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STEN-I EVIGHET

Man reser en sten, man ristar en häll för efter
världen. Även ett hus bygger man för eftervärl
den. Dessa hällar, stenar och hus är minnes
märken över personer och deras ansträngning
ar. Ett hus eller slott är ett minnesmärke över 
byggherren och hans arkitekt, men också över 
hantverkarna som byggde det och deras yrkes
skicklighet. Stenhuggare, murare, timmermän, 
snickare, kakelugnsmakare, glasmästare, tak- 
läggare och skulptörer: alla har bidragit till 
husets utformning, och generationer av hant
verkare har underhållit det. Vi måste fortsätta 
underhållet på ett sådant sätt att även hant- 
verkskunskapen bevaras, inte bara huset.

Hantverkarna var specialister. Det ligger en 
djup yrkeskunskap bakom en skulpterad por
tal. För att restaurera en sådan måste man vara 
förtrogen med stenhuggeri lika väl som med 
konserveringsteknik och -etik.

Stenenheten vid Riksantikvarieämbetets In
stitution för konservering arbetar med huggen

sten i våra historiska byggnader och förhistoris
ka monument. Det är en stor och viktig del av 
vårt kulturarv som stenenheten har ansvar för. 
Att bevara gamla byggnader är att bevara och 
återerövra gammal kunskap. Det är också att 
utveckla ny kunskap, som kan komma till nytta 
i framtiden.

En fördjupad insikt om luftföroreningars 
betydelse för nedbrytningen av vårt kulturarv 
ledde till att Statens historiska museer i samar
bete med Institution för konservering gjorde 
utställningen «Luftangrepp» 1987. De höga 
besökssiffrorna visar att vårt bortvittrande kul
turarv berör många människor. Det är därför 
viktigt att fortsätta informationen om detta 
kulturarvs tillstånd.

Riksantikvarieämbetet har genomfört en 
landsomfattande inventering av sten i byggna
der. Den ger oss en överblick över vilka stenty- 
per som använts och hur de motstått tidens 
tand. Utan den inventeringen hade utställning
en «Sten i evighet» knappast varit möjlig.
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HÄLLRISTNINGAR
CA 1800 - 500 F. KR.

Tanums sn, Bohuslän. Ca 1000 - 500 f.Kr. Foto B.A. Lundberg, RIK.

Hällristningsyta i Vitlycke.
I förgrunden några skepp ristade över andra.

Hällristningarna hör till våra internationellt 
mest kända fornlämningar. Ristningarna i Ta- 
num i Bohuslän finns med på FNs Världsarvs- 
lista över världens märkligaste kulturminnen.

Hällristningarna utfördes under bronsåldern 
(ca 1800 till 500 f. Kr), en tid då vi i Norden 
utvecklade kontakter med folk över hela Nord- 
och Mellaneuropa. Importföremål från så av
lägsna trakter som nuvarande Ungern och Ita
lien har vid denna tid hamnat i svensk jord, ofta 
som offergåvor till gudarna.

Vi vet mycket litet om hur dåtidens samhälle 
var organiserat, men folket verkar ha levt av 
jordbruk och extensiv boskapsskötsel. Våra 
svenska hällristningar ligger i regel vid vad som 
då var öppet vatten. Naturen och farlederna har 
uppenbarligen spelat en viktig roll i dåtidens 
samhälle.

Hällristningarna tolkas ofta som uttryck för 
en fruktbarhetskult, gärna med hänvisning till 
årstidernas växlingar.

Hällristningarna utfördes med enkla red
skap på lämpliga isslipade hällar i landskapet. 
Med en knacksten bultade man fram linjer. 
Motiven kunde vara fotsulor, människor, skepp 
och djur, men oftast var de enkla gropar, så 
kallade skålgropar eller älvkvarnar. Moderna 
försök visar att en skålgrop kunde ta 15-30 
minuter att framställa, ett litet skepp 5 timmar.

Dåtiden respekterade inte alltid gamla rist
ningar, utan kunde göra en ny ristning över en 
äldre. Det kan visa på konkurrerande tros-
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uppfattningar, men har också tolkats så att 
ristandet var en del av kulten; själva ristandet 
var en helig handling, kanske heligare än bil
den.

Seden att rista figurer i hällar tycks ha för
svunnit vid bronsålders slut.

Skador och vård
Hällristningsforskningen sträcker sig tillbaka 
till 1500-talets slut. Under de första århundra
dena begränsades verksamheten till att doku
mentera och tolka bilderna. På 1930-talet bör
jade man dokumentera hällristningarna med 
släplj usfotografering. Metoden medförde att 
flera nya bilder upptäcktes, även på redan kän
da hällar. Fotografierna används idag för att 
avgöra hur snabbt vittringen har fortskridit. 
Hällristningarna vittrar oavbrutet, men ned- 
brytningshastigheten har ökat dramatiskt på 
senare tid.

De flesta ristningar är utförda på granithäl
lar, så den naturliga vittringen går långsamt, 
men luftföroreningar drabbar hällristningarna 
hårt. Även vid torrt väder samlas partiklar med 
svavel- och kväveföreningar på hällen. När 
hällarna sedan blir daggvåta, blir nerbrytning- 
en av stenen större än när de spolas av surt regn. 
Spår av bearbetning och annan värdefull infor
mation fräts bort, och ibland försvinner stora 
delar av ristningen helt.

Riksantikvarieämbetet arbetar intensivt med 
att ta fram nya metoder för att bevara hällrist
ningarna, bland annat att bygga tak, men om
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Foto R. Löfvendahl, RIK.

Utprovning av lagningsbruk på en skadad ristningsyta i 
Tanumstrakten, Bohuslän.

det byggs fel förvärras situationen. Man försö
ker också utveckla lagningsbruk som håller 
utan att skada stenen. Tidigare lagningar inne
håller stora mängder cement, som förstör rist
ningen. Om inte hällen går att skydda på annat 
sätt måste den kanske täckas över med jord. I 
något fall, som i Hägvide på Gotland, har detta 
redan skett.

Numera målar man i ristningarna med röd 
färg. Det är enbart för att de skall vara lättare 
att se. Vi vet inte om ristningarna från början 
varit målade.



BILDSTENAR
CA 400 - 1100 E. KR.

Strax före 400 e. Kr. började gotlänningarna 
resa bildstenar. Redan de första stenarna är 
huggna med en hantverksskicklighet som vitt
nar om en lång tradition. Stenar som liknar de 
gotländska har påträffats i de romerska provin
serna i nuvarande Tyskland och Spanien. Några 
forskare tror att stenhuggartraditionen nådde 
Gotland i samband med att romarriket föll 
sönder. Stenhuggarna blev då arbetslösa och 
sökte sig till nya områden.

De första bildstenarna restes på de gotländ
ska gravfälten. Stenarna dekorerades med en
staka bilder av skepp, spiraler och groteska 
djur. Man använde en bred mejsel för att hugga 
ytan jämn. Figurerna höggs sedan fram med 
spetsmejsel. Stenhuggarmejslar av järn var en 
nyhet för tiden.

Änges, Buttle socken Gotland. Foto H. Faith-EU 1937. ATA.

Från 700-talet ändrades bildstenarnas form och bildfram
ställningarna blev till sammanhängande berättelser om 

tidens myter och legender. Gotländsk kalksten.

