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Förord 


Denna kombinerade byggnadsstens- och 
skadebildsatlas ingår i en riksomfattan
de inventering av stenmaterial och ska
dor på kulturhistoriskt viktiga bygg1~ader 
med exponerad och bearbetad natursten . 

När nordiskt samarbete kring luftför
oreningarnas inverkan på kulturföremål 
inleddes 1987 utsågs natursten till ett av 
fyra delområden som skulle prioriteras. 
Vid ett första möte i Stockholm, med se
nare uppföljning i Raadvad utanför Kö
penhamn, diskuterades en delvis gemen
sam nordisk aktionsplan för att restaure
ra och vårda natursten i byggnader och 
skulptural utsmyckning. Det visade sig 
finnas både likheter och skil lnader be
träffande material och åtgärder mellan 
länderna. 

Då vi i Sverige just påbörjat en lands
omfattande inventerings- och konserve
ringskampanj, föll det sig naturligt att 
Sverige skulle utarbeta en skadebildsat
las med hänsyn till svenska bergarter. En 
samnordisk kommitte bildades i maj 
1991 i Trondheim. Den svenska skade
bildsatlasen skall ligga till grund för en 
integrerad nordisk atlas. Utgångspunk
ten har varit tidigare relativt rudimentär 
praxis i Sverige samt den nomenklatur 
och de system som byggts upp utom
lands, framför allt i Tyskland, Italien och 
de anglosaxiska länderna. 

Vi har valt att i skadebildsatlasen pre
sentera de viktigaste svenska bergartsty
per som använts i byggnader och vid 
skulptural utsmyckning. Orsaken är 
främst att olika svenska byggstenar upp
visar skiftande skadetyper, vilket är vik
tigt att redovisa. De skador som uppträ
der på sten är sällan väldefinierade, utan 
ofta en blandning av skadetyper med 
komplexa orsaker. Det är därför av stör
sta vikt att olika inventerare benämner 
skadorna på samma sätt med identisk 
terminologi. Avsikten är att man med en 
relativt begränsad terminologi och geo
logisk/geoteknisk bakgrund skall kunna 
beskriva skadorna på stenmaterialet vi
suellt och likartat. Den terminologi som 
används, t.ex. exfoliering eller biologisk 

påväxt, är delvis välbekant för dem som 
är aktiva inom området. I andra fall har 
vi använt och översatt de termer som an
vänds internationellt, som reliefvitt
ring/selektiv vittring eller krusta. Termi
nologin är naturligtvis ej låst, det är me
ningen att praktisk testning skall leda till 
ett maximalt användbart system. Grän
serna mellan de olika termerna är gli
dande och kan förändras med tiden. 

Syftet med denna nomenklatur är att 
underlätta arbetet vid inventering och 
åtgärder och skapa ett gemensamt bas
system när man beskriver skador på 
sten. Förhoppningsvis får man också en 
djupare förståelse för orsak och verkan 
och därmed vårdåtgärder. 

Samordningen mellan text och foto 
avgör hur praktiskt användbar skade
bildsatlasen kommer att bli . Huvudpro
blemet är hur väl användarna tycker att 
fotona representerar bergarterna och de
ras skador. Skadebildsterminologin har 
testats i några fall sommaren 1992, bl.a. 
på Gotland och i Stockholm, vilket re
sulterat i smärre modifikationer. Denna 
bok bör kunna tjäna som underlag för 
en framtida nordisk skadebildsatlas. En 
hel del tveksamheter finns antagligen, 
och därför är vi tacksamma för kritiska 
synpunkter och påpekanden . 

Vi rackar Christer Kjellen vid Svenska 
Stenindustriförbundet som har lånat ut 
ett tiotal prov för fotografering, och 
Urban Nilsson, Stockholms Stadsmu
seum, som försett oss med data om 
Stockholms byggnader. Dessutom tackar 
vi Per Storemyr, Trondheim, för kritiska 
synpunkter och diskussioner som påtag
ligt förbättrat denna atlas. 

Den föres lagna skadeindelningen har 
testats vid dokumentationen av Martebo 
kyrkas medeltidsportaler, där stenkon
servatorerna vid RIK, Anne Jacobsen 
och Charlotta Bylund, medverkat. 

Stockholm i september 1993 
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Fotodokumentation 


Ipublikationer där bilder spelar en av
görande roll måste fotograferingsar
betet planeras tidigt om slutproduk

ten skall bli lättillgänglig och överens
stämmelse mellan text och bild skall 
uppnås. 

I denna publikation tillkom text och 
bild i växelverkan. Det gav bl.a. fördelar 
på så sätt att när bilder vid några tillfäl
len visade sig beskriva skador på ett tyd
ligare eller annorlunda sätt än väntat, 
kunde detta kommenteras i texten . 

M ånga material och skador karakteri
seras av färger eller färgfö rändringar och 
därför skulle illustrationerna självklart 
vara i färg. Med tanke på att många tag-

Figur la. Stenens utseende påverkas kraftigt 
av skiftande belysning. Här en kalktuff från 
Benestad i Skåne i diffus belysning av gråvä
derstyp. 
The appearence of the stone is strongfy in
f/uenced by fight and illumination. Here, a 
tu{a from Benestad, Skåne, in diffuse ilhnni
nation comparable to overcast skies. 

ningar i fält skulle göras under krävande 
förhållanden, t.ex. i tät trafik eller på 
stegar, valdes 35 mm-formatet. Filmvalet 
för dagsljustagningarna föll på Ekta
chrome 100 (med UV-filter), en film med 
stabil och neutral färgåcergivning. En
dast i enstaka fa ll har lätta färgfi lter till
gripits när ljusets färgtemperatur legat 
utanför filmens normala toleranser. 

Stenens utseende på bild är mycket be
roende av belysningen. Principiellt borde 
därför alla bilder i ett referensverk foto
graferas vid samma å rstid och tidpunkt 
på dagen, med samma belysningsvinkel 
(figur la och b) och i samma väderlek, 
för att möjliggöra en objektiv jämförelse 

Figur I b. Samma stuff i släpljus motsvaran
de lågt stående sol. 
The same sample in oblique illumination, 
corresponding to the rising or setting sun. 
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mellan materialen. Av praktiska skäl är 
dock bilderna i denna bok fotograferade 
under skilda årstider och vid varierande 
tidpunkter på dagen . 

Fukthalten ger kraftiga utseendevaria
tioner, speciellt hos porösa stenar. Ge
nerellt sett är torr sten ljusare, mera ano
nym och utslätad än vår (figur 2a och b). 
Att dokumentera stenen torr är ändå na
turligt, eftersom man vanligen ser stenen 
torr. Tätare och hårdare material visar 
också utseendevariationer beroende på 
om ytan är huggen, sågad eller polerad 
(fis.ur 3a och b). 

Aven den avbildade ytans storlek är av 
betydelse. Det som på nära håll upplevs 
som ett mönster med färgvariationer fly
ter samman vid tagningar av hela fasa
der. Detta är ett skäl till att ett antal sten
typer presenteras både på större ytor och 
som mindre provstuffer. 

Varje plats besöktes flera gånger för 

Figur 2a. Roslagssandsten i torrt tillstånd. 
Roslag sandstone in a dry state. 

att erhålla bästa möjliga ljusförhållan
den. Där så var möjligt valdes måttligt 
släpljus någorlunda mitt på dagen för att 
få ytkänsla och naturlig färgåtergivning i 
materialet. På några platser (r.ex. figur 
70) med ständig och djup skugga belys
tes motivet med en studioblixt som drevs 
via ert mobilt elverk. Blixten ger samma 
färgåtergivning som dagsljus mitt på da
gen. 

De lösa stenproverna, provstufferna, 
fotograferades i atelje under likvärdiga 
betingelser. De 10x10 cm stora proverna 
fotograferades i mjukt släpljus från foto
lampor, 3 200° K på filmformatet 6x6 
cm med Kodak Ektachrome 50 (nuva
rande marknadsbereckning 64T), som 
enligt Kodak är stabiliserad mot oöns
kad UV-reflektion med åtföljande färg
fel. Belysningen arrangerades så att kon
rrastsänkande reflexer inte påverkade 
stenytornas materialåtergivning. 

Figur 2b. Samma sten i vått tillstånd. 
Ditto, wet. 
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Figur 3a. Grovsågad kalksten från Hejdeby Figur 3b. Samma sten polerad. 

på Gotland. Ditto, polished. 

Crudely sawn Silurian limestone from Hej

deby, Gotland. 
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Sveriges geologi �

Sveriges berggrund 
Sverige tillhör den Baltiska urbergssköl
den och domineras av prekambriska 
bergarter, som är äldre än 570 miljoner 
år (figur 4). Dominerande bergarter är 
olika typer av graniter och gnejser, dvs. 
främst magmatiska eller mer eller mind
re metamorfoserade bergarter ( ofta be
tecknade urberg) med en ålder av 1,5-2 
miljarder år. Graniter är de ur byggnads
stenssynpunkt viktigaste av dessa och 
har främst brutits i Bohuslän, Blekinge 

.)( 

• 

Figur 4. Schematisk berggrundskarta över 
Sverige. De vita omarkerade områdena re
presenterar prekambriska bergarter, främst 
graniter. Många av de viktigaste byggnads
stenarna som brutits är postkambriska sand
och kalkstenar. · 
Simplified bedrock map ofSweden. The 
blank areas represent Precambrian bedrocks, 
mainly granites. Most of the important stone 
quarries in the country are found in Post
cambrian sand- and limestones. 

m Svenska fjä!!kedjan 
Främst s ed!11ent 

,=::::,= � Pos tk.ambr Lska 
Sedl mentara bergar ter 

KJl 
0 all 
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och ett område i östra Skåne. Även i 
många andra områden i södra och mel
lersta Sverige har graniter brutits eller 
bryts fortfarande (figur 5). I Uppland 
och på flera ställen i Danmark utnyttja
des granit som marksten i kyrkobyggna
der redan under medeltiden. 

l östra delarna av Göta- och Svealand, 
främst Östergötland och Södermanland, 
samt i Närke, har marmor brutits på 
många håll. Marmor har ursprungligen 
varit mer eller mindre ren kalksten, som 
genom förhöjt tryck och förhöjd tempe
ratur omvandlats och kompakterats. Vi
dare har en del kvartsitiska sandstenar 
brutits i Dalarna och östra Svealand. 

Figur 5. Karta över nedlagda svenska sten
brott. Olika urbergstyper (utom marmor) in
lagda som granit. 
Map ofnow closed but historically impor
tant stone quarries. Different Precambrian 
rocks (except marble) designated as granite. 

1 Marmorbrott i Marmorbyn, Bjurstorp, 
Krämbol, Bonneråd m.fl. 2 Ett tiotal tälj
stensbrott i trakten av Dals Ed. 3 Hundra
tals brott i Bohusgranit. 4 Ett flertal brutna 
granitförekomster i Tranåstrakten. 5 Ett tio
tal granitbrott i trakten av Misterhult. 6 Ett 
tiotal hyperitdiabasbrott kring Glimåkra. 
7 Ett hundratal granit- och gnejsbrott i Ble
kinge. 8 Flera tiotals brott i gotländsk sand
sten. 9 Kalkstensbrott i S. Möckleby, Vent
linge, Resmo, Greby, Sandvik m.fl. 
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Den kaledonska fjällkedjan består 
främst av metamorfoserade sediment. Få 
av dessa bergarter har varit av intresse 
för byggnadsindustrin, men täljsten och 
glirnmerskiffer har tillvaratagits i Jämt
land. 

Landets viktigaste byggnadsstenar har 
varit postkambriska sand- och kalkste
nar från södra Sverige. Speciellt gotländ
ska sand- och kalkstenar från silurtiden, 
ortocerkalksten samt ett antal skånska 
sand- och kalkstenar har använts flitigt 
(figur 5 och 6). Generellt sett har främst 
lokal sten använts för byggnation under 
medeltiden. Figur 5 visar de historiskt 
viktigaste stenbrotten, av vilka många är 

/ 

) • oFFERDAL 

~ '.ANDÖL~ I 

\ 
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(·, �
,.- .( A . l,LVDALEN 

Mf,NGSBODARNA 5\.__ 
\ '-S( 
) 

,.-,.I 
) •• 

( GLAV.~:A i'$ 3 

nedlagda. Figur 6 visar de flesta sten
brotten som fortfarande (1993) är öpp
na. 

Figur 6. Karta över öppna svenska sten
brott. Olika urbergstyper (utom marmor) in
lagda som granit. 
Map of stone quarries now in use. Different 
Precambrian rocks (except marble) designa
ted as granite. 

1 Fyra kalkstensbrott i Brunflotrakten, Röd
berget, Gråberget, Svartberget, Åssved. 
2 Diabasbrott i Axeltorp, Gylsboda, Boalt, 
Hägghult, Rårröd, Duvhult. 3 Marmorbrott 
i Nasta, Älterud, Skölv, Lillkyrka, Dramatis
ka sjön. 
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Brytnings- och 
bearbetningsteknik 

Brytningsteknik 
Sten har tillvaratagits på två sätt i äldre 
tid, nämligen genom upptagning av 
marksren (som lösa block i eller på 
markytan) eller genom brytning i sten
brott, där stenen på olika sätt frigjorts 
från fasta berget. 

Markstenen har använts antingen mer 
eller mindre obearbetad eller kluven till 
huggna block. De vanligast förekom
mande markstenarna är granit och sand
sten, av den senare främst Roslagssand
sten. Klyvningen skedde genom borrning 
och kilning efter stenens struktur. Till
huggning skedde med hacka och mejsel. 
I äldre tid sågades aldrig dessa hårda ste
nar. Marksten har använts under mycket 
lång tid ända från 1000-talets slut fram 
till 1800-talets början, främst som mur
och grundmaterial. Roslagssandstenen 
dominerar i socklar, grunder och trappor 
i 1600- och 1700-talens stora stenbygg
nader i mellersta Sverige, t.ex. på Stock
holms slott och i Arvfurstens palats (UD) 
i Stockholm. 

I skulpturer har marksren sällan an
vänts ( undantag finns som t.ex. relief
erna på Rydaholms kyrka i Småland). 
Under 1800-talet då granitindustrin ex
panderade starkt, började man såga 
(ramsåg), slipa och polera i större skala. 
I detta sammanhang bör porfyrverket i 
Älvdalen, Dalarna, nämnas. Porfyren 
har främst använts som polerad sten i 
kolonner, monument, sarkofager, fat och 
urnor (se figur 31 a, sockeln till Gustav 
III:s staty på Skeppsbron i Stockholm). 

Att bryta sten ur berget har nästan li
ka lång tradition som att plocka mark
sten till murar och byggnader. Brytning 
av sten uppvisar stor geografisk varia
tion. Kalksten och sandsten har främst 
brutits i södra Sverige samt i Dalarna 
och Jämtland. Tidigare skedde brytning

en efter stenens naturliga lagring, dvs. i 
sedimentbergarter efter klovriktningen. 
Med spett och hacka bröt man loss flak 
av olika storlek, . som sedan vid behov 
kunde tuktas. Tekniken som användes i 
äldre tider i vårt land är en direkt över
föring från Central- och Sydeuropa. 
Med de sydsvenska sand- och kalkstens
kvadermurverken utvecklades stenhug
geriet snabbt och nådde på 1300-talet en 
höjdpunkt. Därefter minskade efterfrå
gan kraftigt, med teknisk stagnation som 
följd. Först mot 1500-talets slut ökade 
efterfrågan på gotländsk sandsten och 
öländsk kalksten igen. 

Borrning, följd av delning med kil och 
bleck (figur 7), är en välutvecklad teknik 
som inte förändrats påtagligt under år
hundradena. Hur och när sågning och 
slipning började användas i Sverige är 
däremot ej helt klarlagt. De första rät
vinkliga kvaderblocken och de cirkel
runda kolonnerna är alla huggna ur 
stenblock. Till sin hjälp hade stenhugga
ren rätskiva, vinkelhake och passare. 
Med olika hackor och mejslar formade 
han sedan sitt block efter väl inarbetat 
mönster. 

