhet och detaljer har skiftat. 
Utländska inflytanden har direkt eller 
indirekt påverkat byggnadens gestalt-
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ning. Trots att det finns en stark tradi
tionsbundenhet, har det också skett en 
rad förändringar hantverksmässigt, från 
råämnets brytning och bearbetning till 
formgivning och ytbehandling. Regio
nala historiska och geologiska förutsätt
ningar har påverkat valet av byggnads
material och hantverksuttryck. 

En historisk byggnad har vanligtvis 
undergått senare förändringar. Lag
ningar och underhåll har gjorts. Kanske 
har byggnaden varit föremål för en eller 
flera omfattande restaureringar. Om 
man rätt skall förstå skadebilden i dag, 
bör sådana, ibland mycket omfattande, 
insatser tidfästas. Man bör också hålla i 
minnet, att äldre byggnaders material
värld och tekniska verkningssätt helt 
skilde sig från dagens. 

En kännedom om byggnadens histo
ria och dess förändringar är en förut
sättning för att den geologiska identifie
ringen av naturstenen skall kunna info
gas i ett tidssammanhang. Utan detta 
kan skadorna inte riktigt bedömas och 
rätt beslut om lagnings- och restaure
ringsåtgärder inte fattas. 

stenbyggandet i Sverige, en 
historisk bakgrund 

Vid inventeringsarbetet har vi valt att 
indela svenskt stenhusbyggande i sex 
tidsperioder: 1000-1300, 1300-1550, 
1550-1750, 1750-1860, 1860-1910 
och 1910-1940. Periodindelningen 
utgår främst från en allmän kunskap 
om byggnaderna som undergått tydliga 
förändringar i brytpunkterna av dessa 
tidsskeden. Avsikten med periodindel
ningen är att på ett överskådligt sätt få 
fram hur de bevarade byggnaderna för
delar sig i tid. Men som alltid är natur
ligtvis en sådan indelning vansklig. Det 



historiska förloppet och samhällets för
ändringar skedde aldrig likformigt eller 
i ett slag. stenbyggnadernas historia i 
Sverige har många lokala variationer, 
som förhoppningsvis inventeringen kan 
bidra till att ge en mer nyanserad bild 
av. 

I den följande överblicken av de olika 
tidsskedena har ett försök gjorts att i 
stora drag beskriva stenbyggandets his
toriska bakgrund med ledfrågorna: 
Vilket byggande var dominant, vilka 
var byggherrarna och vilka ekonomiska 
förutsättningar fanns? 

Ca 1000-1550- Medeltid 
Ca 1000-1300. Romansk och 
unggotisk stil 
Perioden är på intet sätt enhetlig. Den 
präglas av en rik mångfald, olika impul
ser utifrån och många regionala sär
drag, i både byggteknik och konstnärlig 
gestaltning. 

Från 1 000-talets slutskede till 1200-
talets slut uppfördes ett mycket stort 
antal kyrkobyggnader av natursten: 
katedraler, kloster och sockenkyrkor. 
Rikt ornamenterade gravkistor, dopfun
tar, skulpturer och reliefer tog gestalt. 
Kastaler och borgar uppfördes, men de 
är endast i ringa utsträckning bevarade. 
Städerna var i detta tidiga skede orter 
med framför allt politiskt/administrativt 
centrala funktioner. Sigtunas kyrkorui
ner speglar ännu den tidigmedeltida 
kyrkliga strukturens mångfald. Av 
Lunds över tjugo sockenkyrkor från 
denna tid är ingen bevarad ovan mark. 

Under medeltidens första århundra
den inordnades landskapen i en begyn
nande riks bildning under kunglig över
höghet. Kyrkans makt var i växande. 
Stifts- och sockenorganisation byggdes 
upp. Det andliga frälset konstituerades 
och blev vid sidan av kungen samhällets 
främsta makthavare. Jordavgifter börja
de utkrävas, liksom böter och skatter. 
Kyrkans byggnadsekonomi var mycket 
växlande. Den grundades på tionde, 
men också till stor del på donationer, 
gåvor och avlat. 

På 1200-talet utvecklades stadsväsen
det starkt med betydande regionala 
variationer. I Östersjöområdet vann 
Hansan, den tyska köpmannakolonisa
tionen, insteg. I slutet av seklet uppkom 

det världsliga frälset, som började 
bygga borgar. Motsättningar uppträdde 
mellan städernas borgare och storman
naklassen. Tiden kännetecknades av 
bebyggelseexpansion och begynnande 
penningekonomi. Samhällsförändring
arna är tydligt synliga i byggnaderna. 

Vid sidan av natursten blev tegel efter 
hand allt mer använt som byggnadsrna
terial. Särskilt gäller detta tiggarordens 
kloster, stadskyrkor och herremans
byggnader av både profant och kyrkligt 
slag. Vid 1200-talets mitt började den 
romanska stilen förändras mot unggo
tik. 

De kungliga förvaltningsborgarna i 
Stockholm, Kalmar, Nyköping och 
Örebro samt palatset i Vadstena tillhör 
denna tid. Gotlands speciella sociala 
och ekonomiska struktur markeras av 
både stenhusbyggandet i Visby och de 
praktfulla ombyggnaderna av lantkyr
korna, allt av natursten. Visby och 
Gamla stan i Stockholm omgavs med 
nngmurar. 

Ca 1300-1550. Gotik 
I de centrala jordbruksbygderna avstan
nade den intensiva bebyggelseexpansio
nen. skattetryck och skuldsättning 
tvingade många att lämna sina gårdar. 
Återkommande epidemier, främst den 
s k digerdöden, ledde till stor befolk
'ningsminskning. Följden blev att lands
bygden drabbades av omfattande öde
läggelse. Upprepade förbud mot "land
köp" gjorde att handeln alltmer kon
centrerades till städerna. Den växande 
utrikeshandeln bedrevs så gott som ute
slutande i städerna. Den urbana ekono
min växte och nya städer tillkom. 

På landsbygden avtog det intensiva 
kyrkobyggandet. Stora katedralbyggen 
pågick dock ännu omkring 1400, 
främst Uppsala domkyrka, som byggdes 
av tegel med dekorativa element av 
natursten. Om- och tillbyggnader sked
de under hela 1400-talet vid andra kate
draler, t ex Linköpings domkyrka, och 
vid klostren. Birgittinerordens huvud
kyrka i Vadstena färdigställdes, så när 
som valven, helt i natursten. 

I städerna, som vid medeltidens slut 
uppgick till ca 70, användes mest tegel 
som byggnadsmaterial. Stora stadskyr
kor nyuppfördes och redan befintliga 
försågs med kapell och torn, manifeste-
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rande städernas ställning. Andligt och 
världsligt frälse gjorde sig synliga i stä
derna genom helgeandshus och andra 
kyrkliga institutioner samt profana 
stenhus. Rådhus och skolor tillkom. 
Biskoparna byggde palats i stiftsstäder
na och på landsbygden. Lantkyrkorna 
fick valv av sten eller tegel och tillbygg
nader som vapenhus. 

Vid sidan av de kungliga fogdebor
garna byggde enskilda stormän borgar 
och fästen. 1300-talets senare del var en 
stor borgbyggnadsperiod, så även det 
sena 1400-talet. Under 1400-talet stod 
unionsanhängare inom stormannaklas
sen i stark motsatsställning till bönder, 
bergsmän, städernas borgerskap och 
boskapsexporterande gränsa del. 

Ca 1550-1750- Renässans, 
barock, rokoko 
Reformationen och upprättandet av ett 
svenskt kungadöme med skärpt central
styre innebar en samhällsförändring 
som tydligt präglade den byggda miljön. 
Kyrkans makt och ekonomi krossades. I 
Danmark var förhållandena likartade. 
Högadeln där vann snabbare makt och 
inflytande än i Sverige, och i Skåne såg 
redan under 1500-talet de praktfulla 
renässansborgarna av tegel med ut
smyckningar av natursten dagen. 

I städerna blev otaliga sockenkyrkor 
rivna och klostren lades öde. I samver
kan med borgerskap och tyska ämbets
män byggde Gustav Vasa upp en central 
förvaltningsorganisation. Den ekono
miska basen var kyrkoreduktion, 
skattehöjningar och järnhanteringens 
utveckling jämte en intensifierad han
del. Förvaltnings- och försvarsorganisa
tionens tydligaste manifestationer var 
borgarna i Vadstena, Kalmar och 
Stockholm, vilka präglades av kontinen
tal praktfull renässans. 

Erik XIV:s och Johan III:s förlänings
politik med inrättande av greve- och fri
herrskap och ärftlighet till territoriella 
besittningar lade grunden till adelns 
genom privilegier 1613 och 1617 allt 
mer stärkta maktställning. Vid 1600-
talets mitt ägde adeln, eller uppbar rän
tan av, 72% av landets skattlagda jord, 
de nyerövrade områdena i öster och 
söder inte att förglömma. Adelns före-
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trädesrätt till högre ämbeten och centra
liseringen av rikets råd och styrelse till 
Stockholm innebar en väldig "bygg
boom" i och runt huvudstaden under 
1600-talet. 

Stormaktstidens ståtliga flerlängade 
palats och slott av tegel med dekorativa 
portaler och övrig rik utsmyckning av 
natursten - i tysk, holländsk och senare 
italiensk stil - tog gestalt. Ståtliga grav
kor blev ett "måste" för kung och adel. 
Kyrkabyggandet var rätt begränsat och 
präglades länge av senmedeltida plan
och formuttryck. Centralkyrkor uppför
des under 1600-talets senare hälft. 

Stapelpolitiken, med rätt för vissa stä
der att idka handel med utlandet och att 
hålla stora varunederlag gynnade under 
1600-talet stadsutvecklingen. Husen i 
städerna var ännu mestadels byggda av 
trä, vilket gjorde brandfaran stor. 1570 
utfärdade J o han III en stadga för 
Stockholm, som påbjöd att trähus med 
hänsyn till brandfaran skulle bytas ut 
mot stenhus. Förordningar av detta slag 
tillkom gång på gång för många städer 
under kommande århundraden, men 
först under 1800-talets senare del blev 
stenstäder i egentlig mening verklighet. 

Under 1600-talets förra hälft inleddes 
emellertid en omfattande stadsplaneför
nyelse. Idealen anknöt till antikens 
stadsbyggnad, främst de grekiska och 
romerska kolonistädernas strikta rut
nätsplaner. Eldfaran i de gyttriga äldre 
trästäderna, men kanske främst föränd
ringar i krigföring, vapen m m, krävde 
rätare gatunät och befästningar med 
bastioner och andra utanverk. Rikets 
städer omplanerades till fästningar. Alla 
planer blev inte förverkligade, men 
ännu är t ex Kalmar, Karlskrona, 
Kristianstad och Göteborg konkreta 
exempel på 1600-talets stadsplaneideer. 
Regleringsplanen från 1640 för 
Stockholm blev också i väsentliga drag 
genomförd. Rutnätsplanen skulle med 
ändrade premisser bli normgivande för 
stadsplaneringen ända in på 1900-talet. 

Under 1600-talet och framöver 
utvecklades fästningsbyggandet på 
grundval av den praktiska byggnads
kunskap som fortifikationsofficerarna 
hade dokumenterat sedan 1500-talet. 
Varvet i Karlskrona från 1670-talet och 
varvet i Sveaborg från 1750-talet var 
viktiga utvecklingsorter. Utbildningen i 



praktisk byggnadskonst kom ända till 
1800-talets mitt att vara nära knuten 
till fortifikationen. Genom att så många 
utbildades där, kom den i hög grad att 
prägla svenskt byggande. 

Genom Karl XI:s indelningsverk 
1684 tillkom som löneförmån militära 
boställen för befäl och manskap. De var 
reglerade a v förordningar och byggdes 
enligt normalritningar som gällde för 
hela landet. De första boställena, ritade 
av Erik Dahlberg, var tänkta att byggas 
i sten, men som regel uppfördes de i 
reveterat timmer. 

Freden med Danmark 1679 och 
reduktionen 1680 ändrade landets grän
ser och rubbade maktbalansen. 
Jordadelns herravälde bröts. Makten 
försköts till de centrala ämbetsverken, 
under frihetstiden (1718-72) främst i 
förbund med de stora handelshusen i 
Stockholm. Den merkantilistiska pro
tektionismen och omfattningen av han
delshusens privilegier kulminerade 
omkring 1750. 

Sverige var sedan 1721 inte längre en 
stormakt, men huvuddelen av Finland 
behölls ännu. I princip hade de gränser 
som fortfarande gäller upprättats. 
Kungens makt var starkt begränsad, 
men symbolvärdet var stort. Det gamla 
slottet "Tre kronor" i Stockholm brann 
ner 1697 och snart därefter började 
uppförandet av det nya slottet. 17 54 
kunde kungafamiljen flytta in. 
slottsbygget utvecklades till en skola för 
landets arkitektur, måleri och skulptur, 
inte minst på grund av skickliga inkalla
de utländska konstnärer. På 1600-talet 
inleddes de stora inflytelserika arkitek
ternas tid: De la Vallee, Tessin d ä och 
d y, Hårleman, Adelcrantz osv. Men 
jämsides med och tidvis i motsättning 
till dem verkade länge fortifikationsoffi
cerare, byggmästare, murmästare och 
stenmästare. 

Ca 1750-1860- Rokoko, 
nyklassicism, stilefterföljd 
17 52 fastställdes, att alla ritningar till 
offentliga byggnader skulle granskas av 
överintendenten, dvs ledaren av slotts
bygget i Stockholm. Denna början till 
en central granskningsinstans kom att 
innebära en kvalitetshöjning av betydel-

se även utanför det offentliga byggnads
väsendets område. 

Flera byggnadsordningar utfärdades 
med krav på stenbyggande i städerna. 
Det skedde, men ännu i begränsad 
omfattning. Stenhusen var alltsedan 
1600-talets senare del som regel putsade 
och inslaget av dekorativ natursten 
begränsat till portomfattningar och list
verk. Italienska och senare franska 
inflytanden, omformades till en natio
nell egenart. Så småningom upptogs 
mera noggranna klassiska former, som i 
ei?piren fick en enkel, saklig utform
mng. 

Grunden till köpmannakapitalet lades 
redan under 1600-talets slut. De välbär
gade borgarna blev under 1700-talet 
allt fler. Göteborg utvecklades till ett 
viktigt centrum för handelskapitalet. 
Manufakturerna (förspelet till industria
lismen) skapade kapitalstarka fabrikö
rer och brukspatroner. statstjänste
männen intog en fast ställning som ett 
övre mellanskikt i samhället. Många 
blev adlade och lågadeln ökade. Dessa 
grupper hade alla behov av att markera 
sig i byggande av stenhus i staden och 
t o m av herrgårdar på landet. 

Vid sidan av privata bostadshus upp
fördes i städerna under 1700-talets slut 
och 1800-talets början också många 
byggnader av social karaktär: kaserner, 
skolhus, sjukhus, ämbetsverk m m. 
Sverige hade vid 1700-talets mitt 84 stä
der med sammanlagt 180 000 invånare, 
vilket var 10o/o av landets befolkning. 
Stockholm hade 60 000 invånare och 
närmast efter kom Göteborg och 
Karlskrona (med det för landet viktiga 
varvet) med vardera 11 000. Bara ytter
ligare två städer, Norrköping och Falun, 
hade över 5 000 invånare. Stenhusen 
var framför allt koncentrerade till 
huvudstaden. 1747 hade Stockholm 
87°/o av samtliga stenhus i de svenska 
städerna. 

stadsutvecklingen mellan 1750 och 
1850 var svag. Städerna förblev, med 
undantag för Stockholm med Gamla 
Stan, agrara med boskap på bakgårdar
na och öppna kålgårdar innanför tullar
na. Vid 1800-talets ~itt bodde fortfa
rande endast 10o/o av landets befolkning 
i städer. 

Landsbygden omstrukturerades ge
nom omfattande hemmansklyvningar, 
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särskilt efter 1747. Mängden obesuttna 
blev fler. Bönderna blev hemmansägare. 
skiftesreformerna under 1800-talets 
början förändrade den sociala struktu
ren. Befolkningsökningen var mycket 
stor. Mellan 1810 och 1830 ökade folk
mängden från 2,4 till 3,5 miljoner! 
Kravet på allmänt deltagande i guds
tjänsten ledde till att närmare niohund
ra nyklassiska och senare nygotiska kyr
kor uppfördes under 1800-talet. 

Ångkraften och efterfrågan på svens
ka produkter drev under 1800-talets 
förra del fram allt fler fabriker i landets 
olika delar. England blev nu föregångs
landet. Göta kanals byggande innebar 
många tekniska nyvinningar och blev en 
viktig skola för arbetsledare och hant
verkare. När kanalen stod färdig 1832, 
hade förbindelse skapats mellan Katte
gatt och Östersjön, vilket dock inte fick 
avsedd ekonomisk betydelse. Snart skul
le järnvägarna ta över transporterna. 

Ca 1860-1910- Stilefterföljd, 
jugend 
Under de femtio åren fram till första 
världskriget blev samhället nästan totalt 
förändrat genom industrialiseringen, 
representationsreformen, det sociala 
reformarbetet och arbetarklassens for
mering och organisation. Jordbruks
befolkningen sjönk mellan 1880 och 
191 O från 6 8 o/o till 3 2%, medan an talet 
industriarbetare ökade från 17,5o/o till 
32 o/o. Den ökande urbaniseringen inne
bar, att stadsbefolkningen 1910 uppgick 
till 25 o/o a v landets totala folkmängd 
mot 10o/o 1850. 