Från början var bildstenarna målade, och 
några få av dem har ännu spår av färg. Hugg
ningen är ofta så grund att figurerna knappt 
skulle ha framträtt utan bemålning. Svart fick 
man av sot och rött av mönja eller järnoxid. 
Som bindemedel kan man ha använt djur fett 
eller äggula.
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RUNSTENAR
CA 600 - 1100

De flesta runstenarna i vårt land är från 1000- 
talet e. Kr., även om några är betydligt äldre. 
Det betyder att de är minst 1000 år yngre än 
hällristningarna. När man högg runstenarna 
var hällristningarna minst lika gamla som run
stenarna är idag. Därför är det stor skillnad 
mellan runstenar och hällristningar - kultu
rellt, tidsmässigt och tekniskt.

Det fanns antagligen flera motiv för att resa 
runstenar, ett är som sorgedokument. Runste
nar tjänar som minnesmärken över en eller 
flera personer och deras gärningar. De restes på 
gravfält, vid vägar, och broar - som ofta run- 
stensresaren själv låtit uppföra enligt inskriften 
på stenen.

Stenarna fungerade också som arvsdoku
ment. Runstenar restes över personer inom den 
jordägande överklassen. En del stenar nämner 
titlar som brytar, thegnar, svenner och drängar, 
alla höga positioner i rikets administration 
eller försvar. Andra stenar omtalar skeppare 
och styrmän på resor, framförallt österut mot 
Grekland och den arabiska världen, men också 
västerut, med danskarna mot England.

Genom fynd av runstensfragment vet vi att 
det funnits minst 3000 runstenar i Sverige. 
Omkring 1500 står kvar utomhus. Hälften av 
dem finns i Uppland. Några få stenar är uttalat 
hedniska, men de flesta är resta av goda krist
na. Flertalet stenar bär ett kors och många har

också inskriften «Gud hjälpe hans själ» eller 
något liknande. En del forskare menar att det 
var kristen sed att resa runstenar. De många 
kristna stenarna visar i varje fall att den jord
ägande överklassen var starkt engagerad i spri
dandet av kristendomen.

Flera av ristarna känner vi till namnet, Balle 
Röde, Åsmund Kåresson, Öpir och Fot, som 
alla ristat flera stenar. De arbetade i Mälarland
skapen. På andra håll i landet var det inte lika 
vanligt att signera sina verk.

Runristarna arbetade på lösa stenar, flytt- 
block och isslipade hällar, ofta av granit eller 
gnejs. Stenarna har ibland behuggits för att få 
en jämn yta. Runslingorna höggs sedan in med 
mejsel och målades. Några runstenar har på
träffats skyddade, inmurade i kyrkgolv eller på 
kyrkvindar, som stenarna från Köpings kyrka 
på Öland. De har sin ursprungliga färg bevarad, 
och är målade i svart, vitt och rött med hela 
bildytan täckt av färg. I några fall har vi också 
skriftligt på att stenarna målades: Här skall 
stånda /stenar dessa / röda av runor (Överselö, 
Södermanland), eller: Asbjörn ristade och Ulf 
målade (Ytterjärna, Södermanland).
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Köpings kyrka, Öland. 1000-talet e. Kr.
Foto B.A. Lundberg, RIK.

På runstensfragment i Köpings kyrka på Öland finns 
färgspår. Till svart använde man sot som pigment, till 
rött bly eller järnoxid och vit färg fick man av krita. 

Röd öländsk kalksten.

Skador och vård
Liksom hällristningarna hör runstenar och bild
stenar till de fornlämningar som tilldragit sig 
forskningens intresse sedan slutet av 1500-ta- 
let. I synnerhet intresserade runstenarna stor
maktstidens fornforskare som Johannes Bu- 
reus, Sveriges förste riksantikvarie.

Bureus ålade sockenprästerna att lämna in 
uppgifter om fornlämningar i landskapet, som 
samlades i skriftserien «Rannsakningar efter 
antikviteter». Runstenar beskrivs här i text och 
bild, ofta med kommentar om deras tillstånd. 
Traditionen har följts och utvecklats i publika
tionsserien «Sveriges runinskrifter», där alla 
stenar dokumenteras. Dessa verk är ovärderli
ga underlag för att följa stenarnas tillstånd och 
vittringstakt, ett forskningsområde som blivit 
allt mer angeläget.

Bildstenarna och några runstenar är av kalk
sten. Kalkstenen är sedimentär, vilket betyder 
att den är uppbyggd av tätt sammanpackade 
slamlager, ofta med lerskikt emellan. Leran 
sväller av fukt och spräcker till slut stenen. Kalk 
är dessutom vattenlösligt, och det påskyndar 
stenens vittring. De bildstenar som ännu står 
utomhus, ett 50-tal av totalt ca 350 stycken, är 
nästan alla blinda - såväl färg som ristning har 
vittrat bort.

Runstenar är oftast av granit, och har klarat 
sig bättre. När de upptäcktes blev många i 
stället knäckta av de plogar som påträffade 
dem; kullfallna och dolda i jorden.

När runstenarna sedan restes igen lagades 
de med cement och järndubb. Metoden verkade 
först fungera, men efter några decennier kom 
problemen. Cement är hårt och fäster ojämnt.
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Vatten kan tränga in mellan cement och sten 
med frostsprängning som följd, och den hårda 
cementen drar med sig sten när den faller bort. 
Cementen innehåller även salter som kan skada 
stenen. Rostande järndubb sväller och kan 
spränga stenen. De ger också rostutfällningar 
på stenytan.

Många stenar står i ständig skugga eller 
halvskugga. I den miljön trivs de flesta sorters 
lav och mossa. Mossans rötter tränger in i 
stenen, luckrar upp ytan och gör ristningen 
oläslig.

För att få bort lavar och mossor måste 
stenen tvättas med vatten och rotborste. Man 
gör försök med att försiktigt använda hög- 
trycksspruta och ånga, men det är viktigt att 
studera de nya tvättmetodernas långtidseffek
ter.

Lyckligtvis har runstenar hittills varit gan
ska förskonade från klotter. Klottrarnas synte
tiska färger tränger djupt in i stenen, och är 
mycket svåra att ta bort utan att skada stenen.

Trasiga bildstenar och runstenar lagas nu
mera genom att lösa bitar fästs med dubb av 
rostfritt stål. Gamla cementlagningar tas bort 
och ersätts med kalkbruk.

Riksantikvarieämbetet ansvarar för att 
runslingorna målas i med röd färg.

Månstads kulle, Västergötland. 1000-talet e. Kr.
Foto B.A. Lundberg, RIK.

Kunstenen har lagats med cement och järndubb. 
Rostutfällningen visar att stenen riskerar att spräckas 

av den rostande järndubben. Urberg.
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Riksantikvarieämbetet har upprättat ett fad
dersystem för runstenar, där frivilliga kan åta 
sig att sköta en sten. Faddern tittar till stenen, 
röjer sly och rapporterar skador. Nästan alla 
landets runstenar har nu en fadder.



KYRKOBYGGANDETS TID
CA 1000 - 1550

På 1000-talet infördes konsten att mura med 
sten och bruk i landet. Det skedde i samband 
med att Sverige kristnades. I Europa pågick ett 
omfattande kyrkobyggande. Byggmästarna 
hade nått långt i tekniskt kunnande och stilut
veckling. Stora bygghyttor vid katedraler och 
kloster utvecklade stenhuggeriet till mästerskap, 
och härifrån kunde imponerade nordiska bis
kopar och abbotar leja stenhuggare till våra 
mer avlägsna trakter.

