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Förord

Den bearbetade naturstenen i byggnaderna 
har inte oändlig livslängd. I stället är den ett 
av de mest hotade materialen i vår kulturmil
jö.

Genom en landsomfattande inventering 
av kulturhi storiskt intressanta byggnader med 
bearbetad och utvändigt exponerad natursten 
får vi en samlad bild av vilka bergarter som 
använts under olika tider och i olika regioner, 
samt olika stentypers benägenhet för skador. 
Med stöd av denna inventering kan man 
undersöka orsakerna till skadorna samt ut
veckla konserveringstekniska åtgärder och 
vårdprogram för framtiden.

Förutsättningen för att en inventering av 
detta slag kan göras är att den utförs under en 
begränsad tid med samma metod på länsnivå 
där kunskapen om det regionala byggnadsbe
ståndet finns. Tack vare att alla länsmuseer 
och/eller länsstyrelser ställt sig positiva till 
idén och praktiskt medverkar kan invente
ringen genomföras. En annan förutsättning 
är att det finns geologer som kan bergartsbe- 
stämma stenen i byggnaderna och medverkar 
i ett nära samarbete med kulturhistorikerna.

Samarbetet mellan geologer och kultur
historiker ger kunskap om vilken byggnads- 
sten man föredragit under olika perioder. 
Härigenom får konservatorerna ett bättre 
underlag för sitt arbete.

I denna serie, Natursten i byggnader, re
dovisas materialet länsvis i geografiskt sam
manhållna områden. Seriens två första publi
kationer är Teknik & Historia och Svensk 
byggnadssten & Skadebilder. I den första ges 
en bakgrund till projektet med tyngdpunkt på 
stenbyggande, stenbearbetning och stenkon
servering i kulturhistorisk och teknisk belys
ning och i den andra redovisas den geologis
ka bakgrunden med utförligare beskrivning 
av bergarter och skador.

Denna rapport omfattar Uppsala, Väst
manlands och Örebro län som tillsammans 
bildar ett sammanhängande område norr och 
väster om Mälaren.

Lund i april 1996 

Barbro Sundnér
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Inledning
Barbro Sundnér

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

Luftföroreningarnas inverkan på det mångsi
diga svenska kulturarvet har knappast kunnat 
undgå någon. Från att tidigare varit ett lokalt 
problem har luftföroreningarna med tiden 
utvecklats till att bli ett globalt hot.

De kulturhistoriska lämningar som hotas 
av miljöförstöring är av olika typ och materi
al. Inom Riksantikvarieämbetet pågår sedan 
1988 såväl inventering av som forskning om 
skilda typer av objekt inom området Luftför
oreningar och kulturmiljö. Arbetet omfattar 
även skydds- och restaureri ngsåtgärder base
rade på dagens kunskapsläge. Det övergri
pande syftet är att minska miljöns skadliga 
effekter på kulturminnen och kulturföremål 
(Lindborg 1990, Gullman 1992).

Natursten i byggnader är ett delprojekt 
inom området Luftföroreningar och kultur
miljö med inriktning på en rikstäckande över
siktlig inventering av material och skador på 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader med 
exponerad, bearbetad natursten.

Byggnads- och ornamentsten, 
ett mångfaldigt material

Byggnader av eller med natursten spänner 
över en stor tidsrymd i ett brett kulturhisto
riskt perspektiv. Vissa har funnits i nära 1000 
år, andra i bara några decennier. De finns 
både på landsbygd och i städer. De finns i 
jordbruksbygder, i industriområden, i skogs
bygder och i kustområden.

De representerar olika typer av byggnader 
som kyrkor, slott, bankhus, bostadshus m.m. 
som tillkommit under helt olika förutsätt
ningar och med olika intentioner. Den lokala 
variationen på byggnadernas uttryck åter
speglar den specifika kulturmiljön.

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

Att naturstenen i byggnaderna vittrar be
ror på många olika faktorer. Liksom byggna
derna kan ses i ett historiskt och geografiskt 
perspektiv kan luftangreppen studeras under 
liknande förutsättningar.

Att vissa bergarter är mera vittringsbe- 
nägna än andra har stor betydelse för skade
bilden. Denna kompliceras av andra förhål
landen, som byggnadstekniska sammanhang, 
tekniska utföranden, tidigare restaureringar 
och liknande.

Byggnader av eller med natursten är såle
des ett mångfaldigt material, där åtskilliga 
aspekter måste beaktas både vid undersök
ning av skadebilden och vid framtida åtgär
der.

Översiktlig inventering

För närvarande har vi ingen överblick över 
hur många byggnader som har bearbetad och 
exponerad natursten, var de finns eller vilka 
typer av objekt de representerar. Vi vet där
med inte heller hur många eller vilka som är 
skadade eller hotade. Projektet syftar till att 
ge en uppskattning av materialets omfatt
ning, art och skadefrekvens genom en riks
täckande översiktlig inventering.

Inventeringen skall ge bakgrund för be
dömningar av konserveringsbehovet och 
framtida uppföljning och planering, både re
gionalt och centralt. Den kommer dessutom 
att resultera i en samlad utvärdering av ska-
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desituationen. Inventeringen skall också ge 
en uppfattning om vilka bergarter som är 
mest vittringsbenägna och vilka objekt som 
är mest hotade. Materialet skall kunna använ
das som underlag för utveckling av åtgärds- 
metoder. Det skall också att ge impulser till 
fortsatt forskning, både inom naturvetenskap
ligt och humanistiskt område. Projektets yt
tersta mål är kunskapsutveckling inom kul
turmiljövårdsområdet och utförs därför i sam
arbete mellan länsstyrelser, länsmuseer och 
Riksantikvarieämbetet.