Svensk industri började från 1800-
talets mitt utvecklas kraftigt och växte 
vid århundradets slut tack vare de tek
niska framstegen till storindustri med 
inriktning på världsmarknaden. Trä
exporten steg kraftigt och utgjorde på 
1880-talet hälften av den samlade utför
seln. Järnindustrin och den mekaniska 
verkstadsindustrin utvecklades, vatten
kraften började utnyttjas och järnvägs
nätet byggdes ut i hela landet. Möj
ligheten att transportera stora gods
mängder ökade. På denna grundval var 
svensk industri inne i en väldig expan
sion vid övergången till 1900-talet. Från 
och med 1890-talet växte en verkstads
industri upp i städer och tätorter. 
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Reformerna under 1840- och 1860-
talen lade grunden till vår tids samhälle: 
1842 års folkskolestadga, 1846 års 
fabriks- och hantverksordning (då de 
gamla skråordningarna upphävdes och 
hantverksföreningarna började bildas), 
aktiebolagslagen av år 1848 (förutsätt
ningen för omvandlingen från manufak
turkapital till industrikapital), 1862 års 
lag om kommunalt självstyre och 1864 
införande a v fullständig näringsfrihet. 

Genom representationsreformen 
1866 avskaffades de gamla stånden, 
adel, präster, borgare och bönder. Två
kammarriksdagen infördes, vilket ledde 
till att storbönder, ämbetsmän och kapi
talägare tog makten. 

Förändringarna fick givetvis stora 
konsekvenser för den byggda miljön, i 
synnerhet i städerna. 1874 tillkom den 
första egentliga stadsbyggnadslagstift
ningen med bestämmelser och bebyggel
sereglering med förbud att bygga i strid 
med dessa. Tidigare byggnadsordningar 
hade i princip endast gällt brandskyd
det. Renhållning och hygien blev från 
1860- och 70-talen ett kommunalt an
svar. Städernas tekniska utrustning för
bättrades. Vattenledningar och avlopp 
byggdes. Gasverk försåg gatorna med 
belysning. 

stenbyggnaderna blev fler och större. 
Nya byggherrar som industrimän, 
bolag, stiftelser, kommuner och renod
lade byggspekulanter uppträdde vid 
sidan av de traditionella. Finansieringen 
av större projekt främjades av kapital
tillväxten och det starkt expanderande 
bankväsendet. Mellan 1890 och 1910 
byggdes inte mindre än 150 bankpalats 
i svenska städer! Andra byggobjekt var 
fabriker, järnvägsstationer, skolor, sjuk
hus, fängelser, byggnader för offentlig 
förvaltning (rådhus, stadshus, tingshus), 
vattentorn, museer, teatrar m m. 

I fabriker, på järnvägsstationer och 
vid tekniska verk användes nya ingen
jörstekniska konstruktioner, t ex järn
skelett, men jämsides härmed forsatte 
det traditionella byggandet med tegel 
och kalkbruk. 

Stenstäderna, som vi känner dem, 
växte upp under årtiondena före och 
efter 1900. Det länge från offentlighet 
och arkitekthåll drivna kravet på äkta 
material gjorde, att natursten användes 
intensivt under ett par korta decennier. 



Mellan 1890-och 1910-talen utnyttja
des sten både som fasadmaterial och 
som dekor i kombination med putsade 
väggytor. 

Under några decennier före sekelskif
tet hade fasaderna i hög grad präglats 
av standardiserade katalogprodukter. 
Gjutjärn, gips, olika slags konststen, 
t ex keramiska byggnadsornament, kom 
till användning. Från 1870-talet tillver
kades också cement inom landet. 

Det industriella genombrottet innebar 
till en början en väldig försämring av 
arbetarnas bostadssituation i städer och 
industriorter. Vid slutet av 1800-talet 
var tomtjobberi och spekulationsbygge 
vanligt. Bostadsytan utnyttjades maxi
malt i snabbt uppförda hyreskaserner. 
Ännu vid sekelskiftet var levnadsstan
darden mycket låg, och Sverige var 
ännu ett a v de fattigaste länderna i 
Europa. Mellan 1880 och 1910 emigre
rade ca l miljon människor, mest till 
USA. Smålägenheter med högst ett rum 
och kök utgjorde 80-90o/o av lägenhets
beståndet i industriorterna. Mer än en 
tredjedel av arbetarklassen bodde i 
överbefolkade lägenheter. 

Arbetarnas bostadsfråga ansågs länge 
vara en uppgift för privata initiativ, inte 
ett statligt och kommunalt ansvar. De 
flesta arbetarbostäder som tillkom på 
ett mer samlat sätt hade industrin som 
byggherre, liksom på de gamla brukens 
tid. Inte förrän i början av 1900-talet 
började bostadssituationen förbättras, 
först genom egnahemsrörelsen med stat
liga lånemöjligheter och sedan genom 
de på 1920-talet bildade kooperativa 
bostadsföreningarna, SKB, HSB osv. 

Ca 1910-1940- National
romantik, klassicism, 
funktionalism 
Under 1900-talets första årtionden blev 
planering och byggande allt mer en 
uppgift för stadsplanerare och arkitek
ter. Övergång skedde till ett friare, lätt 
medeltidsinspirerat stadsplanemönster. 
Genom stadsplanelagar, den första kom 
1907, kunde kommunerna styra plane
ringen mer i detalj. Från och med 1920-
talet började kommunerna också effek
tivt ingripa i bostadssituationen, som 
alltjämt var ett mycket svårt socialt pro
blem. 

1900-talets första decennier var de 
stora nationalromantiska monumentens 
tid. Då byggdes till exempel stadshuset 
och rådhuset i Stockholm samt en rad 
offentliga och kommunala byggnader 
på många andra håll i landet. Stora pri
vatvillor uppfördes. På 1920-talet kom 
välplanerade bostadskvarter med klassi
cistiskt ornerade byggnader och plante
rade öppna gårdar, under 1930-talet 
kom friliggande lamellhus, vilka orien
terades så att de boende skulle få sol 
och luft. 

Byggandet var ända till 1940-talet 
traditionellt med tegelmurade stommar. 
Under nationalromantiken var teglet 
gärna synligt i fasaderna, ackompanje
rat av sparsam dekor av natursten. 

1920-talets klassicistiska byggnader 
blev i Mellansverige putsade i ljusa fär
ger med portomfattningar m m av 
natur- eller konststen. I Sydsverige 
dominerade fortfarande tegelfasaderna. 
1930-talets lamellhus präglades genom
gående av ljusa slätputsade fasader. 

Utbudet av nya byggmaterial var 
ännu begränsat och byggstandardise
ringen hade inte börjat på allvar. 
Naturstenen som hantverksmässigt 
utnyttjad fasadsten och ornament upp
hörde i stort sett under mellankrigstiden 
beroende på ekonomisk nedgång, men 
också därför att arkitekturidealen 
ändrades. 

Inom perioden ligger första världskri
get 1914-1918 och inledningen till 
andra världskriget med strejker, kraval
ler och två stora depressioner med hög 
arbetslöshet i början av 1920- och 
1930-talen. Finanskapitalet expandera
de kraftigt 1921-1931, bankkoncentra
tionen ökade. Industrin och affärslivet 
framstod nu som stora byggherrar. 
Arbetarklassen vann så småningom 
politiskt inflytande. Vid 1900-talets 
början hade endast 9,5o/o av landets 
befolkning haft rösträtt. 1921 blev all
män rösträtt förverkligad för både män 
och kvinnor. Den sociala lagstiftningen 
avancerade starkt på 1930-talet, då 
socialdemokratin erhöll regeringsmak
ten. Mest brännande var alltfort 
bostadsfrågan, som först på 1960-talet 
skulle börja lösas genom det statliga s k 
mil jon programmet. 

Förnyelser av plan- och byggnadslag
stiftningen 1931 och 1947 gav kommu-
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nerna starkt ökade befogenheter. På 
1950-talet började byggindustrin bli en 
maktfaktor. En ny oprövad material
värld vann insteg på marknaden. Stora 
byggföretag trädde fram med resurser 
att nybygga hela stadsdelar. "Målet blev 
omöjligt att skilja från det som gällt för 
industrikapitalismen redan under förra 
seklet: största möjliga effektivitet inom 
begränsade delsektorer. I stället för den 
gamla stadens blandning av olika akti
viteter inträdde en uppspaltning på 
stora specialenheter för boende, arbete, 
detaljhandel och trafik." (Linn 1970, s 
39.) 

Äldre stenbyggnadsteknik 

Stomkonstruktion 
En byggnad är, och har alltid varit, en 
konstruktiv helhet, underkastad be
stämda fysikaliska lagar. Vid undersök
ning av en kulturhistorisk byggnads 
detaljer måste man, förutom en medve
tenhet om vilken tid man rör sig i, hålla 
detta faktum levande. Enskilda murste
nar och dekorativa detaljer av natursten 

ingår i en konstruktiv helhet och påver
kas av denna. Stenens skadebild är 
också primärt beroende av samman
hangeti byggnaden. 

Äldre byggnadsmaterial och kon
struktiva verkningssätt skiljer sig i bety
dande grad från dagens byggande. 
Traditionellt byggande utgår från några 
enkla grundformer: bjälklagsbyggna
den, valvbyggnaden och kupolbyggna
den med helt olika statiska verknings
sätt. Bjälklagsbyggnadens och valvbygg
nadens principer präglar svenskt sten
husbyggande genom tiderna (fig 1-2). 
Halvkupoler av natursten förekommer 
till exempel i de romanska kyrkornas 
absider. 

Bjälklagsbyggnadens "översättning" 
från trä till sten går tillbaka till bygg
nadskonsten i Egypten och Hellas. 
Under senbelladisk tid (ca 1300 år f Kr) 
uppträdde det överkragade valvet och 
kupolen i Tiryns och Mykenes borgar. 
Perserna utbildade konsten att slå kupol 
över kvadratiska rum medelst pendenriv 
i hörnen. Romarna fulländade tunnval
vet, kryssvalvet och kupolen med 
användning av kalkbruk av god beskaf-

Fig 1 (till vänster). Bjälklagsbyggnadens konstruktiva kännetecken är att tyngden av byggnadens 
övre delar vilar som ett lodrätt tryck på dess nedre partier, antingen direkt på väggarna eller 
ibland också på stolpar, kolonner eller pelare. 

Fig 2 (till höger). Valvbyggnadens konstruktion medför att byggnadsmaterialens tyngd framkallar 
starka, horisontalt och snett utåtriktade tryck i byggnadskroppen. stabiliteten beror på att dessa 
krafter motverkas. I romanska byggnader upptogs valvtrycket mestadels av de kraftiga murarna. I 
gotiska byggnader minskades valvens tyngd genom bruket av valvribbor, och valvtrycket samlades 
till traveernas hörn. Viktiga led i den gotiska konstruktionen utgörs av strävpelaren och strävbå
gen. Placerade utanför den egentliga byggnadskroppen upptar dessa utåtriktade tryck. 
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fenhet. Via Bysans och det medeltida 
Europa nådde slutligen under 1000-
talets senare del en högt utvecklad och 
rikt varierad byggnadskonst de södra 
och västra delarna av nuvarande 
Sverige. Till en början satte den sin prä
gel på de murade kyrkobyggnaderna, 
därefter spreds den successivt till andra 
områden. 

Begreppet stenhus i äldre texter bety
der en byggnad av natursten, men efter
hand snarare en tegelbyggnad. 
Begreppet markerar främst skillnaden 
mot en gårds eller ett stadskvarters övri
ga hus av trä- eller korsvirke. I renäs
sansens och senare tiders slottsanlägg
ningar betecknas huvudbyggnaden -
bostaden regelmässigt som "Stenhuset", 
"Stora Stenhuset" eller liknande. 

Stommen i ett murat stenhus kan 
indelas i grund, övermur (bärande ytter
och innerväggar, pelare e d), bjälklag 
eller valv samt takkonstruktion. För att 
en byggnad skall äga bestånd, krävs att 
alla dessa delar samverkar och är i gott 
skick. 

De tekniska lösningarna vid bygget 
av stommens olika delar har skiftat 
under nära tusen år av svenskt stenbyg
gande. Monumentalbyggnader helt och 
hållet byggda i bearbetad natursten hör 
medeltiden till. I typiska stenområden 
som på Gotland eller Öland uppfördes 
emellertid flishus av kalksten långt in i 
vår tid och taktäckning av flis förekom 
ofta. 

Från 1200-talet användes tegel allt 
mer som stammateriaL Naturstenen 
förekom endast undantagsvis som 
fasadbeklädnad. Däremot blev sten fli
tigt nyttjad till portaler och dörromfatt
ningar, därtill i konstruktivt viktiga 
delar av byggnaden samt för dekorativa 
element. Från 1500-talet och framöver 
dominerar tegel helt som stammateriaL 

Grunden var från tidig medeltid och 
ända in i vårt sekel som regel kallmu
rad, dvs byggd utan användning av 
kalkbruk. Vanligen rör det sig om grå
sten i ett i marken nedgrävt schakt (fig 
3 ). Djupet kunde variera, beroende på 
markförhållandena och den planerade 
belastningen. Först i slutet av 1890-talet 
började grunden gjutas av betong, till 
en början med inblandning av sparsten 
och med längsgående armeringar av 
järn. Betongtekniken har sedermera 

utvecklats avsevärt. På lös jord använ
des tidigt tryckutjämnande rustbäddar 
av bjälkar eller plank. Om grundförhål
landena var mycket dåliga blev åtmins
tone från senmedeltid pålning använd 
(fig 4). (De äldsta murade byggnaderna 
lades som regel på god grund.) Pålning 
tillgick så, att spetsade långa träpålar 
drevs ned på stort djup med handdriven 
pålkran. Först i början av 1900-talet 
ersattes bjälkrusten med betongplattor, 
och träpålarna ersattes med pålar av 
betong som maskinellt drevs ned till fast 
grund, vanligen berg (se vidare Björk 
m fl1983). 

Övermurarnas stabilitet är beroende 
av grunden och den inbördes samman
hållningen. Viktiga punkter är över
gången från grunden (sockeln), hörn
bildningen och takfoten. Dessa delar är 
(också i byggnader av tegel) oftast gjor
da av natursten, vilken noggrant 
förankrats (se nedan). 

F rån medeltidens början till 15 O O
talets senare del var stenbyggnadernas 
övermurar utförda i en gjutteknik, som 
går tillbaka till romersk tid. Av mark
sten eller regelbundet formade stenkva
der murades ett ytterskal, varefter kär
nan successivt ifylldes med skrotsten 
och bruk av god kvalitet. Tekniken bru
kar vanligen kallas skalmur (fig 3 ). I 
sockel och övermur fanns som regel 
vissa stenar, som fungerade som binda
re, även i mer oregelbundet stenför
band. Jämsides härmed förekom dock 
tidigt fullmur (fig 4) särskilt om sten
materialet var av litet format. Då göts 

Fig 3. Sektion genom grund och övermur 
(ska/mur) på en medeltida kvaderstensbygg
nad. Principritning. 
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Fig 4. Sektion genom övermur (fullmur) och 
grundläggning med bjälkrust och pålning. 
Principritning. 

skiftbädd efter skiftbädd med likartat 
stora stenar. Omsorgen om hörnbild
ningarna gjorde dock, att dessa som 
regel hade förband av kvadersten. 

K vadertekniken, med antika förebil
der, var medeltidens mest avancerade 
form av stenbyggande. Regelbundna 
rektangulära block höggs med absolut 
preCisiOn. Tekniken kännetecknade 
framför allt katedralerna och cistercien
serklostrens byggnadskonst. I v1ssa 
områden som Västergötland och 
Gotland och i enstaka fall Skåne upp
fördes också lantkyrkor i kvaderteknik. 
Aranäs i Västergötland från 11 O O-talets 
slut är ett exempel på att tekniken 
använts även vid borgbyggande. Vanlig 
blev kvadertekniken aldrig. Mestadels 
uppfördes byggnader under romansk tid 
av tuktad eller råhuggen sten. 

Med teglets användning blev snart 
skift- och förbandsteknik allt mer regel
bundna. Teglets förbandstekniker är 
utomordentligt goda dateringsinstru
ment. De har stor betydelse också för 
grovdatering av sammanhängande 
naturstensdetaljer (fig 5). Under medel-

Fig 5. Tegelförband. Munkförband och vendiskt förband är medeltida. Block- och kryssförband 
uppträder först under renässansen. 

Munkförband Vendiskt förband 

Blockförband Kryssförband 
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tiden var munkförbandet förhärskande, 
men även vendiskt förband uppträdde. 
Tekniken var fortfarande vanligtvis 
skalmur, men även fullmur förekom i 
enstaka fall, t ex Gumlösa kyrka i 
Skåne från 1100-talets slut och Ängsö 
kyrka i Västmanland från 1300-talet. 

Förtagningar i murverk berättar om 
byggets planering och fortskridande och 
gör arbetsprocessen förståelig. De åter
finns både i sten- och tegelmurverk. 

Från och med senmedeltiden använ
des tegel och natursten ofta· tillsam
mans, antingen med teglet som formgi
vande dekorativt element i byggnader 
av grovt tillhuggen natursten eller tvärt
om med tegel som byggsten och natur
sten som fönster- och dörromfattningar 
m m. Det senare blev regel fr o m 1600-
talet. Man kan inte sällan se, hur tegel
murverket uppförts först och förtag
ningar satts för fönster- eller portöpp
ningar (fig 6) till dess de dekorativa 
stenelementen levererats. 

I 1600-talets tegelmurade stomme 
blev skalmuren successivt ersatt med 
fullmur. Fullmuren hör nära samman 
med förändringen till andra tegelför
band, block- och kryssförband (fig 5). 
Väggtjockleken kunde tack vare dessa 

Fig 6. Förtagningar för planerade stenportaler. 

starkare förband reduceras. Avtrapp
ningar för bjälklagen gjorde, att botten
våningen kunde få 2 1/2 stens tjocklek, 
mellanvåningen 2 stens och ovanvå
ningens 1 stens tjocklek. 