Landets stormän bekostade våra första sten
kyrkor, enkla byggnader som oftast saknade 
utsmyckning. Efterhand blev kyrkan ekono
miskt mer självständig efter att bland annat ha 
infört tiondet. Den organiserade sig i socknar, 
landets kanske första förvaltningsform. Kyr
kans världsliga och himmelska makt symboli
serades av de väldiga byggnaderna.

Kyrkobyggandet koncentrerades från 1300- 
talet på att utvidga kyrkorna och pryda dem 
invändigt med tegelvalv och målningar. I städer
na byggde man om katedraler och kyrkor med 
tegel i murarna och sten i portalerna.

Medeltidens kungar byggde slott och borgar 
på strategiska platser, som Stockholm och Kal
mar för att kontrollera landets olika delar. 
Dessa borgar byggdes som regel av gråsten utan 
skulpturutsmyckningar. De har senare byggts 
om, och det återstår knappast någonting av de 
ursprungliga byggnadsverken.

Kampen mellan danskar och svenskar hård
nade, och de olika politiska grupperingarna

Forshems kyrka, Västergötland. 1100-tal.
Foto B.A. Lundberg, RIK.

Forsbem är en av Västergötlands många tidigmedeltida 
kyrkor med påverkan från engelsk kyrkoarkitektur. 
Tympanonfältet över porten i västportalen visar en 

stenmästare med bredbacka och donatorn med häst. 
Gud välsignar dem båda. Lingulidsandsten.

inom riket skärptes vid slutet av 1400-talet. 
Adelsmännen började då bygga befästa sten
hus. De mest kända är Glimmingehus i Skåne 
och Vik i Uppland, men vi har också Torpa 
stenhus i Västergötland och Göksholm i Närke.
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Stenbrytningen
De dominerande stentyperna under medeltid är 
kalksten och sandsten. Sten är tungt och därför 
användes först en mängd lokala varianter, i 
synnerhet i Skåne och Västergötland, men sena
re fraktades stenen ofta längre sträckor. I kyr
kan i Hedeskoga i Skåne är delar av sydportalen 
utförda i gotländsk kalksten, kanske transporte
rad i färdighugget skick. Dopfuntar av got
ländsk sten, främst kalksten, finns i kyrkor över 
hela södra Östersjöområdet.

Stenen plockades från marken eller bröts i 
dagbrott med enkla metoder. Man borrade och 
kilade loss stenarna.

Stenhuggarna
Kyrkobyggarna införde konsten att mura med 
sten. Murbruket gjordes av bränd kalksten som 
«släcktes» med vatten. Kalken blandades med 
sand till bruk, och murarna kunde byggas mycket 
högre än tidigare.

Murarna byggdes som två skal av sten med 
mellanrummet fyllt med skrotsten och bruk.

Efter grovhuggning med pikhacka kunde 
stenen arbetas vidare till kvaderblock. Stenhug
garen högg fram ett «kantslag», en planhuggen 
kant. Från kantslaget tog han ut de andra sidor
na med vinkelhake, lod och rätskiva. Ytan inn
anför kantslaget kunde vara grovt behuggen 
med pikhacka, pikhuggen, eller skrädhuggen 
med täta slag av klubba och bredmejsel. Även 
andra mejslar användes. I Linköpings domkyr
ka finns spår efter en tandad mejsel som daterats 
till 1200-talets mitt.
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Foto B.A. Lundberg, RIK.

Det första som huggs färdigt på en kvadersten är 
kantslaget.

Kvadersten var dyr och användes ofta bara 
till hörn och omfattningar. Några påkostade 
kyrkor är byggda helt i kvader.

Skulpturer, profiler och dopfuntar kunde få 
en mer eller mindre fin slipning efter huggnin
gen.

Kyrkobyggarna införde också tekniken att 
sammanfoga sten med bly. I exempelvis mas-
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Gumlösa kyrka, Skåne, 
invigd 1191 

Foto B.A. Lundberg,
RIK.

Detalj av medeltida 
dopfunt med 

signatur: 
«Tove gierbi» 

(Tove gjorde [mig]). 
Sandsten.

verk - spröjsar av sten i fönster - där fästytorna 
var små, kunde man hugga upp spår i stenens 
fästytor och gjuta fast dem med bly. Det gav en 
seg fog som inte brast eller smulade sig så lätt 
om stenen rörde sig.

På Gotland har man hittat ristade förlagor i 
putsen på en del kyrkor. De föreställer detaljer 
som fönsterbågar, ljudöppningar och även hela 
portaler. Annars finns inga ritningar till arbete

na bevarade här i Sverige. Byggmästarna kan ha 
arbetat efter traditioner som överförts från 
mästare till lärling i generationer. Stenhuggarna 
högg profilerad sten efter mallar.

Vi har några namn på stenmästare från 
medeltidens första hälft. Carl högg och signera
de stenen över porten i Östra Herrestads kyrka 
i Skåne, en annan Karl använde både forn- 
svensk runskrift och latin på «Botvidssarkofa-
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gen» från Botkyrka i Södermanland. Tove gjor
de dopfunten från Gumlösa i Skåne, och Mår
ten har gjort flera dopfuntar i Skåne. Från 
medeltidens slut kan nämnas Adam van Düren, 
som bland annat utfört vapentavlan över porta
len på Glimmingehus och flera arbeten i kryp
tan till Lunds domkyrka.

Stenhuggarna ristade in märken i kvader- 
stenarna på de stora katedralerna. De var per
sonliga märken som visade vad varje stenhug
gare skulle ha betalt för. Sådana stenhuggar- 
märken är belagda från 1200-talet.

Skador och vård
Av det medeltida materialet konserverar vi idag 
främst kyrkportaler, men även masverksföns- 
ter, skulpturer, reliefer samt enstaka dopfuntar 
och gravstenar. De flesta av portalerna finns på 
Gotland.

Konservatorn försöker begränsa sina åtgär
der till att fästa lösa delar och stabilisera stenen 
för att förhindra att vittringen accelererar. Kon
servatorn registrerar också tidigare ändringar, 
som t. ex. om portalen varit nerplockad och 
omsatt. Många portaler har varit målade, spår 
av färg analyseras och man försöker bestämma 
vilka pigment som använts. Till rött användes 
järnoxid, gult kom från gulockra, en jordfärg, 
och grönt var malakit, ett mineral som innehål
ler koppar. Bindemedlen är tyvärr ofta helt 
urlakade och svåra att analysera.
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Martebo kyrka, Gotland. 1300-talets första hälft.
Foto B.A. Lundberg, RIK.

Färgerna har bevarats ovanligt väl. Gotländsk kalksten.



KUNGENS OCH ADELNS HUS
CA 1550 - 1850

Det var kungen som byggde under 1500-talet. 
Kyrkans byggnadsverksamhet hämmades un
der 1500-talet eftersom Martin Luther menade 
att kyrklig prakt var djävulens bländverk. Det 
synsättet tilltalade Gustav Vasa som behövde 
pengar - gärna kyrkans. Gustav Vasa och hans 
söner inledde perioden med att befästa central
makten. För kungamaktens räkning förstärktes

en rad strategiskt placerade stenfort, så kallade 
Vasaborgar, som försågs med påkostade porta
ler.