Informationen från inventeringen läggs in 
på Riksantikvarieämbetets databas för lag
ring och bearbetning. Därmed blir materialet 
också tillgängligt för olika användare. För
teckning över de byggnader som ingår i in
venteringen kommer att finnas hos länssty
relserna och länsmuseerna.

Material och metod

Inventeringen omfattar byggnader (även ru
iner) med bearbetad och utvändigt exponerad 
natursten fram till omkring 1940, dvs. den tid 
när naturstenen bearbetats hantverksmässigt. 
Med bearbetad natursten avses skulpterad 
sten, övrig finhuggen sten och kvaderbearbe- 
tad fasadsten.

Många byggnader har enbart sockel av 
natursten. I de fall denna inte har någon 
utformad profil tas den inte med i invente
ringen. På samma sätt utesluts andra oprofi
lerade objekt, som förekommer i riklig mängd 
och som inte är oersättliga, t.ex. fönsterbän
kar och enkla inskriftstavlor. Sådana är fram
för allt vanliga i kyrkor från sekelskiftet och 
skulle kräva orimlig tid och stora resurser att 
inventera.

Det bör dock framhållas att en inventering 
av detta slag, som genomförs inom en be
gränsad tids- och kostnadsram, inte kan bli 
helt fullständig. Materialet välj s utifrån bygg- 
nadsinventeringar och andra sammanställ
ningar samt framför allt utifrån den kunskap 
som finns inom den lokala kulturminnesvår
den. Det som försummas är av marginell 
betydelse för helheten. Vid behov kommer 
kompletteringar att göras.

Inventeringen utförs av antikvarier från 
länsmuseer eller länsstyrelser medan berg- 
artsbestämningen görs av geologer. Eftersom 
materialet omedelbart skall kunna användas

för att ge svar på vissa frågor har inventering
en anpassats till dataregistrering. För fältar
betet används därför förtryckta blanketter, 
figur 1, som efterhand överförs till ett centralt 
dataregister. De frågor som styrt blanketter
nas innehåll och uppläggning gäller stende- 
taljernas ålder, bearbetningsgrad, bergart och 
skador samt byggnadernas ålder och typ. 
Blanketterna innehåller dels uppgifter om 
byggnaderna och dels uppgifter om objekten, 
dvs. naturstensdetaljema.

Byggnad
Uppgifter om byggnaden omfattar län, land
skap, kommun, stad/socken, sockennummer, 
fastighetsbeteckning, benämning, typ, gatu
adress, ägare/förvaltare, kulturhistoriskt vär
de, byggnadsår, ombyggnadsår och arkitekt.

Med typ avses identifiering av byggna
dens huvudfunktion K=kyrka, S=slott, herr
gård, borg, P=profanhus. Byggnadernas kul
turhistoriska värde anger dels om byggnaden 
är ett byggnadsminne eller motsvarande (B), 
en fomlämning (F) eller en kyrka (K) och 
dels om byggnaden ingår i områden av speci
ellt kulturhistoriskt regionalt intresse (Reg) 
eller riksintresse (Riks). För att få en uppfatt
ning om byggnadens kulturhistoriska sam
band är det viktigt att ange byggnadsår. Stör
re och omfattande ombyggnader redovisas 
under rubriken ombyggnadsår. Dessa upp
gifter kan vara till hjälp vid datering av vissa 
objekt som kan antas ha kommit till i sam
band med en ombyggnad. Valet av bergarter 
har varierat under olika tider. Sannolikt har 
vissa arkitekter föredragit en bestämd berg
art. Såväl den arkitekt som ritat huset i dess 
första skede som den arkitekt som svarat för 
större ombyggnader anges under rubriken 
arkitekt. I vissa fall, i regel endast beträffande 
slott och kyrkor, finns flera byggnader inom 
samma byggnadskomplex. Dessa behandlas 
då som en byggnad i registret.

Objekt
Uppgifter om objekten omfattar datering, typ, 
bergart, skador och fotodokumentation.

För att underlätta inventeringen har ob
jekten specificerats, såsom portal, inskrifts- 
tavla, vapentavla, fasad och övrigt. Under 
övrigt finns det möjlighet att precisera objek
tet, t.ex. lister, ornament m.m.
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FÄLTKORT NATURSTEN I BYGGNADER ÖVERSIKTLIG INVENTERING

kartnr Inventering utförd av | [Datum

 Bergartsbestämning utförd av I 1

1. Administrativa uppgifter

Län/landskap kommun stad/sn sn nr fastighetsbeteckning

benämning typ gatuadress ägare/ förvaltare värds

2.Bvggn år 3.0mbvggn år 4.Arkitekt

5.Obiekt Ó.Datering 7.Tvp B.Bergart 9-Skädör IQ.FotO

11. Restaurering
bvggnad: sten:

12,Övrigt 3.Källor och litteratur

Figur 1. Inventeringsblankett.
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Byggnadens tillkomstår överensstämmer 
inte alltid med objektens datering. Dessutom 
kan det finnas flera objekt av olika ålder i en 
och samma byggnad. Varje objekt dateras 
därför separat. I de fall dateringen inte är 
grundad på skriftliga uppgifter utan en upp
skattning, markeras detta med ett frågeteck
en efter årtalet på inventeringsblanketterna.

Eftersom de skulpterade och ornerade 
detaljerna i regel kan anses mera omistliga än 
de oprofilerade har objekten delats upp i två 
typer, typ A oprofilerade och typ B profilera
de. En annan avsikt med denna uppdelning är 
att kunna pröva om skadefrekvensen varierar 
i förhållande till bearbetningsgrad.

