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Wilson, E. 1996. Ölandssten i Christopher Wrens London. (Öland stone in 
Christopher Wren's London.) Fornvännen 91, Stockholm. 

During excavations at one of Cristopher Wren's City churches, Christ Church, 
Newgate Street, (built 1704) flag stones were identified as "Orthoceras 
Limestone, probably from Öland". This suggested the possibility that entries of 
"Swedish" and "Danish" stone among materials in the accounts from the re-
building of London after the Great Fire 1666 could also refer to stones from 
Öland. This was confirmed by comparing such entries with stones still in situ in 
buildings of the period associated with Christopher Wren as well as by an exam
ination of loose stones recovered at St. Paufs Cathédral and elsewhere. Depres
sions on the back of some stones suggested that they had been polished on a 
rubbing mill of Öland type further supporting the identification. The presence 
in England of flagstones from Öland is examined in the context of contemporary 
Anglo-Baltic trade both at the Sound Toll and in the English customs records. 
There is an attempt at an explation for the use of Öland stone in England during 
a limited period in the late 16th and the 17th centuries. Why some Öland stones 
were called "Danish" remains a mystery. 

Eva Wilson, The Lifeboat House, Castktown, Isle of Man, 1M9 HJ), Great Britain 

I en kort historik om Sveriges naturliga bygg
nads- och ornamentstenar skrev Herman Hed
ström 1908 om de kambro-siluriska kalkste
narna att de »äfven under ... äldre tider expor
terades till närliggande landskap och till 
utlandet. Detta var i synnerhet fallet med kalk
stenen från Gottland och Öland, hvilka land
skap på grund af sitt läge vid hafvet hade billi
gare transportförhållanden och hvarifrån sten 
i äldre tider lär hafva utskeppats ända till Eng
land.» (S. 5.) 

Det är ett exempel på en export till England 
av Olandssten under senare delen av 1600-talet 
och 1700-talets början som är ämnet för den 
studie som redovisas här. 

Vid en arkeologisk undersökning 1973 av en 
beimbskadad kyrka i Londons city, Christ 
Church, Newgate Street, hittade Dr Martyn 
Owen från The Institute of Geological Sciences 
(Geological Museum) i London, några fyrkan
tiga fragmentariska röda golvflisor som seder
mera visade sig vara av ortoceratitkalksten, tro

ligen från Öland. Undersökningen visade att 
flisorna måste anses tillhöra den kyrka som 
byggdes här av Christopher Wren efter den 
stora branden i London 1666 och som stod 
färdig 1704 (Johnson 1974; utgrävningsrap
porten nämner inte den svenska stenen då 
identifikationen ännu inte gjorts när den pub
licerades). Institutet hade redan fått in lik
nande stenar från två andra håll för identifika
tion, och en korrespondens mellan Dr Owen 
och Dr A. W. A. Rushton från Institutets pale-
ontologiska avdelning, och slutligen med Prof. 
V. Jaanusson på Naturhistoriska Riksmuseet i 
Stockholm, ledde till att samtliga förklarades 
vara av svenskt ursprung, sannolikt från Öland. 
(Stenarna förvaras i The Natural History Mu
seum i London, med vilket The Geological Mu
seum införlivats. The Institute of Geological 
Sciences är nu en del av The British Geological 
Survey, Keyworth, Nottinghamshire.) 

I ett annat sammanhang hade jag haft an
ledning att granska räkenskaper från bygg-
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Fig. 1. På en avsats pä S:t 
Paulskatedralens stora trap
pa omsluter vit marmor läll 
av grå och röda romber 
av ortoceratitkalksten. Foto 
förf. - On the landing of the 
great steps of St Paufs Ca
thédral white marble sur-
rounds square panels set 
with diamonds of red and 
grey orthoceras limestone 
flags. 

nadsarbeten i London efter branden 1666 un
der Christopher Wrens ledning (publicerade 
av The Wren Society i 20 volymer, 1924-43), 
och där med förvåning hittat poster som refe
rerade till svensk och dansk marmor eller golv
sten. Då jag vände mig till The Institute of Geo
logical Sciences hänvisade Dr Owen mig till fli
sorna från Christ Church, Newgate Street, och 
möjligheten att åtminstone några av posterna 
kunde gälla ortoceratitkalksten från Öland. 
(Swedish Marble betecknar i nutida engelsk 
stenterminologi Kolmårdsmarmor. Om sådan 

kan det emellertid inte vara fråga i det här sam
manhanget. Vid den nämnda tiden hade man 
först nyligen börjat utnyttja marmorn i Kol
mården och det skulle dröja länge innan man 
började att exportera den.) 

Svenska och danska stenar förekom i räken
skaperna i samband med nybyggnaden av S:t 
Paulskatedralen, varför det blev dit jag i första 
hand vände mig. En avsats halvvägs upp i den 
stora grå granittrappan till katedralens västra 
portal har ett fint inlagt rutigt mönster av grå 
och röda kalkstensplattor. För en svensk som 
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har tillbringat sin barndoms somrar barfota på 
Öland är det inte svårt att känna igen »Ölands
spikar» (ortoceratiter) på en del av dessa, me
dan andra har den mörkare, flammiga ytan, 
typisk för den med Ölandsstenen nära besläk
tade kalkstenen från Brunflo i Jämtland. Trap
pan och dess avsats är tydligen av senare datum 
än Wrens ursprungliga byggnad, men den gav 
mig hoppet om att jag var på rätt väg att hitta 
ursprunget till de mystiska svenska och danska 
stenarna. Jag har sedan dess funnit ett fler
tal exempel på att Ölandssten användes av 
Christopher Wren och hans byggmästare un
der uppbyggnaden av London efter branden 
1666. Det finns också exempel på att stenen an
vändes i England senare under 1700-talet även 
utanför London. I det följande kommer jag att 
mer i detalj försöka bevisa att det verkligen rör 
sig om sten från Öland och undersöka var och 
hur - och kanske varför - Ölandsflisorna an
vändes under den här tiden i England och hur 
de passade in i handeln mellan England och 
Sverige. Varför stenen ibland kallades »dansk» 
- och det är tydligt att så är fallet - förblir ett 
mysterium. 

Vid 1600-talets mitt hade London fortfarande 
karaktären av en medeltida stad med tätt sam
manpackade två- eller trevåningshus, mestadels 
i korsvirke, och med tegdtäckta tak. Över dessa 
reste sig församlingskyrkornas spiror och den 
stora gotiska S:t Paulskatedralen, den fjärde på 
platsen, nu i dåligt skick. 1663 hade en kunglig 
kommission tillsatts för att besluta om hur den 
skulle sättas i stånd. Den 27 augusti 1666, fyra 
dagar innan den stora branden började, hade 
kommissionen godkänt Christopher Wrens pla
ner för den gamla katedralens restaurering. 

Branden pågick i fyra dygn och ett ungefär 
1,2 kvadratkilometer stort område brann ner. 
Av stadens 107 kyrkor förstördes 84. Den gamla 
S:t Paulskatedralen låg i ruiner. Uppbygg
nadsarbetet planerades snabbt, en kommission 
och tre arkitekter tillsattes av vilka Wren var 
den ledande. Christopher Wren (1632-1723) 
hade då nyligen börjat ägna sig åt arkitektur, 
han hade redan en briljant akademisk karriär 
som astronom bakom sig. Hans engagemang i 
arkitekturen växte fram ur de filosofiska, ve
tenskapliga och encyklopediska intressen som 

var typiska för tidens intellektuella elit. Som ar
kitekt var han nyskapande och introducerade 
inte bara ny formgivning utan också nya meto
der och material. 