Adeln var mer etablerad i Danmark än i 
Sverige under medeltiden och fram till mitten av 
1600-talet. Därför har Skåne, som då var danskt, 
fler renässansslott än övriga Sverige. De är 
byggda i tegel med portaler och andra utsmyck
ningar av sten, ofta med ornament hämtade 
från guldsmedskonsten.

Det trettioåriga kriget innebar ett enormt 
uppsving för den svenska adeln. När fältherrar
na kom hem, stormrika och höljda i ära och 
berömmelse, krävde de sin tribut. Den kom i 
form av adelskap och förläningar, ofta i Mälar
dalen. Följden blev en byggboom av aldrig 
tidigare skådat slag. De byggde först herrgårdar 
och senare gravkor med slösande rik ornamen
tik.

Tyskland var utfattigt efter kriget, så sten
huggare var inte svåra att locka hit.

Under kriget hade Stockholm vuxit fram 
som huvudstad i det nya svenska östersjöväldet. 
Drottning Kristina försökte göra Sverige till en 
kulturell stormakt, och från Frankrike hämtade

Vadstena slott, Östergötland. 1563. Foto B.A. Lundberg, RIK.

Portalen till Vadstena slott av P. de la Roche, färdig 
1563. Borghamnskalksten.
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hon arkitekten Simon de la Vallée, som ritade 
bland annat riddarhuset, adelns nya samlings
lokal. De la Vallée och hans son Jean utgör 
början på en lång rad kända arkitekter i Sverige. 
Erik Dahlberg och Nicodemus Tessin d.ä. är de 
mest kända från den här tiden.

Även köpmännen tjänade på kriget. I städer
na runt Östersjön uppförde de anspråksfulla 
hus som efterbildade adelsmännens. Portaler 
och gavlar dekorerades med ornament hämta
de från mönsterböcker som cirkulerade inter
nationellt. Maskaroner, voluter, pyramider och 
klot blandades i fria kompositioner. Det starka 
intresset för naturvetenskap och anatomi under 
1600-talet skapade broskornamentiken, inspi
rerad bland annat av örats vindlingar.

Den av Gustav Vasa nyinrättade central
makten fordrade en organisation. Administra
tiva verk som post- och domstolsväsendet fick 
egna byggnader under 1600-talet. Vägnätet 
rustades upp och ett system med gästgiverier 
och skjutshåll infördes. Milstenar sattes upp 
över hela riket.

Stockholms nya slott började byggas i slutet 
av 1680-talet. Bygget påskyndades av att det 
gamla slottet brann 1697, men låg sedan nere 
under Karl XIIs krig. Därefter blev det en av de 
viktigaste byggarbetsplatserna genom tiderna 
för Sveriges stenhuggare.

På 1700-talet fick landet sin första smak av 
en förindustriell blomstring, Frihetstiden, då 
man prövade det mesta som kunde dra in 
pengar. Handelskapitalet växte, och bland an
nat grundades Ostindiska kompaniet 1731. 
Många byggde stora köpmanshus i städerna 
och herrgårdar på landet. Kända arkitektnamn 
från tiden är Hårleman och Tessin d.y.

15
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Tidö slott, Västmanland. 1625-45 Foto B.A. Lundberg, RIK.

Tidö slott uppfördes av Axel Oxenstierna. Arkitekt var 
först Simon de la Vallée, och frän 1640 Nicodemus 

Tessin d. ä. Portalen av gotländsk sandsten, 1640-tal.

Gustav III instiftade konst- och arkitektur
akademier efter fransk förebild. Klassiskt form
språk med enkla rena ytor och dekor hämtad 
från grekiska och romerska tempel var idealet. 
Många högg bort maskaroner och broskorna-



mentik från sina portaler och ersatte dem med 
kolonner i jonisk stil, arkitraver och friser. 
Gustav Ills kultur- och antikintresse gynnade 
arkitekter som Rehn, Adelcrantz, Desprez och 
många fler. Sergel högg stenskulpturer av mo
numentalformat.

Tiden 1792 till 1850 utmärks av starka 
ämbetsverk, och de byggnader som uppfördes 
var därför ofta av samhällsnyttig karaktär. I 
städerna behövde den växande befolkningen 
sjukhus och skolbyggnader, staten behövde 
kaserner och ämbetsverk. Ute på landsbygden 
reste man kyrkor i stram nyklassisk stil, gärna 
i tegel med kolonner och omfattningar i sten.

Stenbrytningen
Den vanligaste byggstenen under 1600- och 
1700-talen är gotländsk sandsten, även om 
öländsk kalksten också bröts i stor skala, fram
förallt till golv och trappor.

Den danske kungen lät öppna sandstens- 
brott på Gotland, och vid freden i Brömsebro 
1645 kom de gotländska brotten i svensk ägo. 
Stenbrytningen ökade drastiskt, och med pro
duktionsökningen sjönk kvaliteten på stenma
terialet.
Carl von Linné beskrev hur brytningen gick till: 

«... en ljusgrå sandsten, ... som var ... tvärt 
igenom fuktig, fast han intet stod under 
vattnet. Denne blev, sedan han var torkad, 
långt fastare och hårdare. Man såg klart 
att han var genererad [bildad] av 
havssand, ty gryn, färg och petrificerade 
snäckor bestyrkte detta. När som denna 
sandsten skall brytas, avföres jorden och

Foto R. Löfvendahl, RIK.

Sandstens brott på södra Gotland. Stenen bröts i långa 
schakt. Brottet är fortfarande i bruk.

kalkstenen allt intill Leran eller första 
bottnen, sedan sprängs sandstenen 
horisontellt med kilar, då han klyver sig 
allt intill de perpendikuläre [lodräta] 
springorne.»
(C. Linnaei Öländska och gotländska resa 1741)

Stenen behövde «mogna» ett år innan den an
vändes, «bergvattnet» skulle torka ur den. När 
stenen mognat skickades den till stenhugge- 
rierna, där lärpojkar tog hand om den första 
bearbetningen.

Den gotländska sandstenen exporterades till 
stora delar av Östersjöområdet.

Under 1700-talet intresserade man sig för 
olika stentypers dekorativa verkan, och börja
de bryta marmor av olika sorter, som Ekebergs- 
och Kolmårdsmarmor. Marmorns ådring imi
terades också med färg på såväl trä som sten.
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Stenhuggarna
Norden var fattigt på skulpturkunniga sten
huggare. Sådana hämtades därför från övriga 
Nordeuropa. Mårten Vahti var en av många 
som kom från Holland, och honom känner vi 
bland annat för att han högg sin egen gravvård.

I och med trettioåriga kriget vandrade en ny 
generation sten- och bildhuggare in i landet, 
huvudsakligen från Tyskland.

Ytbehandling och behuggning utvecklades 
under tiden 1550 till 1700. Lågerhuggning, 
fint huggna «ränder» på stenytan, och slipade 
detaljer blev populära.

Mårten Vahtis gravsten, huggen av honom själv.
Vahti dog 1616. Öländsk kalksten.

Högby kyrka, Öland. Före 1616. Foto B .A. Lundberg, RIK.

S:t Nicolai kyrka i Nyköping. 1640-tal.
Foto Cecilia Strömer, RIK.

I S:t Nicolai kyrka i Nyköping finner man på sydpor
talen denna ängel som ännu bär spår av förgyllning på 

sydportalen. Den vittnar om tidigare färgprakt. 
Gotländsk sandsten.