Teglet blev dominerande som stom
material i monumentalbyggnader under 
1500- och 1600-talen. Naturstenen 
nyttjades endast i undantagsfall som 
fasad beklädnad på enstaka kungliga 
slott, adelspalats och gravkor. Göta 
hovrätt i Jönköping från 1640-talet och 
Görvälns slott i Uppland från 1660-
talet är några exempel på detta (fig 7). 

Praktportaler, vapentavlor och andra 
dekorativa arbeten utfördes i natursten 
med stor konstnärlig och hantverks
massig skicklighet. Vadstena och 
Kalmar slotts stenhuggeriarbeten från 
1500-talets mitt tillhör landets omistliga 
konsthantverk (fig 8), liksom 1600-tals
portaler och andra dekorativa stenarbe
ten i landets olika delar. 

Den yppiga naturstensdekoren efter
träddes under 1600-talets lopp av en 
stramare formgivning med kolossalpi
lastrar, klassiska kapitäl och murom
fattningar mot putsade väggytor. 
Putsarkitekturen dominerade under 
1700-talet och större delen av 1800-

a) Förtagning i murlivet, 1590-tal. Genarps kyrka, Skåne. b) Förtagning i hela murtjockleken, 
1670-tal. Karlbergs slott, Uppland. 

a) 
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Fig 7. Detaljer av naturstensfasaden på 
Görvälns slott, Uppland, 1660-tal. Mur
stomme av tegel. Fasaderna beklädda med 
lågerhuggna kvadrar av gotländsk sandsten, 
27-28 cm tjocka och ca 50x25 crn stora. 
Pilastrarna av samma tjocklek är fästa med 
2 stycken bandjärn i tegelmurverket. 
Foto K Andersson 1984. 
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Fig 8. Vapentavlan från 1568 över yttre porten till Kalmar slott, Småland. 
Foto Ch Hederström 1972. 

talet. En yttersta begränsning av formen 
nåddes i nyantikens sakliga enkelhet. 
Även här var portar och fönsteromfatt
ningar, lister och tekniskt viktiga stom
delar av natursten. 

Propaganda för äkta material och 
natursten var ett ständigt återkomman
de inslag i arkitekturdebatten under 
1800-talet, men av ekonomiska skäl 
blev den sällan förverkligad. 

Nationalmuseum i Stockholm från 
1860-talet utgör ett exempel på genom
fört naturstensbyggande, vilket inledde 
en ny tid. Ännu dominerade putsfasa
derna med dekor av gips, gjutjärn och 
konststenselement. Så var till exempel 
Höganäs en viktig leverantör av kera
miska byggnadsornament mellan 1830-
och 1880-talet. Först under årtiondena 
mnkring 1900 skulle naturstenen få en 

kort men intensiv blomstringstid, där 
själva materialet t o m dikterade kon
ceptionen (se vidare Malmström 1990, 
Nygotiska kyrkor i Skåne 1991, 
Ringbom 1987). 

Med 1920-talets klassicism blev puts
arkitekturen åter vanlig. Inte sällan för
sågs de släta fasaderna med portaler av 
natur- eller konststen och fasaddekora
tioner i puts eller gips. Tunna skivor av 
marmor eller annan sten som fasadbe
klädnad kom till användning under 
1930-talet till följd av en utvecklad 
stensågningsteknik och ändrade stil
krav. I slutet av 1940-talet började 
sådana monteringsfasader få ventilerad 
luftspalt bakom stenskivorna (se vidare 
Björk m fl 1983 och Stenhandboken, 
Natursten 5, 1991). 
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Delelement och förbindningar 
De elementära beståndsdelarna i en 
murad stenbyggnadsstomme kan inde
las i byggstenarna med deras eventuella 
utformning som "stenlås", bindemedlet 
- i äldre tid vanligvis kalkbruk med 
olika sorters ballastinnehåll, de kil- och 
skolstenar som stöder fasadstenarna 
samt järnförbindningar av olika slag. I 
detta sammanhang kommer endast 
byggstenen och järnförbindningen att 
beröras. 

Byggstenar 
En byggnad av sten, och även av andra 
material, har vissa "knutpunkter", som 
måste vara starka för att konstruktio
nen skall hålla. Förutom grundläggning
en måste sockeln, hörnbildningen och 
taklisten ägnas särskild omsorg. 

I alla dessa tekniskt viktiga delar a v 
stamkonstruktionen användes natursten 
mycket medvetet. Detta gällde även i 
tegelbyggnader. Stenen framträdde dock 
inte, utan blev som regel överputsad 
eller målad i anslutning till den arkitek
toniska helhetskonceptionen. 

Hörnbildningen har under alla tider 
ägnats särskild omsorg med noggrann 
förbandsläggning (fig 9). Fasadmur
verkets sammanhållning var beroende 
av förbandet och särskilt av bindarste
narnas förankring i kärnan. 

Sockeln~ som särskilt artikulerad 
byggnadsled, synes ha saknats i de allra 
äldsta stenbyggnaderna i Norden 
(exempelvis i skånska lantkyrkor), men 
redan under 1100-talet blev såväl profi
lerad sockel som markerad taklist van
ligt förekommande. Så skulle det förbli 
ända till funktionalismens tid. 

Sockelns form, profilering och teknis-

Fig 9. Hörnbildningens förbandslås. Princip
ritning. 

ka utförande har betydelse som date
ringskriterium. En medeltidskyrkas 
olika byggnadsperioder kan till exempel 
märkas redan i sättet att utforma sock
eln. 

Som exempel från 1600-talets byg
gande kan nämnas, att i Tessin d ä:s och 
Jean de la Vallees byggnader, där sock
eln som regel var av Roslagssten, växla
de smala bindare regelbundet med tun
nare, större kvader utan användning av 
förankringsjärn (fig 10). Under 1700-
talet började det bli vanligt, att sockel
stenarna murades upp som skal av 
tunna stenkvader och fästes sinsemellan 
med järnkramlor (se nedan). 

Taklisten kunde vara helt och hållet 
av sten och ibland t o m av särskilda 
stenar huggna så att de låste konstruk
tionen. Vanligen var taklisten emellertid 
efter medeltiden murad av tegel med 
profiler dragna i puts. Hörnen var dock 
ofta av natursten och kunde också vara 
understödda av bärande plattjärn (fig 
11). 

Fig 1 O. Sockel av Roslagssten med djupt i tegelmurverket förankrade bindare. Sent 1600-tal. 
Principritning. 
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Fig 11. Bärning av plattjärn för hörnet på takgesims, 1700-tal. Svartsjö slott, Uppland. 
Foto R Edenheim 1976. 

Natursten användes, av tekniska skäl 
och för att undvika mekaniska skador, 
ofta i nederdelen av portöppningar och 
fönster (fig 12, se nästa sida). Sådana 
inslag av natursten blev alltid överput
sade eller målade i samma kulör som 
den byggnadsdel, vartill de hörde. 

järnförbindningar 
Alltsedan antiken har järn använts i 
stenbyggnader som förstärkande, låsan
de och styrande element. Kramlor nytt
jades för att binda ihop enskilda stenar, 
tappar för att styra kolonnernas trum
mor osv. 

Då korroderande järn är förödande i 
kombination med natursten, skall här 
nämnas något om järnets användning 
som konstruktionsinslag. Materialegen
skaperna hos järn växlar huvudsakligen 
på grund av kolhalten. Ju mer kol, 
desto hårdare och mindre korrosionsbe
näget blir järnet. I princip skilde man 
under äldre tider på smidesjärn med 
mindre än 0,5 o/o kol, stål med 
0,5-2,0% kol och hårt gjutjärn (tack
järn) med över 2 o/o kol. 

Smidesjärn är det järn som allmänt 
använts som byggnadsjärn. Det kan 
även svetsas. Smidesjärn är korrosions
benäget och har alltid måst skyddas 
med ytbehandling som tjärbränning 
eller målning. Då det använts till kram
lor och ta p par har det som regel 
omgetts med blylödning. 

Stål är hårdare och mindre korro
sionsbenäget än smidesjärn. Vad som 
menas med benämningen stål i äldre tid 
är oklart, liksom när det första gången 
användes i svenska byggnadssamman
hang. Man vet åtminsone, att från 
1500-talets mitt levererades "stål" till 
det kungliga slottsbygget i Kalmar och 
senare under 1500-talet både till 
Kalmar och Vadstena slott. Oftast 
nämns stål i förbindelse med stångjärn 
(Olsson 1961, s 71, 355), men vilken 
funktion det hade i byggnaden är 
oklart. I Vadstena nämns det några 
gånger i förbindelse med urverket, vil
ket tyder på en medveten användning 
till kugghjul och liknande, vilka var sär
skilt utsatta för förslitning (upplysning 
av E Unnerbäck). 
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Fig 12. Tekniskt betingad förstärkning av nederdelen av muröppning, 1700-tal. Armemuseum, 
Stockholm. Stenen bör alltid kalkas eller målas i samma färg som omfattningen i övrigt. 
Foto K Andersson 1992. 

Stål har under senare tid i skilda lege
ringar fått allt högre kvalitet och 
används ofta vid restaureringar. 

Gjutjärn utgjorde ett relativt sent och 
kortlivat inslag i svensk byggnadskon
struktion. Först under 1700-talets sena
re del började gjutjärn komma till 
användning som bärande element i till 
exempel pelare. I trädgårdsanläggningar 
förekom urnor och monument i gjut
järn. Med industrialismen fick gjutjär
net en allt mer ökad användning som 
standardiserad fabriksvara, inte bara i 
form av pelare, utan också i baluster
dockor, konsoler och olika ornament. 
Fönster med gjutjärnsspröjsverk blev 
också vanliga. Decennierna efter sekel
skiftet 1900 upphörde gjutjärn i princip 
att användas i byggnadsstommen. 
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I den tidigmedeltida nordiska sten
byggnadskonstens gjutteknik med 
murar av kraftiga dimensioner synes 
järn inte ha nyttjats. Användningen hör 
sannolikt samman med gotikens mer 
äventyrliga konstruktioner av stomme 
och dekor. Dekorativa avancerade 
naturstenselement, som fristående 
utsmyckningar, skulpturer och masverk 
(fig 13 ), blev förankrade med järntap
par kringgjutna med bly i underlaget. 
Att järntappar användes vid förankring
en av till exempel renässansens balu
strader är bekant. Exempel finns också 
på att balusterdockorna senare hållits 
på plats enbart med blylås (fig 14 ). 

Smidesjärn kom åtminstone fr o m 
1300-talet till användning i dragkon
struktioner. På tvärgående bjälkar fästes 



Fig 13. Blylödning av förankringsjärn 
masverksfönster. Principritning. 

Fig 14. Balusterdockor och låsande blylödningskryss, omkring 1700. Orangeriet på Ulriksdals 
slott, Uppland. Principritning. 
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Fig 15. Sockelbeklädnad av natursten och bakomvarande tegelmurverk. De enskilda stenblocken 
är sammanhållna med järnkramlor, 1700-tal. Principritning. 

ett dragjärn av stångjärn till en början 
med en grov järnbult, senare med spik. 
Dragjärnet drogs igenom muren och 
låstes i fasadlivet med ett ankarjärn, 
som var hopvällt (hophetsat) med drag
järnet. Dragjärnets och ankarslutens 
former växlade (Andersson & 
Hildebrand 1988, s 140 ff). Dragjärnen 
har ofta korroderat ett stycke innanför 
murlivet (Molander 1985, skadebild
atlas (under utgivning)). 

Som tidigare berörts, förankrades 
fr o m 1700-talets första hälft enskilda 
sockelstenar sinsemellan med kramlor 
eller krampor av järn (fig 15), vanligen 
blylödda. Rostande järn spränger i dag 
stenkvadrarnas hörn, vilket är ett stort 
restaureringsproblem. Järnkramling i 
stentrappornas plansteg och vangstyck
en är mer åtkon1lig och därför lättare 
att åtgärda. 

Hur tidigt hela naturstensfasader, 
uppmurade samtidigt med bakomlig
gande tegelstommar, blev förankrade 
med järn, har vi otillräcklig kunskap 
om. Därvidlag, som i många andra fall, 
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kan iakttagelser i samband med invente
ringen vara av stort värde. Sannolikt 
skedde ofta en förankring med stång
järn som inmurades i kärnmurverket. 

I Tidö slottstrappa från 1640-talet 
har så skett. Där är stångjärnets ändar 
kluvna längst ut och håller på så sätt 
fasadstenarna fast (fig 16). Under 1800-
talets slut använde till exempel Helgo 
Zettervall flitigt förankringar av järn 
vid restaureringen av naturstensfasader
na i Lunds och Skara domkyrka, men 
här är järnet inte synligt utvändigt på 
fasaden. 

Här anförda exempel på tekniska 
de tal j lösningar beträffande n a turstenens 
förankring vill framför allt fästa upp
märksamhet på hur viktigt det är att 
inte bara se till ytan. Om man ställer 
frågor som Hur är detta konstruerat?, 
Hur hänger det samman med stommen? 
kan man få svar som berikar vår rätt 
begränsade kunskap om svensk bygg
nadsteknisk historia. Man förstår då på 
ett helt annat sätt både tillkomst, 
förändringar och skador. 



Fig 16. Fritrappan på Tidö slott, Västmanland, 1630-tal. Tegelkonstruktionen beklädd med stora 
skivor av gotländsk sandsten. stenskivorna har lågerhuggits i en kvaderimiterande rytm med två 
skift i varje skiva samt förankrats med järn. 
Foto ovan R Boström 1943 och detaljfoto nedan J Cassel 1982 samt principritning. 

33 



Hugga i sten 
TORD ANDERSSON 

l(
onsten att bryta och bearbeta 
sten har praktiserats i flera tusen 
år. I Assyrien, Babylonien och 

Egypten finns monument och skulptur 
huggna i granit och porfyr från 3000-
talet f Kr som kvalitetsmässigt är helt i 
nivå med det mesta av senare tiders 
stenarbeten. Särskilt märkligt är detta 
med tanke på att man då ännu inte bör
jat använda järnmejslar. 

Till en början användes blott mark
sten, dvs lösa block som klövs och for
mades till kvadersten eller användes 
som de var. Under senare delen av anti
ken utvecklades bearbetningstekniken 
med hjälp av romarnas ingenjörskonst. 
Nya sågar, borrar och lyftanordningar 
fulländade vandringen från stenbrott till 
färdig produkt i form av skulptur eller 
byggnad. Med romarrikets sönderfall 
avtog utvecklingstakten för att sedan 
nästan helt upphöra. 

Med de stora kyrkobyggena under 
1100-talet ökade på nytt behovet av 
kvalificerade hantverkare som skulptö
rer och stenhuggare. Under 1200-talet 
uppnådde tekniken sin fulländning och 
spreds över hela Europa i takt med kyr
kans ökande makt och utbredning. 

I Sverige har vi de äldsta exemplen på 
brytning och bearbetning av sten redan 
under förhistorisk tid. Vanligtvis har 
man främst tagit marksten till dösar och 
gånggrifter samt till bild- och runstenar. 
I områden där kalk- och sandsten är 
lättillgänglig har dessa sedimentära 
bergarter använts (t ex i Skåne och på 
Gotland). 

Med byggandet av de första stenkyr
korna utvecklades också konsten att 
bryta och hugga sten. Efter en inledande 
period präglad av viss tafatthet uppnåd
de stenhuggarna hög kvalitet i arbetet. 
Flera av de romanska kyrkorna i Skåne 
är av samma klass som de bästa på kon
tinenten. Huruvida dessa arbeten är 
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utförda av lokala förmågor eller av 
inkallad arbetskraft är ofta svårt att 
avgöra. Kvaliteten på en mängd arbeten 
från 11 O O-talet och framåt visar att en 
stor del av arbetarna vara tränade och 
utbildade i Norden, möjligen av tyska 
och franska läromästare. 

Vid mitten av 1300-talet avbröts den 
svenska stenhanteringen av orsaker som 
inte kommer att behandlas här. Under 
senare delen av medeltiden användes 
huvudsakligen huggen natursten vid 
ombyggnad av större kyrkor och klos
ter. Från 1580-talet blev Gotland en 
stor exportör av framför allt sandsten 
från öns södra del. På grund a v de stora 
slotts- och kyrkobyggena i Danmark 
blev efterfrågan på sten och stenhuggare 
större än tillgången. Sandstenen, betrak
tad som kunglig egendom, medförde en 
stor och omfattande aktivitet, som i hög 
grad engagerade lokalbefolkningen. 
Bönderna skulle vara behjälpliga med 
bl a hästar för transporter från stenbrot
ten till fartygen. 

Ombyggnaden av Kronborgs slott i 
Helsingör på 15 80-talet drev fram en 
mer industriellt präglad verksamhet 
som kom att vara nästan tvåhundra år. 
Därefter inträdde en ny period av stiltje 
som inte bröts förrän vid mitten av 
1800-talet. Ny teknik med metoder för 
brytning och sågning liksom införandet 
av hyvling revolutionerade hela den 
svenska stenindustrin. Denna stimulera
des kraftigt av ett nyvaknat intresse för 
sten som byggnadsmaterial hos tidens 
arkitekter. Även för skulptur och deko
rativa inslag var idealet äkta sten i fasa
der och paradutrymmen. Framför allt 
utvecklades granitindustrin i södra 
Sverige genom ökad efterfrågan, inte 
minst från Tyskland. Med utbyggnaden 
av järnvägsnätet kunde lösstensindu
strin centraliseras så att t ex Yxhult i 
Närke blev helt dominerande visavi 



kalkstenshanteringen. Hyvlad fasadsten 
och trappor var nya produkter som fick 
stor efterfrågan vid byggandet a v det 
som idag kallas stenstaden i de äldre 
städerna. Här behövdes också lister, 
gavlar, kartuscher och skulpturer, allt 
hugget och hyvlat i ortocerkalksten. 