Uppgifter om bergarter skall vara rele
vanta för både geologer, stenhuggare, arki
tekter, antikvarier samt personer inom sten
industrin. Syftet är att identifiera stenen och 
att fastställa var den är bruten. Bergarterna 
delas in i fyra huvudgrupper, sandsten (sst), 
kalksten (kst), urberg (ub) och annat. Under 
varje huvudgrupp ges stenens gängse benäm
ning och geografiska ursprung, dvs. ort och 
landskap och för importerade stenar anges 
ursprungsland. Vid behov görs en komplette
rande geologisk kommentar. Då urbergsma- 
terial i regel inte har stora skador görs ingen 
närmare geologisk identifiering av sådana 
bergarter.

Skadorna bedöms mycket översiktligt i 
tre nivåer: 0= inga påtagliga, 1 = begränsa
de, 2= omfattande med tillägget akut i före
kommande fall. Det är sällan natursten är helt 
utan skador, därför finns bedömningen inga 
påtagliga skador (0). Detta innebär att man 
inte ser några skador vid en översiktlig gransk
ning. Begränsade skador (1) avser skador 
som endast förekommer på mindre ytor eller 
delar av objektet. Omfattande skador (2) är 
skador där stora delar av objektet är skadat. 
Om skadorna är aktivt pågående, dvs. om 
material lossnar eller sandar, anges detta med 
tillägget akut. En akut skada kan således vara 
både begränsad (1 akut) eller omfattande (2 
akut). Skadorna utgår från en antikvaries 
bedömning, inte en konservators. Bedöm
ningen skall därför inte ses som en åtgärdsbe- 
dömning. Däremot skall den vara vägledan
de vid en kompletterande undersökning av 
konservator.

Ett objekt omfattar all bearbetad sten som 
är av samma ålder, bearbetningstyp (profile
rad eller oprofilerad) och bergart inom den

enskilda byggnaden. Därför kan ett objekt 
innehålla t. ex. flera portaler och fönster i 
samma byggnad. Inventeringens mål är att få 
fram vilka bergarter som är mest skadade 
samt vilken ålder och bearbetningsgrad ob
jekten representerar. Omvänt kan t.ex. en 
portal med olika bergarter behandlas som 
flera objekt. I vissa fall, framför allt när det 
gäller större kyrkor och slott med många 
objekt, har objekten delats upp trots att de 
överensstämmer i fråga om typ, bergart och 
ålder.

Mate rialredovisning

Rapporten inleds med en allmän beskrivning 
över hela områdets kulturlandskap med en 
översikt av klimatförhållanden, kulturhisto
risk bakgrund och den byggnadssten som 
brutits i området. Vidare ges en allmän bak
grund till luftföroreningarna samt en översikt 
över hur situationen såg ut omkring 1920 och 
hur den ser ut idag.

Därefter redovisas resultatet av invente
ringen länsvis. Byggnaderna på landsbygden 
delas upp i kyrkor, slott och herrgårdar samt 
övriga profana byggnader. Städerna presen
teras var för sig. Avslutningsvis görs en sam
manställning av materialet från varje län.

Redovisningen är en länsvis, kvantitativ 
sammanställning, som skall ge underlag för 
kvalitativa bedömningar vid framtida plane
ring. Materialet delas in i sju tidsperioder: 
1000-1300, 1300-1550, 1550-1650, 1650- 
1750, 1750-1860, 1860-1910 och 1910- 
1940. Dessa perioder har valts utifrån de 
väsentligaste brytpunkterna i stenbyggandet 
(jfr Andersson, K. 1993, s. 16 ff.). För varje 
byggnadskategori - kyrkor på landsbygden, 
slott och herrgårdar på landsbygden, övriga 
byggnader på landsbygden och byggnader i 
städerna - redovisas materialet i text och 
tabeller under följande rubriker:

Arkitektur och byggnadshistoria. Varje bygg
nadskategori inleds med en sammanfattande 
byggnadshistoria.

Byggnader och objekt. Här redovisas antalet 
byggnader och objekt som ingår i undersök
ningen samt deras ålder och bearbetnings
grad (två tabeller).
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Byggnadssten. Här presenteras vilka bergar
ter som förekommer i de undersökta objekten 
och de olika bergarternas användning under 
olika tidsperioder (två tabeller).

Skador. Här görs en sammanställning av ska
dorna i förhållande till objektens ålder, berg- 
artstyper, objektens bearbetningsgrad och 
byggnadernas ålder (fyra tabeller).

För de byggnadskategorier som omfattar ett 
mindre antal byggnader (i regel färre än tio) 
eller ett mindre antal objekt presenteras ma
terialet endast i de tabeller som anses rele
vanta för förståelsen. För vissa län kan det 
vara angeläget att komplettera tabellerna för 
att visa speciella regionala förhållanden.

Antalet objekt visar inte hur många olika 
arkitekturdetaljer som förekommer och inte 
heller hur mycket sten av olika bergarter som 
använts. Däremot visar mängden objekt hur 
ofta natursten använts i byggnaderna under 
de olika perioderna.

Byggnaderna på landsbygden markeras 
på länskartor. I de städer som har fler än tjugo 
byggnader presenteras dessa på stadsplaner.