Det var många stora praktiska problem med 
ett så stort byggnadsprojekt. För att säkra till
räckligt med arbetskraft utfärdades därför en 
förordning (the Rebuilding Act) som gav hant
verkare av alla slag från provinsen tillåtelse att 
verka i London under sju år - eller tills bygg
nadsarbetena avslutats - på samma villkor som 
medlemmar av de mäktiga gillena (som dittills 
hade haft monopol) och att därefter få fort
sätta att arbeta som gillesmedlemmar i London 
under resten av sitt liv. För att tillräckligt med 
byggnadsmaterial skulle kunna anskaffas, upp
hävde man dessutom restriktioner som gällde 
handel och sjöfart för att timmer, tegel, sten 
och annat byggnadsmaterial fritt skulle kunna 
importeras från utlandet. Löner och priser 
kontrollerades av två justitieråd i Kungens 
högsta domstol. De nya husen måste ges en 
hög standard och byggdes av tegel eller sten 
för att minska brandfaran. Själva uppbygg
nadsarbetet tog emellertid lång tid, men Wrens 
51 församlingskyrkor i staden stod mer eller 
mindre färdiga vid sekelskiftet och den nya S:t 
Pauls-katedralen, som påbörjades 1675, invig
des 1711. 

Bevarade, detaljerade räkenskaper ger en 
inblick i hur byggplatserna fungerade, hur ma
terial köptes in för särskilda ändamål, vilka som 
hade ansvar för olika yrkesgrupper och hur ar
betet fördelades (The Wren Society 1924-43). 
Många stensorter användes vid byggnaden av 
S:t Paulskatedralen, framför allt kalksten från 
Portland. I ett litet antal fall beskrivs emellertid 
golvsten eller flisor som svenska eller danska 
stenar eller marmor. De relevanta posterna är 
de följande: 

1st to 30lh September 1694 To F.ph. Beauchampe ffor 521 
Whole Elis of Denmark Paving stone (delivered into Ihe 
work) for ye Choire al 18d each. £39-1-6 
1st to 30lh November 1694 To Eph. Beauchampe ffor 255 
Ells of Denmark paving for the Choire delivered into the 
work at ISdperell. £19-2-6 

1 till 30 september 1694 Till Eph. Beauchampe för 
521 hela alnar danska golvstenar (levererade till de
pån) till koret för 18 pence per styck. £39-1-6. 1 till 30 
november 1694 Till Eph. Beauchampe för 255 alnar 
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danska golvstenar till koret levererade till depån för 
18 pence per aln. £19-2-6. (Wren Soc, vol. XIV s. 
142.) 

I det följande ges referenserna i översättning 
och kortas till endast de detaljer som gäller ste
narna. 

1697 ... 40 slipade danska stenar för 16 pence per 
sten 
... 214 dansk råsten för 12 pence per sten 
... 618 Röd Danmark polerad 20 inches i kvadrat till 
södra portalen för 2 shilling 3 pence per styck. (Wren 
Soc, vol. XV s. 29) 

1697/8 ... 105 svenska stenskivor till södra portalen 
för 2 shilling per fot 
... 4 stora svenska stenskivor till södra portalen ... 
... 10 stora svenska marmorskivor till södra portalen 
lör 20 shilling per styck. 
... 371 Hela alnar svensk marmorgolvsten. Södra por
talen för 18 pence per styck ... (Wren Soc, vol. XV s. 
29, 35, 38.) 

En post i bokföringen från 1699 beskriver hur 
svensk golvsten lagts tillsammans med Port
landssten: 

1699 ... Lagd 215 fot slipad svensk golvsten över nord
östra sakristian för biskopens arkiv för 8 pence per fot 

... Lades 103 fot Portland slipad golvsten på samma 
plats för 7 pence per fot... (Wren Soc, vol. XV s. 54.) 

Efter ett uppehåll på ett antal år levererades 
svenska stenar åter till katedralen för att an
vändas till västportalens trappa: 

1708 ... 650 svenska stenar för 1 shilling 6 pence ... 
1709 ... För den ena halvan av den irländska trapp
stenen på västra sidan med svart och svenskt mönster 
på trappavsatsen ... 
... den andra halvan av väst-trappan ... (Wren Soc, 
vol. XV s. 180.) 

En odaterad planritning över the Morning 
Prayer Chapel (kapellet för förmiddagsguds
tjänsten) bär en påskrift Påve with Sweeds ärras 
way (lägg i mönster med svenskt; Wren Soc , 
vol. XIII, s. 204, pl. xx). 

Golvet som omtalas 1699 ligger kvar i ett ok-
togonalt rum ovanför den nordöstliga sakri
stian och stämmer väl överens med beskriv
ningen i räkenskaperna. Innanför en bård av 
Portlandsten ligger ljusgrå flammiga golvflisor 
(48 cm i fyrkant) med de typiska långa fossi
lerna som karaktäriserar den svenska ortocera-

titkalkstenen. En platta lyftes och befanns ligga 
på ett lager av fin sand. (Två små fragment från 
stenens undersida överlämnades till Dr Owen 
vid The Institute of Geological Sciences.) 

Vidare fann jag några röda ortoceratitkalk-
stensflisor (40-43 cm i fyrkant) i trädgården 
vid katedralens östsida. De hade, tills helt nyli
gen, legat i en gammal trädgårdsgång. Många 
fragment av samma röda kalkstensflisor fanns 
i källarvalven unde r den västra trappan. En 
liten rund urgröpning på baksidan av några av 
stenarna uppfattar jag som ett tecken på att de 
slipats i en skurkvarn och därför kan vara 
gamla nog att tillhöra den ursprungliga bygg
nadsperioden. Den synpunkten diskuteras i 
detalj nedan. Prover som undersöktes av 
Dr A. W. A. Rushton vid The Institute of Geo
logical Sciences beskrivs som mycket lika svensk 
ortoceratitkalksten. (Några av plat torna och 
fragmenten förvaras i katedralens museum.) 

I koret, kapellet och i den södra portalen 
finns i dag ingen ortoceratitkalksten. I kate
dralens arkiv finns en planritning av kyrkans 
golv på bottennivå, vilken med vissa reservatio
ner framställer de ursprungliga golvens möns
ter och färger (The Guildhall Library). Planen 
anses ha gjorts efter det att byggnaden blivit 
färdig under tidigt 1700-tal och visar den form
givning som golven fick i realiteten. Planen har 
ingen text. I stort sett är mönstret samma idag, 
men individuella stenar har naturligtvis bytts 
ut under åren. Koret har ett enkelt schack
mönster i svart och vit marmor. Om den 
danska golvstenen som levererades till koret 
också lagts där kan man inget veta. I området 
under pelarna i den södra portalen visar pla
nen en halvcirkelformad stensättning i ett kon
centriskt mönster av alternativt mörka och ljusa 
stora skivor. I dag är golvet lagt med svart kalk
sten och ljusröd, troligen italiensk, marmor. De 
stora svenska stenskivorna som omtalas i bok
föringen 1697/98 kan möjligen identifieras 
som ett lämpligt material for de ljusa elemen
ten i mönstret. Nedanför den södra portalens 
trappa ligger en stensättning som på planen 
är okolorerad men som i dag är utförd med fyr
kantiga plattor i omväxlande ljusgul och röd 
granit. I ett brev till domkapitlet redogör arki
tekten F. P. Penrose för arbetsplaner i området 
1876: »... den utvändiga stenläggningen läggs 
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om i vit och röd granit i väl kontrasterande fär
ger.» En representant från katedralens bygg
nadskontor, Mr Robert Crayford, som hjälpte 
mig med undersökningarna både i byggnaden 
och i arkivet, föreslog att den ursprungliga ste
nen kunde ha varit ortoceratitkalksten i däm
pade grå och röda färger - som inköpet av så
dana stenar under 1697/98 antyder. De kunde 
senare ha bytts ut av Penrose mot sten i mer 
briljanta färger som passade den viktorianska 
smaken bättre. Deras storlek, 40-43 cm i fyr
kant, motsvarar storleken på flisorna som jag 
hittade i trädgården. 