Vid sekelskiftet var stenindustrin inne 
i sin historiskt sett mest expansiva peri
od, vad gällde både hårda och lösa 
bergarter. Det materialintresse som 
fanns hos dåtidens arkitekter och bygg
herrar med god ekonomi gjorde, att 
man tog till vara de svenska bergarter
nas mångfald och möjligheter. Omkring 
1920 minskade verksamheten. sten
industrin gick mot en mekanisering av 
den typ som idag kallas prefab. Blocken 
sågades till plattor och lister, vilka 
användes som horisontella och vertikala 
beklädnadsmateriaL Endast i undan
tagsfall tillverkades tjockare sten. 
Restaureringar krävde dock stenbe
handlingar av mera traditionellt slag. 

Mot slutet av 1970-talet och under 
hela 1980-talet har stenindustrin präg
lats av uppgång, vilket lett till att delar 
av denna industri förnyats genom att 
ägarna investerat i utrustning för att 
ytterligare kunna rationalisera brytning 
och bearbetning. Nygamla metoder som 
wiresågning har åter kommit i bruk. 
Den snabba industrialiseringen inom 
svensk stenindustri har dock medfört 
att de kvalitetsarbeten i sten som tidiga
re utfördes rutinmässigt i varje verkstad 
minskat kontinuerligt. På sikt innebär 
detta en sänkning a v kunskaps ni vån, 
vad gäller både sten som material och 
dess rätta bearbetning. 

Betydelsefullt för stenindustrins verk
samhet är transportsystemet. Forskning 
beträffande detta har frän1st utförts i 
Sydeuropa (se nedan). I Sverige är 
ytterst litet klarlagt inom detta intres
santa område, vi vet således mycket litet 
om transportteknik och spridning. 
Genom att inventera svenska bergarter i 
byggnader i och utanför Sverige kan 
kunskapen öka om handel med sten och 
dess transport i äldre tid. 

Brytningsteknik från 
antiken till modern tid 

Ett av de äldsta exemplen på brytning 
av natursten har påträffats i Egypten 
från ca 3000 f Kr. I stenbrottet finns 
spår av en verksamhet som gör det möj
ligt att rekonstruera hur stenhuggarna 
lösgjort blocken från berget. Med tanke 
på de verktyg som stod till buds är pre
stationen beundransvärd. Järnbear
betning var icke känd och allt arbete 
har därför utförts med sten- och kop
parverktyg. 

Brytningen har skett på två sätt bero
ende på stenens brytbarhet i vertikal 
och horisontell riktning. Spår av kilhål 
visar att man först borrat en rad med 
parallella hål, en s k kilsöm. I hålen har 
man sedan slagit ner torra kilar av trä. 
När dessa har blötts med vatten har 
träet svällt och ett hydrauliskt tryck 
utvecklats, som var tillräckligt stort för 
att spränga berget. Ett annat sätt man 
använde var att hugga ut stenen med 
sten- eller kopparmejslar. Flera halvfär
diga kolonner och obelisker, som ligger 
kvar i brottet, möjliggör denna rekon
struktion av arbetet. 

Tekniken att med borr och kil 
spräcka berget med utgångspunkt från 
lagerriktningen används fortfarande. 
Hydrauliken ombesörjs numera av t ex 
oljepumpar. Tillvägagångssättet varierar 
givetvis efter bergarten, men principen 
är ofta densamma. 

I det antika Grekland och Rom för
bättrades hanteringen av stenen i brot
ten genom utveckling av borrning, såg
ning och huggning. Genom att konstru
era borrar som kunde härdas, uppnådde 
man en effekt som var betydligt större 
än den äldre teknikens med sten- och 
kopparverktyg. Även järnkilar med kil
bleck användes. Genom att slå i ett 
antal kilar, vilka sedan bearbetades 
jämnt med slägga, spräckte stenhuggar
na stenen i önskad riktning. Denna t ek
nik med handkraft har varit bruklig 
ända fram till 1900-talets början och 
används i viss utsträckning fortfarande. 
Borrning görs numera givetvis med el 
och tryckluft, fig 1. 

Den moderna stenbrytningstekniken, 
som utvecklades i slutet av 1800-talet, 
utgår från olika metoder att spränga 
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Fig 1. Förborrning och kilning med järnkil. 
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loss stenen ur berget. Man talar om kil
söm, borrsöm och skjutsöm. Som fram
går av namnen är det fråga om kilning 
och tät borrning som lösgör stenen 
direkt samt skjutning som laddas med 
krut eller dynamit beroende på bergar
tens hårdhet. Stenen sprängs ut ur ber
get. Denna metod är alltför hård för 
lössten. Synliga och osynliga sprickor 
ger tydliga kvalitetsförsämringar. 

Sten har aldrig planlöst brutits ut ur 
berg. Kunskap om bergens olika egen
skaper har varit väl kända tack vare 
erfarenheter vunna under hundratals år. 

Stenen bryts i horisontella block, s k 
pallar. Först gör man ett vertikalt slag, 
s k tvärslag eller borrslag, fig 2. När 
botten är nådd benämns detta botten
slag. Stenens brytbarhet är i högsta grad 
knuten till dess bildningshistoria . De 
sedimentära bergarterna och vissa meta
morfa arter har tydlig klovriktning i 
horisontalplanen vilket underlättar 
brytningen. Detta är givetvis en av orsa
kerna till att sådan sten blivit mycket 
utnyttjad för skulptur och arkitektur 
genom årtusenden. 

Sågning i berg har också en mycket 
lång tradition. Ram- och wiresågar är 
de äldsta kända typerna. Ramsågningen 
finns beskriven redan under antiken. 
Den användes till kapningen av block 
som lösgjorts ur berget genom kilning. 
Sågen består av en ram med ett sågblad 
av järn utan tänder. Ramen är upp
hängd i rep på en ställning så att den 
lätt kan svänga fram och tillbaka, fig 3. 
En sandvattenblandning användes som 
slipmedel för att järnbladet skall 
komma igenom stenen. Sanden hälldes i 
sågspåret och sågen svängde fram och 
tillbaka och arbetade sig långsamt 
genom stenblocket. Wiresågningen går 
till på liknande sätt. I stället för sågblad 
användes en wire som löper på trissor. 
Sandvattenblandning användes även här 
som slipmedel. Metoden är särskilt väl 
utvecklad i earrara i Italien där ett 
wiresystem byggts upp över hela berget. 

De båda typerna av sågning används 
fortfarande, men drivkraften är givetvis 
effektiviserad och i stället för sand
vatten har man övergått till tänder med 
industridiamant både på bladet och på 
små rullande trissor på wiren. 

Under 1900-talet har även sågning 
med klingor blivit aktuell. Dessa stål-
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KLYVSLAG BOTTENSLAG TVÄRSLAG 

Fig 2. Schematisk bild av brytningsriktningar i ett stenbrott. 

KLOV 

Fig 3. Sågning med ramsåg. Tekniken utvecklades under antiken och används fortfarande. Vatten 
och sand används som slipmedel. 
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klingor är likaså besatta med industri
diamanter. Ett nödvändigt kylmedel vid 
all sågning av sten är vatten. På så sätt 
skyddas både verktyg och sten, som 
annars lätt deformeras och spricker av 
värmen. 

Från traditionell sågning och brytning 
av sten avviker jetbrännarn1etoden som 
används vid brytning av granit. Genom 
att blanda olja och tryckluft uppnår 
man temperaturer som är tillräckligt 
höga för att man skall kunna skära loss 
sten ur berget. 

Lyft- och transportsystem 
Flera studier har gjorts där man rekon
struerat hur sten lyfts och transporterats 
i äldre tid. Stor hjälp har man fått av de 
bilder och målningar som bevarats 
främst i Egypten. Det står klart att man 
format stenen så långt det varit möjligt 
redan vid stenbrottet i syfte att minska 
transportvikten. En fullständig färdig
huggning var mindre vanlig då risken 
för skador var stor vid flyttning. Genom 
att studera enskilda block som lämnats 
kvar i brottet eller bearbetade stenar vid 
ruiner där stenens tidigare osynliga 
sidor kommit fram har man kunnat 
rekonstruera lyftningstekniken. Fäst
ningen i stenen har skett på flera sätt. 
Stensaxar eller olika typer av kilar låstes 
fast i stenens centrumpunkt där ett hål 
borrats, fig 4. När stenen lyftes låstes 
kilen i stenen (metoden används fortfa
rande vid t ex Kölnerdomen). Tack vare 
att block och talja redan under antiken 
var ett känt arbetsredskap kunde myck
et tunga block lyftas, både i brott och 
på byggplatser. 

Likaså känner vi väl till hur man 
transporterat stora stenblock från brott 
till byggplats. Memnonkolossen vid 
Thebe, som är 21 m hög, fraktades mer 
än sextio mil från ett stenbrott i 
Heliopolis. Genom ristningar och mål
ningar vet vi att slädar och rullar 
användes vid transport av sten. På så 
sätt utfördes transport i tusentals år av 
mycket stora block då vagnar med hjul 
inte klarade tyngden. En annan möjlig 
transportmetod på land var att man 
använde stenblocket som hjulaxel mel
lan två trähjul. 

Transport på vatten var betydligt 
enklare. Sten har ofta transporterats 

38 

Fig 4. Exempel på olika lyftanordningar ..... . 



..... .för kvader. 

tusentals kilometer, vilket varit omöjligt 
utan vattenvägar. Transportsättet påver
kade naturligtvis valet av sten. En sten
sort som fanns på nära håll var inte all
tid självklar, om vatten underlättade 
transporten av en stensort från ett annat 
mer avlägset område. Flera teorier finns 
om hur transport på vatten gått till i de 
fall då båtarna var små i relation till 
stenblocken, t ex i form av gigantiska 
obelisker och kolonner. En tänkbar 
metod är att stenen transporterats i 
vattnet, hängande mellan två båtskrov. 
Detta medför en oerhört stabil kon
struktion där stenen delvis fungerar som 
köl (jfr katamaranen), samtidigt som 
transportvikten minskas väsentligt. På 
detta sätt transporterades troligen sten 
på floder och sjöar. Havstransporter 
ställde andra krav. 

Då stenen levererats till byggplatsen 
började en ny process: huggning och 
byggnadsarbete. Genom ett stort antal 
avbildningar som t ex glasmålningar 
och bokminiatyrer känner vi till hur ste
nen lyftes på plats i en byggnad. 

Arbetsplatsen var uppbyggd som en 
hytta med hantverkare av olika slag. 
Här fanns timmermän, stenhuggare, 
bildhuggare, glasmakare, murare etc, 
alla med sin givna plats i bygget. Vid 
större kyrkobyggen måste ett stort antal 
stenhuggare funnits på plats samtidigt. 
Arbetet dirigerades av en byggmästare, 
som ursprungligen var både arkitekt 
och byggmästare. För kontroll av arbe
tet hade oftast varje stenhuggare sitt 
eget stenhuggarmärke, se fig 14b. 
Därigenom framgick hur mycket han 
gjort då betalning skedde efter antal 
huggna stenar. På byggplatsen fick alltså 
stenen sin slutliga form, i vissa fall gjor
des det före uppsättning, i andra när 
stenen satts på plats. 

Samma typ av lyftanordningar som 
användes i stenbrottet användes också 
på byggplatsen, vilket också framgår av 
ett antal bevarade bilder som schema
tiskt beskriver byggprocessen. Att lyfta 
stenen så att den kan sättas direkt på 
muren är en förutsättning för ett ratio
nellt, snabbt byggande. Nästan samtliga 
hål för lyftanordningar samt signeringar 
i det färdiga byggnadsverket är dolda 
mellan fogarna. Från 1920-talet, då ste
nen utgjorde en ytterbeklädning, under
lättades givetvis byggandet genom att 
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de flesta stenarna kunde sättas fast med 
handkraft efter att ha hissats upp på 
byggnadsställningarna. 

Vid studier av äldre murverk slås 
man ofta av den mycket goda passning
en mellan blocken. Fogarna är i de fles
ta fall inte mer än någon millimeter 
breda. En orsak kan i vissa fall vara 
sågningstekniken. Vi vet att sågbladen 
under antiken och medeltiden inte var 
mer än någon millimeter tjocka. Idag är 
sågblad och klingor ca 6-10 mm tjocka. 
Sågningen i äldre tid är också förvå
nansvärt rak. Förskjutningen mellan de 
enskilda skiften visar ofta skillnader 
endast på någon millimeter. Ä ven här 
kommer k uns k a pen från gamla mål
ningar och liknande. Sågarna på bygg
platsen har stora likheter med timmer
svansen, dvs med en man i vardera 
änden. Sågar för mycket lösa bergarter 
var liksom träsågar tandade. 

Cylindriska former kunde tillverkas 
på två sätt redan under förhistorisk tid i 
Egypten -huggas för hand ur ett kvad
ratiskt snitt eller genom svarvning. 
Genom att fästa arbetsstyckets båda 
ändar i en låda kunde stenen rullas fram 
och tillbaka med ett rep. Med ett 
"svarvstål" formades stenen cylindrisk. 
(Metoden är säkert bra vid polering.) 

Sammanfattning 
Brytning och sågning av sten är en verk
samhet som utvecklades till fullo redan 
under antiken. Dagens metoder är näs
tan alla en utveckling ur den teknik som 
praktiserades av egypter och romare. 
Grunden var alltså lagd för femtusen år 
sedan. 

Kilning, sågning och svarvning har 
bara kompletterats med bättre verktygs
material och nya energikällor. Ut
vecklingen sett i ett geografiskt perspek
tiv visar parallella utvecklingslinjer i 
olika delar av världen. Sten i Japan och 
Kina liksom i Sydamerika har behand
lats på nästan samma sätt. Den kunskap 
vi har idag om stenens brytning bygger 
på de studier som gjorts i stenbrott runt 
Medelhavet, främst i Egypten. Skriftliga 
källor saknas nästan helt då hantverket 
vanligen fördes vidare genom lärlings
systemet, troligen i mindre grad genom 
böcker. Skall vi lära oss mer om denna 
viktiga del av vår stenbyggnadshistoria, 
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fordras mer forskning av arkeologisk 
art i de gamla stenbrott som idag var
ken behandlas som fornlämningar eller 
betraktas som värdefulla kulturmiljöer. 

stenhuggning - från block 
till färdig sten 

Ur ett eller flera block formades skulp
turer och arkitektoniska detaljer som 
masverk, bågar och kvadrar. Kvalitet 
och yrkesskicklighet varierade, varför 
man tidigt fick en uppdelning i stenhug
gare och bildhuggare. stenhuggarna 
stod för det som kallas byggnadssten 
som kvadrar, valvribbor, socklar etc, 
medan bildhuggarna utförde skulpturer, 
reliefer, kapitäl m m. I Grekland fanns 
redan på 400-talet f Kr ett antal skulp
törer som vi känner vid namn tack vare 
författare som t ex Pausanius. skulp
törerna Fidias och Praxilites var lika 
kända som de stora vasmålningskonst
närerna och åtnjöt liksom de medeltida 
bildhuggarna särskilda privilegier. 
Huruvida bildhuggarna vid de stora 
kyrkobyggena betraktades som konst
närer vet vi inte. Detta förringar givetvis 
inte deras skicklighet, utan visar bara 
behovet av ett samarbete när det gäller 
utsmyckning av kyrkor och andra 
monument. Delar av den skulpturala 
utsmyckningen har de huggit efter före
bilder. 

Liksom stenbrytningstekniken visar 
också huggningstekniken en utveckling 
från det forntida Egypten. Mejsel och 
klubba som redskap för huggning har 
förändrats oerhört litet under femtusen 
år. Vad vi lärt oss är att välja rätt verk
tyg för olika ändamål, medan form och 
teknik fortfarande nästan är desamma. 

Imponerande är förmågan att hugga 
skulpturer i hård sten med verktyg av 
koppar. Det finns teorier att man satt in 
en egg av diorit eller agat i mejselns 
spets för avancerade arbeten, men detta 
har inte kunnat bevisas genom några 
arkeologiska fynd. Som nämnts är det 
nästan uteslutande bilder som visar hur 
arbetena utförts under antiken och 
medeltiden. Ytterst litet har skrivits om 
stenbearbetning. En grek vid namn 
Theofrastes har visserligen skrivit en 
bok om sten, men han behandlar främst 



smyckesten och skildrar hur den tum
lats och slipats för att få den önskade 
ytan. Från medeltiden finns få beskriv
ningar. Inte förrän under renässansen 
får vi de första beskrivningarna av hur 
stenskulptur skall huggas (Vasari 1520). 
Dessa använder begreppet konstnär 
(artista) som nu för första gången 
nämns. Samtliga beskrivningar är dock 
sparsamma med detaljer. De ger mest 
praktiska råd, t ex om hur vissa stensor
ter-lämpar sig för olika arbeten. För att 
rekonstruera antika och medeltida 
arbetsmetoder får vi därför utgå från 
bilder samt dagens stenhuggeri och den 
sten som ännu finns bevarad i skulptu
rer och byggnader. 

c) 

Fig 5. Huggning av plana ytor påbörjas 
med kanthuggning (a-c). Därefter planhuggs 
mitten av blocket med mejsel eller hacka (d). 
Färdighuggen sten (e). 