Den avslutande sammanställningen av hela 
materialet för varje län följer i princip samma 
indelning som tidigare. Däremot presenteras 
materialet både i tabeller och diagram. För att 
lättare kunna användas vid jämförelse med 
material från andra län beräknas även sum
morna procentuellt.
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Kulturlandskapet
Benno Kathol, Runo Löfvendahl, Krister Ström och Barbro Sundnér

Topografi och kiimat

Uppsala, Västmanlands och Örebro län utgör 
ett sammanhängande område väster och norr 
om Mälaren ut mot Östersjökusten, figur 2. 
Uppsala län omfattar en stor del av landska
pet Uppland och Västmanlands län omfattar 
i stort sett hela landskapet med samma namn. 
Däremot består Örebro län av flera land- 
skapsdelar - förutom hela Närke även delar 
av Västmanland, Värmland och Västergöt
land.

Även om det finns en hel del regionala 
skillnader kännetecknas området i stora drag 
av de stora slättbygderna vid Hjälmaren och

Mälaren samt vid Östersjökusten och det 
storkuperade och skogrika Bergslagen i om
rådets norra och västra delar samt Tiveden i 
sydväst. Hela området är rikt på småsjöar och 
vattendrag.

Uppsala län i områdets östra del, är ett 
utpräglat lågland med småkuperad terräng 
med framträdande rullstensåsar. Vid Öster
sjökusten finns djupa vikar, fjärdar och otali
ga småöar. Låglandet fortsätter längs Mäl- 
arkusten i Västmanlands län och in i Örebro 
län med Närkeslätten väster om Hjälmaren.

Kusten vid Mälaren är låg och söndersku
ren av ett flertal djupa vikar. Örebro län har i 
söder kontakt med Vätterns norra spets och i 
väster med Hjälmaren.

Tabell 1. Månadsmedeltemperatur i °C under perioden 1961-1990. (Efter Alexandersson m fl 1991.)

J F M A M J J A S O N D TT
Trebro -4,1 -4,1 -0,6 4,1 10,5 15,1 16,3 15,0 10,7 6,4 1,1 -2,5 5,7
Västerås -3,8 -3,8 -0,2 4,7 11,1 15,9 17,2 15,8 11,4 7,0 1,5 -2,2 6,2
Jppsala -4,2 -4,2 -0,7 4,2 10,4 15,2 16,5 15,3 11,0 6,5 1,3 -2,6 5,7
Tregrund -3,7 -4,4 -1,6 2,9 8,8 14,0 15,9 14,8 10,7 6,4 1,7 -1,7 5,3

Tabell 2. Månadsnederbörd, för perioden 1961-1990. (Efter Alexandersson m.fl. 1991.)

J F M A M J J A S O N D År
Trebro 44 34 32 37 41 50 76 66 72 57 58 46 614
Västerås 41 30 33 35 40 53 75 71 66 57 57 47 607
Uppsala 38 27 28 29 33 45 75 65 59 50 52 43 544
Tregrund 44 33 31 35 36 44 69 74 64 52 58 49 587

Tabell 3. Månadsmedelvärden relativ fuktighet under perioden 1931-1960. (Efter Taesler 1972.)

J F M A M J J A S O N D
Västerås 84 82 74 66 62 64 69 74 81 83 86 86
Uppsala 88 84 78 70 63 66 70 74 81 84 89 89
Trebro 85 83 80 73 67 70 74 78 82 86 90 88
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Östhammar (*.

Figur 2. Uppsala, Västmanlands och Örebro län med länsgränser och städer.

Bergslagen är benämningen på ett ej av
gränsat område med den järnmalmsförande 
mellansvenska leptitformationen i norra och 
västra Västmanland, sydöstra Värmland och 
sydligaste Dalarna. Karaktäristiskt för områ
det har gruvbrytning och masugnsdrift varit.

I Uppsala län finns idag tre städer och 107 
socknar, i Västmanlands län 5 städer och 65 
socknar samt i Örebro län 6 städer och 61 
socknar. Folkmängden var 1991 ungefär lika 
stor i samtliga län med 273 918 invånare i 
Uppsala län, 273 608 invånare i Örebro län 
och 259 438 invånare i Västmanlands län 
(Statistisk årsbok 1993).

Klimatet är i hela området av mellan
svensk typ med mer kontinental prägel i de 
norra områdena. Under perioden 1961-1990

var årsmedeltemperaturen lägst i Öregrund, 
dvs. Östersjöområdet, med 5,3°C och högst i 
Västerås, 6,2°C (jfr med Stockholm +6,6°C 
och i Haparanda +1,1°C), tabell 1. Neder- 
bördsmängden är relativt låg med mellan 544 
och 614 mm/år under samma period, tabell 2. 
Medelvärdet för den relativa fuktigheten un
der årets månader fluktuerade mellan 62% 
och 90% under perioden 1931-1960 i de 
redovisade stationerna, Västerås, Uppsala och 
Örebro, tabell 3. Torraste månaderna var maj
juni och fuktigast november-december. Luft
fuktighet och temperaturförhållande kan ha 
viss betydelse på skador på natursten liksom 
t.ex. den förhärskande vindriktningen under 
regnperioder.
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Kulturhistoria

Varför Örebro, Västmanlands och Uppsala 
län under en och samma rubrik för en resumé 
av denna landsdels historia? Svaret kan inte 
ges entydigt men de tre länen har en mycken
het av gemensam historia som binder dem 
samman.

Genom sitt grannskap och till stora delar 
ändå liknande naturgeografiska förutsättning
ar har den kulturhistoriska utvecklingen ofta 
varit densamma. De tre länen utgör en av de 
intressantaste regionerna i Sverige genom att 
flera av landets historiskt sett mest betydande 
orter med centrala funktioner ligger där. De 
förhistoriska lämningarnas lägen och utseen
den uppvisar egentligen inga större regionala 
skillnader frånsett de fornlämningar som er
höll sitt läge med hänsyn till det dåtida vat
tenståndet. I Närke kan dock förekomsten av 
stora domarringar betraktas som ett västligt 
inslag. Handel, stadsbildningar och järnhan
teringens stegrande betydelse under medelti
den följer samma mönster liksom den agrara 
utvecklingen.