Sågning skedde med s.k. ramsåg (figur 
8), en teknik som fortfarande används. 
Med stålblad, sand och vatten nötte man 
ned stenen. Ju hårdare sten, desto längre 
arbetstid och desto större slitage på såg
bladet. Då blocket eller formen på skulp
turen var framtagen vidtog ytbearbet
ningen, som var både hantverkstekniskt 
och estetiskt begränsad. Vissa verktyg 
gav speciella mönster, som vanligen kan 
kopplas till vissa tidsperioder och stenty
per. De olika ytbearbetningsmetoderna 
illustreras i Teknik & Historia av Sund
ner m.fl. (1993). Tandhuggning är vanli
gast på kalksten, lågerhuggning på 
sandsten och pikhuggning på granit. 
Marmor från Kolmården eller Ekeberg 
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Figur 7. Borrning följd av kilning med kil och bleck. 
Drilling with subsequent wedging with plugs and feathers. 

är slipad samt ofta polerad. Under me byggnadstekniska lösningen. Stenen så
deltiden och fram till slutet av 1800-talet gades upp i olika tjocklekar, från 30 till 
höggs all scen för hand. När tryckluften 200 mm. Efter hyvling kramlades stenen 
sedan gjorde sitt intåg, blev det möjligt på den bakmurade tegelväggen (t.ex. uni
att förändra stenens yta fastän verkty versitetshuset i Uppsala). Vårt århund
gets eggform förblev densamma. rade har helt präglats av den hyvlade, 

Under 1800-talet introducerades hyv slipade stenskivan som ersatt cjockste
lingen i kalkstensindusrrin. Detta gav en nen. 
helt ny yta, vilket också påverkade den 

Figur 8. Sågning med ramsåg är en vanlig teknik. 
Working with a frame-saw isa common tech11ique. 
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Bearbetningsmetodernas ut
veckling 
Stenbearberningstekniken har under sin 
långa historia genomgått små föränd
ringar. Teknik och verktyg nådde sin 
fulländning redan under antiken, för att 
senare falla i glömska. De återupptäck
tes under den stora europeiska kyrko
byggnadsepoken på 1100- och 1200-ta
len. Under denna period utvecklades 
också ythuggningen som dekoration. 
Mejslar och hackor är de verktyg som 
skapar ytstrukturen. I första hand är det 
de mjuka materialen kalksten, marmor 
och kalkbunden sandsten som ytdekore
ras. Under äldsta tid formades kvader
stenarna troligen med hacka, först pik
hacka och därefter bredhacka. 

Kvadrar av sandsten höggs med pik
hacka eller bredmejsel, för att därmed 
skapa en relativt plan yta, medan ingen 
speciell kanthuggning utfördes. Skulptu
rer är huggna med mejsel eller bred 
hacka, och får på så sätt en skrädhuggen 
yta. Huggningen löper ofta diagonalt 
över stenen · och har oftast endast några 
millimeters djup. Tandhuggning på 
sandsten förekommer, men tekniken var 
inte vanlig på medeltiden . Kalksten upp
visar en betydligt mera variabel behand
ling under samma period. Tandhugg
ning, skrädhuggning och slipade ytor fö
rekommer i stor utsträckning. Skulptu
rer är formade med fin tandmejsel eller 
som på Gotland med fin bredmejsel. Ste
nen ger då intryck av att vara skuren (se 
figur 55). Slipning förekom endast i be
gränsad omfattning på medeltiden men 
var vanlig på kalksten under 1600- och 
1700-talen. 

Ytbehandling 

Stenmaterialet har ofta ytbehandlats på 
olika sätt. Ytbehandlingen har haft flera 
syften. Ytan har behandlats dels för att 
få ett bättre skydd, dels av estetiska skäl 
(poly- och monokromi). De kunskaper 
vi har idag om hur dessa behandlingar 
utförts och vilka material som använts 
är starkt begränsade. Detta beror på att 
man i stor utsträckning fortfarande är 
påverkad av det nationalromantiska 
synsättet att sten skall vara ren och obe

handlad. Detta 1800-talsfenomen har 
troligen lett till att alla synliga spår av 
färg avlägsnats från många fasader och 
skulpturer. Tidigare ytbehandling med 
färger o.dyl. har diskuterats i annat sam
manhang (se Andersson 1991). 

Dagens brytningsteknik 

Det finns stora likheter mellan dagens 
och gårdagens brytnings- och bearbet
ningsteknik . Borrning, kilning, wiresåg
ning och huggning har främst förändrats 
genom att nya hårda verktygsmaterial 
utvecklats, men även genom att ånga, el 
och tryckluft har introducerats som 
kraftkällor. Det finns emellertid stora 
skillnader beträffande hantering och an
vändning. Idag sågas praktiskt taget alla 
block till skivor av 30 mm tjocklek. Nu
mera har byggandet med stenmaterial 
reducerats till plattsättning av golv, trap
por och fasader. Detta innebär att fram
tidens vittring kommer att skilja sig från 
dagens nedbrytning av äldre tjocksten. 

Vid brytning försöker man ta ut så 
rätvinkliga block som möjligt. Tillväga
gångssättet skiljer sig för olika bergarter. 
Bergarter som marmor, kalksten och viss 
sandsten bryts genom borrning, kilning 
och sågning. 

Borrning kan ske efter olika principer, 
beroende på hur lätt blocket kan frigö
ras. En borrsöm borras efter stenens ho
risontella utbredning. · 

Kilsöm innebär ett antal vertikala hål 
som borrats med inbördes varierande 
djup och avstånd. I dessa hål slår man 
ned kilar och kilbleck, varvid stenen så 
småningom frigörs från berget. 

Kana/söm innebär att borrhålen ligger 
så tätt att stenen direkt frigörs genom 
den kanal som bildas. Vid kanalsömning 
riggas borrarna upp på speciella borr
vagnar. 

Vid skju.tsöm laddar man krut i hålen, 
så att blocket sprängs loss från berget. 

På senare tid har en gammal teknik ta
gits upp. Med en spårbunden klinga så
gas först ett spår. I detta spår sågas där
efter blocket med en diamantförsedd 
wire. Denna metod har revolutionerat 
stenbrytningen i landet. Tekniken har 
under mycket lång tid använts i italiens
ka marmorbrott, t.ex. Carrara. 
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Den horisontella urspjälkningen (bot
tenslag; figur 9) sker efter bergets natur
liga klov. Detta kan ofta utföras med 
bredkil utan föregående borrning. 
Ibland måste man dock borra upp en ho
risontell kilsöm. 

Granit och andra hårda bergarter 
bryts idag ofta med jetbräonare. Där 
blandas tryckluft och eldningsolja till en 
så hög temperatur att det går att bränna 
ett spår av cirka 10 cm bredd i tvär- och 

bakslag. Med skjutsöm (dynamit) frigörs 
stenen från berget. Huggning numera ut
förs med liknande verktyg som användes 
i äldre tid. 

Genom olika typer av hårdmetallmejs
lar har huggningen underlättats, främst i 
granit och andra hårda bergarter. Idag 
kan man också såga, fräsa och hyvla 
fram komplicerade former. Även svarv
ning är en vanlig arbetsmetod vid stenbe
arbetning (se Sundner m.fl. 1993). 

Figur 9. Schematisk bild av brytning i sedimentär bergart. 
Schematic illustration ofquarrying in sedimentary bedrock. 

,. .. - ·-· '
"-.- ·- 

BAKSLAG 
KLYVSLAG B01TENSLAG TVÄRSLAG KLOV 
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Brutna bergarter i Sverige �

Sedimentära bergarter 

Dessa bergarter har avlagrats i vatten ge
nom att lera (lerstenar) och sand (sand
stenar) fallit till botten, genom kemisk 
utfällning av kalciumkarbonat (ka lcit) 
eller genom sedimentation av organis
mer uppbyggda av kalk (kalkstenar). I 
många fall är dessa sediment orena, 
kalkslammet kan innehålla en hel del 
sand och lera, t.ex. märgel. Sedimenten 
har senare kompakterats och bildat en 
bergart. När ert sediment kompakteras 
till bergart, läks sanden vanligen genom 
att mellanrummen mellan kornen fylls 
ut. Den gotländska sandstenen är t.ex. 
hopläkt med kvans, lermineral och kal
cit. Av de följande sandstenarna är Mä
lar-, Roslags-, Gävle- och Dalasandste
nen kvartsitiska, dvs. metamorfoserade 
och kompakterade. 

Figur 1 Oa. Röd Övedssand
sten från nya bronec i Hel
vetesgraven vid Övedsklos
cer, Skåne. 
Red Oved sandstone from 
"The New Quarry", Helve
tesgraven, Ovedskloster, 
Skåne. 

Sandstenar 

Övedssandsten. Denna sandsten är mät
tat röd till gulröd, finkornig och skiktad 
(figur 10a), med kvarts, fältspat, g lim
mer samt något kalcit som mellanmassa. 
Den röda färgen orsakas av finfördelade 
järnföreningar som hämatit och goethit. 
Porositeten i bergarten är omkring 10% 
(Siv hed och Erlström 1991 ). Den före
kommer i centrala Skåne (Öveds
området). Den bröts i liten skala frå n 
medeltiden till 1700-talet och användes 
för att bygga Övedskloster och några 
andra slott och kyrkor i Skå ne. Omkring 
senaste sekelskiftet bröts sandstenen i 
underjordsbrott, framför allt som bygg
nadssten . Den spreds därvid över hela 
Östersjöområdet och finns t.ex. i S:t Pe
tersburg. Kända byggnader i Stockholm 
i Övedssandsten är Centralposten på Va
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sagatan samt Skånska Bankhuset och 
Nordbankshuset på Drottninggatan (fi
gur 10b). På grund av sin distinkt rödak
tiga färg och sin popularitet i stora sekel
ski ftesbyggnader är den kanske den mest 
kända sandstenen i landet. Stenen bryts 
inte längre. Den ersätts vid restaurering
ar med Orsasandsten eller någon gång 
med rysk sandsten (Olsbriicker/Kaisers
lauternsa ndsten) . Övedssandstenen är 
generellt litet grovkornigare, 0,1-0,5 
mm, och har vanligen en mer mättat gul
röd färg än Orsasandstenen. Den senare 
är ytterst finkornig med tunna, ljusa, 
hopläkta sprickor. Övedssandstenen är 
något vittringsbenägen; de vanligaste 
skadetyperna är skiktvittring, hörnav
rundning, exfoliering samt sandning. 

Figur 10b. Nordbanken, Drottninggatan 4, 
Stockholm, byggd l 906-09. Hela fasaden i 
Övedssandsten. 
The Nordbanken building, Drottninggatan 
4, Stockholm (1906- 09). The far;ade is o( 
Oved sandstone. 

Höörsandsren . Den är en ljusgrå ti ll 
brungrå, finkornig, hård sandsten (figur 
1la). En kvartsrik, hård varietet, s.k. 
Vittserödssandsten, har främst använts 
som byggnadssten, t.ex. i Lunds dom
kyrka (figur 11 b) . Genom att domkyr
kan i Lund äger stenbrotten i Höör, har 
denna sten endast fått lokal spridning. 
Förutom i kyrkor i Lunds stift förekom
mer stenen i dopfuntar från 1000- och 
1100-talen. Höörsandstenen har brutits 
sedan medeltiden. Brytningen har nu 
upphört men kan tas upp vid behov. 
Höörsandstenen är en ren sandsten med 
rundade kvartskorn, och den är kvarts
cementerad. Dessutom förekommer ka
lifältsP.at och tungmineral, främst ilme
nit. Stenen är mycket vittringsbeständig. 
Exfoliering och missfärgning förekom
mer dock i viss omfattning. 

Vä tternsandsren (Lemundasandsten/ 
Grännasandsten). Stenen är gulgrå till 
gul, jämn- och medelkornig (figur 12a). I 
södra delen av området (Grännatrakten) 
är sandstenen snarast arkosartad med 
kvarts och fältspat samt med lerig/ka lkig 
mellanmassa, i norr (Lemunda) före
kommer en renare kvartssandsten med 
begränsat lerinnehåll; den senare är 
kvartscementerad. Korsskikrning och 
olika glidstrukturer karakteriserar ste
nen. Gula, vindlande skikt är mycket 
vanliga . Stenen har brutits som bygg
nads- och trappsten sedan medeltiden i 
Grännatrakten. Nu bryts den enbart i 
Lemunda (glassand och blocksten för 
export) . Stenen från Gränna är ganska 
vittringsbenägen, medan Lemundaste
nen är vittringsbeständig men ändrar lätt 
färg (oxidation av järn ger rostfärgning). 
Vätternsandstenen finns representerad 
från 1600-talet i Byarums kyrka, Små
land, och Göra hovrätt i Jönköping, 
samt från 1800-talet i r.ex. Juseliusmo
numemet i Björneborg, Finland (se även 
figur 12b). Lemundasandstenen var po
pulär som byggnadssten under 1970-ta
let. 

20 

http:lif�ltsP.at


Figur 1 I a . Provstuff av Höörsandsten från 
Stansrorp, Skåne, med oxiderade bruna py
rirnäsren. 
Sample of Höör sandstone (rom Stanstorp, 
Skåne, with oxidized broum pyrite nests. 

Figur "12a. Vätternsandsten frå n Lemunda, 
Östergötland, med typiskt vindlande rostiga 
skikr. 
Sample of Vättern sandstone from Lemunda, 
Östergötland, with typical sinuous rusty la
minae. 

Figur 11 b. Lunds domkyrka, från 1100-ta
let. Sydsidan av kryptans fasad i Höö rsa nd
sten med varierande svä rta på kvadrarna . 
Cathedral of Lund (12th century). The 
south wa/1 o( the cryf)t in Höör sandstone. 
Note the variable black staining of the stone 
masonry. 

Figur 12b. Huset Karlavägen 34, Stock
holm, byggt 1964-67, i Lemundasandsren. 
The building Karlavägen 34, Stockholm 
(1964-67), with Lemunda sandstone. 
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Lingulidsandsten. Den är en grå, i vittrat 
skick gul till gulbrun, jämn- och finkor
nig kvartssandsten (figur 13). Mineralet 
pyrit (järnsulfid) ingår ofta, vilket ger 
stenen dess gula/bruna färg efter oxida
tion. Bergarten innehåller vidare glauko
nit (grönt lermineral). Den är påtagfigt 
parallellskiktad och relativt tjockban
kad. Den har brutits i Västergötland 
(Kinnekulle och Billingen) men även i 
Närke (Sjötorp). Den bröts under medel
tiden och användes främst som fasadsten 
i västgötakyrkor (t.ex. Forshems kyrka, 
Kestads kyrka och Skara domkyrka). 
Under 1800-talet återupptogs brytning
en, och stenen utnyttjades vid ombygg
naden av Skaradomen under ledning av 
Helgo Zettervall. Stenen är generellt 
mycket motståndskraftig mot vittring, 
men den har en tendens att missfärgas 
(järn) och partiellt beläggas med tunna 
svarta hinnor (t.ex. Skara domkyrka). 
Stenen visar vissa likheter beträffande 
utseende och egenskaper med Höör
sandstenen. 

Gotländsk sandsten (Burgsvikssand
sten). Den är en ljusgrå, finkornig, rela
tivt homogen sandsten (figur 14a) som 
består av kvarts, fältspat och lermineral 
med 5-10% kalcitcement. Stenen har en 
porositet på omkring 20%. Den är fin
porös med mycket hög kapillär sugkrafr 
och är den i särklass mest spridda svens
ka sandstenen. Den hade sin första stor
hetstid från senare delen av 1000-talet 
till 1200-talets mitt. Den utnyttjades 
som byggnadssten i gotländska kyrkor 
men användes även till dopfuntar; de se
nare spreds till en stor del av Östersjö
området. Den verkligt betydande bryt
ningsperioden för byggnadssten på
börjades i slutet av 1500-talet och kul
minerade under 1600-talet. Stenbryt
ningen kontrollerades till en början av 
den danske kungen. Perioden började 
med byggandet av Fredriksborgs slott 
vid Helsingör. I Danmark finns cirka 
300 portaler i gotländsk sandsten. Ste
nen har även använts i norra Tyskland 
och Polen, t.ex. i Stade, Li.ibeck, Ro
stock, Wismar, Stralsund, Greifswald 
och Gdansk. I Sverige dominerar den 
som portal- och skulptursten t.ex. i 
Gamla Stan i Stockholm. Stockholms 
slott är till stora delar klätt med got
ländsk sandsten. Riddarhuset och Karo

linska gravkoret (figur 14b) är andra 
kända byggnader i Stockholm med den
na sten. I östra Sverige förekommer den 
ymnigt i portaler som skulptural ut
smyckning på kyrkor, slott och i gravkor 
(t.ex. Floda kyrka i Södermanland, Leuf
sta slott i Östergötland, Tidö slott i Väst
manland, Björklinge kyrka i Uppland). I 
södra och västra Sverige förekommer 
stenen mer sporadiskt, men den finns i 
t.ex. Torstenssonska palatset i Göteborg 
samt Trolleholms slott och Glimminge
hus i Skåne. De stora svenska arkitekter
na Tessin d.ä. och d.y., Dahlbergh och 
Hårleman använde stenen i ett flertal 
byggnader. 