I murar ser vi ofta ett medvetet 
behuggningsmönster av block och sten
yta. Efter en grov tillformning börjar 
själva stenhuggararbetet, fig 5 och 6. 
Först hugger man en plan yta. Till detta 
används rätskiva och vinkelhake samt 
mejsel, klubba eller hacka. Om man 
väljer mejsel börjar man med att hugga 
en jämn kant på det råhuggna blockets 
ena sida, s k kantslag. Därefter hugger 
man bort resten i nivå med kantslaget, 
vilket kontrolleras med rätskiva. Så 
fortsätter man på blockets övriga sidor. 
Förfaringssättet går att se på kvader
block i våra medeltida kyrkor genom 
att kanthuggningen framstår som en 
dekoration på yttersidan. 
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Fig 6. Huggning av halvkolonn. 
a) Markering av formen på stenen. 
b) Huggning med träklubba och mejsel. 
c-d) Huggning med järnklubba och mejsel. 
e) Ytan skrädhuggs med mejsel. 
f) Ytan tandhuggs med hacka. 

c) 

e) 
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d) 



En stenyta kan också huggas plan 
med en spetshacka eller en tvärställd 
hacka. Att kunna forma ett vinkelrätt 
hörn är ett a v de grundläggande 
momenten i stenhuggarutbildningen. Av 
ytans form och struktur kan man a vgö
ra vilken metod och vilka verktyg som 
använts. 

Verktygen hos en stenhuggare utgörs 
av ett begränsat antal klubbor och mejs
lar, där varje verktyg har sitt använd
ningsområde, fig 7-16. I många fall är 
det ingen tvekan om att ytbehuggningen 
syftat till att vara dekorativ. Genom att 
vinkla mejseln åt än det ena, än det 
andra hållet skapar stenhuggaren våg
mönster. Andra dekorativa effekter upp
når han genom att variera mejselspårens 
bredd och djup. I andra fall eftersträva
de man i första hand en så plan yta som 
möjligt, eventuellt med punktvis ojämn
het med tanke på bra fäste för puts och 
färg. 

Om man på kvadersten var nöjd med 
att skapa en plan dekorerad yta var till
fredsställelsen så mycket större vid 
huggning av skulpturer och ornament 
som oftast skulle ingå som viktiga ele
ment i stenbyggnader. Såväl de scraffit
tiliknande ristningarna i egyptiska gr a
var som de stora katedralernas skulp
turgallerier uppfyllde alla de tekniska 
och konstnärliga kr a v som ställdes på 
en bildhuggares yrkeskunnande. Inom 
all skulptural framställning liksom vid 
allmänt stenhuggeri fordras omfattande 
grundläggande kunskaper. Samtidigt är 
möjligheterna att skapa något eget 
stora. Givetvis har olika varianter på 
samtida stilideal utvecklats. Tack vare 
detta kan vi i viss mån attribuera olika 
verk till särskilda konstnärer eller 
konstnärsgrupper. Man kan också 
detaljstudera huggningen, för mycket 
tyder nämligen på att stenverktygen 
lämnar spår som kan jämföras med 
fingeravtryck 

slagets längd, hårdhet och vinkel ger 
olika effekter på stenytan, vilka går att 
avläsa. Vänsterhänt eller högerhänt från 
vänster eller höger är likaså möjligt att 
avgöra. För att uppnå önskat resultat 
har inte bildhuggare eller skulptörer all
tid valt samma eller liknande tillväga
gångssätt. Den ene har föredragit att 
forma ytan med en pik- eller spetsmej
sel, den andre har arbetat främst med 

Fig 7. Vinkelhake och rätskiva. 

Fig 8. Passare. 

Fig 9. Träklubbor. 

Fig 10. Järnhammare. 
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Fig 11. a) Pikhackor. b) Pik- eller spetsmejslar. 
c) Pikhuggen H ö örsands ten. Dal by kyrka, Skåne, 1 060-tal. 
Foto E Cinthio 1959, Lunds universitets historiska museum. 

c) 
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b) 



a) b) 

Fig 12. a-b) Olika typer av bredmejslar. 
c) skrädhuggen kalksten utförd med bred mejsel. Ö Herrestads kyrka, Skåne, 11 00-tal. 
Foto B M Vifot 1931, Lunds universitets historiska museum. 

c) 
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tandmejseL Det är alltså möjligt att 
uppnå samrna resultat på olika sätt. 
Bäst kartläggs en skulptörs arbetssätt 
genom studier i hans ofullbordade 
skulpturer, där olika arbetsmoment och 
verktygsspår framträder tydligt. Det 
klassiska exemplet är Michelangelo som 
lämnat efter sig ett stort antal skulptu
rer i ofullbordat skick. De i marmor 
påbörjade figurerna är bearbetade fram
ifrån som om det skulle vara reliefarbe
te, dvs kroppen höggs i sin helhet fram
ifrån. Först därefter påbörjades sidor 
och bakdel. Andra skulptörer högg runt 
skulpturens alla sidor etapp för etapp. 
När huggning efter modell inträdde i 
skulpterandet är oklart. Metoden att 
forrna en förlaga i gips eller vax och 
därefter genom s k trepunktsöverföring 
hugga skulpturen är idag helt domine
rande vid kopiering och huggning av ny 
stenskulptur. Bildhuggarna i Carrara 
arbetar på detta sätt då de utför beställ
ningar av konstnärer från hela världen. 
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Fig 13. Exempel på andra behuggningar 
utförda med bredmejsel. Narvhuggen kalk
sten till vänster (mejselbredd synlig). 
Göksholms slott, sent 1500-tal. Låger
huggen kalksten till höger (längsgående 
spår). Borgholms slott, Öland, 1600-talets 
andra hälft. 
Foto I Anderson, A T A. 

Konsten att forrna stenskulptur, lik
som annat stenarbete, har knappast 
utvecklats och förändrats genom sekler
na. De stora skillnaderna ligger i form 
och val av stenmateriaL 

stenkvaliteten kunde variera vid mur
ning eftersom det då inte var så noga 
med stenvalet, men kvalitetskravet vid 
val av sten till skulptur har alltid varit 
stort. Finkornig, fossilfattig kalksten, 
ren marmor och hornogen sandsten 
används genomgående i reliefer och 
kapitälband. Troligen har vissa brott 
och bankar i brott haft sten av kvalitet 
som varit särskilt lämpad för skulptur. 
Dessa brott har också svarat för export 
till andra områden. Exempelvis gäller 
detta den gotländska kalkstenen som 
framför allt från 1200-talet exportera
des till hela Östersjöområdet men också 
till N arge, England och Belgien (främst 
som dopfuntar men också till gravste
nar, socklar och hörnkedjor). Detta 
tyder på att vissa stensorter varit mer 



a) 

Fig 14. a) Tandmejslar. 
b) Tandhuggen kalksten med stenhuggarmärken. Linköpings domkyrka, Östergötland, ca 1300. 
Foto R Hintze 1986, Sveriges Kyrkor. 

b) 
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Fig 15. a) Krysshammare eller gradhammare. 
b) Krysshamrad sandsten. Storkyrkan, Stockholm. 
Foto A Rosenquist 1976, ATA. 

b) 
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a) b) 

Fig 16. a) Borr. 
b) Bladornament med borrhål i kalksten. S:t 
Nicolai kyrkoruin, Visby, Gotland, sent 
1300-tal. 
Foto G Svahnström 19 58, Sveriges K yr kor. 

eller mindre på modet under olika peri
oder. Stenens färg, struktur m m är helt 
avgörande för val av ytbearbetning. 
Sten med vacker struktur, färg, fossil etc 
slipades och polerades. Stenar med 
mycket jämn kornstorlek skars till fina 
ornament och figurer för att sedan helt 
eller delvis målas (se nedan). I de flesta 
fall har stenvalet i Sverige varit 
inhemskt. Men ända sedan medeltiden 
har en del sten importerats från olika 
områden, t o m ända från Italien. I vissa 
fall vet vi att stenhuggararbetet till stör
sta delen har utförts utomlands, t ex 
J o han III:s sarkofag i Uppsala domkyr
ka som är huggen i alabaster och bel
gisk kalksten. 

Den svenska stenen som exporterades 
var ofta halvfabrikat som höggs färdigt 
på byggplatsen. Man har diskuterat om 
inte många portalskulpturer och annan 
arkitekturbunden sten t o m färdighug
gits efter montering. Flera faktorer 
tyder på detta. Vad gäller exempelvis 

Karolinska gravkoret (1672-1743) och 
Centralposthuset (1898-1904) i Stock
holm vet vi genom skriftliga källor att 
bildhuggarna formade de slutgiltiga 
ornamenten på plats. För att undvika 
skador på stenen var det ibland lämpligt 
att montera stenen först och sedan fin
hugga den. Passning och perfektionism 
som vi så ofta finner på våra kyrkor 
stöder dessa teorier. Hörn och kanter är 
nästan undantagsvis hela eller fria från 
mekaniska skador, något som knappast 
varit möjligt om inte vissa justeringar 
kunnat göras efter montering. Några 
fall tyder på det motsatta förhållandet. I 
flera av de gotländska kyrkornas porta
ler verkar kapitälbanden vara för stora, 
vilket har medfört att delar av skulptu
ren dolts i väggen. skulptur och dekora
tiva stendetaljer förefaller vara huggna 
för andra ändamål eller vara prefabrice
rade. 

En ännu olöst forskningsfråga är för
hållandet konstnär- skulptör. När upp-
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stod en uppdelning av arbetet mellan 
formgivare och hantverkare? 

De mest använda bergarterna i 
Sverige, deras användning och 
bearbetningsteknik 
Olika bergarters användningsområde 
samt stenmaterialets form, färg och 
ytbehandling påverkades av tidsmodet 
och beställarens önskemål. Inflytandet 
från Europa under olika perioder satte 
sina spår också på svensk stenhantering. 

I samband med att stenbyggandet tog 
fart i Sverige i början av 11 O O-talet 
utvecklades teknik och skicklighet 
snabbt bland stenhuggarna. I Skåne, 
Västergötland, Östergötland och på 
Gotland når stenhanteringen en nivå 
som är fullt jämförbar med den allra 
bästa i t ex Tyskland och Frankrike. Det 
var också dessa länder som skulle 
komma att förse Sverige med sten under 
flera h undra år. 

I Skåne har man funnit en förändring 
av olika bergarters användande redan 
under tidig medeltid. Lättbearbetade 
stensorter som exempelvis märgelsten 
och kalktuff har använts i de äldsta 
stenkyrkorna, medan hårdare stensorter 
som Höörsandsten och Komstadkalk
sten tycks ha blivit allmänna först vid 
mitten av 1100-talet. 

I Västergötland och Östergötland 
dominerade sand- och kalksten. Om
rådena runt Kinnekulle och Omberg har 
under cirka tusen år levererat sten till 
hundratals byggnader. Även marmor 
ingick tidigt som skulpturmaterial, t ex 
relieferna i Tumba kyrka i Söder
manland som daterats till sent 1000-tal. 

Som nämnts är Gotland ett område 
med speciella förutsättningar. Ön som 
är helt u p p byggd a v kalksten och kalk
haltig sandsten kom under 1200- och 
1300-talen att bli centrum för 
Skandinaviens eller rentav Nordeuropas 
i särklass mest avancerade stenhuggar
verksamhet. Uppsala domkyrka och 
Mariakyrkan i Liibeck är två exempel 
på hur gotländsk sten använts utanför 
ön under 1200-talet. Vid 1300-talets 
mitt bröts denna utveckling. Trots detta 
kom hantverket att nå hög klass med 
varierande teknik och stor mångfald. 

Någon systematisk genomgång av 
huggtekniken i Sverige har inte gjorts, 
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men det är ändå möjligt att dra vissa 
generella slutsatser. I stort sett har all 
sten huggits. Kolonner, kolonnetter, klot 
m m visar att utgångspunkten var det 
kvadratiska tvärsnittet, se fig 6. Vi kan 
också se att vissa ytor har slipats medan 
andra lämnats med en mer eller mindre 
facetterad yta. Vi känner väl till vilka 
mejslar som använts, fig 11-14. Bred
och spetsmej s l ar dominerade under 
medeltiden både vid plan- och mönster
huggning. När man började använda 
tandmejseln är osäkert. I Linköpings 
domkyrka är det klarlagt att den gjort 
sitt inträde under 1240-talet. Slipning 
med olika typer av filar och raspar kan 
ha påbörjats sedan ytan huggits mycket 
fin. Ä ven relativt hårda bergarter låter 
sig lätt formas med filar. Olika slipme
del i pastor eller med vatten gör det 
möjligt att uppnå relativt hög glans på 
marmor och kalksten (sandsten går inte 
att polera). Graden av finhuggning, slip
ning och polering varierar ofta. Ä ven 
om stenen utomhus har vittrat kan man 
ändå utläsa att graden av ytbehandling 
ofta varit mer accentuerad inomhus. 
Polerad sten utomhus har troligen varit 
mer undantag än regel. På engelska 
används uttrycket "carved stone" vilket 
bör översättas med "skuren sten" i stäl
let för huggen, som ger intryck av gröv
re behandling. Att en sådan finskuren 
yta varit slutresultatet kan vi utläsa i ett 
flertal arbeten från medeltiden. Ytan är 
litet kantig och åsad på grund av att 
någon efterslipning inte utförts. Detta 
är en helt medveten handling, som har 
sin motsvarighet i träskulptering. På 
denna yta har man sedan målat, med 
eller utan grundering, beroende på om 
underlaget var starkt sugande eller ej. 
Förutom mejslarnas spår finner man 
ofta spår av borr i t ex ögon och blad
verk, där djup relief krävs i stenen. 
Detta förfaringssätt har också beskrivits 
i antik litteratur. 

Under 1600-talet, svensk stenindu
stris andra storhetsperiod, dominerade 
gotländsk sandsten och skånsk kalksten 
i portaler och dekorativ utsmyckning. 
Ytan är ofta slät i mer plastiskt utfor
made delar. Allt tyder på att stenen efter 
huggning som regel slipats men ofta 
omväxlats med t ex lågerhuggning eller 
tandhuggning på räta ytor, se fig 13 och 
14. Lågerhuggning är mycket vanlig på 



kvadersten av gotländsk sandsten under 
1600-talet men mindre vanlig på kalk
sten. Tekniken förekommer aldrig på 
marmor, en bergart som ofta användes 
under stormaktstidens expanderande 
byggverksamhet (t ex Kolmårdsmar
mor). Marmor har oftast slipats och 
polerats för att stenens speciella färg 
och textur bättre skall framträda. 

Förutom nämnda bergarter användes 
lokalt och regionalt i landet ortocer
kalksten och sandsten i porträttgravste
nar, epitafier och portaler där ytan sli
pats eller finhuggits. Sorter som bör 
nämnas är Komstadkalksten och 
Övedssandsten i Skåne, Lemunda- och 
Grännasandsten i Småland och Öster
götland, Lingulidsandsten i Väster
götland och Orsasandsten i Dalarna. 

Under 1800-talet inträffade den stör
sta expansionen någonsin inom stenin
dustrin. Den berodde på dels den 
omfattande spridningen av bergarter 
och tekniker, dels den flitiga använd
ningen av granit och vissa andra hårda 
bergarter både i kvaderteknik och 

skulptur. Genom olika lokala manifesta
tioner under nyklassicism, och national
romantik kom en stor medvetenhet att 
prägla stenvalet. Vid byggandet av 
Skånska bankens hus i Stockholm var 
det n a turligt att väl j a en skånsk sten 
som Övedssandsten. En bergart kom 
dock att inta en särställning, nämligen 
Yxhultskalkstenen, som fått sitt namn 
från en av de orter i Närke som levere
rade denna ortocerkalksten. Nu förbätt
rades också huggnings- och brytnings
tekniken. Mejslarna var fortfarande 
desamma men införande a v främst 
tryckluftsteknik förändrade ytstruktu
ren. Att skilja tandhuggning som utförts 
för hand från sådan som gjorts med 
maskin är därmed relativt enkelt. 
Mångfalden är stor när det gäller 
utformningen av stenytan. Låger
huggning, skrädhuggning, narvhugg
ning och tandhuggning förekom växel
vis liksom olika hyvlingstekniker. I 
sekelskiftets stenstad är kvader med s k 
råkoppsyta mycket vanlig, fig 17. Den 
förekommer både på mur i granit, kalk-

Fig 17. Råkoppshuggen fasadsten och tandhuggen hörnkedja av kalksten. Folkungagatan, 
Stockholm, 1910-tal. Foto K Andersson 1976, ATA. 
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sten, sandsten och marmor. sten
behandlingen var olikartad men det 
vanligaste var att man använde ett kant
järn som spjälkade halva ytan från båda 
hållen. Under 1920- och 30-talen var 
den sågade ytan förhärskande och kom 
så att förbli under resten av 1900-talet 
fram till idag. Huggen yta förekommer 
nästan enbart på enskilda skulpturer 
och i restaureringssammanhang. 

Sammanfattning 
Medeltiden. Den medeltida byggnads
stenen var ofta kluven, pikhuggen eller 
skrädhuggen, se fig 11c och 12b. Ofta 
förekom i dekorativt syfte s k fransk 
huggning där mejseln vänts 90° för att 
skapa ett s k schackmönster (vanligt på 
kolonner). Tandhuggning inträder 
under 1200-talet i begränsad omfatt
ning, fig 14b. Mönsterhuggning är van
ligast på olika typer av täta kalkstenar. 
Sådana ytor förekommer mest i dörr
och fönsteromfattningar på kvader
block och n1er sällan på skulpturer. 
skulpturer har finhuggits, eller snarare 
skurits ut, i stenen med mycket vassa 
mej s l ar. Dekor och slingor i skägg och 
hår har troligen skurits med mejslar. Till 
punkter och håligheter har borr varit 
det vanligaste verktyget, fig 16. 
Textband i minuskler ställer stora krav 
på verktyg och handlag. Med smal vass, 
mejsel och träklubba har det varit möj
ligt att forma sten på samma sätt som 
trä. 