Förutsättningar för den första bosättning
en efter den sista nedisningen finns i områ
dets västra delar. Under stenåldern utgjorde 
större delen av Uppsala län hav och längre 
fram i tiden en avsevärd skärgård. Där innan
för visar lösfynd av de äldsta artefakterna på 
bosättningar eller tillfälliga lägervisten för 
upp emot 8000 år sedan invid dåtida havsvi
kar. Under den yngre stenåldern börjar de 
första bönderna att påverka landskapet och 
omformningen av ett naturlandskap till ett 
kulturlandskap tar sin början. Om fast bosätt
ning vittnar även den speciella gravtyp som 
kännetecknar stenålderns slutskede, nämli
gen hällkistan. Hällkistor har undersökts vid 
Dragby utanför Uppsala, Anneberg utanför 
Enköping, Bjurhovda utanför Västerås och 
på flera platser i Örebro län, bl.a. i Yxhult i 
Kumla socken och vid Skarby i Hackvads 
socken. I sistnämnda län har dessa kistor ett 
utseende som pekar på ett kultursamband 
med Västsverige.

Bronsålderns tusenåriga skede har efter
lämnat likartade lämningar framför allt i form 
av skärvstensrösen och stora stenrösen, de 
senare ofta i höjdlägen. De förekommer dock 
sparsamt i områdets västra del och antyder 
därmed en gles bosättning under bronsåldern. 
Bebyggelsen är ofta knuten till den dåtida 
kusten. Till denna tid hör även hällristningar

nas fantasieggande bildvärld med sin rikaste 
utbredning i den småkuperade bygden i Trög- 
den utanför Enköping. Även hällristningar 
saknas i den västra delen. Till hällristningar
na hör på många sätt skålgroparna och på 
Dräggesta gård i Västmanlands län finns 
Sveriges rikaste förekomst därav. Fyndplat
serna från bronsåldern visar på en stor ekono
misk aktivitet med handelskontakter över 
stora delar av östra och norra Europa samt på 
ett inhemskt bronshantverk

Under följande dryga tusenåriga skede, 
järnåldern, synes ådalarna ha den längsta 
bebyggelsetraditionen. Skogsområdena i 
mellersta och norra Västmanland liksom 
skogstrakterna i delar av norra och nordväst
ra Uppland är av medeltida - men på sina håll 
även med början under yngre järnåldern - 
bebyggelsehistoriskt ursprung och har såle
des sent blivit ianspråktagna för odling och 
fast bebyggelse. Därom vittnar spridningen 
av fasta fornlämningar från järnåldern. Här 
har vi landets fornlämningsrikaste del där de 
rikaste bygderna utgörs av Närkeslätten, 
Mälarstränderna samt trakterna kring Uppsa
la och Attundaland i Uppland. I dessa trakter 
kvarligger idag på nära nog varje gårds mark 
den plats som gårdens eller byns invånare 
använde som sin begravningsplats med olika 
typer av gravar. Det är fråga om tusentals 
gravfält som successivt byggts ut. Till järnål
dern hör också den typ av försvarsanlägg
ning, fornborg, som här finns på mer än 120 
platser, varav hälften i Uppsala län. Även 
runstenar och runinskrifter kan i de flesta fall 
dateras till järnåldern och här främst till dess 
slutskede, vikingatiden, och den följande ti
den då denna del av landet kristnades. Drygt 
60 är kända i Västmanlands och Örebro län 
medan antalet i Uppsala län uppgår till flera 
hundra. Området tillhör Sveriges i särklass 
runstensrikaste där runstenarna utgör ett 
mycket viktigt källmaterial genom att de an
tyder dåtida kommunikationsnät, uppbyg
gandet av ett organiserat samhälle, vikingar
nas färdvägar, den kristna missionen m.m.

I och med kristnandet rör vi oss i medelti
den, det femhundraåriga skede som börjar 
med de kulturella förändringar som kristen
domens införande medförde och som slutade 
med reformationen. Det område som här kort
fattat behandlas visar genom sina storhögar, 
sin fornlämningstäthet, mångfalden av run
inskrifter, de rika gravgåvorna o.s. v. att det då 
vuxit i betydelse och varit attraherande för 
högre ståndspersoner. Sådana exempel finns
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t. ex. i de rika gravfynden från Valsgärde och 
Vendel (Uppsala län) och storhögar som 
Anundshög (Västmanlands län) eller ansen
liga gravfält som Lekebacken vid Hjortsber- 
ga (Örebro län). Framför allt de östra delarna 
har varit lämpliga miljöer för stora ägoinne
hav och maktutövande som grund för bildan
de av en centralmakt.

Järn i olika former börjar samtidigt att 
exploateras i större skala. Vid medeltidens 
början kan vi räkna med utvinning av berg
malm. Den första industriella tillverknings
metoden kommer till användning i de första 
masugnarna. Konsten att massproducera järn 
i masugn tycks vara en innovation man gjort 
just i Bergslagen. Den kända Lapphyttan i 
Norberg (Västmanlands län) har daterats till 
1100-talet. Även i Noraskogs bergslag finns 
belägg för hyttdrift redan under 1100-talet. 
Järnet med tillhörande brytning, förädling, 
handel, transporter och allt som kan kopplas 
därtill blir den stora gemensamma nämnaren 
för de tre länens fortsatta historia.