Under perioden 1890-1910 fick ste
nen en ny storhetstid i samband med att 
det blev en livlig byggnadsverksamhet i 
svenska städer. Stenen användes som bå
de utsmyckning och kvadersten i fasader. 
På Östermalm i Stockholm, i Sundsvall, 
Kalmar, Örebro, Göteborg och Malmö 
m.fl. städer är stenen tillsammans med 
Övedssandstenen den vanligast före
kommande sandstenen från denna tids
period. Den förekommer även i S:t Pe
tersburg. Totalt finns cirka 250 byggna
der med gotländsk sandsten i Stock
holm. Ett stenbrott i Uddvide, Grötling
bo, är fortfarande öppet, ett nytt kom
mer troligen att startas längre söderut på 
Gotland. Den viktigaste avsättningen för 
stenen har dock varit som slipsten samt 
tidigare lokalt som flis (tak och murar). 

Färsk är stenen mättat grå, men när 
den åldras blir den alltmer bruntonad 
(figur 14b). Viktigaste vittringstyper är 
exfoliering, sandning samt hålvittring 
genom upplösning av pyrit- och lermine
ral. Stenen är ganska vittringskänslig, ef
tersom den är cementerad med lermine
ral och kakit. På grund av sin höga po
rositet tar den lätt upp vatten kapillärt, 
vilket ofta ger följdskador efter salt
utfällning eller frysning. Praktisk erfa
renhet visar att stenens motståndskraft 
varierar starkt beroende på var den har 
brutits. Denna variation är en av huvud
uppgifterna att utreda i framtiden. 
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Figur U. Lingulidsandsten från Gössäter, Figur J4a. Gotländsk sandsten från pall 11 , 
Kinneku lle, med rostutfällningar. Valar, söd ra Gotland. 
Li11gulid sandstone from Gössäter, Kinne Gotland sandsto11e from leve/ Il in the Valar 
kulle, Västergötla,rd, with rusty precipitate. quarry, southem Gotland. 

Figur 14b. Karolinska gravkoret , Riddarholmskyrkan, Srockholm . Både 
gam mal lågerhuggen (brunaktig) gotländsk sandsten och nyinsatt (grå) 
slipad i lågersti l. Byggnadstid 167 1-1743. 
The Royal Carolinian burial chapel at Riddarholmen Church, Stockholm. 
Old tooled (broumish) and newly replaced (grey) Gotland sandstone with 
concave finish. The building was erected in 1671-1743 . 
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Mäla rsandsten/Roslagssandsten/Gävle
sandsten. Dessa stentyper är av samma 
ålder och tillhör förmodligen en ur
sprungligen sammanhängande sand
stensformation. Den sistnämnda typen 
har brutits bl.a. i Storvikstrakten (Lem), 
den andra har tillvaratagits som block
sten i Roslagen, och den första har tillva
ratagits som block men även brutits i 
fast klyft på Mälarön Midsommar. Des
sa kvartsitiska sandstenar är ljusgrå till 
röda, medel- till grovkorniga och hårda 
med parallell- och korsskiktning (figur 
15a). Stenens stora variation i färg och 
struktur kan studeras i Ansgarskapellet 
på Björkö (figur 15b). Mineralogiskt do
minerar kvarts samt fältspat. Dessa 
sandstenar har främst använts till grund
murar och trappor på grund av sin vitt
ringsbeständighet. Endast ett fåtal exem
pel på skulpterad byggnadssten är kän
da, dock finns ett stort antal medeltida 
dopfuntar i dessa sandstenar. De här 
stentyperna har utnyttjats från vikingati
den (runstenar) till början av 1900-talet. 

Sekelskiftesbyggnader med fasader i 
dessa sandstenstyper är vanliga i Stock

holrn, speciellt på Östermalm. Totalt 
finns över 700 byggnader i Stockholm 
med dessa sandstenar. Stenen är mycket 
vittringsbeständig, dock förekommer 
sandning och missfärgning (svart be
läggning) samt exfoliering (figur 15c). 
Inget stenbrott är öppet numera, och det 
är svårt att hitta ersättningssten. Dala
sandsten har dock utnyttjats för detta 
ändamål. 

Orsasandsten. Den är en ljusröd till gul
röd, finkornig och skiktad sandsten med 
kvarts, fältspat och kalcit (figur 16). Den 
förekommer i Orsatrakten, Dalarna, och 
bröts under 1800- och 1900-talen som 
byggnadssten. Den har använts lokalt i 
Dalarna (Orsa kyrka och tingshus) samt 
i Stockholm (Centralpalatset). Denna 
sten liknar påtagligt Övedssandstenen 
men uppvisar större färgvariation. Den 
utnyttjas också som ersättningssten för 
Övedsstenen, t .ex. på Centralposten i 
Stockholm. Nedbrytningen av stenen är 
ganska långsam; vanligast är sandning 
och exfoliering. 

Figur 15a Mörkröd, skik
tad (och fuktad) Gävle
sandsten från Lem vid Stor
vik, Gästrikland. 
Dark red layered and wet
ted Gävle sandstone from 
Lem at Storvik, Gästrik
land. 
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Figur 15b. Ansgarskapellet på Björkö i Mä
laren är byggt i Mä larsandsren från öarna 
Midsommar och BockhoLnen. Kraftig färg
variation. Byggår 1930. 
The Ansgar Chapel on Björkö in Lake Mäta
ren (1930), built of Mälar sandstone from 
the is/ands of Midsommar a11d Bock holmen, 
with distinct colour variation. 

Figur 16. Ljus, finkornig 
Orsasandsten med tunna, 
ljusa, helt läkta sprickor 
(jämför figur 10a - Öveds
sandsten) . 
Fine-grained fight reddish 
Orsa sandstone with thin 
completely healed fissures 
( compare figure 1 Oa -
Öved sandstone). 

Figur 15c. Storkyrkan, Stockholm. Sockeln �
på norra fasaden av krysshamrad Roslags�
sandsten. �
The N fayaqe of Cathedral ofStockholm, �
with socle ofbush hammered Roslag sand�
stone. �
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Älvdalskvarcsit (Dalasandsten). Den är 
mycket variabel i färgen, ofta rödgrå till 
rödflammig, fläckig, medel- till grovkor
nig, hård och kvarcsitisk med rikligt 
med sedimentationsstrukturer (kors
skiktning, böljeslagmärken, rorksprick
or m.m., figur 17a). Den innehåller 
kvarts samt 10-20% fä lcspat/bergarcs
fragment och är cementerad med kvarts 
och varierande mängd karbonat, och 
den förekommer i stora delar av nord
västra Dalarna. Tidigare bröts den 
främst för att användas som kvarnsten, 
men den har även använts som bygg
nadssten sedan 1910-calet och bryts nu
mera i Mångsbodarna (figur 17b). Den 
används idag som ersärtningssten för 
Roslagssandstenen, t.ex. på Ulriksdals 
slott i Solna. Stenen är motståndskraftig 
mot vittring. Exfoliering och viss färg
förändr ing ä r de mest på tagliga skade
formerna. 

Figur 17b. OK-huset, Hamngatan 12, Stock
ho lm. Fasaden helt i Älvdalskvartsit. Bygg
nadsår 197 1-74. 
The PK Building at Hamni atan 12, Stock
holm (1971-74). with its Alvdal quartzite 
(afade. 

Figur 17a. Provstuff av röd, kornig Älvdalskvartsit. 
Sample o( red sugary Älvdal quartzite. 
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Övriga sandstenar. Lokalt har andra 
sandstenar brutits och utnyttjats i lan
det, t.ex. nordvästskånsk sandsten som 
brutits i Helsingborgsområdet - den fö
rekommer bl.a. i Lunds domkyrka 
samt Hardebergasandsten, som är en tät 
kvartsitisk sandsten från Simrishamns
trakten i Skåne. (Beträffande Köpinge
sandsten se under övriga kalkstenar.) 
Dessutom kan utländska sandstenar på
träffas i svenska byggnader. I Göteborg 
förekommer t.ex. engelsk och skotsk 
sandsten; den senare finns bl.a. i Göte
borgs domkyrkas kolonner. I sydvästra 
Skåne, t.ex. Malmö, förekommer en hel 
deJ rysk sandsten, främst Obernkirch
nersandsten (Bremersandsten) men även 
saxisk sandsten av postatyp. 

Kalks tenar 

Orrocerkalksten. Denna lagrade kalk
sten har mycket stor utbredning i landet. 
Den har brutits som byggnadssten på ett 
otal platser från Skåne i söder till Jämt
land i norr. Den brutna stenen är av mel
lanordovicisk ålder, dvs. cirka 480 miljo

ner år gammal. I de olika regionerna har 
stenen olika utseende, varför det ofta är 
möjligt att bestämma stenens ursprung, 
ibland t.o .m. från vilket brott den här
stammar. 

Ko111stadsområdet, Skåne (Listarum, 
Killeröd, Komstad). Här finns en grå till 
svart relativt homogen kalksten (figur 
18). Den mörka färgen orsakas av före
komst av en stor mängd organiskt mate
rial. Stenen innehåller också lermineral 
och pyrit. Den används numera främst 
för inomhusutsmyckning men användes 
tidigare även utomhus. Stenen har bru
tits åtminstone från medeltiden, och den 
bryts forsfarande sporadiskt. Den före
kommer 1 flera medeltida portaler i Skå
ne, t.ex. Östra Herrestads kyrkas syd
portal, som är en av de få signerade 
skulpturala konstverk som finns (Carl 
Stenmästare). Under 1600-talet var ste
nen vanlig i s.k. porträttgravstenar. Den 
finns också i 1940-talsbebyggelse, bJ.a . i 
Stockholm. På grund av sitt lerinnehåll 
utsätts den för selektiv vittring (efter ler
horisonter) men även upplösning/mine
ralvittring. 

Figur 18. Svart Komstakalk från Killeröd i östra Skåne. 
Black Ordovician Komsta limestone from Killeröd, eastern Skåne. 
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Södra Möckleby, Ventlinge, Resmo, 
Greby, Sandvik, Alböke, Gillberga och 
Horns udde, Oland. De viktigaste bygg
nadsstenbrotten har varit de nordligaste, 
dvs. Sandvik, Gillberga och Horns udde. 
Det är ett flertal horisonter (bankar) som 
utnyttjats, nämligen underifrån räknat 
"blommiga bladet", "godstenen" (figur 
19a), "blodläget" .(figur 19b), "hårdlä
get", "påberget", "trebladen" (figur 19c) 
och "horsen". Dessa typer är grå till 
mörkröda, ibland med inslag av 
g_röna/gula partier; ju längre norrut på 
Oland man kommer, desto rödare blir 
stenen. Kalkstenen är synligt bankad i 
upp till 5 dm tjocka lager som är åtskil
da av lerskikt. Vissa horisonter, som 
godstenslagret, saknar i allmänhet orto

ceratiter. Andra lager karakteriseras av 
borrningar av organismer och/eller röda 
hämatitutfällningar (blommiga bladet 
resp. blodläget). Efter den gotländska 
sandstenen är den öländska kalkstenen 
den mest spridda svenska byggnadsste
nen. Under medeltiden användes den bå
de som byggnadssten och för tillverk
ning av dopfuntar. Den är ett frekvent 
material i portaler från 1600-talet runt 
södra Östersjön (norra Tyskland, Kal
mar, Stockholm; figur 19b). En handfull 
brott är fortfarande öppna, bl.a. Gillber
ga, Horns udde och Alböke. Vissa typer 
av Ölandskalken är vittringskänsliga. 
Speciellt utsatta för reliefvittring är blod
läget och iblomrniga bladet. Skiktvittring 
förekommer också. 

Figur 19a. Röd ortocerkalksten av typen godstenen, från Horns udde, 
Öland. 
Red Ordovician limestone, "godstenen" type, from Horns Udde, on 
the is/and of Öland. 
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Figur 19b. Rosenbad, Stockholm. Fönsteromfattning i öländsk lå
gerhuggen kalksten av typen bl.odläget. Byggnadsår 1899-1904. 
The Rosenbad building, Drottninggatan 1, Stockholm, was erected 
in 1899-1904. Dressing to the window surround in tooled finish, 
Ordovician limestone, "blodläget" type, from northern Oland. 

Figur 19c. Provstuff av rödgrå ortocerkalksten av typen rrebladen 
med rikligt med rostutfällningar från Horns udde. 
Sample of reddish grey Ordovician limestone, "trebladen" type, 
with abundant rusty precipitate, from Horns Udde, Oland. 
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Borghamn (och Tornb)1), Östergötland. 
l Borghamn (flera brott) har man brutit 
både grå och rödgrå bankar. Den grå va
rieteten är marmorerat grå, den rödgrå 
har en brunröd grundton med centime
terstora grå oregelbundna fläckar (figur 
20a). Stenen bildar 1-3 dm tjocka ban
kar med åtskiljande lerskikt som ten
derar att grusvittra och flagas av. Den 
har utnyttjats sedan medeltiden i t.ex. 
Alvastra och Vadstena kloster. Karls
borgs fästning vid Vättern som är en av 
Europas största sten byggnader ( byggd 
på 1850-talet) och Nationalmuseum i 
Stockholm (figur 20b) är också klädda 
med denna sten. Stenen bryts fortfaran
de. 

Figur 20a . Rödgrå o rtocer
kalksten från Borghamn, 
Östergötland, med vi nd
lande lerrika grävspår. 
Reddish grey Ordovician 
limestone from Borghamn,
Östergötland, with sinuous 
clayey burrows. 

Figur 20b. Nationa lmuseum, Stockholm, 
byggt 1846-66. Fasaden i lågerhyvlad kva
dersten i röd och grå Borghamnska lksten . 
Nationalmuseum, S. Blasieholmshamnen, 
Stockholm (1846- 66). Planed masonry 
fat;ade of Ordovician limestone from 
Borghamn. 
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Osterplana och Hällekis på Kinnekulle, 
Västergötland. Förurom dessa två brott 
fanns det andra små brott på Kinnekulle 
och Billingen där det brutits byggnads
sten. De viktigaste lagren i Kinnekulle är 
underifrån räknat undre rödstenen, kal
lad arkeologen (figur 21 ), som är cirka 
15 m tjock, däröver ett 1,5 m tjockt grått 
lager, täljstenen, samt därpå ytterligare 
7-8 m röd kalksten, kallad övre rödste
nen. Den undre rödscenen är kraftigt röd 
med ljusare gångar, den övre har röda 
fläckar - sliror på rödgrå botten. Scenen 
bryts för närvarande endast på Österpla
na. Stenen har använts lokalt i kyrkor 
och kloster (Varnhem, Gudhem) under 
medeltiden och under 1800-talet i ban
ker och hyreshus i Skara, Skövde m.fl. 
städer. Stenen finns i ett stort antal 1800
talsbyggnader i Göteborg och Stock
holm. Stenens lerlager vittrar ut, men 
även mineralvittring förekommer. Krus
tabildning av gips är vanlig, liksom på 
alla andra typer av ortocerkalksten. 