Den ursprungliga västra trappan byggdes 
1709. Avsatsens mönster beskrivs i räkenska
perna som en stenläggning i »svart och svenskt 
mönster» och visas på planen som ett enkelt 
rutmönster av romber i alternativt mörka och 
ljusa färger, varje sten ungefär 43 cm i fyrkant. 
De 650 »svenska stenar» som levererades 1708 
skulle ha varit mer än tillräckliga att utgöra det 
ljusa elementet i mönstret. När sedan hela trap
pan byggdes om 1874 fick det enkla mönstret 
en mer färgrik utformning. Upplysningar om 
arbete som utfördes i katedralen vid den tiden 
är sparsamma, men tidskriften The Builder 
(11 Okt. 1873) beskriver planerna på den nya 
trappan: »Avsatsen får en stensättning av olika 
sorters marmor bestående av en kant av Sici-
lian som omsluter fält av svarta och röda rom
ber, de senare från de nyligen åter öppnade 
Rosso Antico-brotten.» Messrs Field Poole & 
Sons noteras som leverantörer av marmorn . 
Beskrivningen överensstämmer delvis med vad 
som finns på avsatsen idag. Den så kallade Si-
cilian marble är vit med en grå ådring (den 
kommer från Toscana i Italien; Watson, 1916 
s. 183). De rombiska fälten är emellertid nu 
lagda med grå och röda plattor av ortoceraiil-
kalksten. Det finns ingen upplysning om den 
grekiska Rosso Antico-marmorn faktiskt kom 
till användning här under ombyggnaden av 
trappan på 1870-talet. När J. Whitehead and 
Sons, Imperial Works efter andra världskriget 
fick i uppgift att byta ut stenen på avsatsen mot 
ett »liknande material» uppger de att de till
handahöll ortoceratitkalksten från Brunflo i 
Jämtland (i brev till F. G. Dimes, The Geolog
ical Museum). Det är därför tänkbart att man 
på 1870-talet, istället för marmor, gjorde bruk 

av flisorna från den gamla trappan och från 
andra delar av katedralen (som till exempel 
den södra portalen). Att de flisor som idag är 
av Ölandstyp på trappavsatsen kan vara rester 
av de ursprungliga leveranserna är en spän
nande möjlighet. 

Bokföringsdetaljer från byggnadsarbeten 
under Wrens kontroll ger andra sporadiska 
upplysningar om svenska och danska stenar. 
Med ledning av uppgifter från 1699 angående 
återuppbyggnaden av kyrkan, S:t Stephen, Wal-
brook, kan man räkna ut att vit och svart mar
mor användes i koret medan resten av golvet 
blev lagt med den mycket billigare svenska 
golvstenen »nyhuggen och slipad med fin 
sand» (Wren Soc. vol. X s. 86). Det golvet finns 
inte idag. I en annan kyrka, Christ Church, 
Newgate Street, har, som vi redan berättat, 
golvsten av Ölandstyp hittats vid utgrävning. 

Redan 1669 blev Wren u tnämnd till Sur
veyor of the King's Works, d.v.s han blev ansva
rig inte bara för återuppbyggnaden av London 
efter branden utan för alla större kungliga 
byggnadsprojekt under femtio år. De svenska 
och danska stenarna figurerar även här i rä
kenskaperna, i den mån de finns bevarade, och 
i flera fall finns de ursprungliga stenarna kvar 
på plats. 

I The Royal Hospital, Chelsea, som byggdes 
1682-89, finns ännu stensättningar i Figure 
Court som omnämns i räkenskaper från 1686 
och 1688 (stenarna är ungefär 43 cm i fyrkant; 
Wren Soc. vol. XIX s. 71; Dean 1959, s. 51). En
ligt Works accounts från 1686 och 1687 använ
des en mängd Denmark stone i både Wren's 
Chapel, mellan pelare och bakom altaret, och 
i Chapel Court, i golv och gångar i Whitehall 
Palace (Wren Soc. vol. VII s. 118, 126-7). Bygg
naden brann ner redan 1698. 

Ett litet antal grå golvstenar av ortoceratit
kalksten ligger i ett grått och vitt mönstrat golv 
i The Painted Hall i The Royal Hospital, Green
wich. De grå stenarna är av olika stentyper och 
det förefaller som om golvet lagts med sten 
från olika kaller som sekundärt använts här. 
Wrens byggnadsarbeten i Greenwich började 
1698 och The Painted Hall fullbordades 1703. 
I protokollsboken för 1704 finns följande an
teckning: »Order, att den Stora Hallen görs fär
dig på följande sätt... att stenläggningen där (i 
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Fig. 2. Orangeriet i The King's Apartments i Hampton Court Palace med det nypolerade orginalgolvet av 
Ölandsflisor i rött och grått schackmönster från 1690-talet. - The Orangery in lhe King's Apartments in 
Hampton Court Palace with a newly polished original floor of Öland stone in red and grey chequer pattern 
from the 1690s. Crown Copyright. Historie Royal Palaces. Photograph Jan Baldwin, JBORA. 

Kupolen) skall vara svensk Michells» (Wren 
Soc. vol. VI s. 48). Golvet under kupolen är 
idag av svart och vit marmor, men kanske är 
ortoceratitkalkstenen i den stora hallen vad 
som finns kvar av ett golv som det Wren be
ställde. Slutligen finns en anteckning att i 
Windsor Castle golvet i S:t Georges Hall var av 
»svensk marmor och Purbeck Michells lagda 
tillsammans» i en rekonstruktion som blev fär
dig omkring 1680, och att i Horn Court 1707-8 
användes »blå och röd svensk marmor» i en 
stensättning (Colvin 1963 s. 13, 327, 334). Jag 
har ingen kunskap om huruvida stensättning
arna finns kvar idag eller om stentypen finns 
någon annanstans i Windsor Castle. 