Under vikingatid-medeltid växte många 
av ensamgårdarna samman till byar. Därmed 
blev det nödvändigt att skifta ägorna i be
stämda former bl. a. för att skatteunderlaget 
skulle kunna beräknas. Vägväsendet med 
landsvägar och broar utvecklades. Stormän
nen utgjorde grunden för den samhällsklass, 
adeln, som i slutet av 1200-talet erhöll skat
tefrihet mot skyldighet att göra vapenplikt 
med häst. Vid en del av de stora adelsgårdar
na uppfördes under medeltiden borgar eller 
fasta hus av vilka några ännu är bevarade som 
Wiks hus (Uppsala län), Ängsö slott och 
Gäddeholm (Västmanlands län) samt Göks- 
holm och Hjälmarsnäs vid Hjälmaren (Öre
bro län). Senare under 1500- och 1600-talen 
kom det att ske större förändringar för adelns 
gods genom frälseköp och förläningar.

Under 1100-talet försköts den kyrkliga 
tyngdpunkten i det dåvarande Sverige från 
götalandskapen till Svealand genom att ärke- 
sätet placerades i Gamla Uppsala vilket bör 
betraktas som ytterligare ett vittnesbörd om 
områdets betydelse i tidig medeltid. Såväl 
arkitektur som teknik använd i de äldsta sten
kyrkorna visar på direkta kontakter med kon
tinenten. Tuktad sten med kalkbruk som bin
demedel var en nyhet. Murverk från några av 
de äldsta kyrkorna kan ännu studeras såsom 
i Stora och Lilla Rytterne kyrkoruiner (Väst
manlands län), Gamla Uppsala kyrka och 
Vaksala kyrka (Uppsala län) samt Mosjö kyr
ka (Örebro län). Frånsett gråstenen som till

sammans med tegelmurade partier är karak
täristiska för områdets östra del hämtades 
byggnadsmaterial från Gotland och Öland. I 
Örebro län tillhandahöll det där belägna si- 
lurområdet både kalk- och sandsten till gagn 
för ett tidigt byggande av stenkyrkor.

Under medeltiden fanns gårdar av sådan 
dignitet att de hade en egen gårdskyrka, t.ex. 
Hulinge i Mosjö socken (Örebro län) Ängsö 
(Västmanlands län) samt Flasta i Skoklosters 
socken (Uppsala län).

Tillhörande det andliga såväl som det 
materiella arvet skall i anslutning till kyrko
byggnader områdets kloster omnämnas. Det 
byggdes ett nunnekloster på 1200-talet i Sko 
genom beslut av cisterciensorden. Kloster
kyrkan är bevarad som Skoklosters socken
kyrka. Ett nunnekloster tillhörande samma 
orden har även funnits vid Riseberga (Örebro 
län), ett av ordens mest berömda där bl.a. 
Heliga Birgitta placerade två döttrar. Idag 
återstår endast kyrkan som ruin. Domini- 
kanerna har haft en konventbyggnad i Väs
terås. Franciskanerna byggde i Uppsala, En
köping och i Arboga där klosterkyrkan kvar
står som stadens Trefaldighetskyrka. I Öre
bro län, i Ramundeboda, har dessutom fun
nits ett ordenshus tillhörande en hospitalsor
den, antoniterna och i Örebro fanns ett kar
meliterkloster.

De flesta av områdets nuvarande städer 
har medeltida ursprung. Uppsala och Enkö
ping börjar utvecklas under tidig- och hög
medeltid. Detsamma gäller för Västerås, 
Köping och Arboga liksom Örebro. Samtliga 
omtalas som städer under 1200- och 1300- 
talen. Något senare uppstår eller bildas Öst
hammar och Öregrund på Roslagskusten. Sala 
anläggs medvetet i början på 1600-talet. Un
der det århundradet får Askersund, Lindes
berg och Nora sina stadsrättigheter då han
deln med järn bidrog till att vi kan tala om en 
stormaktstid i vår historieskrivning. Av övri
ga städer fick Karlskoga sina rättigheter först 
1940 trots att det varit centrum för en egen 
bergslag från mitten av 1600-talet. Kumla 
fick stadsrättigheter 1942 och Fagersta blev 
stad 1944 då de bägge bruksorterna Västan- 
fors och Fagersta administrativt slogs sam
man. I Örebro län har dessutom funnits två 
orter som tidigare haft stadsrättigheter näm
ligen Järle och Grythyttan.

Under 1500-talet reglerade kung Gustav 
Vasa verksamheterna med bl.a. järnframställ
ningen, vilket främst kom att märkas i de 
blivande storbruken i Uppsala län. Han in-
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tresserar sig även mycket för Sala silvergruva 
som hade sin rikaste produktion under 1500- 
talet. Järnhanteringen innebar den första in
dustriella utvecklingen tack vare områdets 
goda tillgångar på bra malmer i lättarbetade 
gruvor, gott om bränsle från de stora skogar
na där röken från milorna låg tät och rik 
tillgång till vattenkraft i åar och bäckar. Un
der 1500- och främst 1600-talet övertogs 
vinstintressena i järnframställningen av bor
gare och adelsmän med säte i städerna. Ännu 
under Gustav Vasas och hans söners tid var 
staten intresserad av att direkt hålla i verk
samheten, man talar om kronobruk och häm
tar hit kunnig arbetskraft från framför allt 
tyskt område. Men under början av 1600- 
talet ändrar man därvidlag politik och låter 
bruken övergå i enskilda händer, till en början 
i form av arrende. Även utländska affärs- 
industrimän gjorde sig gällande. Många kom 
från Liégetrakten och södra Holland och hade 
av staten kallats hit för sitt yrkeskunnande. 
Bland de mer bemärkta släkterna var de 
Besehe och De Geer som kom att sätta sin 
prägel på de uppländska bruken, kanske främst 
beroende på avsaknaden av bergsmanstradi- 
tioner där, men även i några av bruken i 
Örebro län fick de intressen. Annars värnade 
man om bergsmännens ställning i de gemen
samma hyttelagen för en kontinuerlig malm
upptagning i gruvorna och tackjärnstillverk
ning i hyttorna. Därmed kom den speciella 
bergsmanskulturen att leva vidare på många 
platser i Örebro och Västmanlands län. Brå- 
fors (Västmanlands län) och Siggebohyttan 
(Örebro län) är exempel på välbevarade bergs
mansgårdar och likaså Pershyttan (Örebro 
län) och Olsbenning (Västmanlands län) ut
gör sådana byar.