Yxhult, Hällabrottet och Lanna, Närke. 
Stenen utmärks av växellagrande grön
aktiga och beigefärgade skikt, vilket ger 
den ett karakteristiskt utseende (figur 22a 
och b). Mjukare grå lerskikt och gräv
spår efter små djur fö rekommer. Yx
hultsstenen har spelat en stor roll 
svensk stenindustri. Genom utbyggna
den av järnvägsnätet i Sverige blev denna 
sten den totalt dominerande byggnads
stenen bland kalkstenar under slutet av 
1800- och början av 1900-talet. Tusen
tals byggnader över hela landet är ut
smyckade med Yx.hulrssren (figur 22c). 
Lokalt användes den i medeltida kyrkor, 
t.ex. S:t Nicolai i Örebro och Sköllersta, 
Närke. Kända 1800-talshus i denna sten 
är Bernska huset i Sundsvall och Operan 
i Stockholm. Stenen vittrar främst ge
nom upplösning och avskalning (re
liefvittring) efter lerlagren. På tandhugg
na ytor skalas (exfolieras) ofta 1-2 mm 
tunna skikt av parallellt med yran . 

Figur 21. Homogen , röd 
Kinnekullekalksten från det 
undre rödstenslagret på Ös
terplana, Västergötland. 
Homogeneous red Ordovi
cian limestone, Osterplana, 
Kinnekulle, Västergötland. 
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Figur 22a. Provsruff av gråbeige, skiktad Yxhultskalksten . 
Sample of layered greyish beige Ordivicia11 limestone from Yxhult in 
Närke. 

Figur 22b. Tranchellska huset, Landskrona, 
bygge 1890-94. Fasaden i Yxhultskalksten 
med den typiska färgväxlingen mellan beige 
och gröngrå skikt i den övre stenen . 
Tranche/1 House in Landskrona, Skåne �
(1890-94), with Ordovician limestone from Figur 22c. Skeppargaran 1, Stockholm. Fa 

Yxhult. Illustration of the typical colour vari sadsten i tandhuggen Yxhu lrskalksren . 

ation with alternating greenish grey and beige Fa~de, Skeppargatan 1, Stockholm, of tooth �
layers in the upper stone. chiselled limestone from Yxhult. �
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Brunfl.oområdet, Jämtland. Stenen före
kommer i två varianter, dels en mörkröd 
med oregelbundna smala vindlande, lju
sare grävspår (Rödberget), dels en grå 
till gråsvart, skiktad med ljusare, vind
lande grävspår (Grå- och Svartberget, fi
gur 23). Stenen har brutits från medelti
den. Den anses numera vara den bästa 
ortocerkalkstenen på grund av sin ho
mogenitet och banktjocklek, och den har 
använts som ersättningssten, framför allt 
för Yxhultssten. Den har främst utnytt
jats lokalt, men den förekommer även i 
Stockholm. Den jämtländska kalkstenen 
är ganska kompakt, men vittrar i främst 
lerskikt/bankgränser. Några stenbrott är 
fortfarande öppna i Brunflotrakten. 

Gotländsk kalksten. Den är från silurpe
rioden och kan delas in i två huvudtyper, 
nämligen lagrad kalksten och fragment
kalksten (revkalksten). Den förra är tyd
ligt horisontellt lagrad, uppdelad på 
bankar genom lerlager/styloliter, den se
nare består av foss ilfragment/sediment
fragment och saknar utpräglad bank
ning. Den senare typen är resterna av o r

ganismer som bi ldade stora rev, och den 
är alltså rik på fossil. Den förra bröts 
bl.a. i brott vid Hangarvägen i Visby, i 
Hejdeby, Kappelshamn och Norrvange. 
Dessa kalkstenstyper förekonuner sedan 
1100-talets senare del i ett mycket stort 
område (Polen, Tyskland, Danmark, 
Ryssland, Sverige och Norge) som t.ex. 
dopfuntar och byggstenar. Särskilt dop
funrsexporren har varit omfattande, men 
även stenen som material till trappor, 
hörnkedjor, socklar, masverk och grav
stenar (r.ex. Mariakyrkan i Li.ibeck) har 
fått stor spridning. Lokalt på Gotland är 
lagrade gotländska kalkstenar det domi
nerande byggnadsmaterialet, då regel 
a ldrig fick något fotfäste på ön. Till rev
kalkstenarna och de revnära bildade 
kalkstenarna hör När-Bursburgen samt 
Hoburgen och Marbadshuvud. Det har 
funnits en stor mängd stenbrott på Got
land som haft lokal betydelse. Revkalk
stenarna har använts regionalt från me
deltiden och fram till senaste sekelskif
tet. Speciellt viktig var den karak.teris
tiskt rödaktiga kalkstenen från Hobur
gen. 

Figur 23 . Provscuff av grå jämtländsk orcocerkalksten med nodul
srrukrurer från Grå berget, Brunflo. 
Sample o( grey Ordovician limestone with 11odule structures from 
Gråberget, Brun(lo, Jämtland. 

33 



Lagrade kalkstenar 

Hangarvägen, Visby. Här ha r en bankad 
grå till rödgrå, tät o~h ganska h~rd kaJk
sten med omkristalliserade fossil brutits. 
Bankarna begränsas av svaga lerlager. 
Denna sten liknar mest den typ som bru
tits i Hejdeby. Hangarstenen urn_yttjad~s 
som byggnadssten från medelt1~en nll 
början av 1900-talet. Den uppvisar se
lektiv vittring, där fossilen är motstånds
kraftigare än matrismaterialet. 

Hejdeby. Hård, tät, grå till gul~kt!g 
kalksten som brutits i en 2,5 m makng 
horisont. Kalkstenen har avlagrats gans
ka revnära och innehåller cirka 50% 
bioklaster ( omkristalliserade organismer, 
figur 24a). Lerlager förekommer spar
samt. Brytningen avslutades på 1960
talet. Stenen vittrar selektivt, varvid ler
lager och finkornigt matrismateri~l vitt
rar lättare än bioklasterna. Dessa l1usnar 
när de utsätts för vittring. Stenen har an

vänts på Gotland sedan medeltiden oc)1 
påträffas även i t.ex. Stockholm (fi
gur 24b). 

Kappelshamn. Svagt gulvit, g_rovkr~stal
lin, lagrad kalksten med stort mnehall av 
gråsvarta bioklaster (figur. 25). Brott~t 
drivs fortfarande säsongsv1s. Stenen ar 
ganska vittringsbeständig, men selektiv 
vittring (hålvittring) uppstår med t~den. 
Stenen har bl.a . använts som ersättnmgs
sten vid Visby domkyrkas senaste res
taurering. 

Norrvange. Homogen, fossilfattig, väl
kristalliserad och grovbankad kalksten . 
Två varieteter finns, en grå fossilfattig 
(figur 26) samt en rödgrå fossilförande 
typ. Stenen bryts fortfarande. I?en ~r 
ganska vittringsbestän~ig, _me!1 viss mi
nera lvittring och selektiv v1ttrmg av ler
lager förekommer. 

Figur 24a. Provscuff av grå gotländsk kalksten med rundade fossil 
från Hejdeby. . . . 
Sample ofgrey Si/urian Gotland l,mestone w1th rounded fossds, 
from Heideby. 
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Figur 24b. Västra gården i Kanslihuset, Stockholm. Sågad fossilrik 
gotländsk kalksten av Hejdebytyp. Byggår 1922- 36. 
The W. courtyard ofKanslihuset, Mynttorget 2, Stockholm, built 
1922-36. Sawn fossiliferous Gotland limestone of the Hejdeby type. 

Figur 25 . Gråbrun, fossilrik gotländsk kalk Figur 26. Gråbeige, nästan fossilfri got
sten från Kappelshamn. ländsk kalksten från Norrvange. 
Greyish brown fossiliferous Gotland lime Greyish beige almost fossil-free Gotland 
stone from Kappelshamn. limestone from Norrvange. 
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Revkalkstenar 

När-Bursburgen. En undre 2,5 m mäktig 
bank med gulbrun fragmenrkalksten (fi 
gur 27) har avlagrats i revkanten och 
t~~ks av e~ 1,~ m tjock oolitisk till piso
ht1sk, gulvit, finbankad horisont. Stenen 
i området har brutits sedan medeltiden 
och tas fortfarande till vara sporadiskt. 
Stentyperna, speciellt oolitstenen, är 
g~nska porö~a ?ch därför vittringsbe
n_~gna. Grusv1.ttrmg och selektiv vittring 
f?reko~mer, liksom avflagning efter lag
n_~gsgr~nserna. S~enen har flitigt an
vanrs till kyrkor pa södra Gotland, t.ex. 
Rone, Stånga och Tofra. 

Hoburgen och Marbadshuvud. Karakte
ristisk, vitrosa fragmenrkalksten (fi
gur 28a) som är mycket vanlig i portaler 
och andra skulptura la detaljer på Got
landskyrkor. Kalkstenen innehåller bio
klaster och fragment av rödfärgade cri
noideer (sjöliljor) i en ljusgrå mellanmas
sa. Ert typiskt drag är röda, parallellt 
med lagringen, cirkulärt avskurna stjäl
kar. Stenen har brutits (Hoburgen) från 
medeltiden fram till senaste sekelski ftet. 
Konstakademin på Fredsgatan i Stock
holm (figur 28b) är till stora delar klädd 
i Hoburgssten. Stenen tenderar att flaga 

Figur 27. Grynig, ljuse gul
brun gotländsk kalksten 
från När-Bursburgen. 
Critty, lightly yellowish 
brown Gotland limestone 
from När-Bursburgen. 

av efter styloLitzoner; vidare vittrar den 
finkornigare mellanmassan lättare än 
crinoideerna, som därför står kvar som 
v_ittringsvittnen. Den röda färgen på fos
silen bleknar med tiden . Brotten är ned
lagda sedan flera decennier, och reserver
n~ är uttömda. Någon möjlig ersätt
ningssten för kalkstenen från Hoburgen 
tycks ej finnas. 

<?_vriga kalkstenar. Till denna kategori 
raknas ett antal orena kalkstenar i södra 
Sverige som t.ex. ska lgruskalksten från 
Ignaberga i Skåne. Hit hör också traver
t!nlkalktuff och märgelsten. Traver
tin/kalktuff är en ur yr- eller grundvatten 
kemiskt eller biogent utfälld kalksten . 
Märgelsten är en lucker (porös) kalksten 
med högt lerinnehåll. 

Jgnabergaknlksten . Finkornig ska lgrus
kalksten, rik på fossil, främst belemniter 
(figur 29) . Stenen bröts i förs ta hand för 
att brännas till jordbrukskalk men den 
utnyttjades också lokalt som hyggnads
sten_: Den är gans~a porös och vittrings
benagen. Nobelst1ftelsens hus på Sture
gatan 14, Stockholm, är klätt med denna 
sten. 
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Figur 28a (till vänster). Ljusröd, fossi lrik 
gotländsk kalksten (Hoburgsmarmor) från 
Hoburgen med typiskt rundade foss il 
(crinoidestjälk). 
Light red fossiliferous Gotlahd limestone 
(Hoburg marble) from Hoburgen with typi
cal circular fossil (section ofa crinoide 
stalk). 

Figur 28b (ovan). Konstakademin, Fredsga
tan 12, Stockholm. Fasadsten i " Hoburgs
marmor" med typisk selektiv vittring, där 
fossilen är motståndskraftigare än mellan
massan. Byggår 1893-96. 
The Royal Academy of Arts, Fredsgatan 12, 
Stockholm (1893- 96). Parade of "Hoburg 
marble" with typical relief, where the fossils 
are more resistant than the matrix. 

Figur 29 . Ljust gulv.it, små
porig Ignabergakalksten 
från Skåne. 
Light ye/lowish fine-porous 
Ignaberga limestone from 
Skåne. 
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Kalktuff och travertin. Kalktuff är en 
mycket porös och mjuk bergart (fi
gur 30) som i viss utsträckning brutits 
som byggnadssten vid Benestad i Skåne 
(se figur 78). En kompaktare bergart av 
denna typ kaJlas travertin. Den senare 
har använts och används fortfarande i 
ganska stor utsträckning som fasadsten i 
Sverige, t.ex. i Borås centrum. Travertin 
är importerad, i allmänhet från Italien. 

Kritsten. En typ av kalksten från kritpe
rioden som brutits för bearbetning under 
medeltiden i västra Skåne. (Se bilden på 
s. 8.) Kritsten förekom även i skulpturer 
på S:t Petri kyrka i Malmö. Skulpturerna 
står numera inomhus. 

Dankalk. En typ av kalksten från undre 
tertiärperioden som brutits för skulptu
rala ändamål under 1500- och 1600-ta
len i västra Skåne och på Saltholm utan
för Köpenhamn. 

Märgelsten. En kalksandsten från krit
perioden som är dåligt konsoliderad. 
Den bröts i södra Skåne, bl.a. vid Kö
pinge i Ystadstrakten. Den har kallats 
såväl Köpingesandsten som Lyckåsmär
gel och kan klassificeras som en oren 

Figur 30. Gulvit, porös 
kalktuff från Benestads 
backar, Skåne. 
Yellowish white, porous 
tufa from Benestad hills, 
Skåne. 

sandsten. Trots sin relativa ömtålighet 
för kemisk vittring har denna sten an
vänts som byggnadssten lokalt i Skåne, 
t.ex. i Bjäresjö kyrka (se figur 78). 

Några få utländska kalkstenar kan ock
så påträffas. Ett exempel är den ljusgula 
Savonnierekalkstenen från Frankrike, 
som förekommer i några hus i Stock
holm, t.ex. Birger Jarlsgat~n 18. 

Magmatiska bergarter 
Dessa bergarter har stelnat direkt från en 
bergartssmälta, vilken utgjutits på eller 
nära jordytan (porfyr, basalt/diabas) el
ler långsamt stelnat nere i jordens inre 
(diorit, granit). Porfyrer är mycket fin
korniga till täta bergarter med större 
strökorn, ofta av fältspat. De förekom
mer i Sverige huvudsakligen i norra Da
larna, men de finns även i östra Små
land. En stor mängd varieteter kan ur
skiljas, beroende på grundmassans färg 
och strökornens utseende. Det finns 
även övergångar mellan porfyr och gra
nit, t.ex. den s.k. granitporfyren i Gar
berg (även kallad Garbergsgranit) . 
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Porfyr från Älvdalen. Det är uteslutande 
Dalaporfyrer som brutits, huvudsakligen 
till prydnadsföremål (vaser, fat, mindre 
prydnadsföremå l). I begränsad omfatt
ning har de använts också som monu
mentsten, t.ex. sockeln till Gustav TII:s 
staty på Skeppsbron i Stockholm. Berg
arten är mycket kompakt och mot
ståndskraftig mot kemisk vittring. Där
emot spricker den ganska lätt efter svag
hetszoner. Mest känd är den mörkviolet
ra, sliriga Blybergsporfyren (figur 3 la), 
men även Rännäs-, Orrloks- och Bred
vadporfyr har bearbetats. Den massfor
miga, klarröda granitporfyren från Gar
berg (figur 31b) är egentligen grani t. 
Viss tillverkning av mindre prydnadsfö
remå l i porfyr förekommer ännu. 

Figur 3 la. Sockeln på 
Gustaf Ul:s staty på Skepps
bron i Stockholm från 
1808. Strimmig porfyr från 
Blyberg. Dalarna. 
Socle of the statue of 
Gi,staf 111, Skeppsbron, 
Stockholm (7 808). Striped 
porphyry from Blyberg in 
Dalarna. 

Figur 31b. Rosenda ls slott 
på Djurgården i Stockholm. 
Fat i röd granitporfyr (Ga r
bergsgranir) från Ga rberg, 
Dalarna från 1820-ta let. 
Saucer ofred granite por
phyry (Garberg granite) at 
Rosendal Castle, Djurgår
den, Stockholm (1823-27), 
quarried in Garberg, Da
larna. 

Hyperit. En finkornig till tät, mörk 
(svart) bergart, ofta med ljusare fältspat
korn, som i byggkretsar kallas svart gra
nit (figur 32). Den uppträder i upp till 
hundratals meter breda gångar, som in
truderat omgivande bergart. Omfattande 
gångsvärmar förekommer i norra Skåne 
och södra Småland. Hyperit har brutits 
och bryts fortfarande på ett antal platser, 
t.ex. Axeltorp, BrännhuJt, Boalt/Gylsboda, 
Hägghult, Stenbrohult och i Kyrkhults
trakten. Bergarten används främst som 
monument- och fasadsten samt till grav
stenar. Numera utförs en del sku lpturar
beten i denna bergart. D en har brutits se
dan 1880-talet. Några brott är fortfaran
de öppna. En stor del har gått och går 
fortfarande på export, främst till Tysk
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land. Bergarten är relativt motstånds
kraftig mot vittring, men den tenderar 
att blekna med tiden. 