Flera skriftliga belägg från 1600-talet visar 
att de utvändiga stenarbetena ofta behandlades 
med linolja och färg: det sågs både som ett 
skydd och en dekoration. Portalerna målades i 
stenimiterande färger, vapentavlor i färger som 
heraldiken krävde och skulpturdetaljer i bjärta 
kulörer - de kunde till och med förgyllas.



Stenen användes främst till socklar, dekora
tioner, portaler och listverk. Det var kraftiga 
stenplattor som fästes mot den bakomliggande 
muren av tegel med fint bruk och krampor av 
järn. Kramporna fälldes in i spår i stenen och 
göts fast med smält bly.

Landets mest betydande stenmästare samla
des i Stockholm, och 1639 bildas Stockholms 
bild- och stenhuggarämbete. Under 1600-talet 
skiljer bildhuggarna ut sig allt mer från sten
huggarna, och i ämbetets stadgar får man veta 
att: «Een Bilthauer skall lähra i 6 Ahr och till 
ringaste i 5 Ahr, een Steenhugger ey undher 5 
Åhr».

Verktygsuppsättning från Yxhults stenhuggeri. 
Handverktygen har inte ändrat sig från 

medeltiden till idag.

Foto 1890-tal. Yxhults stenhuggeri

Utbildningen omfattade även konsten att 
rita hus och vi finner titlar som «architect und 
bildthauwer». Bild- och stenhuggarämbetet hade 
flera hundra medlemmar, majoriteten utlän
ningar, främst tyskar.

Stenhuggarna smidde sina egna huggjärn 
och höll sig med egen verktygsuppsättning. 
Gesällen Lars Johansson Stockenbergs uppsätt
ning finns bevarad genom hans bouppteckning: 
32 huggjärn, små och stora, 2 cirklar, 1 klubba 
m. fl. verktyg. Enkelt, kan tyckas, men karlen 
hade också en pälsbrämad plyschmössa, silver- 
galoner och en värja med silverfäste i axelge- 
häng!

Mot slutet av 1600-talet förenklades deko
ren alltmer, och många bildhuggare slutade sin 
bana med att hugga sten till murarna. Arkitek
turen på 1700-talet var ganska enkel, och gyn
nade därför stenhuggarna på bildhuggarnas 
bekostnad.

Skador och vård
Den gotländska sandstenen är en porös sten 
som suger vatten. Den vittrar därför lätt.

Den rika dekoren på framförallt 1600-talets 
byggnader skapar problem Utskjutande partier 
som näsor och händer vittrar bort och skulptu
rernas uttryck går förlorat. Alger, lavar och 
föroreningar får fäste i uthuggningarna. Alger 
och lavar är skadliga, deras rötter tränger in i 
stenen och de avger frätande ämnen.

Stormaktstidens rika ornamentik lagas of
tast utan rekonstruktioner, eftersom det är näst 
intill omöjligt att ge en skulptur dess uttryck 
åter. Lister, däremot, har en given form och är 
viktiga för vattenavrinningen, så dem återstäl-
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Riddarholmskyrkan, Stockholm. 1740-tal. Foto L. Kennerstedt, RIK.

Näsa och utstående delar på maskaronen har lossnat och stenen sandar. Gotländsk sandsten.

ler man. Järnkramlorna som fäste stenen i den 
bakomliggande tegelmuren rostar och expan
derar så att stenen spräcks. Sådana skador är 
både svåra och kostnadskrävande att åtgärda.

Under slutet av 1800-talet tog man ofta bort 
oljefärgen med starka lösningsmedel som frätte 
på stenen. För att konservera de skadorna mås
te man återställa stenens bindemedel.
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STENSTADEN
CA 1850 - 1930

Vid 1800-talets mitt började industrialismen ta 
fart, med en ökning och omflyttning av befolk
ningen som Sverige aldrig tidigare upplevt. Nya 
städer byggdes och gamla växte när folk flytta
de in från landsbygden. Städernas många barn 
behövde skolor. Statsapparaten växte, och vi 
fick nya ämbetsverk. Man byggde för de nya

kommunikationerna: järnväg, postverk, tele
graf, telefon och slutligen radio. Det var fortfa
rande lag på att gå i kyrkan; den ökande befolk
ningen tvingade fram nya kyrkor, och de gamla 
byggdes till. Kyrkorestaureringarna var omfat
tande.

Stadsplaneringen reglerades i Byggnadsstad
gan av år 1874. Ljus och luft var idealen, de så 
kallade hygieniska kraven. Bostäder, affärer, 
hotell och andra sociala inrättningar förlädes 
till stadskärnorna, liksom ämbetsverk och kon
tor. Industrierna växte vilt upp i de större stä
dernas utkanter.

Industrier behöver kapital, och banker bygg
des i ett rasande tempo. Mellan 1890 och 1910 
byggdes 150 banker i landet. Industrierna var 
privatägda och företagarna var en ny grupp 
byggherrar. Arbetarna behövde bostäder, tjäns
temännen vid de nya verken likaså. Stenstaden 
byggdes till stor del på ekonomisk spekulation, 
med höga hyror, vräkningar och bolagskonkur- 
ser som följd.

Gasverk. Torsgatan, Stockholm. 1906 
Foto Stockholms Stadsmuseum.

Energi och kommunikation var viktiga under 
industrialismen, och det uttrycktes med 

praktfulla byggnader.
Ferdinand Boberg bar ritat portalen.

t
20



Tiden såg nya framsteg inom medicinen, och 
hygienfrågor blev viktiga inslag i samhällsde
batten. Vattentorn kom att bli dominerande 
inslag i stadsbilden.

Äldre tiders stildrag utnyttjades i nya hus 
under det sena 1800-talet, så kallade «nyst
ilar». Det fanns «nygotik», «nyrenässans» och 
«nybarock». Stilarna kan framför allt studeras 
i stenstädernas portaler.

Influerade av nationalromantiken och i pro
test mot «nystilarna» började arkitekterna pro
pagera för att använda rena material som sten, 
trä och tegel. Stenens struktur, färg och behugg- 
ning utnyttjades i raffinerade kombinationer 
med andra material. Jugendstilens idéer, en 
reaktion mot nystilarna, förespråkade bland 
annat känsla för hantverk och respekt för ma
terialet. De idéerna påverkade arkitekter som 
Ferdinand Boberg, Ragnar Östberg och Isak 
Gustaf Clason bland många andra.

Funktionalismen slog igenom i Sverige med 
Stockholmsutställningen 1930. Med den kom 
betongens och de släta ytornas segertåg, och 
därmed är skulpturalt huggen byggnadssten till 
stor del borta ur arkitekturen.

Wikströmska husets portal, Sundsvall. Tidigt 1900-tal.
Foto Sundsvalls museum.

Rött urberg kontrasterar mot grå kalksten. 
Stenens egen färg utnyttjas.
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Foto Stockholms Stadsmuseum.

Skånska banken byggdes av skånsk sandsten från 
Övedskloster. Den röda övedssandstenen var omtyckt 

vid sekelskiftet.

Stenbrytningen
Sedan början av 1800-talet hade gruvindustrin 
haft tillgång till ångdrivna pumpar för att hålla 
schakten torra, och sådana utnyttjades också 
vid stenbrotten. Man borrade med tryckluft 
och sprängde med krut vid granitbrotten, me
dan sand- och kalksten bröts för hand på gam
malt vis.