Viktigast i det här sammanhanget är Hamp
ton Court Palace där stora ursprungliga sten
sättningar av ortoceratitkalksten finns bevarade 

i de delar av palatset som uppfördes av Wren 
mellan 1689 och 1702. Pelargången i Fountain 
Court har stenlagda golv i mönster av rött och 
grått med många olika och finstämda mellan
liggande toner. Golven är uppdelade i bårder 
med fält i rektangulära, triangulära eller ore
gelbundna former. Man har nyligen under re
noveringen av den del av palatset som kallas 
The Kings Apartnumts avtäckt ett magnifikt golv 
i Orangeriet av röda och grå Ölandsflisor i 
.schackmönster. Golvet har legat väl skyddat se
dan det först lagts på plats 1699 och alla ste
narna är original, men ytan har slipats om un
der renoveringen och är nu mycket glansig. 
Golvet i The Queen 's staircase och i andra om
råden och korridorer, samt även en del sten
sättningar utomhus, är lagda med samma sten 
fast i enklare mönster. Där golvflisorna nyligen 
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har bytts ut med sten från Brunflo i Jämtland 
kan man tydligt se skillnaden mellan den ur-
sprunliga stenen och det geologiskt likartade 
men mindre attraktiva materialet. (Levererat 
av j . Whitehead and Sons, Imperial Works.) 

De månatliga räkenskaperna för Wrens 
byggnadsarbete vid Hampton Court finns be
varade endast till 1692 och det finns inga de
taljer angående inköpet av den här typen av 
sten. Det finns endast en notering i en kost
nadsberäkning till avslutningen av The new 
Quadrangle at Hampton Court inlämnad till 
The Office of Works och antagligen från 1693 
»... med en extra summa av 3 225 pund för 
stenläggning i marmor av gården, korridorer 
och pelargång ...»(Colvin 1963 s. 162 och PRO 
WORK 6 /2 F39). I en pipe roll från 1699 an
gående arbete i trädgården noteras följande: 
»Stenarbete vid trappan i trädgården och för 
leverans av ett antal fot svenska och danska fli
sor till husets framsida ...» (Wren Soc. vol. IV s. 
37). Den stenläggningen finns kvar och består 
idag av röd ortoceratitkalksten tillsammans 
med ljusa stenar av annan typ. 

Kan det finnas någon förklaring till varför 
sten som har sitt ursprung i Sverige, och troli
gen kommer från Öland, skulle kallas »Dansk»? 
Där golvsten som beskrivs som svensk eller 
dansk finns in situ i S:t Paulskatedralen var 
svenska flisor grå ortoceratitkalksten. I Chdsea 
Hospital befanns danska flisor utgöras av 
samma stensort lagda i alternativt grå och röda 
färger. Dansk sten beskrivs i räkenskaperna 
som röd i ett fall, men i Windsor Castle beskrivs 
svensk sten som blå och röd. Det är därför 
ingen tvekan om att en ortoceratitkalksten som 
kunde vara både grå och röd betecknades som 
antingen svensk eller dansk. 

I ett fall nämns Ölandsflisor vid namn. Det 
gäller golvet i den Danska Kyrkan, Wellhouse 
Square (Marine Square), Stepney, som byggdes 
1694-96 för den danska och norska försam
lingen i London som hade växt sig stor genom 
handeln med trä och annat byggnadsmaterial 
efter branden (Wolff 1802; Faber 1915). Kyr
kan uppfördes i nära samarbete med Wren och 
hans byggmästarlag och i liknande stil som de 
återuppbyggda församlingskyrkorna. Arkitek
ten var Caius Gabriel Cibber, församlingsäldste 
i det danska samfundet i London (Wren Soc. 

vol. XVII, s. 80, pl. ix). Omkring 1759 lades 
»golvet av Ölandsflisor» om med svart och vit 
marmor. (Faber 1915 s. 60, 100. Faber uppger 
inte någon källa för användningen av beteck
ningen »Ölandsflisor», men hans bok anses 
auktoritativ.) Ett manuskript i The British Lib
rary är en redogörelse för kyrkans byggnads
kostnader (Add MS 37232 R, också i Notes and 
Qeries, ser. 9, vol. 5, s. 492). »Flisor att lägga på 
golvet» för den moderata summan av £13.1.4 
passar väl med priserna för de svenska flisorna 
annorstädes. Kyrkan revs 1868. 

Caius Gabriel Cibber var en av sin tids mest 
uppskattade skulptörer och stod Christopher 
Wren nära. Han samarbetade med honom från 
hans första uppdrag som arkitekt (The Shel-
donian Theatre , Oxford och Pembroke Col
lege Chapel, Cambridge) och hans skulpturer 
och dekorationer pryder fortfarande t.ex. S:t 
Pauls-katedralen och Hampton Court Palace. 
Han utförde relieferna på plinten till The Mo
numen t som markerar platsen där 1666 års 
brand började. Cibber var dansk, född i Flens
burg, Schleswig 1630. Han studerade skulptur 
i Rom och tillbringade någon tid i Holland där 
han arbetade för J o h n Stone, medlem av en 
framstående familj i London av arkitekter, sten
huggare och skulptörer, som flytt England un
der Cromwells revolution. Vid restaurationen 
av kungadömet följde Cibber med honom till 
London där han var verksam till sin död 1700 
(Faber 1926). Dr Solve Göranson från Kultur
geografiska Institutionen vid Uppsala Univer
sitet, som jag korresponderade med härom, 
skrev i ett brev: »Min teori är att det kan ha va
rit Cibber som riktat Wrens uppmärksamhet på 
Ölandsstenens förträfflighet som golvflisor. 
Cibber måste ha känt till Ölandsstenen från sin 
barndoms Danmark, och det är väl helt natur
ligt att Wren kallat den för Danmarkssten, om 
han eller Cibber låtit beställa den i Danmark.» 
(2.6.1978) 

Längre än så kan man nog inte komma på 
den här vägen. Jag kommer emellertid i det föl
jande att visa att det inte finns något som talar 
för att stenen beställdes i Danmark. Men att 
Cibber stod bakom beslutet att använda 
Ölandssten kan man nog hålla för sannolikt, 
under sin tid i Holland hade han ju goda möj
ligheter att se den där populära Ölandsstenen. 
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Fig. 3. Hampton Court Pa
lace. Fontänen i Fountain 
Court sedd från pelar
gången med stenläggning av 
Ölandssten i förgrunden. 
Foto förf. - Hampton Court 
Palace. The fountain in 
Fountain Court seen from 
the cloisters with pavement 
of Öland stone in the fore-
ground. 

Jag har redan några gånger använt uttrycket 
»sannolikt från Öland» om flisornas ursprung. 
För att stödja den uppfattningen kan jag i 
första hand relatera vad som kan läsas ut av de 
stenprover som granskats av specialister. Den 
första identifikationen av ortoceratitkalksten 
som utfördes på The Institute of Geological 
Sciences baserades, som redan nämnts, på sten
prover från tre olika fynd. Vi har redan beskri
vit s tenarna från utgrävningen av Christ 
Church, Newgate Street. Man hade emellertid 
även mottagit ytterligare två exempel på sten 