Diabas och gabbro. De är mörka bergar
ter med ljusare plagioklaslister i en fin
kornig till tät (diabas) eller grovkornig 
(gabbro) mellanmassa. De benämns ock
så svart granit i stenindustrikretsar. Den 
mest utnyttjade förekomsten ligger i 
Görbjörnarp i Skåne. Där finns en dia
bas med stora vita , plagioklaskorn. Den 
har främst använts till monumentsten, 
socklar och gravstenar. Viss mineralvitt
ring och exfoliering förekommer. 

Diorit. En grå medel - till finkornig berg
art av granittyp. I Källsåker i Västerviks
trakten har denna bergart brutits från 
1880-talet fram till 1960-talet. Den har 
huvudsakligen använts som blocksten 
till fasader, monument och gravstenar. 
Mineralvittring och exfoliering i liten 
omfattning förekommer. 

Granit. En massformig, magmatisk berg
art, som långsamt stelnat långt under 
jordskorpan. Den kan vara grov- till fin-

Figur 32. Gråsvart hyperit 
(svart granit) med handels
namnet Ebony Black från 
Boalt i nordöstra Skåne. 
Greyish black hyperite 
(Ebony Black) from Boalt 
in northeastern Skåne. 

kornig, mineralkornen syns alltid för 
blotta ögat. Huvudmineralerna är 
kvarts, fältspat (kalifältspat och plagio
klas) samt glimmer. Bergarten är oftast 
röd på grund av sitt innehåll av kalifält
spat, men grå varieteter finns också. 
Graniten kan genomgå en mer eller 
mindre kraftig metamorfos gen.om ökad 
värme och ökat tryck, och den får då en 
påtagligt strimmig, gnejsig struktur. De 
halländska bergarterna som brutits är 
gnejsiga (gnejsgraniter) . Vi kommer inte 
att särskilja graniter från olika brott, 
utan beskriva dem regionsvis. Graniter 
är generellt mycket motståndskraftiga 
mot både fysikalisk och kemisk vittring, 
eftersom de består av mycket stabila mi
neral och har mycket låg porositet. Vissa 
typer, som de finska rapakivigraniterna, 
är dock ganska lättvittrade. De typer av 
vittring som är vanligast är mineralvitt
ring, vilken med tiden ger bergarten en 
ökad ytrelief, exfo]iering och bortfall av 
bitar från sprickor eller sprickzoner. De 
magmatiska bergarterna, främst grani
terna, har använts bearbetade i skulptu
rer och byggnader seda_n andra hälften 
av 1800-talet. Många av de monument 
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som uppfördes under den stora svenska 
sradsbyggnadsperioden runt sekelskiftet 
har på o lika sätt utnyttjar de svenska 
graniternas mångfald i färg och struktur. 

Riksdagshuset, f.d. Riksbanken och 
de stora jugendkyrkorna i Stockholm 
har utnyttjat Stockholms- och Vätögra
nit i både murverk och skulpturer. I Upp
sala universitet finns kolonner som är 
huggna ur ert block av Graversforsgra
nir. I Sydsverige förekommer graniter 
brutna i Skåne, Blekinge, Småland och 
Bohuslän. I nästan samtliga svenska stä
der finns något monument, där man öns
kat manifestera kraft och styrka genom 
att utnyttja granitmaterial, ofta av lokalt 
ursprung. Än idag står svensk granit för 
kvalitet. Vissa typer är mycket omtyckta 
av skulptörer från hela världen. Vi tar 
inte upp alla granittyper som bryts nu
mera utan ger en översikt av de typer 
som under vårt århundrade haft störst 
betydelse. 

Våogagranit (Oppmannagranir), Skåne. 
Den är en grovkornig, rödaktig, lätt 
gnejsig granit (figur 33). Den har utnytt-

Figur 33. Gråröd, slirig 
Vångagranir från Yånga
berget, Skåne. 
Greyish red gneissic Vånga 
granite from Vånga Hill, 
Skåne. 

jars sedan 1900-talets början och bryts 
fortfarande. Den används främst som 
anläggningssten och till gravstenar. 

Blekingegraniter. Flera typer av graniter 
har brutits i landskapet. Främst har en 
grå, medelkornig typ, den s.k . Karls
harnnsgraniten, utnyttjats som gatsten 
och kantsten. En ljust gråröd, medelkor
nig typ har brutits på Sturkö och Tjurkö 
utanför Karlskrona. Den användes 
främst som byggnadssten, t.ex. Kungs
holms fort vid inloppet till Karlskrona. 
En stor del av graniterna har gått på ex
port till Tyskland. I Blekinge är inte 
längre några stenbrott öppna. 

Halländska gnejsgraniter. De är främst 
gråröda. De bryts för att användas som 
gatsten. I Söndrum har emellertid en 
gnejsgranit brutits för att nyttjas som 
byggnadssten. Brytningen i Söndrum har 
upphört, men ett annat brott med gnejs
granit är fortfarande öppet (figur 34a), 
och stenen därifrån utnyttjas främst till 
fasadplattor. Stenen har flitigt använts i 
södra Sverige, främst till socklar, men 
den finns också i Stockholm (figur 34b). 
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Figur 34a. Para llellskiktad 
halländsk kustgnejs (Hal
landia) som bryts no rdväst 
om Halmstad. 
Cneiss, quarried N. W. of 
Halmstad in Halland. 

Figur 34 b. Kungsträd
gårdsgaran 20, Stockholm. 
Sockel av sågad och pole
rad halländsk kustgnejs, 
byggd 1943-45. 
Socle w ith sawn and po
1 ished gneiss from Halland 
at Kungsträdgårdsgatan 20, 
Stockholm (7943-45) . 

Göremargranic. Den s.k. Göcema rgrani
ten (kaJJad Götebo i stenind ustrikretsar) 
bildar no rr om Oskarshamn ert vä l av
grä nsat massiv av röd, grovkornig, 
massformig granit med blågrå kvarts (fi 
gur 35). Den har brutits fö r byggnadsän
damål på ett flertal ställen tills helt nyli
gen. Brottet i Askaremå la ä r endast till
fä lligt nedlagt. Liknande gra nit ha r detta 

århundrade även bruti ts på ett flertal 
platser i östra Småland , t.ex. Vånevik 
och Urhammar samt på ön Jungfrun. 
Gra nit frå n Jungfrun kall as Virgo. En 
stor del av dessa graniter har gått på ex
po rt, frä mst till Tyskland. De är ganska 
resistenta mor vittring. I Vånevik finns 
ett museum som .visar stenbryrnings
epoken. 
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Figur 36. Röd granit från ässjötrakten �
(Solberga ) i Småland. �
Sample o/ red Solberga gra11ite /rom the �
Nässjö area, Småland. �

Smalandsgranicer. Det är en saml ingsbe
teckning för medelkorniga, gråröda till 
röda graniter, som förekommer i stora 
delar av Småland. De mest kända brot
ten ligger i Nässjötrakten (Solbergagra
nit, figur 36) och Tranåsområdet (Tra
nåsgranic, figur 37). Där bryts fortfaran
de granit som främst används till fasad
sten och gravstenar. 

Figur 35. Röd, g rovkornig Göremargranit 
med handelsnamnet Götebo från Askaremå
la, Små land. 
Red coarse-grai11ed Götemar gra11ite from 
Askaremåla, Småland. 

Figur 37. Röd, grovkornig Tranåsgranir 
med blå färgad kvarts, ka llad Tranås AP. 
Red coarse-grained Tranås granite with 
bluish quartz crystals. 
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Graversforsgranit. Den är en grovkor
nig, rödaktig granit med grå kvarts som 
finns i norra Östergötland. Den har bru
tits sedan 1800-talet och har främst ut
nyttjats som fasad- och byggnadssten. 
Den förekommer även ofta i polerade 
kolonner (figur 38). Brytningen har upp
hört. 

Bohusgranit. Stora delar av Bohuslän 
täcks av granit med starkt växlande ut
seende. Det viktigaste brytningsområdet 
har varit norra Bohuslän. De flesta gra
nittyperna som brutits är medel- till fin
korniga och övervägande grå till färgen 
(Bohus-Malmön, Rixö, Gerlesborg, 
Ävja; figur 39a), men även rödaktiga ty
per finns (Hunnebostrand, Bratteby; fi 
gur 39b). Den bohusländska stenindu
strin startade under andra hälften av 
1800-talet, numera finns endast några få 

Figur 38. Palmeska huset, Kungsträdgårds
gatan 2, Stockholm. Polerad kolonn av Gra
versforsgranit. Byggnaden är uppförd 
1884-86. 
Polished column in Craversfors granite at 
the Palme Mansion, Kungsträdgårdsgatan 2, 
Stockholm (1884-86). 

brott kvar (Gerlesborg, Ävja och Brat
teby). Bohusgraniten har använts som 
byggnadssten, gatsten och kantsten. På 
norska sidan kallas graniten Iddefjords
granitt, och även den har brutits, t.ex. 
för användning i Vigelandsparken 
Oslo. En betydande del av Bohusgrani
ten har exporterats till Tyskland och 
England. M ånga kyrkor i Västsverige 
från 1800-talets senare del och framåt är 
byggda i Bohusgranit liksom många hus 
i våra städer, t.ex . Borås och Göteborg 
(figur 39c). 

Stockholmsgranit. Den är en grå, finkor
nig granit (figur 40), som främst bröts 
vid Stenhamra på Svartsjölandet. Den 
var en viktig byggnadssten i Stockholms
området under slutet av 1800-ralet och 
fram till 1930-talet. Så småningom er
sattes den av Norrtälje- och Vätögranit. 

Figur 39a. Grå, medelkornig Bohusgranit 
från Ävja, Bohuslän. 
Grey medium-grained Bohus granite from 
Ävja, Bohuslän. 
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Figur 39b. Röd, medel- till grovkornig Bo
husgranit från Bratteby, Bohuslän . 
Red medium- to coarse-grained Bohus 
granite from Bratteby, Bohuslän. 

Figur 39c. Svenska Handelsbanken, Skepps
bron 18, Stockholm, byggd 1909-10. Sockel 
av sågad grå Bohusgranit. 
Svenska Handelsbanken, Skeppsbron 18, 
Stockholm (1909-10). Socle of sawn grey 
Bohus granite. 

Figur 40. Grå, medel- till finkornig Stock
holmsgranit från Scenhamra på Svarcsjö
landec. 
Grey fine- to medium-grained Stockholm 
granite from Stenhamra, Svartsjölandet. 
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Figur 41. Gråröd, grovkornig Yätögranit 
från östra Uppland. 
Greyish red coarse Vätö granite, eastern 
Uppland. 

Norrtälje- och Vätögranit. Gråröd, me
del- till grovkornig granit (figur 41). Den 
bryts fortfarande på Vätö. Den har varit 
den viktigaste byggnadsstenen i Stock
holmsområdet under detta århundrade. 

Metamorfa bergarter 
Metamorfa bergarter är ursprungligen 
magmatiska eller sedimentära bergarter, 
som utsatts för omvandling på grund av 
ökande tryck och temperatur. De vikti
gaste är marmor, skiffer och gnejs. 

Marmor 
Marmor är en kalksten som kompakte
rats och om.kristalliserats. Svensk mar
mor är alltid prekambrisk, äldre än en 
miljard år, och saknar synliga fossil. AJ!a 
svenska marmortyper är dolomfriska, 
dvs. magnesiumrika. De är genereUt 
ganska orena med relativt kraftiga fär
ger, oftast i gröna nyanser (som orsakas 
av serpentinmineral). Marmor är mot
ståndskraftigare mot vittring än kalk
sten, eftersom stenen är mycket kom
pakt. Förutom av rent kemisk upplös
ning påverkas marmor av gips- och sot
beläggning samt biologisk påväxt. 

Kolmårdsmarmor och liknande typer. 
Starkt grönådrad och grönfläckig mar
mor (figur 42a) som har brutits sedan 
1600-talet i Kolmården. Den har an
vänts i åtskilliga byggnader, inte minst i 

Stockholmsområdet, r.ex. i balustrader 
på Stockholms slott och i Postmuseum 
(figur 42b). Den användes mycket i bör
jan av 1900-talet till portaler och golv, 
bl.a. i Centralposten på Vasagatan i 
Stockholm. Liknande gröna typer, dock 
mindre synligt ådrade och med större va
riationer i utseendet bryts fortfarande i 
Brännlyckan nära Vätterns nordspets. 
Ett annat centrum där en företrädesvis 
grönfläckig marmor brutits är Katrine
holmstrakten, speciellt i Marmorbyn/ 
Gropptorp (figur 43). Här har dock 
brytningen upphört. Den grönådrade 
marmor som brutits i Mölnbo (figur 44) 
ti1lhör också denna typ. 

Ekebergsmarmor (Lillkyrka/Ekeberg, 
Glanshammar, Rinkeby) . En ren mar
mortyp från Närke som är ljusgrön till 
vit i vissa brott (figur 45a) . En nästan 
rent vit varietet har använts till bl.a. 
Dramaten i Stockholm. Den har dock 
med tiden fått en gul färgton. Ekebergs
stenen är också mycket vanlig i golv, 
trappor och diskbänkar. Några brott är 
fortfarande öppna, där stenen främst 
bryts för att användas som byggnads
sten, både utomhus och inomhus. 
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Figur 42a. Grönfläckig Kolmårdsmarmor 
från Bjursrorp, Östergötland. 
Green-spotted Kolmården marble from 
Bjurstorp, Östergötland. 

Figur 42b. Postmuseum, Lilla Nygatan 6 i 
Gamla Stan, Stockholm, byggt 1820- 25. 
Kolonn av Kolmårdsmarmo r. 
The Post Museum at Lilla Nygatan 6 in the 
Old Town ofStockholm (1820-25), with a 
column of Kolmården marble. 

Figur 43. Ljus, grönaktig marmor från 
Gropptorp vid Marmorbyn, Katrineholms
trakten. 
Light greenish marble from Gropptorp at 
Katrineholm, Södermanland. 

Figur 44. Provstuff av ljusgrön, ådrad mar
mor från Mölnbo, Södermanland. 
Sample of fight green veined marble from 
Mölnbo in Södermanland. 
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Figur 45a . Ljus Ekebergsmarmor från 
Dramatiska sjön, Nä rke. 
Sainple ofwhitish Ekeberg marble from 
Dramatiska Sjön, Närke. 

Ekebergsmarmorn vittrar selektivt och 
får en påtagligt ojämn yta, då det gul
bruna mineraler tremolit är vittringsbe
ständigare än mellanmassan av dolo
mit/kalcit (figur 45b). 

Dyltamarmor. Vanligen rödlätt marmor 
som bröts under 1800-talet fram till se
kelskiftet i ett brott som ligger norr om 
Örebro. Oscarskyrkan i Stockholm är 
till stor del klädd med denna marmor (fi 
gur 46). 

Uppländsk marmor (Vattholma och 
Harbonäs) . Denna marmortyp, ibland 
kallad Lena marmor, är rödlätt till gul (fi
gur 47) och bröts redan på 1200-talet, 
men brotten är nu nedlagda. Marmorn 
finns i socklar och portaler i Uppsala 
domkyrka samt på Haga slott i Solna. 
Vid restaureringen av Uppsala domkyr
ka 1971-1978 öppnades brotten tempo
rärt. Marmorn är regionalt spridd, bl.a. 
till Ovansjö kyrka i Gästrikland. 

Figur 45b. Dramatiska teatern, Nybroplan, 
Stockholm, byggd 1901-08. Lågerhuggen 
Ekebergsmarmor, påtagligt gulfärgad med 
bruna utstående tremolitkristaller. 
The National Theatre at Nybroplan in 
Stockholm (1901-08). Distinctly yellowish 
Ekeberg marble in tooled finish with brown 
protruding tremolite crystals. 