Slipning och särskilt polering före
kommer på speciellt eftertraktad färg
och mönsterrik sten, t ex kalksten från 
Ethelhem och Hoburgen på Gotland (jfr 
dopfunten från 1200-talet i Visby dom
kyrka). Växling mellan grå och röd sli
pad kalksten är vanlig i t ex valvribbor 
och triumfbågar. 

Sandsten kan normalt inte poleras. 
Den är genom sin struktur inte heller 
vanlig som dekorhuggen (slipning har 
gett den finaste ytan), men däremot har 
den ofta varit målad. Det bör nämnas 
att lågerhuggen sten inte förekommer 
under medeltiden. 

Marmor är inte allmänt förekomman
de under medeltiden. Några undantag 
finns, nämligen i de områden där mar
mor är vanlig, t ex i Södermanland och 
Närke. Stenen är då finhuggen med 
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bredmejsel (t ex i Tumba kyrka, Söder
manland och i Uppsala domkyrka). 

Granit och andra urbergarter före
kommer i södra Sverige. Som byggnads
sten är de kluvna eller pikhuggna. I 
skulptur är de ofta slipade (jfr 
Rydaholms kyrka i Småland). 

Perioden 1550-1750, som utgör en ny 
epok i svensk stenhuggerihistoria, visar 
andra bergarter och flera nya behand
lingssätt än under medeltiden. 

Sandsten och ortocerkalksten domi
nerar, men ä ven marmor, t ex Kol
mårds- och Harbonäsmarmor, används 
i flera byggnadssammanhang. På sand
och kalksten var lågerhuggning vanlig, 
och den utfördes med bredmejseL 
Lågerhuggningen ger ett speciellt paral
lellt vågmönster av varierande djup och 
längd och har ett rent dekorativt syfte. 
Ä ven droppform och tandad droppform 
förekommer (jfr Stockholms slott). 
Roslagssten, Övedssandsten och got
ländsk sandsten är alla vanligt förekom
mande. 

Under barocken utformades fasader 
och portaler med starkt rusticerad yta. 
Kanten var ofta räthuggen och bulan 
pikhuggen eller lågerhuggen (jfr Stock
holms slott). Runda former var fortfa
rande huggna utan efterslipning (klot 
och balusterdockor). 

Marmor var mestadels slipad 
och/eller polerad. Granit var sällsynt 
annat än som sockel och trappsten. 

Tiden 1850-1945 inleddes med en stark 
utveckling där i stort sett alla brytbara 
stenar förekom som både byggnads
och skulptursten. Till skillnad från den 
tidigare ofta målade stenen blev den 
obehandlade stenytan vanlig i arkitektu
ren. Det blev viktigt att visa vilket mate
rial som använts (detta gäller för övrigt 
också tegel, stuck m m). 

stenindustrin utvecklades så att såg
ning, slipning och hyvling blir vanliga 
ytbehandlingsmetoder. Karlsborgs fäst
ning vid Vätterns strand är ett exempel 
på den nya stenbyggnadstekniken. Alla 
stenblocksytorna där är hyvlade. Muren 
är en s k fullstensmur, nästan 2,5 m 
tjock. Hyvling har även använts för att 
efterlikna lågerhuggning (jfr fästnings
kyrkan). 

I de svenska städerna som började 



växa och förändras i samband med 
industrialismen blev sten på nytt ett 
vanligt byggnadsmaterial, mest som 
dekorativt element men ibland i större 
omfattning. Granit och sandsten använ
des i offentliga byggnader som Riks
dagshuset, bankhus etc men också till 
s kul p tur. B ear betningstekniken variera
de starkt. Grova rustika ytor växlas 
med fina lågerhuggna ytor. På kolonner 
var polering vanlig (svarta, röda och 
rosa graniter, jfr Graveforsgraniten i 
Uppsala universitetsbyggnad från 
1875). Balustrader, trappor etc pik
höggs och krysshamrades. 

Y xhultskalkstenen, som dominerade 
bland kalkstenarna mellan 1880 och 
1930, var ofta tandhuggen, narvhuggen 
eller lågerhuggen. Grå och röd öländsk 
kalksten användes växelvis i fasader. 

Från 1920-talet och framåt dominerar 
olika kalkstenar tillsammans med mar
mor från Ekeberg och Kolmården. 
Utomhus är stenen slipad eller tandhug
gen, inomhus är den ofta polerad. 
Stenen som är monterad i tunna skivor 
är sällan ythuggen. 
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Byggnadssten 
RUNO LöPVENDAHL 

H är ges endast en kort samman
fattning. En utförligare beskriv
ning av skadetyper, bergarter, 

deras förekomst och karaktäristika ges i 
en separat skadebildatlas. 

Bergarter och nedbrytnings
processer 

Bergarterna kan ha dels ett sedimentärt, 
dels ett magmatiskt ursprung (urberg). 
Speciellt känsliga för vittring är de sedi
mentära bergarterna av typen sandsten 
och kalksten, medan de kristallina sili
katbergarterna granit och diabas är 
betydligt mer motståndskraftiga. De 
sistnämnda har tidigare ansetts i stort 
sett opåverkbara, men uppenbart är att 
även dessa sakta vittrar bort. Detta 
beror på att bergarter är uppbyggda av 
ett flertal olika mineralkomponenter 
med olika motståndskraft mot kemisk 
och fysikalisk påverkan. Nedbrytning 
av en mineralkomponent i ett samman
satt material kan förorsaka en radikal 
förändring av hela bergarten. Bort
tagning av kalcitcementeringen i t ex en 
gotländsk sandsten resulterar i att slut
produkten blir en sandhög. 

Naturlig vittring kan vara fysikalisk~ 
kemisk eller biologisk. Generellt sett 
finns sällan någon renodlad vittring 
utan oftast samverkar olika typer. 
Dessutom kan man utskilja en antropo
gent orsakad vittring, som ofta är 
omedvetet inducerad. Exempel är val av 
dåligt stenmaterial, olämplig bearbet
ning och behandling samt t ex dålig 
avtäckning. Ökad vittring och nedbryt
ning orsakas också av försämringar 
miljön, såsom luftföroreningar. 
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Inhemsk byggnadssten 

sedimentära bergarter har avlagrats i 
vatten, antingen genom att lera och 
sand fallit till botten (ler- och sandste
nar) eller genom kemisk utfällning av 
kalciumkarbonat (kalcit) alternativt se
dimentation av döda organismer upp
byggda a v kalk ( kalkstenar). Sedimen
ten har senare kompakterats och bildat 
en bergart. 

Sandstenar 
Sandstenarna kan vara kiselbundna, 
kalcitbundna eller hopkittade med ler
mineral. Av de svenska sandstenarna är 
de yngre kalcitbundna och de äldre 
kiselbundna. Exempel på de vanligaste 
svenska sandstenarna, som använts som 
byggnadssten, är Övedssandsten och 
Höörsandsten från Skåne, Lingulid
sandsten från Närke och Västergötland, 
gotländsk sandsten, Mälar/Gävle/Ros
lagssten och Dalasandsten (Älvdals
kvartsit). 

Kalkstenar 
I Sverige har brutits och bryts fortfaran
de i huvudsak två olika typer av kalk
sten, dels den äldre ordoviciska kalkste
nen, dels den yngre siluriska kalkstenen 
från Gotland. Marmor som är en meta
morfaserad kalksten behandlas under 
metamorfa bergarter. De vanligaste 
kalkstenstyperna som använts för bygg
ändamål är ett flertal gotländska kalk
stenar där s k Hoburgsmarmor är den 
bäst kända. Ortocerkalksten har brutits 
i Komstad i Skåne, flerstädes på Ö land, 
i Borghamnstrakten i Östergötland, på 
Kinnekulle i Västergötland, i Y xhults
området i Närke och Brunfloområdet i 
Jämtland. Andra typer av kalkstenar 



har frän1st brutits i Skåne, t ex 
Ignabergakalksten, kritkalk i västra 
Skåne och kalktuff i Fyledalen. 

Magmatiska bergarter (urberg) 
Dessa bergarter har stelnat direkt från 
en bergartssmälta, vilken utgjutits på 
eller nära jordytan (exogena som porfyr, 
basalt/diabas) eller långsamt stelnat 
nere i jordens inre (endogena som dio
rit, granit). Vanligast förekommande är 
granit. Huvudmineralen är kvarts, fält
spat (kalifältspat och plagioklas) samt 
glimmer. Bergarten har oftast röd färg 
på grund av innehåll av kalifältspat, 
men gråa varianter finns också. 
Graniten kan utsättas för mer eller 
mindre kraftig metamorfos (ökad värme 
och ökat tryck) och får då en påtagligt 
strimmig, gnejsig struktur. 

Metamorfa bergarter 
Detta är ursprungligen magmatiska eller 
sedimentära bergarter som utsatts för 
omvandling på grund av ökande tryck 
och temperatur. De viktigaste är mar-

mor, skiffer och gnejs. Marmor kallas 
en kalksten som kompakterats och 
omkristalliserats. Svensk marmor är all
tid prekambrisk-äldre än en miljard år 
- och saknar synliga fossil. Alla svenska 
marmortyper är dolomitiska, dvs består 
av kalcium/magnesiumkarbonat. De är 
generellt ganska orena med relativt 
kraftiga färger, oftast av gröna nyanser 
(serpentinmineral). Marmor är mot
ståndskraftigare mot (kemisk) vittring 
än kalksten. Förutom att förstöras 
genom ketnisk upplösning påverkas 
marmor negativt av gips- och sotbelägg
ning samt av biologisk påväxt. De van
ligaste marmortyperna är Kolmårds
marmor och Ekebergsmarmor. Andra 
metamorfa bergarter som använts som 
byggnadssten är täljsten från Jämtland 
och skiffer vilken kan indelas i lerskiffer 
och glimmerskiffer. Svarta lerskiffrar 
har främst använts som takplattor och 
har då brutits i Grythyttan, nordväst 
om Örebro, och flerstädes i Dalsland. 
Gröngrå glimmerskiffer, som främst 
använts till golv- och trädgårdsplattor, 
har brutits i Offerdal i Jämtland. 
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Konserveringsetik 
ÅKE NISBETH 

F. ör att ett konserveringsarbete skall 
kunna utföras på ett sätt som kan 
godtagas ur kulturhistorisk syn

punkt krävs att de material och metoder 
som kommer till användning är väl 
beprövade och fyller syftet att så långt 
det är möjligt hejda pågående förstörel
se och på så sätt förlänga de behandlade 
föremålens livslängd. Arbetet måste 
också utföras på sådant sätt att förernå
lets dokumentvärde bibehålls. Detta 
krav kan endast uppfyllas om man gjort 
sig väl förtrogen med föremålets histo
ria, dvs när det tillkommit, vilka 
förändringar det genomgått under sin 
hittillsvarande tillvaro, vad som är 
typiskt och vad som är karaktäristiskt, 
föremålets betydelse och plats i det sam
manhang som det ingår i osv. 

Varje konserveringsarbete måste såle
des föregås av en genomgång av till
gängliga källor ( originaldokument, 
tryckta skrifter i vilka föremålet eller 
den typ a v föremål som det tillhör 
behandlas, äldre bildmaterial m m) . 
Provtagningar på föremålet, givetvis 
utförda med minsta möjliga substans
förlust, är ett annat måste. Resultatet av 
dessa förberedelsearbeten sammanfattas 
i en beskrivning, som ligger till grund 
för upprättandet av själva programmet 
för arbetet. Det är vid upprättandet av 
detta program och, givetvis, i samband 
med utförandet av själva arbetet, som 
det noga måste övervägas vad som kan 
göras utan att de upplysningar som 
föremålet själv kan lämna om sin till
komst och sitt ursprungliga utseende, 
om tidigare ingrepp och förändringar 
inte görs oläsbara. 

Med särskild omsorg måste man såle
des överväga om och i så fall i vilken 
utsträckning som senare tillkomna för
ändringar, färglager m m kan och bör 
avlägsnas. Lika omsorgsfullt måste man 
överväga om och i så fall hur komplet-
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teringar kan göras. Rent generellt bör 
kompletteringar göras i så liten 
utsträckning som möjligt och alltid 
märkas eller på annat sätt dokumente
ras. Att göra fria rekonstruktioner av 
t ex en del av en figurskulptur som kan 
godtagas också av kommande genera
tioner är nära nog omöjligt. 

När det gäller rena arkitekturelement, 
som t ex listverk, kannelyrer på en 
pilaster o dyl, kan däremot en "neutral" 
komplettering vara störande för den 
arkitektoniska helhetsbilden varför i 
sådana fall en komplettering till full
ständigheten kan tillåtas. Men även i 
dessa fall måste stor försiktighet iaktta
gas, så att god balans skapas mellan 
kompletterade och icke kompletterade 
delar. 

Ett omsorgsfullt utfört konserverings
arbete innebär också att under arbetets 
gång alla iakttagelser och alla vidtagna 
åtgärder, icke minst sådana som avviker 
från konserveringsförslaget, dokumen
teras i ord- t ex genom dagboksanteck
ningar - och i bild - genom teckningar 
och fotografier. Detta fältmaterial sam
manställs till en ra p port, till vilken 
också läggs redogörelser för förunder
sökningarna. Givetvis skall också denna 
rapport innehålla noggranna upplys
ningar om använda material och meto
der. Denna rapport är en förutsättning 
för att man i en framtid skall kunna 
bedöma verkan av vidtagna åtgärder 
och genomföra eventuella nya konserve
ringsåtgärder så att de blir anpassade 
till de tidigare. 

I alla faser av en konservering är det 
således nödvändigt att hålla i minnet att 
varje föremål är en bärare av unika 
informationer, som endast i yttersta 
nödfall får utplånas och då uteslutande 
efter en omsorgsfull dokumentation. 
Man bör- för att citera några meningar 
ur en artikel från 1906 av Sigurd 



Curman, sedermera riksantikvarie och 
en a v den svenska kulturminnesvårdens 
portalgestalter - låta föremålen "tala 
sitt dämpade men äkta språk utan 
något slags korrektioner, och säga de 
oss stundom blott en halv mening eller 
viska de blott ett dunkelt ord, så får vi 
själva ostörda tänka tanken ut och i 
fantasin fullständiga den givna antyd
ningen. Ingen tvingar oss med brutal 
hand tro, att hans tydning är den enda 
rätta .... " ( Curman 1906). 

Exempel på en 1700-tals kvader vars yta är 
helt bortvittrad och ersatt med en nyhuggen 
sten. Övedsklosters slott, Skåne. Stenen är 
huggen av Mats j ohansson, Dal by sten
huggeri 1991. 
Foto B A Lundberg 1992. 
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Konservera sten - historik 
TORD ANDERSSON 

L ika länge som man använt sten till 
byggnader och skulptur, lika länge 
har man varit medveten om att 

stenarternas olika egenskaper kan leda 
till vittring och nedbrytning. Därför har 
valet av sten styrts av materialets tek
niskt-fysikaliska förutsättningar i för
hållande till ändamålet. Tät sten har 
använts till golv, grundmurar, trappor 
m m, medan den lösa, ibland porösa 
stenen använts till mer bearbetade 
detaljer med krav på plasticitet och 
formbarhet. Man var tidigt byggnads
tekniskt medveten om att vittring och 
skador kunde begränsas så långt som 
möjligt redan under de första åren. 

I det antika Grekland och Rom ut
vecklades metoder för att ytbehandla 
sten, dels för att dekorera den, dels för 
att skydda eventuell underliggande färg 
och yta. Denna behandling som gjordes 
med vax var givetvis tvungen att under
hållas, så att inte förfallet av sten
materialet skulle accelerera. 

Vad man i dagligt tal menar med 
konservering kan definieras som meto
der avsedda att stoppa eller fördröja 
redan påbörjat sönderfall. Förenklat 
kan man dela in konservering i tre akti
va delar: 

1. Rengöring. 
2. Konsolidering. 
3. Skydd. 

Oftast, men inte alltid, ingår alla tre 
momenten i en stenkonserveringspro
cess. 

Rengöringen är inte i första hand en 
fråga om estetiska önskemål, utan fram
för allt är det viktigt att avlägsna 
beläggning som är skadlig och på skyn
dar nedbrytningen. 

Konsolideringen innebär att man fäs
ter eller binder ihop stenens olika delar 
som håller på att sönderfalla. Det gäller 
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allt från enskilda mineralkorn till lösa 
bitar som släpper på ytan. 

Skyddet kan vara aktivt eller passivt. 
I det förra fallet behandlas stenytan 
med något som skall skydda stenen mot 
olika angrepp. Att putsa, måla eller 
hydrofobera (göra vattenfrånstötande) 
är exempel på direkta skyddsåtgärder. 
De passiva eller indirekta metoderna 
kan bestå i att man sätter upp ett tak 
eller ett hus över en byggnad eller 
skulptur (t ex Ara Pacis Augustirra i 
Rom, överbyggd 1935). Det kan också 
vara mer omfattande åtgärder som 
reglering a v trafik och minskning a v 
utsläpp av luftföroreningar. 

Under 1800-talets senare hälft ut
vecklades på allvar de första direkt 
anpassade rena konserveringsproduk
terna för sten. Flera patent söktes på 
olika organiska och oorganiska för
eningar som skulle skydda stenen mot 
vidare vittring (Bolletino d' Arte 4, 
1984). Olika stabila föreningar som 
kalciumfosfat, bariumhydroxid m fl 
penslades på sten bl a på vissa byggna
der i Forum Romanum i Rom. På sand
sten och vissa kalkstenar gjordes kon
solidering med vattenglas (natrium
eller kaliumsilikat), bl a på Stånga 
kyrka på Gotland (enligt uppgift i 
ATA). 