Järnhanteringen innebar att råvaror och 
färdiga produkter, vilka ofta var mycket tunga, 
måste transporteras långa sträckor. Det sked
de dels på vattenvägarna, dels på land med 
slädar vintertid och dels med foror vid bar
mark. För export av stångjärn skedde omlast
ning nere vid Mälarstäderna Arboga, Köping 
och Västerås. Tidigare var även hamnen i 
Enköping av betydelse för järnexporten. Öre
bro hade också en omfattande järnexport. 
Från de uppländska bruken gick dock det 
mesta järnet till hamnar vid Bottenhavet. För 
masugnarna i södra delen av Örebro län gäll
de att den malm som där smältes skeppades 
från ena ändan av Vättern till den andra. 
Malmen kom från det småländska Taberg 
eller direkt från gruvorna i Lerbäcks bergslag

I början av 1600-talet påbörjades gräv
ningen för en Hjälmare kanal, Sveriges äldsta 
kanal, och ett och ett halvt sekel senare kunde 
landets näst längsta kanal invigas i och med 
tillkomsten av Strömsholms kanal. Hjälmare 
kanal fick efter en kort tid en helt ny sträck
ning eftersom slussarna i Eskilstunaån ej höll 
mer än ett tjugotal år. Kanalerna skulle kom
ma att få en mycket stor betydelse för trans
porterna från och till Bergslagen.

Gustav Vasa försökte även få igång fram
ställning av mässing och mässingsprodukter. 
Under Johan III:s tid tillkom landets första 
mässingsbruk i Vattholma (Uppsala län) och 
snart därefter på Höjen invid Arboga. Något 
senare etablerades mässingsbruk även i Bj ur
fors och Skultuna (Västmanlands län), det 
enda bruk där den ursprungliga verksamhe
ten fortsätter. Vid denna tid anlades invid 
Arboga även ett vapenfaktori på Jäders hol
me och under Gustav II Adolfs tid anlades en 
vapenfabrik i Örebro, som efter nästan två 
hundra år flyttades till Huskvarna. Under 
vasatiden kom även Dylta svavelbruk till 
(Örebro län). Dåanlades även Sveriges första 
mer betydande glasbruk på Bryggholmen 
utanför Enköping. Genom arkivmaterial vet 
man att det vid den tiden även tillverkades 
glas på Sundby utanför Örebro.

Bruksnäringarna gav rikedom så att under 
stormaktstiden på 1600-talet och framför allt 
under 1700-talet byggdes kanske de flesta av 
de tre länens herrgårdar. När det är fråga om 
bruksherrgårdar rör det sig om nyskapelser i 
samband med utvecklingen av hyttor och 
smedjor. Dessa är i regel uppförda av trä. I 
jordbruksbygden är det ofta adliga familjer 
som bygger till medeltida stenhus men där 
sker även nybyggnation i samband med de 
omfattande säteribildningarna. Till de mer 
namnkunniga herresätena i Örebro län hör 
Göksholm och Hjälmarsnäs vid Hjälmarens 
södra strand och Myrö, Esplunda, Ekeberg 
och Götarsvik vid den norra. Bland bruks- 
herrgårdarna märks de i Lassåna, Skyllberg 
och Hällefors. Motsvarande att nämna i Väst
manlands län är Ängsö, Tidö och Ströms- 
holm resp. Skinnskatteberg och Ängelsberg i 
bergslagsdelen jämte Svanå. I Uppsala län 
finns bl.a. att nämna Ekolsund, Grönsöö, 
Skokloster, Salsta och Sjöö resp Gimo, Löv- 
sta, Österbybruk och Harg.

De tre länens gemensamma historia i stort 
vad gäller järnet finns även manifesterad 
genom annan industri och produktion som 
t.ex. tegeltillverkning. Sådan har skett sedan
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mitten av 1200-talet men den stora expansi
onen skedde först mot slutet av 1800-talet i 
och med städernas tillväxt och byggandet av 
större industrilokaler. Tidigare skedde till
verkningen i mindre skala för att täcka de 
lokala behoven, ofta drivna av de större herr
gårdarna och av bruken själva. I Örebro län 
där den industriella produktionen kom igång 
relativt tidigt är totalt 62 bruk kända. Merpar
ten har legat på Närkeslätten med jämvägs- 
anknytning. I Västmanlands län, som varit ett 
att landets tegelbrukstätaste, låg några av 
bruken nere vid Mälaren. Där hade också 
nära nog samtliga järnbruk en tegelproduk
tion. Dom mest betydelsefulla låg i regionen 
Heby-Sala-Vittinge där man specialiserade 
sig på taktegel. I Uppsala län var förhållandet 
detsamma med tegelbruk vid Mälaren och 
lokal produktion i bruken. Där kom omlandet 
kring Uppsala så småningom att bli det domi
nerande med en stor produktion för återupp
byggnaden av Uppsala efter stadsbränder och 
för försäljning med hjälp av järnvägstran
sporter. I detta sammanhang kan även kakel
tillverkningen nämnas med den största pro
duktionen i Uppsala-Ekeby.