av samma sort. Stenarna från S:tJohn-the-Less, 
Had ldgh , Essex kom fram vid reparationsar
beten 1972. Ett golv med ungefär trettiofem 
fyrkantiga stenplattor (33-35 cm i kvadrat) 
upptäcktes cirka 15 cm under det nuvarande 
golvet i koret. Det bestod av röda och grå plat
tor i schackbrädsmönster som lagts i fin sand. 
Golvets ålder kan inte säkert bestämmas. A. J. 
Morley, kyrkans pastor, förklarar i sin korre
spondens med The Institute of Geological Sci
ences att sanden under golvplattorna innehöll 
en d d fragment av medeltida kakel etc. och att 
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de som utförde undersökningen hade den 
uppfattningen att golvet var gammalt. Det är 
nog troligt, men man kan endast säkert säga att 
det måste vara äldre än 1854. Trettio stenar har 
lagts om i kyrkans nya golv. Det tredje provet 
kom från en stenläggning i Mannington Hall, 
Norfolk, som bestod av cirka sjuttio fyrkantiga 
röda stenar ullagda framför en trädgårdspavil
jong från 1864 (storleken varierar mellan 35,5 
och 40,5 cm i kvadrat). Proverna sändes då ste
narna lades om i en terrass 1970. Ägaren tror 
att s tenarna ursprungligen kan ha legat an
tingen i huset eller i den närliggande kyrkan -
förfallen sedan 1750 - och att de fått sekundär 
användning i samband med byggandet av träd
gårdspaviljongen. Stenproverna skickades till 
Prof. Jaanusson vid Naturhistoriska Riksmu
seet. I ett brev till The Institute of Geological 
Sciences förklarar Jaanusson att proverna är or
toceratitkalksten och sannolikt från Öland. Jag 
har redan nämnt att flisor och fragment som 
jag fann i S:t Paulskatedralens trädgård och un
der den stora trappan har beskrivits som 
»mycket lik svensk ortoceratitkalksten». Några 
av dessa hade på baksidan en liten grund ur
gröpning, och det hade också några av de ste
nar som fanns tillgängliga att se på undersidan 
i Hadleigh Church. Det är den detaljen som 
jag anser styrka att s tenarna slipats på en 
öländsk skurkvarn. Göransson (1975) beskri
ver den öländska anordningen för att slipa 
(skura) golvsten: 

Skurkvarnen bestod av pä marken i ring lagda sten-
plattor som slipades släta med sand och vatten ge
nom att löparstenar släpades över skurringen. De ro
terade kring dubbar fastade under radiellt i kvarnen 
anbragta åsar eller stockar, som drogs runt av oxar el
ler hästar. (S. 72.) 

Det är på löparstenarnas baksida som en liten 
urgröpning linns där dubbarna grep tag i ste
nen. Då det endast är ett visst antal stenar som 
tjänar som löpare kan man endast räkna med 
att finna ett mindre antal flisor med sådana 
baksidor. Man kan inte säkert veta om skurkvar
nen är en originaluppfinning på Öland. Man 
har under utgrävningar i Köping funnit rester 
av vad som kanske kan identifieras som en 
skurkvarn från 1100 talet (Hagberg 1972-73, 
s. 209). Golvsten producerades på Öland un

der sen medeltid (och utskeppades från Kal
mar) men om skurkvarnen var i bruk då kan 
man inte bevisa, så länge man inte säkert kan 
datera slipad golvsten av öländsk proveniens 
till ett så tidigt skede. Ordet »skurkvarn» finns 
emellertid belagt från 1639/40, och det är un
der 1600-talets andra hälft som stenproduktio-
nen på Öland når sin höjdpunkt med kronans 
stenbrott i Dälje och ett uppsving i allmogens 
golvstensproduktion. Skurkvarnen måste ha 
spelat en avgörande roll för att göra den stora 
produktionen möjlig. Drottning Kristina hade 
bland annat fått Oland som underhållsland, 
och hennes bankirfirma i Hamburg, portugi
serna Teixdra, fann i den skurade Ölandsste
nen en inkomstbringande produkt (Göransson 
1975, s. 72-5). 

Ortoceratitkalksten förekommer på andra 
håll i Sverige, i Västergötland, Närke, Öster
götland, Dalarna och Jämtland, och det är 
kanske värt att ställa frågan om stenen kunde 
ha kommit någon annanstans ifrån. Där kalk
sten av den här typen förekommer har den all
lid använts lokalt för en mängd ändamål. Så är 
stenindustrin på Kinnekulle, till exempel, 
mycket gammal och omfattande. Skurkvarnar 
finns här belagda från 1700-talet, men det finns 
inte något i litteraturen som tyder på att sten 
härifrån exporterades i äldre tid (Anderson 
1976). Skurverk användes i stenbrotten i Yx-
htilt under 1800-talet (Julin 1963), men varken 
här eller på andra håll i Närke och Östergöt
land finns belägg för export av sten. Det är 
emellertid ibland viktigt att också notera vad 
som inte nämnts. I en beskrivning av Linkö
pings län (Tham 1854 s. 283) presenteras till 
exempel detaljerade listor över handelsvaror 
av lokala produkter som exporterades såväl till 
Östersjöländerna som till övriga Europa. Där 
nämns emellertid ingenting om stenprodukter 
trots att ortoceratitkalkstenen i länet beskrivs 
som ett »såsom byggnadsten, trottoirsten, o.s.v. 
särdeles lämpligt material» (s. 55). Jag har re
dan nämnt att ortoceratitkalksten från Brunflo 
i Jämtland sedan andra världskriget har använts 
för att reparera gamla stenläggningar av 
Olandssten i London. Den har en tydligt mör
kare färgsättning och, alldeles oavsett att man 
inte kan tänka sig en export från en så avlägset 
liggande ort under 1600-talet, kan Brunfloste-
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Fig. 4. Hampton Court Pa
lace. Pelargången i Foun
tain Court. Ett fält där fli
sorna lagts om med sten 
frän Brunflo har en något 
mörkare färgsättning. Foto 
förf. - Hampton Court Pa
lace. The cloisters in Foun
tain Court. One panel has 
been replaced with the so
mewhat darker stones from 
Brunflo. 

nen inte komma i fråga här. Så man kan nog 
med säkerhet hävda att den ortoceratitkalksten 
som användes i Wrens London kom från 
Öland. 

Öland är en enda stor kalkstensklippa och 
den lättbrutna stenen har i alla tider varit en 
viktig tillgång. Med kristendomen kom kyrko
byggen och stenbrytningen blev en industri. 
Under medeltiden exporterades den runt Ös
tersjön och särskilt till Nordtyskland under 
Hansans kontroll. Det var under Vasatiden som 
kronans stenbrott, Dälje, vid Horns udde ut

vecklades och därifrån hämtades mycket sten 
till t.ex. Borgholms, Kalmars och Nyköpings 
slottsbyggen och exporten var fortfarande 
mycket stor. Stenbrytningen i kronans sten
brott såväl som den bönderna idkade låg under 
kronans och gillets i Kalmar kontroll. Från 
1600-talets början måste golvstenen hålla stan
dardiserade storlekar som Linné skriver om i 
sin Öländska Resa 1741. 

Storlekarna av golvstenarna var fyrahanda slag a) aln
sten eller 3 kvarters sten av 3 kvarters i längd och 
bredd, b) kronalnsten av 4 kvarter i längd och bredd, 
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c) finnalnsten av 1 1/2 kvarter i längd och bredd, 
altså minst, d) sexhuggare av 6 kvarters längd och 3 
kvarters bredd (12 Juni Pesnäs). 