«Själfva lösgörandet af stenen sker genom 
kilning eller sprängning, hvarvid borrning
en utföres antingen för hand eller med 
borrmaskiner, drifna af ånga eller kompri
merad luft. ... Vid de större stenbrotten 
spela de mekaniska anordningarna för 
stenens flyttning och transport (ångkranar, 
luftbanor, rälvägar o. s. v.) en viktig roll.»

(Nordisk familjebok 1917)

De nya kommunikationerna betydde att man 
kunde utnyttja stenbrott på helt andra ställen 
än tidigare. Från Blekinges och Bohusläns skär
gårdar stävade ångbåtar med gat- och kajsten 
av granit till länder som Tyskland, där Bismarck 
just höll på att bygga en modern industristat.

De flesta stentyper kom nu till användning. 
Granit dominerade marknaden tillsammans med 
kalksten från Yxhult i Närke. Den rosa sandste
nen från Övedskloster i Skåne bröts i gruvbrott 
med moderna metoder. Nationalromantiken 
propagerade för inhemska stentyper, även om 
importerad sten förekom. Man byggde med 
sten i olika färger: röd och grå granit, polerad 
svart diabas, grönskimlig Kolmårdsmarmor, 
rödmelerad Älvdalsporfyr samt kalk- och sand
sten i olika färgtoner.
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Yxhult. Början av 1900-talet. Foto Yxhults stenhuggeri.

Ett av stenbrotten i Yxhult. Stenindustrin i Yxhult 
mekaniserades först på 1910-talet, då de första 

mekaniska sågarna inköptes.

Stenhuggarna
I det sena 1800-talet upprätthölls stenhuggartra- 
ditionen vid de stora kyrkorestaureringarna. 
Kring sekelskiftet fick stenhuggarna tillfälle att 
underhålla sin skicklighet med stenstädernas 
många portaler, nästan 2 000 stycken i hela 
landet. Stuck och konststen användes visserli
gen i stor skala, men det var främst högre upp 
på fasaderna.

1800-talet var arbetarrörelsens epok. Skrå
väsendet hade upphört 1846 och företagarna 
kunde utnyttja outbildad arbetskraft i stenbrot
ten, framförallt i granitbrotten. Stenarbetarnas 
första fackförening bildades i Blekinge 1895.
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Stenen levererades till stenhuggerierna i sto
ra block, som togs om hand av ångdrivna sågar. 
Utveckling av sågar för sten var en viktig bear- 
betningsteknisk nyhet för tiden. Man bearbeta
de nu industriellt stentyper som man tidigare 
inte gärna givit sig på, som granit och diabas 
(gravstensindustrins «svarta granit»). Stenhug
garna fortsatte ändå att använda mejsel och 
klubba till efter det andra världskriget.

Tryckluft och mekaniska metoder för ytbe- 
arbetning innebar en revolution för byggnads- 
sten. Stenen kunde nu sågas till tunna skivor, 
hyvlas, fräsas och slipas maskinellt. Polerings
maskiner användes i stor skala inom gravstens
industrin, som växte kraftigt från tiden strax 
före sekelskiftet och framåt.

Interiör från Yxhults stenhuggeri. Stenhuggarna 
högg länge för hand, men även hantverk går 

att rationalisera: på rälsen körs nya stenblock 
in allteftersom andra huggits färdigt.

Yxhult. 1890-tal. Foto Yxhults stenhuggeri.



Skador och vård
Med industrialismen kom också luftförorenin
gar, till en början mest från förbränning av 
stenkol, senare också av olja. För att mildra 
nersotningen byggde man allt högre skorstenar, 
vilket resulterade i att sotpartiklarna kom på 
drift högre upp i atmosfären, med större sprid
ning som följd.

Under 1800-talets andra hälft kom en del 
nya produkter fram genom industrialismen, 
som tillsammans med insikter om stenens vitt- 
ring bildade grund för stenkonserveringens ut
veckling. En del av dessa kom inom det kemisk
tekniska området, som exempelvis tvättmedel 
baserade på klor. För att få fram stenens egen 
kulör lutade man av färgen från portaler som 
tidigare varit målade. Stenen exponerades för 
väder och vind, och i värsta fall frättes den 
också av luten.

Cement har använts från 1870-talet för att 
modellera fram ersättningar för bortvittrad sten.

Petersenska huset, Stockholm, 1930-tal. Foto RIK.

På Petersenska huset i Stockholm står denna 
cementkopia.

Huset är från 1640-talet.
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KONSERVERING OCH FORSKNING

Stenkonservering utfördes först av stenhuggare 
som lärt sig använda nya produkter som ut
vecklats i framförallt Tyskland och England. 
Efterhand uppmärksammade byggnadsantik- 
varier allt fler orsaker till skador och vittring. 
Man förstod att det fanns ett behov av konser
vatorer som också var teoretiskt skolade i arbe
tet. Ar 1985 startades konservatorsskolan i 
Göteborg, där blivande konservatorer kan få en 
utbildning som tidigare bara fanns utomlands. 
Utställningen «Luftangrepp» gjorde en bredare 
allmänhet medveten om luftföroreningarnas 
inverkan på våra kulturföremål. Från 1988 har 
Sveriges Riksdag avsatt medel för att rädda vårt 
kulturarv från nedbrytning, och de utgör grun
den för stenenhetens vid Riksantikvarieämbe
tet konserveringsverksamhet.

I början ser utbytt sten «ny» ut, men efter en 
tid får den en patina och smälter väl in med den 
gamla stenen. Att byta sten är ett tidsödande 
arbete, det tar cirka fyra timmar att hugga en 
kvader. Med tryckluft kan tiden förkortas.

Vi har idag få stenhuggare som är insatta i 
hantverkstraditionerna. Respekten för hantver
kets kulturhistoria kräver att gamla metoder

Konservering
Förr byttes som regel gammal dålig sten mot ny. 
Det görs ibland fortfarande, men det är idag 
svårt att få tag i ersättningssten av samma slag 
som den skadade. Finns inte ersättningssten får 
man använda sten av liknande typ. Ovedssand- 
sten från Skåne kan t. ex. ersättas med Orsa- 
sandsten från Dalarna. Nya brott kräver stora 
investeringar även om brytningsmetoderna för
enklats.

Vid en äldre restaurering har krigarens näsa bytts ut 
mot en ny sten. Portalen utfördes av den tyske 

bildhuggaren Wendelstam. Gotländsk sandsten. 
Krigaren konserverades 1990.

Schantzska huset, Stockholm, 1640-tal. Foto B .A. Lundberg, RIK.
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Foto H.-E. Hansson, RIK.

Blästring är oftast är alltför hårdhänt för att kunna 
användas på sten. Vissa speciella blästertekniker har 

ändå prövats med lovande resultat:
Här lättbläster på gotländsk kalksten.

hålls vid liv. För att bli stenhuggare måste man 
gå i lära hos en mästare.

Svårigheten att hitta ersättningssten och bris
ten på stenhuggare är inte den enda orsaken till 
att vi idag försöker bevara den autentiska ste
nen. Synen på konservering är också en annan, 
och numera vill vi bevara orginalet med alla 
spår av bearbetning och konstnärlig uttryck.

Konserveringsarbete förläggs till sommar
säsongen, eftersom flera av de produkter som 
används inte fungerar vid kallt väder. Innan 
konserveringsarbetet börjar, gör man en nog
grann genomgång av skadorna på stenen. Färg
spår och annat som kan berätta om stenens

historia registrerar konservatorn med foto och 
ritningar.