Utländsk marmor. Flera typer av delvis 
metamorfoserade kalksteQar har an
vänts i Sverige sedan medeltiden, i både 
kyrkliga och profana sammanhang. De 
vanligaste typerna är svart belgisk mar
mor (beige noir), t.ex. i 1700-talsskulp
curerna i Uppsala domkyrka , och vit 
Carraramarmor från Italien, t.ex. i sock
eln till statyn av Gustav II Adolf i Göte
borg. Från 1960-talet förekommer Car
raramarmor som fasadsten i flera svens
ka städer. Dessutom förekommer en del 
tyska och numera också portugisiska 
(rödlätta) marmortyper. 

Skiffer 
Bergarten förekommer dels som gråsvart 
lerskiffer, dels som gröngrå glimmerskif
fer. Lerskiffer, som lätt spricker efter för
skiffringsriktningen,. har framför allt an
vänts som takskiffer (takplattor) men i 
viss utsträckning även som fasadsten. 
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Figur 46. Oscarskyrkan, Narvavägen, 
Stockholm, byggd 1897-1903. Fasad i om
väx lande grovhuggen, s .k. råkopp, och sågad 
Dyltama rmor. 
The Oscar Church at Narvavägen, Stockholm 
(1897-1903). Fayade o(alternating coarsely 
cut {punched) and sawn Dylta marble. 

Figur 48. Goerheinstiruret, Linnegatan 76, 
Stockholm. Fasad i Grythyrreskiffer från mit
ten av 1960-ta let med ski ffrigheten skuren i 
vinkel. 
Fafade of Grythytte schist cut obliquely to 
schistosity. The Goethe Institute, Linnegatan 
76, Stockholm (circa 1965). 

figur 47. Rödflammig marmor från Harbo
näs, Uppland. 
Red flamy marble from Harbonäs in Upp
land. 

Lerskiffer är svart och i a llmänhet fin
kornig till tät. Glimmerskiffer känne
tecknas av att glimmerflak ligger orien
terade i förskiffringsriktningen, ofta med 
en lätt ondulerad yta . Glimmerskiffer 
har främst använts till trappor, fasadsten 
och golvbeläggn ing, men även som tak
sk iffer. Glimmerskiffer karakteriseras av 
en glänsande gröngrå yta, bestående av 
glimmerfjäll. Skiffrar ä r genomgående 
ganska motståndskraftiga mot vittring. 

Gryrhytreskiffer. En grå till svart ur
bergslerskiffer som bryts i Grythyttan i 
Västmanland. Tidigare användes stenen 
främst som takskiffer, då den lätt klövs i 
tunna skivor, men den har även använts 
till fasadplattor (figur 48). Numera ut
nyttjas stenen för o lika industriändamål 
(tjärpapp), varvid den pulveriseras. 

Dalsländsk lerskiffer. Svart lerskiffer 
som brutits på ett flertal ställen, t.ex. 
Ha längen och Hällan. Den har framför 
allt använts till taktäckning, men även 
som fasadsten, t.ex. på Ekholmens gård 
nära Dals-R ostock. 
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Figur 49a. Gröngrå glimmerskiffer från 
Offerdal, Jämtland. 
Greenish grey mica schist from O((erdal in 
Jämtland. 

Glavaskiffcr. En svagt gröngrå glimmer
skiffer från Glava i västra Värmland, 
som brutits åtminstone sedan 1700-ta
let. Den har huvudsakligen utnyttjats till 
takbeläggning. Brottet är fortfarande 
öppet. 

Offerdalsskiffer. En grågrön glimmer
skiffer (figur 49a) som för närvarande 
bryts i Offerdalsområdet i Jämtland och 
främst används till golvplattor och trap
por, men även som fasadsten (figur 49b). 

Gnejs 
Se graniter i avsnittet Magmatiska berg
arter. 

Täljsten 
Täljsten är en ljust grönaktig, mjuk, me
tamorf bergart med huvudmineralerna 
talk och klorit. Den har extremt låg vär-

Figur 49b. Linnegatan 78, Stockholm. Fasad 
i Offerdalsskiffer med typiskt krusiga glim
merytor, byggd cirka 1970. 
Fafade at Linnegatan 78, Stockholm (circa 
I970) o( Of(erdal schist with granular mica 
sur(aces. 

meledningsförmåga och hög eldfasthet 
och kan därför användas för allahanda 
ändamål. Dess mjukhet gör den .lämpad 
som skulptu rsten. Stenen är kemiskt 
ganska inert, men den är känsljg fö r me
kanisk påverkan. Selektiv vittring är en 
vanlig skadetyp. De viktigaste förekom
sterna är i Jämtland, Uppland och Dals
land. 

Handöl, Jämtland. Härifrån kommer en 
typiskt gröngrå täljsten (figur 50) som 
brutits sedan medeltiden. Stenen har an
vänts främst för til1verkning av grytor 
och kaminer men även till prydnadsföre
mål samt i mjndre omfattning också som 
byggnadssten. 

Löddby, Uppland. Detta brott utnyttja
des under medeltiden, och stenen an
vändes som skulptursten. Mest bekant 
är de skulpterade relieferna i sydportalen 
på Uppsala domkyrka. · 
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Figur 50. Grå täljsten med gröna sliror från 
Handöl, Jämtland. 
Grey soapstone with green laminae from 
Handöl, Jämtland. 

Dalsland. Täljsten bröts under medelti
den på flera ställen i västra Dalsland 
(Dals-Ed-trakten) och i angränsande de
lar av Ostfold i Norge, bl.a. för tillverk
ning av dopfuntar. Dessa är vanligt före
kommande i hela västra Sverige. 

I våra grannländer Norge och Finland 
har täljsten (på norska kleberstein) bru
tits på ett flertal platser. Fortfarande 
bryts täljsten bl.a. i Otta i Norge. I både 
Finland och Norge är täljsten en mycket 
vanlig byggnadssten. De stora domkyr
korna i Stavanger, Bergen och Trond
heim är till stora delar byggda av tälj 
sten. T äljsten är dessutom det vanligaste 
stenmaterialet i portaler och på skulptu
ral utsmyckning i dessa grannländer, 
t.ex. på Åbo domkyrka. 

Figur 51. Kungl. Norska Generalk?nsul~tet~ 
Strömgatan 20, Stockholm,- Fasad I amfibolit 
från Åtvidabergstrakten, Östergötland. 
The Norwegian Consulate, Strömgatan 20, 
Stockholm. Fafade of amphibolite from 
Åtvidaberg, Östergötland. 

Övrig sten 
I Varbergsrrakten bröts omkring det se
naste sekelskiftet en grön, metamorf 
berga rt med handelsnamnet grön granit. 
Geologiskt sett var detta en starkt meta
morfoserad djupbergart som kallas char
nockit. Den innehåller främst grönt py
roxenmineral som hypersten. Polerad är 
bergarten vackert grön, men med tide_n 
oxideras järnet i mineralen, och ytan blir 
rostig och ful. Den har använts för mo
nument, bl.a. i Tyskland. 

Amfibolit är en mörk, ofta strimmig 
bergart som i enstaka fall använts som 
byggnadssten (figur 51). 
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Skadetyper 


N är man skall utarbeta ett restau
reringsunderlag för en byggnad 
eller ett annat objekt i sten, mås

te en mer eller mindre omfattande doku
mentation genomföras. Beroende på 
objektets betydelse, storlek, ålder och 
restaureringshistoria blir denna doku
mentation mer eUer mindre omfattande. 
Arkivalie- och bibliografigenomgång är 
ett nödvändigt första steg. När ritningar 
över objektet tagits fram startar doku
mentationsarbetet. I dokumentationen 
ingår identifiering av murkonstruktio
ner, stentyp(er) och fogmaterial samt un
dersökning av huggning, bearbetnings
och färgspår. Studier av restau
reringshistorien, dvs. de åtgärder bygg
naden genomgått, ingår naturligtvis. Of
ta har vidtagna åtgärder dokumenterats 
ofullständigt och saknas helt i många 
fall. Sedan följer dokumentation av ska
dor och deras orsakssammanhang. Nå
gon allmänt accepterad systematisering 
av skador på stenmaterial existerar ej i 
Sverige. Behovet av en dylik växer emel
lertid alltmer, när inventeringar och do
kumentation av stenmaterial och sten
skador ökar i omfattning. Det har därför 
blivit nödvändigt att utarbeta en skade
bildsatlas. Detta behov har naturligtvis 
också uppmärksammats på andra håll, 
och förslag till terminologi finns åtmins
tone sedan 1970-talet (t.ex. Arnold m.fl. 
1979). En modell för skadebeskrivning, 
vars riktlinjer angivits av Commission of 
the European Communities, har använts 
vid dokumentationen av Domkyrko
brunnen i Göteborg (Lindqvist m.fl. 
1988). I Italien (Gnudi 1989) och Tysk
land (Fitzner och Kownatzki 1991) finns 
förslag till systematik tillgängliga. Nack
delen med flera av dessa system är att de 
är alldeles för komplicerade och omfat
tande, delvis beroende på att de är av
sedda att användas för objekt där ytterst 
noggrann dokumentation krävs. I bästa 



fall kan en fackman/forskare förstå och 
använda dem. Förslag till förenklade 
system håller på att testas. Ett tyskt sche
ma har nyligen publicerats (Arbeitsgrup
pe Steinzerfall und Steinkonservierung
1992). Även på Irland (Mulvin och Mur
phy 1992) och i Norge (Storemyr 1993) 
arbetar man med förenklade system (fi
gur 52). Vi har noga studerat dessa sys
tem men även gått ett steg längre i för
enkling. Vårt förslag till system är i det 
närmaste helt beskrivande, eftersom det 
är meningen att även icke specialister 
skall kunna använda systemet efter en 
kort instruktion. Systemet har främst ut
vecklats för att dokumentera statusen 
hos svenska byggstensmaterial, vilken 
skall ligga till grund för utvärdering av 
skadebilder och skadeorsaker i landet, 
samt utgöra underlag för konserverings
å tgärder. 

Vi har begränsat systemet till tio hu
vudskadetyper. Under var och en av des
sa ingår en eller flera undertyper. Hu
vudtyp J (se figur 53) omfattar förutom 
ett antal odefinierade skador även brott 
och mekaniska skador samt missfärg
ning av exkrement. Man måste vara 
medveten om att det redovisade skade
bildsschemat är beskrivande. Det är na
turligtvis nödvändigt att spåra orsaken 
till nedbrytningen och skadan. Detta in
nebär att man så noga som möjligt skall 
notera fukt och kapillärt vattenupptag, 
huruvida avrinning fungerar eller ej, om 
övertäckning behöver åtgärdas, om 
sprickor och liknande orsakas av felak
tig belastning, sättningar i grunden eller 
oxiderande (sprängande) metallföremål, 
om skadan är mekaniskt orsakad eller 
orsakad av brand. Dessutom måste man 
avgöra om felaktig ytbehandling och/el
ler rengöring eller felaktiga lagningar bi
dragit till skadebilden. I detta samman
hang tar vi dessutom upp fogar som di
rekt påverkat stenen och dess status. 
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Figur 52. Klassifikationsschema för stenskador, olika länder, normaliserat till föreslaget svenskt 
system. 
Classi(ication scheme ofstone damage, different countries. 
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i Även skador på fogarna skall dokumen
teras och beskrivas på samma sätt som 
skador på stenen. 

Förutom skadetypen behöver vi också 
kvantifiera skadans omfattning och ska
degraden (hur allvarlig skadan är). Ska
dans omfattning redovisas genom mar
kering med symboler i dokumentations
figurerna. Skadesymbolerna visas i 
figur 53. 

Skadans grad avser hur allvarlig ska·· 
dan bedöms vara. Den visuella doku
mentation vi diskuterar här ger bara en 
uppfattning om materialets yta. Tillstån
det under ytan förblir i stort sett okänt. 
Detta är en stor brist som endast kan åt
gärdas genom utveckling av ickeförstö
rande testmetoder i fält eller genom ut
tag av borrkärnor. 

Den tyska arbetsgruppen (Arbeits
gruppe Steinzerfall und Steinkonservier
ung 1992) och Storemyr (1993) karakte
riserar skadegraden som materialförlus
tens omfattning i djupled enligt gruppin
delningen: 

Ingen, 2- 5 mm, 5-15 mm, 15-30 mm, 
<30 mm och bomparti (ej avfallet skal) . 

Vi har ingen erfarenhet av denna indel
ning. Försöksvis använder vi ett mycket 
grovt system som måste vidareutvecklas 
genom tester i fält. De beteckningar vi 
använder är icke akut och akut, med föl 
jande definitioner: 

Icke akut Vittrings- och/eller nedbryt
ningsformen förefaller ej fort
gå aktivt. Ingen del av ytan är 
så lös att den faller av vid be
röring. 

Akut 	 Vittrings- och/eller nedbryt
ningsformen fortgår aktivt, 
dvs. material faller av när man 
berör ytan. De skadetyper 
som ingår är relief, sandning, 
exfoliering och spricka. Också 
s.k. bomparti betecknas som 
akut skada. Även krusta, salt
utfällning och biologisk på
växt kan aktivt bidra till vitt
ringen. 

Skadans orsak är naturligtvis avgörande 
för eventuella åtgärder. Orsaken till ska
dan måste om möjligt fastställas och åt
gärdas i samband med konserveringen, 
annars återkommer naturligtvis skadan. 

Skadeschemat redovisas översiktligt 
figur 53. 

Utgångsläget för byggnadssten är att 
bergartsytan är intakt, avseende såväl 
färg och form som ytstruktur. I allmän
het förändras stenytan med tiden, men 
vissa bergarter, t .ex. graniter och kisel
bundna sandstenar, kan bibehålla ut
seende och färg under lång tid. Patina är 
ett konsthistoriskt begrepp, som inte är 
lätt att definiera. Det avser en färgför
ändring av stenen som visar att stenen 
åldrats, men förändringen anses inte va
ra till förfång för materialet. Färgföränd
ringen orsakas främst av oxidationspro
cesser på själva ytan (reaktioner med luf
tens syre och vatten/ vattenånga), men 
även partikeldeposition från omgivning
en kan ha en viss betydelse. 

Tio huvudsakliga skadetyper 
För att åskådliggöra skador på stenob
jekt har många olika typer av symboler 
använts, t.ex. färger eller raster. I figur 
53 ger vi förslag på lämpliga bokstavs-, 
färg- (Stabilopennor med nummer) och 
rasterbeteckningar för följande tio ska
detyper. 

A. Sandning/pu lverisering. Detta inne
bär att den sammanhållande mellanmas
san löses upp och vittrar bort, varvid 
även motståndskraftiga korn- undermi
neras och faller av. Fenomenet är också 
vanligt under exfolierade ytor, där kraf
tig pulverisering ofta förekommer. Den
na typ av vittring kräver att bergarten är 
relativt finkornig och ej ger påtagligt 
ökad relief. 

1. Avsandning. Denna skadetyp orsakas 
av att en lättlöslig mellanmassa (ofta 
kalcit) i en polymineralisk bergart lö
ses upp (i mer eller mindre rena 
vattenlösningar), varvid svårlösligare 
mineral (ofta kvarts) undermineras 
och faller bort. Fenomenet förekom
mer främst på orena sandstenar (fi
gur 54). Saltsprängning/saltvittring 
kan ha samma effekt. Denna typ bil
dar övergångar till mineralvittring (se 
under B. Reliefvittring). 

2. Upplösning. Kemisk" upplösning av 
relativt lättlösliga mineraler, t.ex. ofta 
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Figur 53. Svenskt skadebildsschema med föreslagna skadesymboler. 
The proposed Swedish stone damage classification scheme with symbols. 

Figur 54. Restaurang Guldkaggen, Burgsvik, Gotland. Dörröverstycke i gotländsk sandsten. Sand
ning som scällvis övergår i selektiv vittring (hålvittring). 
Lintel of Gotland sandstone at the Guldkaggen Restaurant, Burgsvik, Gotland, with sanding 
locally merging inta pitting with strong relief. 

55 



kalcit, orsakas nästan alltid av regn (lös
ligheten av ett mineral i naturligt vatten 
bestämmer omfattningen). Fenomenet är 
vanligt på kalkstenar. 