Måttenheten är här en aln, som 1604 hade 
blivit svensk standard med en längd av 
59,3802 cm och som ersatte de varierande 
lokala måtten som gällde i olika provinser. Den 
uppdelades i 2 fot eller 4 kvarter. Översatt till 
metersystem blir stenarnas storlekar ungefär 
alnsten 45x45 cm, kronalnsten 60x60 cm, finn
alnsten 30x30 cm (här är Linné oredig, från 
andra källor vet vi att de var en halv aln i fyr
kant) och sexhuggare 90x45 cm. En aln upp
delad i två fot var en nordeuropeisk måttenhet. 
I England var ell ett mått som från slutet av 
1100-talet motsvarar den nuvarande yard, alltså 
tre fot lång. Den engelska måttenheten ell an
vändes speciellt för att mäta textilier (Grierson 
1872). Sten mättes i fot, flisor i kvadrat yard, 
alltså 3x3 fot (Salmon 1734, s. 53, 61). När där
för Ölandsstenen användes i England kunde 
de standardiserade svenska storlekarna lätt nog 
räknas om i fot (en engelsk fot är 30,48 cm, 
den svenska 29,69 cm). 

Mot slutet av 1500-talet blev det Holland 
som dominerade den baltiska handeln med 
Amsterdam som centrum. Salt, vin, kryddor 
och textilier hämtades från Frankrike och Por
tugal och lastades om i Amsterdam varifrån 
framför allt saltet skeppades vidare till Öster
sjöländerna. Där hämtade man jä rn och kop
par från Sverige, beck och tjära från Finland, 
timmer, lin och hampa från Baltikum och 
spannmål från Danzig. En del av dessa varor 
lastades sedan om i Amsterdam för den korta 
seglatsen till England. Fartyg gick ofta i ballast 
till Östersjön, men tullfri ballast kunde bestå av 
varor som taktegel, tegelsten, sand och bygg
nadssten. (Christensen 1941. Ballastgodsets roll 
diskuteras bl.a. i Christensen op. cit. s. 374 och 
Davis 1964, s. 180, 223, 253, 262, 313, 369.) 
Varor från Österjöländerna nådde därför Eng
land via Holland. 1579 bildade emellertid köp
män i London ett handelskompani, The East-
land Company, för att handla direkt med 
Norge, Sverige, Danmark och Baltikum (the 
East Country). Hamnstaden Narva hade redan 
tidigare blivit del av Muskovykompaniets terri
torium (Barty-King 1977). Hollands maktställ
ning i Östersjöområdet minskade gradvis un

der 1600-talets lopp, som ett resultat av bland 
annat det trettioåriga krigets inflytande på 
maktbalansen i Europa. Det var oroliga tider 
med revolution i England, flera krig mellan 
England och Holland, mellan Frankrike och 
Holland och mellan Sverige och Danmark. 
Detta kan jag inte gå in på närmare men han
deln med de blygsamma Ölandsflisorna påver
kades nog inte så mycket av maktpolitik som av 
branden i London, vilken blev anledningen till 
att de hämtades från Östersjöområdet tillsam
mans med stora mängder annan materiel för 
uppbyggnadsarbetet. Att handeln med Öster
sjöområdets produkter under den senare de
len av 1600-talet bedrevs direkt från England, 
först genom Eastlandkompaniet, och mot slu
tet av seklet fritt av vem som helst, berodde på 
ny lagstiftning som gick ut på att import kunde 
ske endast på engelska kölar eller på fartyg från 
varans producentland. Vid 1700-talets början 
hade situationen ändrats och många av Öster
sjöområdets tidigare så begärliga produkter 
hämtade engelska fartyg nu från de nyetable-
rade nordamerikanska besittningarna (Barty-
King 1977; se också Åström 1960 för en utför
lig och auktoritativ redovisning av den anglo-
baltiska handeln) . 

Eftersom de baltiska hamnarna frös till un
der vintern hann man som regel endast med 
två resor om året. Fartyg seglade från England 
i mars månad och återvände med last under 
sommaren. Från nästa tur kom de tillbaka i 
början av december. De engelska köpmännen 
hade faktorer i Östersjöländernas hamnar. Få 
köpmän kunde tillhandahålla en full lasl med 
varor för utresan och de chartrade sällan ett 
helt fartyg. De flesta hade en last av styckegods 
på utresan, särskilt salt och vin, eller gick i bal
last. På hemresan hade de partier av baltiskt 
gods som lastats av ett antal olika faktorer (Da
vis 1962 s. 211-227). En engelsman i Stock
holm, John Robinson, präst vid Engelska Am
bassaden, och senare Envoy Extraordinary vid 
det svenska hovet, beskriver 1694 den anglo-
baltiska handeln i perioden efter freden i Ros
kilde 1658: 

Sedan dess har deras handel liksom vår egen mycket 
utvidgats ... och varor har transporterats antingen av 
båda parter eller av den ena eller andra parten be
roende på de olika omständigheterna. När Sverige 
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Fig. 5. »Ölandsspik», det för Ölands ortoceratitkalksten typiska fossilel på en golvplatta i Hampton Court Pa
lace. Foto förf. - "Öland nails", the typical fossil in orthoceras limestone from Öland on a floor flag in Hamp
ton Court Palace. 

ligger i krig får engelska skepp hela frakten, men i 
fredstid är förmånerna så stora på den svenska sidan 
och köpmännen sä gynnade av tullfrihet för svenska 
fartyg att engelska skepp inte kan användas i den 
handeln annat än när det inte finns tillräckligt med 
fartyg för att transportera deras eget gods. (Robin
son 1964, 61-63.) 

Fast engelska köpmän ofta beklagade sig över 
de svåra hinder de mötte i Sverige, så var det en 
lönande handel i vilken de spelade en viktig 
roll: 

Handeln i Sverige har alltid legat i främlingarnas 
händer, då de flesta svenskar varken har förmåga el
ler energi, och alla saknar medel att driva den. Utan 
kredit från utlandet kan de inte hålla sina järnverk 
gående; därför gör de upp kontrakt i början av vin
tern med engelska eller andra utländska faktorer 
som dä ger avsevärda summor i förskott och tar be
sittning av järnet till sommaren. (Robinson 1694 s. 
148-149.) 

Det är mot den bakgrunden vi måste se an
komsten av Ölandsflisor, i små kvantiteter, las
tade tillsammans med mer dyrbara varor, 
kanske ibland som ballastgods som skeppades 
till ett billigt pris. 

De svenska tullräkenskaperna för senare de
len av 1600-talet och början av 1700-talet har 
inte bevarats, men en del samtida bearbet
ningar som bygger på det nu försvunna mate
rialet finns för en del år inom tidsintervallet. 
Upplysningarna gäller olika typer gods som ex
porteras från vissa hamnar, men anger inte de
ras destination. Stenprodukter inkluderar både 
rå och slipad Ölandssten samt golvsten mätt i 
alnar. Fast Ölandssten exporterades från de 
flesta östkusthamnarna utgjorde den en liten 
del av den totala exporten utom i Kalmar som 
var den huvudsakliga utskeppningshamnen för 
öns produkter (Boéthius & Heckscher 1938). 
Det kan nämnas som en kuriositet att några 
poster i bolagsräkenskaper från Göteborg visar 
att Ölandssten skeppades även därifrån till 
Frankrike, Holland, Spanien och Portugal 
(Lind 1923, åren 1665 och 1695). 