Ofta måste stenen behandlas speciellt för att 
tåla rengöring. Konservatorn fäster lösa delar 
och flagor med lim, och sandande sten behand
las med kiselsyra, som förstärker ytan.

Det finns många sätt att rengöra sten, sten- 
typ och kvalitet är avgörande vid metodval, och 
nya metoder utvecklas hela tiden. Rengöringen 
hör till det mest tidskrävande: för hand tar 
konservatorn bort damm, smuts, alger och la
var med vatten, mjuka borstar och skalpeller. 
Det enklaste arbetssättet är också det mest 
försiktiga.

När stenens kalk förenar sig med luftens 
svavel bildas gipskrustor. De kan vara stabila i 
sig, men visar på att stenen inunder lakats ur på 
kalk. Konservatorn använder bentonitlera, en 
sugande lera som blandas med lämpliga kemi
kalier, för att lösa upp gipskrustor och hårda 
svarta beläggningar.

När föroreningar och salter sitter längre in i 
stenen kan de dras ut med hj älp av inpackningar 
med cellstoff. Salter lösta i vatten tas upp av 
stenen, och när stenen torkar återkristalliseras 
och sväller de i stenens porer med stor spräng
kraft.

Sten har ofta lagats tidigare, ibland på sätt 
som skadat den. Cement i lagningar är hårdare 
än den omgivande stenen och kan dra med sig 
stenmaterial vid frostsprängning, Den innehål
ler dessutom skadliga salter och måste mejslas 
bort.

Förr användes järndubb för att fästa sam
man sten. Järndubbarna rostar och spränger 
sönder stenen. De avlägsnas eller rostskyddas 
med blymönja. Idag använder man syrafast
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Foto RIK.

Gotländsk sandsten konsolideras. Stenens bindemedel 
ersätts med kiselsyraester för att stenen skall bli mer 

motståndskraftig.

rostfritt stål och lim för att fästa lösa bitar av 
sten.

När stenen så är ren från smuts och tidigare 
lagningar, kan konservatorn börja förstärka 
den. De naturliga bindemedlen i sandstenar är 
ofta kisel och kalk. Framförallt kalken löses ut 
när stenen vittrar. Denna kan ersättas med kisel 
genom att impregnera med kiselsyraester.

Kalkstenar är i regel inte lika sugande som 
sandstenar, och är därför svåra att behandla. 
Man försöker utveckla metoder att ersätta för
lorat bindemedel. Upprepade behandlingar med 
kalkvatten prövas, men metodens djupverkan 
har ifrågasatts. Många gånger tvingas konser
vatorn förstärka kalkstenar med lim. Man för
söker också stabilisera stenen med en blandning 
av kiselsyra och lim, men vi vet ännu inte hur 
det fungerar på sikt.

De här metoderna att förstärka kalk- och 
sandsten kallas för konsolidering.
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För att fylla sprickor och bygga upp skadade 
profiler och lister använder konservatorn kalk
bruk och särskilda lagningsbruk. Bruket pig
menteras för att få en färgton som överensstäm
mer med stenens. Det är viktigt att reparera 
listverken för att återställa vattenavrinningen.

Fogar fylls med kalkbruk, som är tillräckligt 
elastiskt för att röra sig med stenen. Att foga om 
är ett stort och tidsödande arbete.

En ytterst viktig åtgärd är att se till plåtar
betena. Stup- och hängrännor, liksom plåtav- 
täckningar av olika slag måste vara hela och 
fungera. Vatten sugs upp i stenen och utvidgas, 
9 procent, vid frost. Problemet är störst vid 
snabba temperaturväxlingar, som under sen 
höst och tidig vår.

Kalkstenar suger sämre än sandstenar, och 
konsolideras därför på annat sätt. Yxhultkalksten 

förstärks bär med paraloid, ett stenlim.

Foto M. Asp, RIK.



KONSERVERINGS .\ TG ARDER skiss nr 7.
Stockholms stad, Riksvapnet, Skansen 
RIKs 91-009

SS

ns| Lagningar med sandstenslagningsbruk( Stenteknik)

Större lagningar som armerats med 2mm mjuk armeringstråd. 

Nya fogav med hydrauliskt kalkbruk

tidigare utförd rekonstruktion 
i cement med dålig passform togs 
bort och ersattes med ny i sand
stens lagningsbruk .

rekonstruktion, uppbyggd 
av krossad sandsten och 
bruk som täckts med sand- ■ 
stenslagningsbruk. löst stycke som dubbats 

med 2st 4mm syrafast 
korrosionsbeständig dubb 
Limmats med stenlim.

stycke som lossnade när fogen 
knackades bort.Lagades med 2st 
6mm syrafast och korrosions
beständig dubb som limmades med' 
stenlim,diktades och fogades.

bortknackad cementfog som 
lämnades öppen

Löst stycke som dubbats med 
1 st 6mm syrafast och korrosions
beständig dubb. Limmats med sten
lim och fogats med kalkbruk.

Ritning S. Marchner, RIK.

Slutligen skrivs en rapport över konserveringsarbetet för att man i framtiden skall veta vilka material som 
använts och vilka arbeten som utförts. Kröngrupp med lejon av J. T. Sergel, tidigare på gamla Operahuset, nu på 

Skansen. Gotländsk sandsten. Ritning i rapport över konserveringsarbetena.
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Forskning och utveckling
Dokumentationen av skador och deras förlopp 
har blivit allt viktigare för stenkonserveringen. 
Vi har en lång tradition av stenbearbetning, 
men det är först på sen tid som vi insett behovet 
av kunskap om stenens vittring och sönderfall.

Äldre tiders ombyggnader och underhålls
arbeten är oftast dåligt dokumenterade. För att 
få reda på vilka material som använts får man 
söka i arkiv efter beställningar och räkenska
per, och de är sällan detaljerade vad beträffar 
stenen.

För att få bättre kunskap om naturstenens 
tillstånd i våra byggnader har en inventering 
gjorts på initiativ från stenenheten vid Riksan
tikvarieämbetets Institution för konservering. 
Stenenheten har också startat en brett upplagd 
fotodokumentation av stendetaljer med skador, 
och det hela läggs in på data. Snart kan man ta 
fram vilken stenbyggnad som helst, få veta dess 
ålder, om och när den renoverats, vilka stenty- 
per som ingår, vilka skador den har och liknan
de uppgifter. Allt illustrerat med digitala foto
grafier.

En del av stenenhetens forskningsresurser 
ägnas åt salter. Sten som innehåller salt är ofta 
mycket skadad. Salter av olika slag binder fukt, 
så att stenen fryser sönder, saltkristallerna kan 
utvidgas och spränga stenen. Salt är också myck
et vanligt, inte minst vintertid i stadsmiljö.

Ett internationellt forskningsprojekt, «EU- 
ROMARBLE», går ut på att mäta nedbrytning
en av olika marmortyper i storstadsmiljö. För 
det ändamålet har ett antal marmorkuber pla
cerats på utsatta platser i Europas storstäder.
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Foto M. Asp, RIK.

Salt vandrar i stenen och fälls ofta ut på stenytan. 
Bakom ytan har saltet orsakat att stenen vittrat. 

Övedssandsten.



Ignabergakalksten. Mikroskopbild. Foto R. Löfvendahl, RIK.