Många a v dessa tidiga metoder har 
försvunnit och dykt upp igen, ofta i 
modifierad form där en eller flera nack
delar med produkten rättats till. Någon 
systematisk undersökning av dessa 
metoders effekter har tyvärr ännu inte 
genomförts. 

Även organiska produkter som oljor, 
fett och protein m m har använts under 
mycket lång tid, ibland redan då stenen 
var nyhuggen. Under 1920- och 30-
talen satsades förhållandevis mycket på 
stenkonservering i form av produktut
veckling och prov i full skala. Det är 



intressant att det i första hand handlar 
om konsolidering eller ytskydd. 
Problemet med rengöring har sällan 
berörts i vetenskaplig litteratur förrän 
efter andra världskriget. Forskare och 
konservatorer bör ha varit medvetna 
om olika rengöringprodukters skadliga 
inverkan då detta ofta handlar om för
ståelsen av elementär kemi. 

Egentligen är det först under 1960-
talet man kan tala om en explosion av 
rengöringsindustrin för husfasader. Det 
var i Paris det började, i regel av rent 
estetiska skäl. Byggnadernas fasader 
hade blivit svarta av sot och andra föro
reningar som pålagrats i centimeter
tjocka skikt. Vid den tiden utvecklades i 
princip två typer av rengöringsmetoder, 
sura och basiska, som varierades främst 
efter stenmaterialets sammansättning. 
Hårda bergarter, som granit, basalt och 
kiselbunden sandsten, kunde tvättas 
med syror. Lösa stenar, som marmor, 
kalksten, tuff m fl, tvättades med basis
ka produkter av typ kaustiksoda, som 
efter å t "neutraliserades" med en svag 
syra, t ex ättiksyra. Resultatet av denna 
neutralisering blir ett salt, mer eller 
mindre aggressivt för stenen ifråga. Det 
bör nämnas att någon fullständig neu
tralisering inte går att få på eller i en 
stenyta, där det yttre förhållandet inte 
går att kontrollera. 

I Sverige har stenkonserveringen följt 
den internationella utvecklingen sedan 
1800-talets slut. På 1920- och 30-talen 
testades flera metoder som utgick från 
oorganiska stabila föreningar som skul
le skapa ett nytt bindande material i 
nedbruten sten. På Stockholms slott, 
Riddarhuset och Stånga kyrka på 
Gotland gjordes flera försök att konso
lidera den nedbrutna kalk- och sandste
nen. 

Vi kan också se på olika objekt att ett 
stort antal lagningsbruk testats och 
använts genom åren. Kalk- och cement
baserade bruk var vanliga ända fram till 
1940-talet. Från 1920-talet har det 
också förekommit stenersättningsmedel 
med organiska bindemedel, t ex cellulo
saprodukter (Dekosit). Under 1950-
talet kom de första silikonerna. På flera 
av de gotländska kyrkornas portaler 
och skulpturer testades silikoner av 
Riksantikvarieämbetets tekniska avdel
nmg (Vamlingbos och Hablingbos 

romanska sandstensskulpturer). Tyvärr 
har resultaten aldrig utvärderats, något 
som borde prioriteras idag. 

Under 1960-talet introducerades 
epoxy- och polyesterhartser som lim, 
men också som bindemedel i lagnings
bruk och som konsolidant. Detta inne
bar en drastisk omsvängning i konserve
ringsarbetet som till stora delar tidigare 
byggts på relativt statiska traditioner 
där "dålig sten" lagats med bruk eller 
ersatts med ny sten. Genom de nya 
polymererna (plasterna) blev det möjligt 
att begränsa ersättningen med konst
sten. I Uppsala domkyrka, som restau
rerades under 1970-talet, har polyester
lagningar använts i mycket stor omfatt
ning, liksom i alla andra stora stenkon
serveringsarbeten under 1980-talet och 
framåt. 

Parallellt med denna mer eller mindre 
okänsliga verksamhet utvecklades en ny 
syn som bygger på de svagare materia
lens princip, dvs de ersättningsmaterial 
som används skall vara svagare än de 
originalmaterial på vilka de appliceras. 
Med större eller mindre framgång har 
detta tankesätt slagit rot inom dagens 
konserveringsverksamhet. Som nämnts 
påbörjades de första konsolideringsför
söken redan i slutet på 1800-talet 
(vattenglas etc). Den grundläggande 
iden om att stenen borde tillföras något 
material som inte är "främmande" har 
varit vägledande ända in i våra dagar. 
Kiselsyraestrarna som kom efter andra 
världskriget är en utveckling av äldre 
tiders grundläggande forskning. (Kisel
syraester bildar ett kiselgel som inte är 
främmande för sandsten.) 

Utvecklingen tenderar att gå mot ett 
vägskäl där den ena vägen leder till 
ytterligare satsning på naturvetenskapli
ga lösningar i hopp om att finna den 
optimala konserveringsprodukten som 
skyddar stenen mot all nedbrytning. 
Den andra vägen leder till en begräns
ning av användandet av produkter och 
metoder som har dålig reparerbarhet 
eller där man kan ifrågasätta framtida 
underhållsmöjligheter. 

Om vi idag anser oss ha relativt god 
kontroll över olika sätt att förstärka 
och skydda stenen är det sämre ställt 
med de rengöringsmetoder som an
vänds. Trots god kunskap om vad som 
kan hända med de i stenen ingående 
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mineralerna används fortfarande rent 
skadliga rengöringsprodukter - inte så 
mycket av konservatorer som av företag 
som rengör skulpturer och fasader på 
entreprenad. De av konservatorer 
använda produkterna, komplexbildare 
och tensider, är på väg att utvecklas så 
att de blir kommersiellt användbara vid 
större restaureringsarbeten. Dessa pro
dukter förenar sig med vissa i ytan ingå
ende element och lösgör dessa så att 
tvättning kan bli effektiv. De tidigare 
starkt förkättrade blästringsmetoderna 
har också utvecklats på ett sådant sätt 
att flera av dem numera allmänt är 
accepterade bland de metoder som kan 
godtas vid restaurering av kulturhisto
riskt värdefulla objekt. 

60 

De senaste t j u go åren har konserve
ringsverksamheten utvecklats oerhört 
fort. Ett stort antal misstag har begåtts, 
men också stora framsteg har gjorts. Vi 
vet idag att konsolidering är en nödvän
dig, men inte alltid önskvärd, del av 
konserveringen. För att vi skall kunna 
bevara originalmaterialet, när det har 
förlorat en viktig del av sin bindning, 
måste någon form av konsolidering 
göras. Mycket talar för att många av de 
traditionella materialen för vård och 
underhåll också står sig bra i konkur
rensen med dagens högteknologiska 
syntetiska produkter. 



Konservera sten - i dag 
CHARLOTTA BYLUND OCH MARIANNE GUSTAFSSON-BELZACQ 

M ot bakgrund av den nu alltmer 
komplicerade skadebilden där 
orsakerna inte alltid är klar

lagda är det inte längre självklart att de 
metoder som man idag använder är de 
bästa. Det är därför nödvändigt med en 
ständigt pågående forskning kring både 
tidigare och nuvarande åtgärdsmetoder. 
Med ökad k uns k a p om äldre byggnads
teknik, stenens bearbetning och bryt
ning, restaurerings- och konserverings
metoder och olika bergarters egenska
per m m, kan konserveringsmetoderna 
utvecklas för att bättre anpassas till det 
enskilda objektets speciella förutsätt
ningar. Till detta kommer förändringar i 
miljön, som kan ge nya skador. Kon
servering innebär därför inte att stenen 
förblir opåverkad i framtiden. 

De konserveringsmetoder som nume
ra används för sten är främst avsedda 
att förhindra fortsatta skador. Ett av 
problemen med konservering är att det 
är omöjligt att blicka in i framtiden och 
se om de metoder som idag används är 
tillförlitliga. Därför är utgångspunkten 
för den stenkonservering, som bedrivs i 
Sverige, att gå så försiktigt fram som 
möjligt. Det är dock i flera fall nödvän
digt med vissa ingrepp som ibland kr ä
ver olika tillsatser och behandlingar för 
att förhindra omedelbart sönderfall. De 
för närvarande vanligaste stenkonserve
ringsmetoderna som används i Sverige 
presenteras här i korthet. 

Förarbete 

Utgångspunkten för ett konserverings
arbete är en noggrann historisk och tek
nisk dokumentation enligt vad som 
beskrivits i kapitlet Konserveringsetik. 
Förutom fotografering av objektets till
stånd omfattar förundersökningen upp
ritning av objektet med markering av 

skadebilden. Först därefter kan man 
välja den metod som är bäst lämpad för 
det aktuella objektet. Ritningarna 
används som underlag för det fortsatta 
arbetet där utförda åtgärder redovisas. 
Allt material samlas i den avslutande 
konserveringsrapporten, som skall kun
na ge underlag för framtida åtgärder 
och uppföljning av utförda konserve
ringsmetoder. 

Själva konserveringsarbetet delas in i 
fyra steg: prekonsolidering (en första 
stabilisering), rengöring, lagning samt 
konsolidering (slutlig stabilisering). Det 
skall dock poängteras att denna generel
la plan långt ifrån alltid följs. Varje 
objekt är unikt, inte bara beträffande 
själva utförandet, utan också beträffan
de skadebilden beroende på hur olika 
stensorter påverkas av den miljö som 
råder i deras omgivning. 

Prekonsolidering 

Prekonsolidering utförs ofta när sten
materialet är så skadat eller vittrat att 
det inte tål rengöring. Objekt av t ex 
gotländsk sandsten som utsätts för luft
föroreningar förlorar med tiden sitt 
kalkhaltiga bindemedel. K var blir 
endast lösa kvartssandkorn. Den här 
typen av skador visar sig först partiellt, 
ofta på utskjutande partier. Sådana ytor 
konsolideras därför med kiselsyraester, 
vilken ger ett nytt bindemedel i stenen, 
fig l. 

Till partiellt vittrad kalksten eller 
överhuvudtaget sten med större skador, 
t ex när ytskiktet håller på att spjälka 
av, tillsätts några få procent akrylatlös
ning (Paraloid B-72) för att få en lim
mande verkan. Efter någon eller några 
dagar är stenytan så stabil att den kan 
rengöras. 
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Fig 1. Prekonsolidering av gotländsk kalk
sten genom injicering med kiselsyraester och 
ett par procent Paraloid B-72. Hablingbo 
kyrka, Gotland. 
Foto M Gustafsson-Belzacq 1991. 

Rengöring 

Rengöring utförs för att avlägsna för 
stenen främmande material som har, 
eller på sikt kan få, en nedbrytande 
effekt. Lös smuts och sotpartiklar på 
stenytan kan vara grogrund för en 
omvandling av kalkhaltigt stenmaterial 
till gips i luftförorenade miljöer. 
Biologisk växtlighet, såsom alger, lavar 
och mossor, orsakar mer eller mindre 
nedbrytning av stenen och kan dessut
om dölja andra skador. Även vissa bak
terier är aktiva i nedbrytningsprocessen. 

Rengöring sker efter principen: de lät
taste och mest skonsamma metoderna 
prövas först. Lös smuts, alger, lavar och 
mossor t ex kan nästan alltid avlägsnas 
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med endast rent vatten och borste. 
sotansamlingar och gipskrustor där
emot avlägsnas med s k lerinpackningar. 
Torrt lerpulver av bentonittyp blandas 
med vatten och kemikalier, t ex kom
plexbildare. Leran appliceras på sten
ytan och täcks därefter med plastfolie 
och får verka ett antal dygn. Kemi
kalierna i leran reagerar med sot och 
gips. När plastfolien avlägsnas torkar 
leran, suger med sig smuts, sot och gips 
och faller sedan av. Metoden kan upp
repas och innehållet av kemikalierna 
varieras men avslutas med lerinpack
ning endast med vatten för att avlägsna 
eventuella kemikalierester. 

Fogningar och lagningar 

En vanlig orsak till skador är otäta 
fogar, som släpper in fukt och vatten. 
Alltför täta fogar av cementhaltigt bruk 
ger däremot liten flexibilitet och fäster 
alltför hårt till stenen. Dessutom kan de 
innehålla salter som kan vandra ut i ste
nen och orsaka saltsprängning. Vid tidi
gare restaureringar förekom det också 
att man bytte ut mjuka material som 
bly och trä mot kilar av järn för att t ex 
hålla kolonnetter på plats. Om vatten 
och fukt får tillträde rostar järnet som 
därmed utvidgar sig, vilket resulterar i 
att stenmaterialet spricker eller i värsta 
fall att bitar av stenen sprängs loss. 
Dåliga fogar, lagningar och järnkilar 
knackas bort med mejsel och klubba. 

Nya lagningar och fogar utförs så 
långt det är möjligt med reversibla 
material, dvs material som går att 
avlägsna om de vid ett senare tillfälle 
skulle anses olämpliga. Lagningar utförs 
där det anses nödvändigt av tekniska 
skäl och då främst för att förhindra att 
vatten rinner in i stenmaterialet. Risken 
för feltolkning vid en större rekonstruk
tion av främst skulpturala detaljer är 
stor och den allmänna hållningen är att 
"frysa" eller bevara objektet i den kon
dition det har idag och endast försöka 
bromsa fortsatt vittring. 

Andra typer av lagningar som kan 
utföras är om fragment av stenen sitter 
löst och behöver limmas. Ä ven här 
används så långt som möjligt lim som 
kan lösas upp. I vissa fall, om t ex den 
lösa delen är så stor att det finns risk 



för att det reversibla limmet inte håller, 
används starkare, tyvärr irreversibla, 
limmer av epoxytyp. Ofta säkras lag
ningen ytterligare med dubb av syrabe
ständigt, rostfritt stål. 

Bortknackade järnkilar ersätts med 
bly som dessutom tillåter rörelser i sten
materialet, t ex vid temperaturväxlingar. 
Alla öppna fogar fylls ut med hydrau
liskt kalkbruk som är lättare att arbeta 
med än vanligt kalkbruk och inte heller 
spricker så lätt. Bruket kan knackas 
bort när det behöver bytas. 

Konsolidering 

Konsolidering är en metod avsedd att 
å terge stenen något av sin ursprungliga 
styrka och därmed göra den mer mot
ståndskraftig. I de fall gotländsk sand
sten förlorar sitt bindemedel avslutas 
därför ofta ett konserveringsarbete med 
en konsolidering eller impregnering med 
kiselsyraester, fig 2. Kiselsyran reagerar 
inne i stenen och bildar efter en tid en 
amorf kiselgel, binder som ett nätverk 
till kvartssandkornen och fungerar där
med som ett nytt bindemedel. Fördelen 
med kiselgelen är att den inte täpper till 
stenytan och att den dessutom är mind
re känslig för luftföroreningar än kalk. 

För kalksten finns idag inte något så 
väl utprovat konsolideringsmedel som 
kiselsyra för sandsten. Prov vid 
Chalmers Tekniska Högskola i Göte
borg har dock visat att kiselsyra har en 
viss förstärkande effekt också på kalk
sten (p g a kiselsyrans polymerisations
egenskaper). Även prov utomhus i fält 
har gett goda resulta t. I de fall där kalk
stenen är starkt skadad har ett par pro
cent Paraloid B-72 (metyletylmetakry
lat} blandats med kiselsyran för att få 
en svagt limmande effekt. 

Diskussioner angående hydrofobe
ring, dvs att med olika medel göra sten
ytan vattenavvisande, har förts . En 
vattenavvisande yta skulle teoretiskt 
stänga ute vatten och därmed också 
bromsa nedbrytningen. Å andra sidan 
finns det risk för att hydrofoberings-

Fig 2. Konsolidering m ed kiselsyraester av 
epitafier i gotländsk sandsten. Björk/inge 
kyrka, Uppland. 
Foto J Amorim 1990. 

medlet stänger inne fukt som når stenen 
på annan väg, t ex från marken, och 
därmed orsakar ytterligare skador. För 
närvarande undviks hydrofobering med 
silaner och silikoner till dess forskning
en kan ge säkrare svar på dessa frågor. 

Ännu är den allra bästa konserve
ringsmetoden ett fortlöpande underhåll 
snarare än stora punktinsatser med allt 
för många års mellanrum. 
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Problem och forskning 
BARBRO SUNDNER OCH GöRAN ÅBERG 

U tgångspunkten för projektet, 
Natursten i byggnader, är att den 
alltmer hotade naturstenen i våra 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
skall bevaras. skadorna på naturstenen 
har accelererat med förändringarna av 
miljöförhållandena. Bidragande orsaker 
kan också sökas i själva materialet, ste
nen och byggnaderna. 

För att rätt kunna bevara naturstenen 
krävs en samlad kunskap om många 
olika faktorer något som förutsätter 
forskning inom såväl humaniora som 
naturvetenskap. Det är väsentligt att det 
inom de olika disciplinerna finns en 
medvetenhet om det gemensamma 
målet och inte minst en levande dialog. 

Den forskning som hittills har utförts, 
eller är under utveckling, utgår främst 
från det naturvetenskapliga området. 
Den kulturhistoriska bakgrund som här 
skisserats rörande byggnadsteknik och 
stenbearbetning visar, att det i dessa 
sammanhang finns många kunskaps
luckor. Humanistisk och naturveten
skaplig forskning måste samordnas för 
att underlätta konservatorernas arbete 
att finna rätt metoder för åtgärder. Här 
ges en första skiss till några forsknings
områden som syns särskilt angelägna. 