Öresundslullens räkenskaper är en viktig 
källa för information om den baltiska handeln. 
Tullen togs upp från 1429 till 1857 vid Helsing
ör och emedan Öresunds båda stränder till-
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hörde Danmark under den period som är re
levant här kunde Danmark kontrollera sjöfar
ten både till och från Östersjön. Räkenskaper 
som täcker perioden 1429 till 1660 har publi
cerats i en redigerad form av N. E. Bång 
(1906-33). Publikation av perioden 1660-1783 
påbörjades av Dr Bång, men avslutades efter 
hennes död av Dr K. Korst (1933-1953). Ori
ginalen är inte lätt tillgängliga, och de siffror 
och påståenden som följer baseras därför på 
de publicerade källorna (med stor hjälp från 
Dr Olof Olsen som jag är stort tack skyldig). 
Räkenskaperna nämner flera sorters stenvaror 
inklusive slipsten, gravsten, golvsten och 
Ölandssten. I det här sammanhanget har jag 
endast noterat laster som beskrivs som Ölands
sten eller golvsten från Sverige. De senare kan 
antas sannolikt också vara Olandssten, fast 
några kan tänkas gälla gotländska stenflisor. 
(Även i Danmark är man ibland konfunderad 
när det gäller Ölandsstenens ursprung. De 
stora gravhällar som ofta kallas »gullandske fli-
ser» är till en stor del Olandssten som skeppa
des till Danmark via Gotland, som till 1645 till
hörde Danmark. Den gotländska kalkstenen, 
som också finns som gravhällar i Danmark, kan 
inte till utseendet förväxlas med ortoceratit-
kalkstenen från Öland.) Måttenheten för så
dana varor är med få undantag alnar. I be
dömningen av Öresundstullens uppgifter får 
man inte glömma att svenska varor på svenska 
kölar gick tullfria genom Sundet och notera
des som regel inte. I redovisningen för perio
den fram till 1660 kan man avläsa att Ölands
sten exporterades på fårtyg från huvudsakligen 
Holland, Pommern och Lubeck men destina-
tionen anges inte. För perioden efter 1660 re
dovisas materialet på annat sätt. Detaljerade lis
tor av en utvald grupp av de vanligaste varorna 
noteras för varje år, medan listor av alla typer 
varor redovisas endast vart tionde år. Stenpro-
dukter tillhör den senare kategorien, data an
gående export till England av Ölandssten eller 
golvsten är därför tillgängliga med tio års in
tervaller och där förekommer de också regel
bundet från 1670 framöver. Siffrorna gäller las
ter på engelska fartyg och varierar från några 
hundra alnar till den högsta siffran, 7 300 alnar 
år 1700. Av hela den mängd av Ölandssten och 
golvsten som redovisas i de publicerade räken

skaperna kan man också utläsa att endast en 
mindre del gick direkt till England medan det 
mesta gick till Holland där Ölandsflisor använ
des under 1600-talet i stora mängder i Amster
dams patricierhus, i palats och som gravstenar. 
Slinger et al. (1980 s. 78, 4.9) påstår vidare: 
»Baltiska sjöfarare (från Holland) tog med sig 
den här stenen som ballast för att bättre stabi
lisera sina fartyg med deras lätta last.» (Mitt 
tack för information och översättning går till 
Dr C. E. S. Arps i Rijksmuseum van Geologie en 
Mineralogie, Leiden.) 

Med tanke på vad Robinson skrev om den 
anglo-baltiska handeln under den här perio
den, så kan man dra den slutsatsen att Ölands
stenen tidvis exporterades i huvudsak på 
svenska fartyg. Svenska fartyg med svenska las
ter som gick tullfritt genom Öresund uppen
barar sig därmot i de engelska tullböckerna. 
Dokumenterade uppgifter från den engelska 
tullens räkenskaper finns tillgängliga i två for
mer (Clark 1938; se också Äström 1965 där 
dessa källor diskuteras i detalj). The Inspector 
Generafs Ledgers är ett sammandrag av export 
och import som kompilerades årligen från 
1696 på grundval av upplysningar från olika 
hamnar. Golvsten ges olika namn i liggarna 
som t.ex. flisor, sten- eller marmorplattor. Man 
kan inle säkert skilja på sten från Öland och 
sten för samma ändamål med annat ursprung, 
men sten från Sverige mätt i alnar snarare än 
fot är troligen från Öland; det är, som vi redan 
sett, en ovanlig måttenhet för sten i England. 
Där kvantiteten ges i stycken eller värde i pund, 
är identifikationen mer osäker. Under 1697/98 
importerades 4 930 alnar golvsten till London 
från Sverige i engelska fartyg och 1 334 alnar i 
utländska fartyg. Golvsten från Sverige förteck
nas ytterligare i liggarna 1699/1700, 1705-09 
och 1719/20. För året 1707-08 är måttenheten 
åter alnar, men annars finns i dessa böcker inga 
mått angivna eller också anges kvantitet i 
stycken (PRO CUST 2 / 3 ) . Man kan vidare ut
läsa ur de årliga sammandragen att golvsten 
också kom till London från Baltikum, Ryssland, 
Tyskland och Italien och att de största kvanti
teterna kom från Holland, under året 1697/98, 
t.ex. 1 630 golvstenar i engelska fartyg och 
23 550 i utländska fartyg. 

Den andra källan är själva tullböckerna från 
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The Port of London. Vissa böcker finns beva
rade från per ioden 1565 till 1698 men med 
många luckor och de är också i mycket dålig 
kondition. Jag hade endast möjlighet att rätt yt
ligt granska några av dem. Den information 
som man kan hämta där har vissa begräns
ningar. Tullskrivaren tycks oftast ha noterat en
dast större laster medan mindre partier endast 
listas ibland och på slump. Medan jag ögnade 
igenom två sådana böcker fann jag emellertid 
några exempel på import av golvsten från 
svenska hamnar, i november 1685 t.ex. impor
terade Jeff Nightingale och John Kroger golv
sten som mättes i alnar från Sverige och den 
29 Januari 1697 importerade Tho. Hawes 3 300 
alnar golvsten och 20 plattor från Stockholm 
(PRO E190, 133 /1 , 15g/6) . Jeff Nightingale 
och Thomas Hawes var medlemmar av East-
landskompaniet och finns upptagna i The 
Little London Directory of 1677 med adress i 
Clement's Lane, ett skandinaviskt kvarter (Hin
ton 1959, not 41, Appendix C). John Kroger, 
som också förekommer i samband med andra 
skeppslaster från Stockholm och Kalmar finns 
inte upptagen som medlem av kompaniet, men 
hans affärsadress, Waping, Execution Dock in 
the East-walk Exchange i The little London 
Directory, tyder på att han var verksam i det 
skandinaviska samfundet. Det har inte varit 
möjligt att verifiera uppgifter om en agent för 
»svensk marmor», Peter Barr, men han är 
kanske samma person som den Peter Barr som 
finns upptagen i The Little London Directory 
som en köpman i Austin-Friars, att holländskt 
kvarter (The Wren Society, vol. XIX, s. 48 och 
Robinson & Adams 1935 s. 134). Han var inte 
medlem i Eastlandkompaniet, men hans namn 
förekommer i samband med varor från konti
nenten och Nordamerika i tullböcker från 
1684/85. Om man accepterar hans association 
med svensk marmor - alltså Ölandssten - kan 
det kanske styrka spekulationer som gjorts 
ovan, att Ölandsstenar också kom till England 
via Holland. 