B. Reliefvittring. Detta är en mycket 
vanlig skadetyp som innebär att ke
miskt/fysikaliskt mindre motståndskraf
tiga mineral vittrar ned, medan mera 
motståndskraftiga står kvar. Så små
ningom undermineras även motstånds
kraftiga mineral, varvid de faller bort, 
och mer eller mindre djupa hål bildas på 
ytan. Sedimentära bergarter har ofta 
skikt av varierande motståndskraft som 
vittrar olika snabbt. Resultatet blir en 
ökad yttopografi (relief). Olika långt 
gångna stadier är: 

1. Minera/vittring. Mindre motstånds
kraftiga mineral börjar lösas upp och 
vittra bort, varvid bergartsytan blir 
ojämn. Omfattningen är någon till 
några millimeter eller mindre. Virt
ringsformen är vanlig i granit. Den 
drabbar även orena kalkstenar (fi
gur 55). 

2. Pittinglhålvittring. Fortsatt mineral

vittring som ökar i omfattning till nå
gon centimeters storlek. Motstånds
kraftiga mineralkorn undermineras 
och faller bort. Denna skadetyp är 
vanlig på orena sandstenar. 

3. Alveolvittring. Bergarten blir helt per
forerad med centimeterstora hå
ligheter som är omgivna av åsar av 
motståndskraftigare material. Denna 
skaderyp är vanligast i orena sand
och kalkstenar (figur 56). 

4. Skikt- och suturvittring. Denna vitt
ringsform drabbar främst lagrade 
bergarter, varvid skikt med olika mot
ståndskraft vittrar selektivt (vissa 
framträder i relief, figur 57). Skadecy
pen kan också orsakas av att leriga
re/kalkigare lager/zoner (figur 58) 
vittrar ned snabbare än omgivningen. 
Detta förutsätter att stenen placerats 
så att lagringen eller skiffrigheten lig
ger vinkelrät mot stenytan. 

5 . Hörn- och kantavrundning. Kvader
sten får ofta en påtaglig kantavrund
ning, när skarpa kanter vittrar ned 
och avrundas (figur 59). Fenomenet 
är vanligt på orena sand- och kalkste
nar. 

Figur 55. Martebo kyrka, Gorland. Kapitälband på korportalen i gorländsk kalksten, 1300-talet. 
De högra från regn skyddade skulpturerna är helt intakta (inklusive färgspår), medan de vänstra 
regnutsatta figurerna är påtagligt förgrovade på grund av selektiv vittring. 
Capita/ frieze on the chancel portal at Martebo Church, Gotland, in Gotland limestone (14th cen
tury}. The figures to the right, sheltered from rain, are completely intact (inlcuding vestiges of co
lour), while the left-hand, rainexposed figures show strong relief. 
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Figur 56. Restaurang Guldkaggen, Burgsvik, 
Gotland. Dörröverstycke av gotländsk sand
sten. Exempel på ovanligt långt gången a lve
olvittring. 
Lintel at the Guldkaggen Restaurant, Burgs
vik, Gotland, o( Gotland sandstone. Example 
af very advanced alveolar weathering. 

Figur 57. Nationalmuseum, Stockholm, 
byggt 1846-66. Fasaden i röd ortocerka lk
sten från Borghamn. Lerrika grävspår som 
vittrar kraftigt i förhållande till omgivande 
kalksten. 
Nationalmuseimi, S. Blasieholmhamnen, 
Stockholm (1846-66). The (a~ade o( red 
Ordovician limestone from Borghamn. 
Clayey burrows, which weather strongly in 
relation to surrounding limestone matrix. 

Figur 58. Nationalmuseum, Stockholm. 
Fasaden i ortocerkalksten från Borghamn. 
Urviming av leriga lager (sedimentations
skikt). (Se även figur 20b.) 
Nationalmuseum, Stockholm. The (ayade of 
Ordovician limestone. Selective weathering 
o(clayey horizons (sedimentation layers). 
(Campare (igure 20b.) 

Figur 59. Strandvägen 17, Stockholm. Por
tal i Yxhulrskalksten, byggd 1895, som visar 
kraftig vittring i form av hörn- och kancav
rundning av kvaderstenen. 
Portal o( Ordovician limestone from Yxhult 
at Strandvägen 17, Stockholm (1895), exhi
biting strong selective weathering o(corners 
and edges. 
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6. �Crusvittring. Vittringsformen före
kommer på massformiga medel- till 
grovkorniga granitbergarter, r.ex. ra
pakivigraniter, där mjneralens sam
manhållning undermineras och mine
ralen faller bort som grus. Ofta kan 
man finna en rest av grus vid den vitt
rade stenen, t.ex. "Linnes guldsrain" 
på Storsudret på Gotland. 

C. Exfoliering. Större eller m indre parti
er i form av fjäll, blad eller skal frigörs 
och faller av stenytan. De avfallande 
partierna är ofta av någon millimeters 
tjocklek och mer utbredda i de två and
ra dimensionerna. Fenomenet är ganska 
vanligt på såväl graniter som se
dimentära bergarter (främst olika sand
stenar) . Processen kan upprepas, så att 
skal på skal (avskalning) faller av. Orsa
kerna till exfoliering är troligen främst 
fysikaliska (värrneutvidgning/samrnan
dragning, avlastning, felaktig bearbet
ning, fryscykler/töcykler och saltspräng
ning). Exfolieringen kan påskyndas om 
bergartens lagring ligger parallellt med 
huggytan (r.ex. på vägg). Fenomenet fö
rekommer också i samband med felaktig 
ytbehandling, dvs. när ett tätt, föga ge
nomträngligt ytlager uppkommit. Även 
blåsor kan bildas på den behandlade ste
nen, vilkens yta senare faller bort. 

Figur 60. Rosenbad, Stockholm, byggt 
1899-1904. Granitsockel. Exfoliering i 
bladform på granitytan. Notera att exfolie
ringen företrädesvis sker från fogarna. 
Granite socle, Rosenbad, Strömgatan 24, 
Stockholm (1899-1904) . Exfoliation as 
sheets at the granite surface. Note that the 
process is initiated at the joints. 

1. Fjällning. Initialt stadium där små 
(millimeterstora) fjäll skalas av ytan. 
Denna typ förekommer främst på ore
na sandstenar och glimmerskiffrar, 
men även på graniter. 

2. Avbladning. Större centimeterstora 
flak faJler av ytan. Typen förekommer 
på graniter, sand- och kalkstenar. 

3. Avskalning. Mer än decimetersrora of
ta mer eller mindre runda, några mjJ
limeter tjocka skal faller av. Detta före
gås av att bompartier bildas, dvs. berg
artsytan låter ihålig vid knackning. Fe
nomenet drabbar graniter (figur 60) 
och sandstenar (figur 61). Avskalning
en kan också ske efter svaga horison
ter i sediment (lerlager), när stenens 
lagring eller skiffrighet placeras paral
lellt med stenytan i en byggnad. Om 
stenen placeras med lagringen horison
tellt i en vägg, blir det i stället selektiv 
vittring (skiktvittring) på Jodytorna. 
Denna vittringsform drabbar främst 
sand- och kalkstenar. 

D. Spricka. Sprickor bildas lätt. Läkta el
ler oläkta sprickor kan ytterligare vittra 
och brytas ned såväl på djupet som åt si
dorna (figur 62). Sprickan kan vara ur
sprunglig i bergarten som lagring och 
klov (figur 62) eller som skiffrighet. 
Sprickan kan också vara orsakad av fel-

Figur 61. Riddarhuset, Stockholm, byggt 
1641-74. Sockel i Roslagssandsten. Exfolie
ring av skal i flera generationer. 
Socle of Roslag sandstone at The House of 
Nobles, Stockholm (1641- 74). Exfoliation 
of{lakes in several generations. 
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Figur 62. Jacobs kyrka, Västra Trädgårds
gatan, Stockholm, byggd 1580-93. Portal i 
öländsk kalksten. Uppsprickning och av
skalning efter klovplanen i bergarten. 
Doorway o(Jacob Church, Västra Träd
gårdsgatan, Stockholm (1580-93), in Ordo
vician limestone from Öland. Fissuring a11d 
delamination along sedimentation planes. 

aktig belastning eller rörelser i byggna
den. 

l. Sprickbildning. Sprickor kan ha olika 
utseende från tunna, rena sprickor till 
grovt uppspruckna partier med bi
sprickor. Sprickorna kan vara smala 
och ytl iga (mikrosprickor, figur 63) el
ler djupa och genomgående. 

2. Djuptillväxt. Sprickan växer inåt i 
stenen (på djupet) beroende på att 
sprickmineralen är lättlösligare än 
omgivningen. Fenomenet kan även ha 
fysikaliska orsaker ( frost- och sol
sprängning, belastning, rörelse). 

3. Sidotillväxt. Sprickan/spricksystemet 
växer i sidled. Där sprickor förekom
mer tillsammans eller korsar varandra 
bildas ofta svaghetszoner med mik
rosprickor, där bergartsbitar spjälkas 
av. Fenomenet är inte ovanligt i grani
ter, och det förekommer också i kalk
stenar och sandstenar (figur 64). 

Figur 63. Nationalmuseum, Stockholm 
(1846-66). Kolonn i marmor till höger om 
ingången med intrikat mönster av mikro
sprickor. 
Nationalmuseum, S. Blasieholmshamnen, 
Stockholm (1846-66) . Marble column to the 
right o( the entrance, with an intricate pat
tern o(microfissures. 

Figur 64. Yamlingbo kyrka, Gotland. Skulp
tural utsmyckning i gotländsk sandsten. 
Sprickbildning och reliefvittring. 
Sculptural ornamentatio11 in Gotland sand
stone at Vamlingbo Church, Gotland. 
Cracks and strong relief 
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E. Hinna och missfärgning. Stenens yta 
kan förändras, speciellt genom färgför
ändring av ytmineralen eller bildning av 
olika slags hinnor vid tillförsel av ämnen 
från omgivningen. 

1. Svart beläggning (svart hinna). Ytan 
får en svart färg genom upptagning av 
sot och andra partiklar från luften, el
ler på grund av biologiska organismer 
som avsöndrar melanin eller liknande 
ämnen. Svartfärgningen orsakas i vis
sa fall av förändringar av stenmateria
lets egna kemiska egenskaper. Feno
menet drabbar främst sandstenar (fi
gur 65), men även graniter. Det på
träffas undantagslöst i regnskugga. 

2. Missfärgning. Kraftig färgförändring 
av stenytan av oorganisk orsak, 
främst tillförsel av järn (brun rost; fi
gur 66), koppar (grönfärgning; fi
gur 67), bly (gulfärgning) eller man
gan (svartfärgning) . Färgen kommer i 
många fall från omgivande metall
konstruktioner (järnrör, kopparrak, �
blyavtäckningar). �

Figur 65 . Stockholms slott. Barriär i Roslags
sandsten . Svart beläggning tillsammans med
relief, exfoliering och salnttfällning. 
The rampart of the Royal Palace in Stock
holm, built of Roslag sandstone. Black stai
ning, relief, exfoliation and salt efflorescence. 

Figur 66. Södra stigluckan vid Visby domkyrka i gotländsk sandsten, troligen byggd 1627-33. 
Oxidation av pyritnästen (runt näste på anfangsstenen till vänster) och rinningar av rost från plåt
avtäckningen. 
The S. lych-gate of Visby Gathedra/, of Gotland sandstone (probably 182 7-33). Oxidation ofa 
pyrite nest (the circular area on the springer to the left) and rusty trickle-paths from the meta/ pla
te covering. 
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Figur 67. Sockeln till sraryn S:t Göran och 
draken, Köpmanrorget i Gamla Stan, Stock
holm, rest 1912. Rikligt med gröna koppar
urfällninga r från statyn på granitsockeln. 
Granite socle o( the St George and the dra
gon statue, Köpmantorget in the Old Town 
o( Stockholm (circa 1912). Abundant green 
copper precipitate (rom the bronze statue. 

E Krusta. Krusta avser främst uppkomst 
av gips- eller kalkbeläggning på bergar
ter som innehåller karbonat. 

1. Gips- eller kalcitkrusta. Gipskrustor 
bildas främst på bergarter som innehål
ler karbonat (kalksten, marmor och 
kalkiga sandstenar) genom reaktion 
mellan bergartens kalcium och svavel, 
tillfört via luften, eller genom nedbryt
ning av sulfider i bergarten. Eftersom 
gips är lättlösligt i vatten, sitter gips
krustorna i regnskugga (figur 68). De 
har ofta en grå till svart färg på grund 
av effektiv upptagning av sotparciklar. 
Svartfärgningen kan även bero på bio
logiska organjsmer, vilka ger melanin
avsöndring på ytan. Kalcitbeläggning 
förekommer t.ex. ofta i anslutning till 
fogar fyllda med cement eller kalk
bruk. Efter upplösning av fogarna fälls 
kalciten ut på nytt när den kommer i 
kontakt med luften, då koldioxidtryck
et minskat (figur 69). 

Figur 68. S:t Nicolai kyrkoruin, Visby. Por· 
tal i gotländsk kalksten från 1200-ralet. 
Knorrriga gipsutfä llningar i tympanonfälret, 
grå färgade av luftföroreningar. 
Portal in Gotland limestone, rui11ed Church 
o(St Nicolai, Visby (13th ce11tury). Gramdar 
gypsum crust i11 the tympanum, greyish in 
colo11r because o(air pollution. 

Figur 69. Stockholms slorr. Barriär i Ros
lagssandsren. Utfällning av kalcit med sta
laktitbildning genom utlösn ing från fogarna . 
The rampart o( the Royal Palace in Stock
holm, in Roslag sandstone. Calcite crust 
with stalactites caused by dissolutio11 of lime 
joints. 
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G. Salturfällning. Denna skadetyp avser 
utfällning av företrädesvis vita alkaliför
eningar med sulfat, karbonat, klorid el
ler nitrat. 

l. Saltutfä/Lning. Vita salter fälls ofta ut 
på eller strax under ytan av ·byggnads
sten, där kapillär uppsugning av 
vattenlösningar upphör och fuktighe
ten minskar genom avdunstning. Så 
småningom när lösningen är mättad 
fälls salterna ut (figur 70). På regn
skyddade, fuktiga platser finns ofta en 
mängd olika salter, som fällts ut i en 
bestämd ordning beroende på deras 
stabilitet. Salterna kan förflytta sig så
väl säsongsvis som dygnsvis, beroende 
på varierande fuktighetsförhållanden. 
Detta fenomen kan drabba alla typer 
av stenar med kapillär transport av 
vatten, men det är vanligast på finka-

Figur 70. Lunds domkyrka. Kryptan i oren 
sandsten (Köpingesandsten) från 1100-talet. 
Rikligt med trådiga koksaltutfällningar. 
The crypt of Cathedral of Lund (12th centu
ry), with carbonaceous sandstone (the Kö
f>ing sandstone). Abundant filiform halite 
crystals. 

pillära sandstenar. Kristallisation av 
salter under stenytan kan resultera i 
exfoliering och sandning. 

H. Biologisk paväxr. Stenytan kan kolo
niseras av olika typer av biologisk på
växt, bl.a . beroende på fukt- och tem
peraturförhållanden. Påväxten döljer 
skulptural relief, ger missfärgning och 
kan resultera i kemisk och fysikalisk vitt
ring. 

l. Alger. Olika typer av alger ger påtag
lig färgförändring på stenytan, vilken 
förändras med ändrade fukrförhållan
den. Alger förekommer ofta i fuktig 
och skuggig miljö, t.ex. nordsidan av 
byggnadskonstruktioner. Alger är 
mindre känsliga för föroreningar än 
lavar. Utbredningen av alger tycks ha 
ökar påtagligt på senare år (figur 71). 

Figur 7 1. Stortorgsbrunnen, Storrorget i 
Gamla Stan, Stockholm, byggd 1778 . Brun
nen av Roslagssandsren. Kraftig, grön alg
påväxt och fågelträck. 
The Market-Place Well, Stortorget in the 
Old Town ofStockholm of Roslag sand
stone (1778) . Frequent green algae growth 
and bird droppings. 
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2. Lavar. Med tiden koloniserar lavsam
hällen byggnadssten, förutsatt att luf
ten ej är alltför förorenad av svavel 
och sot. Olika lavarter är bundna till 
helt olika bergarter, speciellt kalk
sten/marmor utgör grogrund för rik
lavsamhällen (figur 72). Eftersom la
var avsöndrar organiska syror kan de 
bidra till både kemisk och fysikalisk 
vittring av bergarten. Då de flesta la
var är känsliga för sur miljö och hög 
föroreningshalt (sot), saknas de gene
rellt i städer och industriområden. 