För att kunna välja rätt behandlings
metoder måste man ta reda på orsaker
na till nedbrytningen av naturstenen. 
Hypotetiskt kan man utgå från följande 
samverkande faktorer: luftföroreningar, 
klimatförhållanden, bergarternas indivi
duella egenskaper, bearbetningsteknik, 
brytningsteknik, byggnadsteknik, res
taureringsteknik, konserveringsmetoder 
och exponeringstidens längd. 

Var och en av dessa faktorer visar 
stora variationer, som kan vara av
hängiga av både tid och rum. De kultur
historiskt värdefulla byggnaderna har 
tillkommit under olika tidsperioder där 
varje byggnad representerar olika förut-
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sättningar för val av bergart, bearbet
ningsmetod, byggnadsteknik osv. För
utsättningar, som på olika sätt, är skäl 
till naturstenens utseende idag. 
Tidsaspekten måste därför vara en vik
tig utgångspunkt för forskning om den 
bearbetade naturstenen i historiska 
byggnader. 

Bergarternas egenskaper är avgöran
de för hur stenen påverkas av miljön. 
Genom inventeringen kommer vi att få 
kunskap om vilka bergarter som 
använts i byggnaderna i landet och i 
vilken funktion stenen utnyttjats. Vi 
kommer också att få en uppfattning om 
vilka bergarter som är mest skadade. En 
viktig forskningsuppgift måste vara att 
analysera använda bergarter, att identi
fiera detn utifrån deras kemiska och 
mineralogisk -petrografiska sammansätt
ning med målet att förstå deras indivi
duella reaktioner på miljöförhållanden 
och att utveckla konserveringsmetoder. 

Man kan också se tidsskillnader i 
användandet av olika bergarter. Detta 
innebär bl a att vissa bergarter har varit 
exponerade under längre tid än andra. 
Tidsaspekten är en viktig faktor för 
förståelsen av skadornas tillblivelse och 
omfattning. Brytningsteknik och bear
betning av stenen har förändrats genom 
tiderna. Stenens behandling är av avgö
rande betydelse för skadornas upp
komst. En pikhuggen yta är t ex mera 
vittringsbenägen än en slipad. En geolo
gisk analys av de olika stentyperna 
måste därför kopplas till en undersök
ning av den hantverksmässiga hante
ringen av stenen. 

Geologernas identifiering av en berg
art skiljer sig från stenhuggarnas. 
stenhuggaren utgår från stenens bear
betningsmöjlighet, hållbarhet, färg m m. 
En och samma bergart kan visa stora 
variationer, t o m i samma stenbrott. 
Identifiering av stenen ur geologisk syn-



punkt måste därför kombineras med 
hantverkarens praktiska bedömning. 
stenhuggarna har ofta flera benämning
ar på en och samma bergart. Många av 
dessa kan man finna i arkivaliskt mate
rial. Benämningarna kan också ge detal
jerade upplysningar om var stenen bru
tits. För att bättre förstå de olika berg
arternas variationer och användnings
områden skulle ett register över dessa 
olika benämningar vara av stort värde. 

stenbrytningstekniken kan i regel 
endast undersökas i de äldre, övergivna 
stenbrotten. Många stenbrott övergavs 
redan under medeltiden och kan vara 
svåra att utan ingående forskning åter
finna. Andra har använts under en lång 
tid där spåren av den äldsta brytningen 
har försvunnit. De som återstår - och 
kan återfinnas- bör skyddas som forn
lämningar. Den pågående stenbrottsin
venteringen omfattar främst de i ter
rängen synliga stenbrotten. Det kan 
vara skäl att närmare precisera de olika 
stenbrottens förutsättningar för fortsat
ta undersökningar. En kombinerad geo
logisk, hantverksmässig och arkeologisk 
undersökning av ett stenbrott skulle 
kunna tillföra väsentlig kunskap för för
ståelsen a v äldre stenhantverk och ge 
bakgrund till vilka åtgärder som skall 
väljas för fortsatt underhåll. 

Identifieringen av stenen, som ome
delbart kommer att bli ett resultat i den 
översiktliga inventeringen, kommer att 
ha väsentlig betydelse för diskussioner 
om vilka motiv som funnits för val av 
olika bergarter under olika perioder och 
för olika ändamål. Förutsättningarna 
och motiven för val av olika stenarter 
har inte varit desamma under tidig 
medeltid som under industrialismen. 
Varje undersökning måste därför sättas 
in i ett historiskt sammanhang. 

Då den bearbetade naturstenen är en 
del av den byggnad den ingår i, måste 
hänsyn tas till hela byggnaden. Bygg
nadens stilhistoriska och tekniska iden
titet måste vara känd. Såväl valet av 
sten, som stenens bearbetning, är bero
ende av hur den är avsedd att fungera i 
fasaden. Detta gäller både den rent arki
tektoniska utformningen och den mer 
detaljerade förankringen av det enskilda 
stenblocket eller skulpturdetaljen. 
Oftast ser man bara stenens yta i fasa
den, inte hur stenen är förankrad i 

muren eller hur stenblocket i sin helhet 
ser ut. Iakttagelser av sådana slag kan 
göras vid de tillfällen man nödsakas att 
byta ut en sten. Då detta förhoppnings
vis inte kommer att ske alltför ofta, 
finns det skäl att vid varje sådant tillfäl
le registrera spår som avslöjar stenens 
brytnings- och bearbetningsteknik, bygg
nadstekniskt samband m m. Sådana 
iakttagelser är av väsentlig betydelse för 
förståelsen av skadebilden och för valet 
av åtgärder vid konservering. 

Man kan utgå från att alla äldre 
byggnader har genomgått större eller 
mindre förändringar genom ombyggna
der och restaureringar. En medeltida 
kyrka kan således representera byggan
de från 11 O O-talet och fram till våra 
dagar där varje tid har lämnat spår som 
berättar om byggnadsteknik, material
användning och byggnadsideologi. 
Fram till 1800-talets slut användes t ex 
främst kalkbruk som bindemedel, däref
ter kom cement att alltmer ta över. Vi 
vet också att naturstenen ofta var bemå
lad fram till slutet av 1800-talet. Den 
skadade sten vi idag finner är oftast helt 
exponerad. Alla tidigare förändringar 
har på ett eller annat sätt påverkat den 
sten, som vi numera skall bevara. 
Kunskap om dessa tidigare förhållanden 
är nödvändiga för att kunna rätt bedö
ma vilka åtgärder som skall sättas in. 

Länge har man sett konservatorns 
insats som en enskild angelägenhet som 
behandlas helt separat vid restaurering
ar. Som framhållits är valet av metoder 
helt avhängigt av byggnadens konstruk
tion och material. För att vi skall kunna 
välja rätt metoder för omedelbara och 
framtida underhåll krävs ett nära sam
arbete mellan byggare, arkitekter, kon
servatorer, byggnadsarkeologer - och 
när det gäller sten - också med geologer 
och stenhuggare. 

skadorna på stenen varierar till 
utseende, form och innehåll. De olika 
skadetyperna kan avslöja en del av 
orsakerna till deras uppkomst (detta 
kommer att behandlas utförligare i bo
ken Skadebildatlas). Genom att utveck
la olika analyser och mätmetoder bör 
det finnas möjlighet att bestämma ska
dans ursprung och därmed förhindra 
fortsatt skadebildning. Även i detta 
sammanhang krävs kunskap om den 
kulturhistoriska bakgrunden. 
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O lika konserverings- och skyddsme
toder har använts under olika perioder. 
Hur dessa har påverkat den nuvarande 
vittringsprocessen är inte tillfredsstäl
lande utrett. Till viss del pågår sådana 
undersökningar i andra länder, men det 
är också nödvändigt att systematiska 
undersökningar utförs på vårt inhemska 
material med dess speciella förutsätt
mngar. 

Utöver det primära syftet att ge en 
säkrare grund för vilka åtgärder vi skall 
vidta för att förhindra fortsatta skador 
på stenen, kan de beskrivna forsknings
uppgifterna ge viktiga utgångspunkter 
för förståelse av äldre tiders samhällen, 
deras organisation, ekonomi och ideo
logi. 

Varje byggnad har tillkommit i en 
viss tid med särskilda förutsättningar 
vilka i regel har förändrats vid senare 
ombyggnader. Därför är dateringsfrå
gan viktig. Ofta finns det inte något 
arkivaliskt material bevarat som enty
digt ger upplysningar om byggnadernas 
tillkomst och ombyggnader. För att få 
en närmare datering krävs därför en 
stil- och byggnadsteknisk analys där 
t ex valet a v en viss bergart, b ear bet
ningsteknik och byggnadstekniska 
detaljer kan användas som tidskriterier. 
Ännu har sådana iakttagelser inte 
genomförts systematiskt. Ett försök har 
gjorts på skånska medeltida kyrkor, där 
det bl a visat sig att valet av bergarter 
förändrats redan under tidig medeltid 
(Sundner 1989). För senare tiders bygg
nader kan det finnas mer eller mindre 
utförligt skriftligt material, som ger 
väsentlig kunskap om använt byggnads
material, om mängder och transportvä
gar samt om arbetets organisation och 
utförande. En jämförelse med det fak
tiskt bevarade, studerat med byggnads
arkeologisk metod, ökar väsentligt kun
skapen om äldre tiders sätt att tänka 
och arbeta (Andersson och Thagaard 
1992). Att studera byggandet med 
natursten under en lång tidsperiod uti
från olika källmaterial och metoder är 
grundläggande för förståelsen av hur vi 
skall närma oss , det hotade materialet 
idag. 

sedimentära bergarter som oren 
sand- och kalksten är påtagligt utsatta 
för nedbrytning, liksom marmor (meta
foserad kalksten). En sådan bergart är 
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den gotländska sandstenen som framför 
allt använts som ornamentsten i bygg
nader. Stenen har brutits i ett begränsat 
område på södra Gotland i Burgs
vikstrakten. Av intresse i detta samman
hang är utsmyckningen av portaler och 
de olika skulpturala detaljerna på bygg
nader där gotlandssandstenen främst 
under stormaktstiden varit helt domine
rande. Över hela Östersjöområdet, inte 
minst i Danmark och norra Tyskland, 
förekommer stenen. Under medeltiden 
finns stenen främst kvar i gotländska 
kyrkor som byggmaterial för både kyr
korna och deras utsmyckning. 

Gotländsk sandsten är en oren sand
sten, där sandkornen hålls samman med 
lermineral och kalcit (CaC03). Stenen 
har porositet på ca 15o/o. De flesta 
porer är små, vilket innebär att stenen 
blir mycket frostkänslig. De nedbryt
ningstyper som drabbar sandstenen är 
reliefvittring, sandning och exfoliering. 
Dessutom täcks stenen i lantmiljö ofta 
av lavar och alger samt i stadsmiljö av 
svarta hinnor och gipskrustor (missfärg
ning). Reliefvittringen (mineral vittring, 
hålvittring, alveolvittring) har flera 
orsaker. Initialt är upplösning av kakit
matrisen i sandstenen påtaglig. 
Upplösningen fortsätter emellertid ytter
ligare genom att cirkulära lerinneslut
ningar och Centimeterstora pyritkristal
ler/pyritnästen vittrar ut och lämnar 
runda hål. Utvittringen av pyrit ger 
dessutom missfärgning genom att järn 
oxideras och fälls ut son1 rost. Genom 
att sandstenen är en lagrad bergart, och 
att vissa lager är lerigare, förekommer 
också förutom sandning av bergarten 
avspjälkning och skiktvittring efter ler
horisonter/styloliter. Detta är ett allvar
ligt problem som förvärras vid felaktig 
montering och bearbetning av stenen. 

De beskrivna skadorna kan i stor 
utsträckning undvikas genom att homo
gent och bra stenmaterial bryts. Ännu 
saknar vi dock kunskap om variationer
na i den gotländska sandstenens kvali
tet, eftersom ingen ordentlig mineralo
gisk/petrologisk och kemisk undersök
ning utförts. Praktiska erfarenheter 
tyder på att stenen blir av sämre kvalitet 
åt nordost ( Grötlingbo) och att den 
bästa stenen finns i väster (Valar
området). Allmänna paleosedimentolo
giska överväganden pekar i samma rikt-



ning, dvs att stenen blir kalkigare (och 
sämre ur hållfasthetssynpunkt) åt öster. 

En del forskningsprojekt har redan 
påbörjats. På institutionen för geologi 
och geokemi vid Stockholms universitet 
pågår ett projekt, som är inriktat mot 
experimentell bestämning av fältspaters 
och glimmers vittringshastigheter. 
Målsättningen för de experimentella 
studierna är att öka kunskapen om 
reaktionsmekanismerna vid vittring av 
silikatmineraL Med ledning av dessa 
resultat kan man sedan beskriva hur 
förändringar i miljön, t ex genom antro
pogena utsläpp, påverkar nedbrytning
en av silikatbergarter. 

Kunskap om reaktionsmekanismer 
behövs för att avgöra hur väl olika kon
serveringsmetoder kan stabilisera mine
ral ytorna, t ex hur olika hydrofobe
ringsmedel reagerar med vittrade mine
ralytor. Dessutom är kunskap om me
kanismerna en förutsättning för att 
utveckla metoder för kemisk inhibering 
av vittringsprocesserna genom en stabi
lisering av bildade ytlager på mineralen. 

Ett annat projekt vid institutionen för 
oorganisk kemi vid Chalmers tekniska 
högskola, Göteborg, avser exponerings
försök med olika silikatmineral, got
ländsk sand- och kalksten med gaserna 
svaveldioxid, kvävedioxid och ozon 
(S02, N02, 0 3) samt variabel relativ 
luftfuktighet. Försöken görs både som 
korttids- och långtidsstudier. Resultaten 
visar att bara svaveldioxid ger ett lågt 
upptag medan synergistiska effekter 
genom kombination av svaveldioxid 
och kvävedioxid (S02 + N02) eller sva
veldioxid och ozon (S02 + 0 3) ökar 
depositionen och följande sulfatbildning 
på ytan. Dessutom ger en högre relativ 
luftfuktighet en högre deposition. 

Vid stenkonserveringsarbeten går 
uppskattningsvis 70-80 o/o av den totala 
arbetstiden åt till rengöring av objektet 
och då huvudsakligen till borttagning 
av biologisk påväxt. Det finns således 
stora vinster att göra beträffande perso
nalinsatser och ekonomi om rengörings
tiden kunde förkortas. Detta betyder i 
sin tur att ett större antal objekt skulle 
kunna åtgärdas per år, något som är 
mycket angeläget med tanke på den 
accelererande nedbrytningen av kultur
arvet och dess volym. 

Tillsammans med Ytkemiska institu
tet i Stockholm bedrivs ett projekt som 
koncentrerar sig på rengöring och bort
tagning av lavar och annan biologisk 
påväxt och på åtgärder för att förhindra 
återväxt av biologiskt material samt 
dessutom på att ta fram lämpligt hydro
foberingsmedel för att ge objektet en 
vattenavvisande yta. Frågan om hydro
foberingens vara eller icke vara har dis
kuterats under senare år och kräver en 
ingående undersökning såväl i fält som 
på laboratorium innan några mer gene
rella rekommendationer kan ges. 
Effekterna av biologisk påväxt är ofta 
dramatiska och därmed ett bekymmer 
för vården. Under vissa förhållanden 
kan en aggressiv lav- eller algöverväx
ning omöjliggöra för åskådaren att se 
objektets formelement. Ett allvarligare 
faktum är att biologisk påväxt också 
kan accelerera nedbrytningen av stenen. 
Dessa förhållanden kompliceras av att 
inte sällan omilda vårdåtgärder kan 
vara betydligt mer destruktiva - mätt 
som materialförlust och påföljande för
lust av dokumentationsvärde. Svårig
heterna att utvärdera effekterna av bio
logisk påväxt beror på dålig dokumen
tation av vidtagna åtgärder och dålig 
k uns k a p om vilken art och grad a v 
påväxt det blir under olika förhållan
den. Studier av biologisk påväxt, som 
utförs på institutionen för systematisk 
botanik vid Uppsala universitet, syftar 
till att upprätta ett referenssystem för 
utvärdering av effekterna av biologisk 
påväxt liksom utvärdering av olika 
vård å t gärder. 

Ett forskningsprojekt under planering 
är att medelst laseravsökning dokumen
tera tillståndet för en hällristning, dvs 
följa nedbrytning, mineralförluster och 
biologisk påväxning. Eventuellt kan 
metoden också bidraga vid tolkningen 
av en ristning. Metoden kommer för
modligen att bli mycket användbar då 
det gäller att uppskatta den specifika 
ytan på olika objekt av natursten. Ju 
grövre ytan är, ju större blir skillnaden 
mellan den geometriska och den specif i
ka ytan. 

Ett annat projekt för studier av vitt
ring/elementtransport är att medelst iso
toper beräkna vad som är tillfört antro
pogent och vad som kommer från själva 
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bergarten. Isotoper bör också vara 
användbara när det gäller att bestämma 
fukttransporter i t ex murar och väggar 
och fuktens ursprung. Hällristningar är 
oftast belägna så att regn och mark
vatten passerar över dem. Kunskap om 
nederbördens sammansättning på olika 
platser samt de markprocesser som sker 
vid nederbördens transport genom 
marklagren är av vital betydelse för för
ståelsen av materialnedbrytning på en 
ristad yta. 

Vi kan sammanfattningsvis konstate-
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ra att naturstenen i våra kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader ännu kräver 
omfattande grundforskning inom både 
humaniora och naturvetenskap för att 
vi skall kunna bevara stenen. Eftersom 
skadorna accelererar med förändringar 
av miljöförhållandena är tiden knapp. 
Ett viktigt led i forskningsprocessen är 
därför att snarast kartlägga vissa pro
blemområden. Sådana led är presenta
tionen av olika typer av skador i skade
bildatlasen och den rikstäckande inven
teringen av naturstenen i byggnaderna. 
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