Sedan jag publicerade det här materialet 
(Wilson 1983) har listan av Ölandsstenar i Eng
land från 1600- och 1700-talen blivit längre. Dr 
Eric Robinson i University College London, 
som är särskilt intresserad av byggnadssten, har 
bidragit med flera nya exempel. Det var t.ex. 

han som kände igen Ölandsstenar i portalen 
till Kenwood House på Hampstead Heath 
i London, och upptäckte en gravsten (c. 90x 
180 cm) av samma material på den närbelägna 
gamla kyrkogården vid S:t John-at-Hampstead 
(tyvärr odaterbar då inskriften helt utplånats). 
Norra portalen i Kenwood House är en till
byggnad av arkitekten Robert Adams under 
1760-talet. De flesta flisorna är rektangulära, 
40-42 cm breda och den längsta c. 147 cm; 
några få är 42 cm i fyrkant. Ingen dokumenta
tion finns angående stenläggningen här. Un
der en exkursion till katedralen i Winchester, 
där man har en lista på de olika stensorter som 
kan identifieras i katedralen, fann Dr Robin
son att två gravstenar med »belemniter» i själva 
verket var Ölandsstenar med stora ortocera-
titfossiler. Gravstenarna var daterade 1683. 
Charles II gav Wren i uppdrag att uppföra ett 
palats i Winchester och arbete pågick där mel
lan 1683 och 1685. Byggnaden avslutades emel
lertid aldrig och man kan kanske tänka sig att 
Wren hade lagt in ett lager av Ölandssten som, 
när den inte behövdes i palatsbygget, fick an
vändning i katedralen - god sten slösar man 
inte med. 

Dr Martyn Owen tyckte sig känna igen orto
ceratitkalksten i golvet i kapellet i Petworth 
House, Sussex. Jag fann där ett golv lagt med 
stenplattor (cirka 50 cm i fyrkant) i ett diago
nalt rutmönster omslutet av en kant av samma 
stensort. Det bonade golvet är nu mycket 
mörkt, men man kan ändå se de stora ortoce-
ratitskalen och att de ursprungliga färgerna var 
inte bara rent röda eller grå stenar, utan att där 
finns många färgskiftningar - så som också var 
fallet i Hampton Court. Huset Palace. och ka
pellet går tillbaka till 1200-talet, men det blev 
emellertid ombyggt och renoverat 1688-96, 
och det finns i Petworth House arkiv två poster 
som refererar till »stenläggning i kapellet» 
29 augusti och 12 september 1691 (PHA 22g-
236, West Sussex Record Office). Stensorten 
nämns inte, och arkitektens namn är inte känt, 
men namnen på flera hantverkare som var en
gagerade i ombyggnadsarbetet på Petworth 
känner man igen från andra av Wrens bygg
nadsprojekt. Man kan spekulera att, som en 
konsekvens av The Rebuilding Act, hantver
kare som flyttat till London för att delta i upp-
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byggnadsarbetet efter branden senare åter
vände till provinsen med sina nya tekniker och 
färdigheter. 

Däremot är det omöjligt att hitta något sam
band mellan Wren och hans byggmästare när 
det gäller ett liknande golv i Speke Hall, nära 
Liverpool. Golvet ligger i den stora hallen och 
består av flisor (42-43 cm i fyrkant) av ortoce
ratitkalksten i varierade toner av den röda och 
grå typen lagda i ett ungefärligt schackmöns
ter. Det är inget tvivel om att golvet ser »gam
malt» ut. Det blev restaurerat under tidigt 1800-
tal, men om dess tidigare historia vet man intet. 
Jag har inte hittat något annat exempel på 
Ölandssten i den l andsdden , men att Speke 
Hall ligger nära en viktig hamn kan kanske vara 
av betydelse. 

Det senast daterade exemplet på stenens an
vändning i England är Somerset House i Lon
don. I porthuset till ingången från The Strand, 
som nyligen lagts om i huvudsak med Brun-
floflisor, fanns tidigare flisor av Ölandssten, av 
vilka en del fortfarande finns kvar både i por
ten och på gården. Vi vet att 1779, stenhugga
ren John Gilliam fick betalt för att lägga »sli
pad dansk och svensk golvsten» (CHA 3/1-3, 
Royal Institute of British Architects Library; jag 
är Prof. Kauffmann, Courtauld Institute of Art 
stort tack skyldig för den upplysningen). Arki
tekten var Sir William Chambers (1723-1796). 
Han var av skotsk famil, född i Stockholm, till
bringade barndomen i Göteborg, gick i skola i 
England och gick sedan till sjöss med Svenska 
Ostindiska Kompaniet. William Chambers blev 
en eminent arkitekt. Det sägs om honom att 
han kände sig som svensk och talade svenska 
flytande, och det hade varit roligt om man 
kunde säga att det säkert var därför han ville ha 
Ölandsstenar i Somerset House-portalen. Jag 
får nöja mig med att citera från Prof. Kauff-
manns brev i saken: »Sedan det har blivit eta
blerat att svensk sten redan användes här i lan
det som stenläggning under den senare delen 
av 1700-talet är det antagligen inte nödvändigt 
att se ett sammanhang mellan stenens använd
ning i Somerset House och Chambers svenska 
förbindelser, fastän jag tar för givet att han, som 
arkitekt, måste ha specificerat den» (19 Okto
ber 1994). Egentligen behöver jag kanske 
vända på frågan varför Ölandsstenen användes 

i England under cirka en hundraårsperiod och 
i stället undra över varför man slutade använda 
den, den är ju ett utmärkt material som har be
hållit sin popularitet i Skandinavien. Från 1700-
talets början gick emellertid den anglo-baltiska 
handeln tillbaka och det var i huvudsak j ä rn 
som exporterades till England. På Öland deci
merade pesten 1710 befolkningen med en 
tredjedel och s tenproduktionen blev aldrig 
igen så stor som den varit under 1600-talets se
nare decennier. Man får anta att det inte längre 
var ekonomiskt att ta med små laster av billig 
sten. Ölandsstenen kom till England som ett 
resultat av ett plötsligt uppkommet behov av 
byggnadsmaterial efter den stora branden i 
London. Då behovet inte längre var så akut, 
kunde man utnyttja de inhemska resurserna 
och den utmärkta sten som kunde importeras 
från Kontinenten. Men då man, som redan 
sagts, inte slösar med god sten, så föreställer jag 
mig att det fanns lager av Ölandssten i England 
som kom till användning kanske långt senare, 
som t.ex. i Hadleigh Church, i Speke Hall eller 
i Kenwood House och att den också fick se
kundär användning som till exempel flisorna 
i Mannington Halls terrass. Man kan när det 
gäller områden nära östkustens hamnar inte 
utesluta att stenen kom direkt dit i samband 
med importen av svensktjärn, som inte bara 
gick till London utan också till Hull, Newcastle 
och Kings Lynn och sedan distribuerades ut
efter kusten tillsammans med annat tungt gods, 
i synnerhet byggnadsmaterial (Willan 1938, 
s. 55 ff.). 

När jag började den här undersökningen 
fanns i Sloan Street, London, ett fint modernt 
exempel på en hel affärsinteriör och fasad av 
högpolerad röd Ölandssten (från Öland-Sand
viks Bruks AB för Henning Glahn Ltd.). Den 
finns där inte längre, men jag är säker på att 
stenen därifrån kommer att dyka upp igen och 
om hundra år fortfarande konfundera den 
engelska betraktaren med sina långa »Ölands-
spikar». 
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