3. Mossor. Förekommer på kraftigt vitt
rade, skuggiga och fuktiga stenytor. 
Ofta uppträder de tillsammans med 
lavar, vilka i många fall är en förut
sättning för att mossorna skall få fäs
te. 

4. Högre växter (främst fanerogamer) 
samt buskar och träd. Dessa växter 
kan få fäste i skyddade miljöer, spe
ciellt om stenen är starkt uppsprucken 
och vittrad med kvarliggande lösa 

Figur 72. Sundre kyrka, Gotland. Kyrko
gårdsmuren i gotländsk sandsten. Laven 
Dirina massiliensis åldras och dör från cent
rum. Vid denna process faller delar av sten
substratet bort. 
The churchyard wa/1, Su11dre Church, S. 
Gotland, of Gotland sandstone. The lichen 
Dirina massiliensis ages and dies from the 
ce11tre, rem oving part of the stone substrate 
in the process. 

vittringsprodukter. Växterna bidrar 
till nedbrytning av stenen, t.ex. genom 
rotsprängning och näringsupptagning 
via rötterna. 

I. Sten bortfa ll och materialfö rlust. I vissa 
fall har delar av kvaderstenen eller hela 
ingående stenen fa llit bort, t.ex. genom 
art fogbruket vittrat ned eller ramlat 
bort. Det bortfallna materialet lämnar 
ett tydligt och välavgränsat sår efter sig. 

1. Stenbortfall. Hela kvadrar eller plattor 
kan falla ur fasaden och lämna tom
rum efter sig (figur 73). Orsaken kan 
t.ex. vara sprängning genom oxidation 
och expansion av järnkramlor. 

2. Materia/förlust. Ett väl avgränsat parti 
av stenen har ramlat bort och därvid 
lämnat ett tydligt sår i fasaden . 

Figur 73. Göra Hovrätt, Jönköping. Fasad i 
Vätternsandsten från mitten av 1600-talet. 
Kvaderborrfall och stark reliefviming efter 
sedimentationsplan (klov ). 
Fafade of Vättem sandstone. Court of Ap
peal, Jönköping (middle of the 17th centu
ry) . Lost masonry and strong relief. 
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Figur 74. Fasad av ortocerkalksten i centrala 
Norrköping. Skador på kalkstenen efter 
uppsatt skylt. 
Ordovician limestone fafade in the centre o( 
Norrköping. Damage caused by attached 
poster. 

Figur 75. Skeppsbron 42, Stockholm. Sockel 
i Roslagssandsten, byggd J 733-37. Flagnan
de färg med åtföljande exfoliering av sand
stenen. 
Socle o( Roslag sandstone Skeppsbron 42, 
Stockholm (1733-37). Peeling paint with 
subsequent exfoliation of the sandstone. 

J. Övriga skador. Här ingår ett antal ska
detyper som är mer eller mindre väldefi
nierade. Till dessa hör brott, mekaniska 
skador och missfärgning av exkrement. 
Här kan också inordnas ovanligare ännu 
ej definierade skadetyper. 

Det är helt nödvändigt att förstå och 
eliminera eller lindra skadeorsaken, an
nars uppträder naturligtvis skadan på 
nytt. Många skador orsakas direkt eller 
indirekt av människan. Olämplig ytbe
handling kan ge upphov till missfärgning 
och/eller exfoliering samt sandning, 
ojämn belastning kan ge sprickor, och 
kapillär vattentransport (såvä l horison
tell som vertikal) med efterföljande av
dunstning"kan ge saltutfällning. 

1. Brott och mekaniska skador. Avser yt
terst välavgränsade, skarpkantade 
skador, där materialet gått förlorat. 
Till denna skadetyp hör skador som 
orsakats av påkörning med fordon 
och slagskada (dvs. skador som kan 
genetiskt direkt härledas), vilket van
ligen drabbar utskjutande partier. 
Borrning och limning för uppsättning 
av skyltar (figur 74) kan också orsaka 
skador som räknas till denna kategori. 

2. Missfärgning av exkrement. Ofta fö
rekommer prång och utrymmen där 
ramduvor eller andra fåglar vistas och 
häckar. Sådana utrymmen skyddade 
för regn , kan med tiden täckas med ett 
träcklager som är rikt på kväve och 
fosfor, vilket ger bra grogrund för 
växtlighet. Detta kan resultera i följd
skador. Hundar kan förorena basala 
delar av byggnader, vilket kan ge salt
utfällning och därvid påverka stenma
terialet negativt. 

3. Ytbehandling. Genom behandling 
med olika vätskeblandningar - linol
ja, hartser, vattenlösningar, fluater, 
akrylater, plaster, vaxer eller färger (fi 
gur 75)- bildas på stenytan ett mer el
ler mindre kompakt ytlager som är 
svå rgenomträngligt för vattenmoleky
ler. Fuktinträngning under ytskiktet 
resulterar i att vatten med lösta salter 
ansamlas. När vattenmolekylerna av
dunstar, utfälls saltmineral under ytla
gret, varvid detta sprängs loss på 
grund av art det sker en volymökning 
genom kristallisationen. 

4. Lagning. Vid lagning av fogar, sprick
or och skador används medel som är 
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baserade på stenmjöl, cement och oli
ka konsthartsmassor. Generellt upp
står det problem med tiden, då lag
ningsmaterialet har andra egenskaper 
än stenmaterialet. Det kan bli sprick
bildning eller sprängning och frag
mentisering av stenobjektet. Ibland 
ändrar infärgade lagningar färg med 
tiden (figur 76). 

5 . Brandskada. Förekommer i större 
omfattning än man kan tro. Gamla 
byggnader har ofta varit utsatta för 
brand, varvid stenen blivit rödfärgad 
och fått olika typer av sprickor, ofta 
parallella med ytterytan. I extrema 
fall smulas stenen helt sönder. För
utom lågornas hetta kan släckningen 
med vatten genom temperaturchock 
förvärra skadorna. 

6. Belastningsskada. Sättningar och rö
relser i byggnader och objekt, liksom 
tung och felaktig belastning, ger upp
hov till sprickbildningar. Även oxider
bara metaller, t.ex. järn, som finns i 
kramlor, stag och räcken kan orsaka 
sprickbildning vid volymökning. 

7. Avtäckning och avrinning. En huvud
orsak till angrepp på stenmaterial är 
bristfälligt skydd mot regn på grund 
av söndriga och felaktiga stuprännor 
och stuprör. Frånvaro av, eller dålig, 
övertäckning kan också ge skador (fi
gur 77) . Gesimser, där stenytan lutar 
in mot byggnaden och vatten därför 
blir stående, är också en vanlig skade
orsak. 

8. Kapillär uppsugning av vatten och 
medföljande salter från marken. Detta 
är en mycket vanlig skadeorsak, som 
bl.a. leder till saltutfällning och senare 
exfoliering. Speciellt vanligt är att na
triumklorid (koksalt) eller natrium
sulfat (thenardit och mirabilit) bildas, 
vilket ofta ger följdskador. 

9. Bombskada. Är vanlig på kontinen
ten. Med bombskador menar vi olika 
typer av urgröpningar av stenytan ef
ter granatexplosioner. 

Figur 76. Jacobs kyrka, Västra Trädgårdsga
tan, Stockholm, byggd 1580-93. Lagningar 
på sydportalen som med tiden ändrat färg 
samt sprickbildning på grund av rostande 
järndubb. 
The south doorway ofJacob Church, Västra 
Trädgårdsgatan, Stockholm (1580-93) . Dis
coloured mends and cracking caused by an 
oxidizing iron bar. 

Figur 77. Strandvägen 17, Stockholm. Por
tal i öländsk kalksten. Rinningar över porta
len på grund av bristfällig avtäckning. 
Doorway of Ordovician limestone from 
Öland at Strandvägen 17, Stockholm. 
Trickle-paths caused by inadequate covering. 
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Fogar 

Fogar är integrerade delar i en stenbygg
nad eller portal. I en byggnad träffar 
man ofta på olika typer av fogmaterial 
som ersatt det ursprungliga mer eller 
mindre skadade fogbruket. Dessa nya 
bruk kan vara baserade på kalk, cement 
(figur 78) eller något modernt material, 
t.ex. silikon. Det kan därför vara nöd
vändigt att dokumentera de olika typer
na av fogmaterial, liksom att ta prov av 
dem för närmare analys. Skador på fogar 
har tagits upp och systematiserats i flera 
av de tidigare nämnda dokumentarions
schemana. Fogbruket har generellt andra 
egenskaper än stenmateri.alet, så det kan 
drabbas av andra typer av skador än den 

omgivande stenen. Är bruket hårdare 
och oeftergivligare än stenmaterialet, 
kan det orsaka sprickor i den omgivande 
stenen. Bruket kan också vara mjukare 
och eftergivligare. Vanligt är att fogbru
ket släpper från stenytan, och man får en 
lucka mellan fog och sten. I möjligaste 
mån bör fogmaterialets skador beskrivas 
och härledas, dvs. skadans orsak förkla
ras. De skadecyper vi identifierar på fo. 
gar är sandning, relief, öppna-halvöpp
na fogar (bruket har släppt från stenun
derlaget), hinna och missfärgning samt 
biologisk påväxt, dvs. i många fall lik
nande skador som på sten. Ibland kan 
fogarna vara fula, t.ex. stå fram i relief 
eller vara ojämna och dåligt avgränsade 
mot stenen. 

Figur 78. Bjäresjö kyrka, Skåne. Kvadrar av ljus Köpingesandsten och 
mörkgrå kalktuff fogade med bruk som innehåller kalk och cement. Ska
lan är ett tioöresmynt. 
Bjäresjö Church, Skåne. Ashlars with Köpinge sandstone (light-coloured) 
and tufa (dark grey) with repointed mortar containing lime and cement. 
Jnserted coin as a scale. 
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English summary �

Nordic co-operation on air pollu
tion and its effects on cultural 
objects began in 1987, with buil

ding stone as one of four high priority fi
elds. In Sweden, at that time we were 
starting a national survey and conserva
tion campaign, and so it seemed natura! 
for Sweden to prepare a stone damage 
atlas which could constitute the basis of 
a later joint Nordic atlas. 

Five years ago the national stone da
mage terminology was rudimentary. The 
atlas presented here is thus based on the 
terminology used internationally, i.e. in 
Germany, Italy and Anglo-Saxon coun
tries. We have endeavoured to present an 
integrated photographic and descriptive 
atlas, including both the building stones 
most commonly used and the major 
types of damage. As the appearance of 
building stone varies considerably with 
factors such as surface working, humi
dity, light and age, the major types are 
here depicted both as smaller, freshly cut 
and slightly polished lOxlO cm samples 
photographed under controlled condi
tions indoors and as larger typical sur
faces on fa~ades and sculptures under 
natura! conditions outdoors. 

The geology of Sweden is dominated 
by Precambrian magmatic and meta
morphic bedrocks. Granites have been 
quarried frequently, above all in the pro
vince of Bohuslän and in the extreme 
southeastern part of Sweden. Metamor
phic bedrocks such as marble and quart
zitic sandstones are relatively frequent in 
central and southern Sweden. The Mä
lar/Roslag/Gävle sandstone in the Stock
holm region and marbles from the Kol
mården and Ekeberg area have been 
most important. Younger formations are 
found in the Caledonian mountain 
range, but these rocks have played a neg
ligible role for the stone building indus
try. More important were and are Siluri

an sedimentary rocks from the island of 
Gotland. The Gotland sandstone has 
been used since Medieval times, and can 
be found in the whole Baltic area, especi
ally (outside Sweden itself) in Denmark 
and oorthern Getmany. Different types 
of Gotland limestone are also wide
spread in buildings and baptismal fonts. 
Ordivician limestone was, and still is 
quarried in many areas of the country 
from Skåne in the south to Jämtland in 
the north; the most important produc
tion has taken place on the island of 
Öland and in the provinces of Närke and 
Västergötland. Postsilurian sandstones 
and limestones of different types have 
been quarried in Skåne. 

During the Middle Ages stone was of
ten collected as loose boulders and wor
ked with traditional tools. True quarry
ing of sand- and limestone started in Me
dieval times, and became more impor
tant <luring the 16th and 17th century, 
when Sweden was a major power. Du
ring the latter half of the 19th century, 
quarrying of granite and other siliceous 
rocks commenced, but dipped <luring 
World War II. The development of cut
ting and working methods followed that 
on the continent, automation became 
dominant with the introduction of 
steam, electricity and pressurized air. 
Granites and other hard rock types are 
today quarried by jet burning. 

The damage atlas presented is inten
ded for use by non-experts (antiquari
ans, arthistorians, architects etc.) and is 
generally descriptive. The number of da
mage types has been reduced to a mini
mum, compared to other proposed sys
tems. It is assumed that the damage ty
pes will be plotted on line drawings; con
sequently we have suggested symbols for 
each type, given in figure 53. We dis
tinguish following types of damage: 
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A. �Sanding. Material is evenly lost from 
the surface, bur roughness does not 
change appreciably in the process. 
This type includes uniform dissolu
tion of a monomineralic bedrock as 
well as sanding. 

B. � Relief. The roughness of the surface 
increases with time, as less resistant 
minerals dissolve while more resis
tant ones remain intact. This type is 
very common on all types of rocks, 
and includes variously advanced 
forms such as relief, pitting, alveolar 
weathering and delamination. 

C. Exfoliarion. Thin plates, anything si
zed from millimetre- to metre-square, 
become derached from rhe stone sur
face; incipient exfoliation is manifes
ted as air-pockets. The type includes 
well-known concepts, such as scaling 
and flaking, and is very common on 
sandstones and granites. 

D. Cracking. �This rype includes cracks 
and fissures inherent in the bedrock, 
material loss along layering/bedding 
or rupture caused by inappropriate 
load. Cracks can grow centrally 
downwards or laterally, and be open 
or healed. 

E. �Sraining/chromatic a lteration. The 
surface of the srone changes colour. It 
can become more or less completely 
black because of microorganisms se
creting melanine or similar substan
ces or adsorbing soor or other par
ticles from the surrounding atmos
phere (black staining). The surface 
can also change colour because of up
take of inherent or foreign metals like 
iron (brown rust), copper (green pre
cipitate), lead (yellow tinge) or other 
elements. In many cases rhese ele
ments originate from surrounding 
metal construcrions. 

F. 	 Crusr. This involves growth upon rhe 

stone surface of added material, most 
often gypsum and calcite. Gypsum 
crystallizes in rainshadow and some
times turns more or less blackish be
cause of adsorbed foreign particles. 

G. �Efflorescence. Whire salt minerals of
ten crystallize upon or just below the 
stone surface. They generally consist 
of carbonates, clorides, sulfates or ni
trates of calcium, magnesium, sodi
um or potassium. Their forms can be 
compact ro filiform. 

H. Organic growrh. The surface might 
be covered with macroscopic growth, 
which hides sculptural relief and can 
result in biological/chemical weathe
ring. The major types are algae, li
chens, mosses and higher plants. 

I. � Material loss. Part of or rhe whole 
ashlar might be deposed from the fa 
~ade or other srone objecr. The result 
will be a prominent hole. 

J. � Other types. Here we include mecha
nical damage, excrement/bird drop
pings and orher less common types of 
damage. Different types of anthropo
genic interferences, such as surface 
treatment, also belong here. 

It is of course imperative ro eliminate or 
reduce the underlying causes of the da
mage, orherwise it will recur. The diffe
rent types of damage can be anthropoge
nic in nature, such as inappropriate sur
face treatment, incorrect mending of 
joints, defecrive covering and/or gurters 
and atmospheric pollution. Natural cau
ses are also common, for example exces
sive capillary sucrion of water and salt 
deposition from the sea. 

Finally, joints and jointing cannor be 
disregarded when documenting the stare 
of a building or smaller object. Damage 
to joints is partly identical ro thar affec
ting nacural building stone. 
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