Kalksten bildas genom att kalkslam och fossil avsätts 
på havsbottnen och pressas ihop under årmiljoner. Det 

kan ta ungefär 2000 år för ett 5 mm tjockt 
kalkstenslager att bildas.

Gotländsk sandsten. Mikroskopbild. Foto R. Löfvendahl, RIK.

Sandsten bildas genom att sandkorn, framförallt kvarts, 
avsätts på havsbottnen och kittas samman med kisel- 
och kalkrika lösningar under tryck. Sandsten bildas 

fortare än kalksten, någon cm per 1000 år.

Stenen tar upp gaser som finns i luften, 
framförallt svaveldioxid. Denna är i sig aggres
siv gentemot stenen, och tillsammans med ozon 
blir den ännu farligare.

För att mäta nerbrytning har äldre teckning
ar och fotomaterial varit till stor nytta. De ger 
ett långt perspektiv bakåt i tiden till resultaten 
från de sofistikerade mätmetoder som nu pro
vas ut.

Laserscanners som mäter exempelvis rist- 
ningsdjup på hällristningar med stor precision 
hör till de icke-förstörande mätmetoder man på 
senare år tagit fram. Med regelbundna mät
ningar av samma yta kan man få fram vittrings- 
takten.

Till de övriga projekt som stenenheten arbe
tar med kan nämnas vibrationsmätningar i stads
miljö och utvärdering av konsolideringsmate- 
rial för kalkbundna sandstenar. Att utveckla 
lagningsbruk för olika ändamål som inte ska
dar stenen ens på sikt är också angeläget.

Det har visat sig att många olika faktorer 
bidrar till stenens nedbrytning. Stenen åldras 
naturligt, men den processen kan påskyndas, 
framförallt av svavel och kväve i luften. Proces
sen påverkas också av flera andra faktorer, 
bland annat stenens typ och kvalitet. Därför är 
portaler som gjordes, dels under 1600-talet, 
dels vid sekelskiftet 1900,värre åtgångna än de 
flesta andra: stenens kvalitet blev lidande av 
stordriften vid stenbrotten.
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1993 och 1994. Foto B.A. Lundberg, RIK.

Krigare över portal, Tyska Brinken, Stockholm. 1600-tal.
Ett foto från 1906 var utgångspunkt för en diskussion om att rekonstruera krigarens ansikte 1994.

Gotländsk sandsten.

Samtidigt med den tekniska utvecklingen 
pågår en antikvarisk diskussion om konserve
ringsetik. Denna diskussion är vägledande bland 
annat för hur rekonstruktioner och lagningar 
skall utföras. Valet av nivå beror på föremålets 
symbolvärde, dess konstruktion, hur det tidiga
re restaurerats och vilka stentyper som ingår. 
Den vanligaste uppfattningen i Sverige är att 
åtgärder och rekonstruktioner skall vara så få 
och försiktiga som möjligt.

Det är viktigt att fackmänniskor av många 
olika slag engagerar sig i konserveringsarbetet, 
och flera institutioner samarbetar med stenenheten, 
som Tekniska högskolan i Stockholm, Chalmers i 
Göteborg och arkeologiska institutionen i Lund.

Stenkonservering är ett i sanning tvärveten
skapligt arbete: utöver stenkonservatorer del
tar bland annat fotografer, geologer, kemister, 
fysiker, konstvetare och antikvarier. Samarbe
tet över gränserna är dessutom välutvecklat.
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STONE - FOR EVER

SUMMARY

During the last thirty years the development of 
stone conservation has been rapid, to say the 
least. In order to get an overall picture of the use 
of stone in different periods, the Stone Unit of 
the Conservation Institute at the Central Board 
of National Antiquities has recently completed 
a nation-wide survey of carved stone in build
ings. This exhibition, produced to meet a grow
ing interest in stone conservation, could hardly 
have been feasible without that survey.

The exhibition is structured historically, 
showing the types of objects concerning the 
Stone Unit in chronological order. Four of the 
showcases each deal with a specific time, its 
monuments and their damages. One case treats 
Prehistory, one the Middle Ages, one Early 
Modern, and one Late Modern Time. A fifth 
showcase deals specifically with conservation 
and research on stone decay.

Finally, there is a five-panel column with 
general information on the Stone Unit, on geo
logy with micro-photos of the most common 
types of building stone, an introduction to the 
exhibition, and a shelf with literature on stone 
conservation and related topics.

Each of the five showcases is centered on a 
model of a typical situation from its specific

theme. The Prehistoric model reconstructs the 
original topographical settings of rock-carvings, 
picture stones and runic stones. An antiquarian 
and a stone conservator are shown working on 
the site.

The Medieval showcase displays the build
ing of a church of some significance, as the still 
unfinished portal shows. Stones are transport
ed to the site from a quarry some distance away. 
Mortar is mixed and the stone is cut on the site. 
A crane lifts the finished stones and masons are 
working on the wall.

The Early Modern model shows the palace 
of a nobleman being built with typical wall 
construction. This is the Baroque style from the 
time of the Thirty Year's War, when many 
palaces were erected in Sweden by victorious 
warriors returning home, laden with booty. 
Sandstone from Gotland was the most com
monly employed type of stone and quarrying 
was intense, which resulted in uneven quality.

The Late Modern period shows a stone town 
centre being built around the railway station, 
with hotel and shops. Stone could be relatively 
easily treated with the new industrial tech
niques. Stone pavings were a novelty, and gran
ite paving stones were exported on a massive
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scale to e.g. Germany and England. Limestone 
from Yxhult is typical of the period. Lye and 
cement were introduced for cleaning and recon
struction works. Much recent conservation work 
has been dedicated to restoring what was rui
ned by such agents.

The last showcase presents the initiation of 
a conservation job. A group of people, antiqu
arians, conservators, the property owner, local
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authorities and a geologist are gathered at the 
building in order to evaluate the extent of the 
project. Next, there is a scene of archive and 
laboratory work, after which the same portal 
returns, now in the process of being conserved. 
Around the models each showcase also displays 
a great number of photographs together with 
actual examples of masonry techniques and 
tools.



RÅD OM STEN I BYGGNADER

• Se till att alla plåta vtäckningar och stuprör är hela och fungerar. Vatten är den vanligaste 
skadeorsaken på sten.

• Använd aldrig starka medel vid tvättning av stenen. Sura eller basiska tvättmedel är direkt 
skadliga.

• Se upp vid fasadrengöring. Skydda alltid portaler och andra stendetaljer vid blästring och andra 
arbeten på fasaden.

• Marschaller stänker paraffin som är svårt att taga bort. Skydda stenen eller öka avståndet mellan 
marschall och port.

• Salta inte trapporna vintertid. Saltet smälter isen och löser sig i smältvattnet. Smältvattnet stiger 
sedan i stenens porer, och saltet bildar kristaller som spränger stenen. Om det är nödvändigt att 
halkskydda kan man använda sand.

• Snö i porten ger fukt- och frostskador: borsta bort snön!

• Borra aldrig direkt i stenen för att sätta upp en skylt eller liknande. Borra i fogen istället. Borrhål 
i sten kan aldrig återställas.

• Tag bort skuggande växter: de håller stenen fuktig och ger en bra miljö för lavar och mossor.

• Klottrare använder ofta djup ver kande färg. Försiktighet vid rengöring!

• Håll uppsikt över stendetaljerna, tag kontakt med antikvarisk expertis eller konservator vid 
minsta fråga - även om den verkar «dum»!
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