I och med nedläggningen av ett stort antal 
järnbruk, framför allt under 1870- och 1880- 
talen då många slogs ihop till större enheter, 
den allmänna industrialiseringen, förbättra
de kommunikationer med järnvägarnas ut
byggnad, tillkomsten av järnvägssamhällen, 
tätorternas tillväxt och städernas expansion 
genomgick denna landsdel en av sin gemen
samma historias största förändring. Järnvä
garna band på ett nytt sätt samman de olika 
delarna. Av den äldsta planerade järnvägs- 
sträckningen Köping-Hult kunde sträckan 
Örebro-Ervalla invigas 1856 och året därpå 
Ervalla-Arboga. Tio år senare var resterande 
bit fram till Köping klar. NärVästra stamba
nan anlades genom Närke i slutet på 1850- 
talet föddes stationssamhällen som Halls
berg och Laxå. Stockholm-Westerås-Berg- 
slagens jernväg, som invigdes 1876, drogs 
över Enköping. Samhällen som växte upp i 
anslutning till den var t. ex. Grillby, Tillberga 
och Kolbäck. Året innan öppnades linjen 
Uppsala-Heby vilket blev av avgörande be
tydelse för just Heby i Västerlövsta socken 
liksom för Järlåsa. Samtidigt hade sträckan 
Uppsala-Gävle invigts vilket starkt bidragit 
till utvecklingen av samhället Tierp.

Med den begynnande industrialiseringen 
ökade behovet av nya bostäder i städerna. Det 
gäller främst Örebro, Köping, Västerås, En

köping och Uppsala - samtliga med medelti
da ursprung. Örebro, Västerås och Uppsala 
har alltid varit sina regioners residensstad 
och haft centrala funktioner för verksamheter 
som t.ex. försvar, sjukvård, administration 
och utbildning. I Uppsala grundades det nu
varande Sveriges äldsta universitet 1477 och 
i Västerås dess första gymnasium. Bägge är 
dessutom säte för var sitt stift. Vissa städer 
kom att präglas av stora industrietableringar 
som skoindustrierna i Örebro och Kumla, 
Köpings Mekaniska Verkstad i Köping och 
ASEA och Metallverken i Västerås. I Enkö
ping startades 1886 J. P. Johanssons meka
niska verkstad, vilken kvarlever i Bahco.

I och med bruksdöden och den senare 
minskade gruvdriften har det gemensamma 
arvet, järnet, försvunnit som kraftkälla för de 
tre länen. Den ekonomiska näringen har på 
likartat sätt fått sitt huvudsäte i städerna. 
Jordbrukets betydelse har minskat, bergsla
gernas månghundraåriga vitalitet har över
gått i överlevnadskris samtidigt som vissa 
städer och tätorter nära nog explosionsartat 
expanderat - åtminstone till helt nyligen i det 
historiska perspektivet.

Byggnads sten i Uppsala, 
Västmanlands och Örebro län

Berggrunden i Västmanlands och Uppsala 
län samt delar av Örebro län består av pre- 
kambriska magmatiska och/eller metamorfa 
bergarter som till övervägande delen tillhör 
den svekofenniska provinsen (Svekofenni- 
um). I mindre områden i västra och södra 
Örebro län uppträder dessutom graniter som 
ingår i det transskandinaviska granit-porfyr- 
bältet. Svekofennium och det nämnda bältet 
är en del av den Fennoskandiska skölden. 
Den prekambriska, i det här fallet upp till 
2000 miljoner år gamla berggrunden beteck
nas här som urberg.

Paleozoiska (yngre än 570 miljoner år) 
sedimentära bergarter utgör Närkeslättens 
berggrund. Av dessa bergarter är det framför 
allt Närkekalkstenen (Y xhult-och Lannakalk- 
sten m.m.) och underordnat Lingulidsandste- 
nen som har använts i byggnadssamman- 
hang.

De stenbrott som använts för brytning av 
byggnadssten presenteras på kartan, figur 3, 
samt länsvis i tabell 4—6.

19



Urberg
Den svekofenniska delen av länens urberg 
utgöres av ytbergarter såsom sura vulkaniter 
(hälleflinta, leptit) med inlagrade urkalkste
nar (marmor), gråvackor (fältspathaltig sand
sten med bergartsfragment) och lerskiffrar 
samt underordnat intermediära och basiska 
vulkaniter. Denna bergartssekvens har i olika 
faser genombrutits av djupbergarter. Till dessa 
räknas de tidigorogena (orogenes=bergs- 
kedjeveckning) så kallade urgraniterna 
(1870-1900 miljoner år) och de senorogena 
(1770-1860 miljoner år) graniterna.

Geologiskt sett ingår också de delvis rik
ligt i länens berggrund förekommande linser
na av marmor, i äldre litteratur vanligen kal
lad urkalksten, i urberget. I inventeringen har 
dock marmorn p.g.a. sin ursprungliga sedi
mentära natur och sina byggnadstekniska 
egenskaper uppförts under överbegreppet 
kalksten och därmed placerats bland sedi
mentbergarterna. Med andra ord: marmor är 
en omvandlad (metamorf) sedimentär berg
art (kalksten) som i Sverige förekommer i 
urberget.

Länens svekofenniska urberg innehåller 
en del av Bergslagens malmfält och är sålun
da rikt på malm (t. ex. Dannemora, Sala, Zink
gruvan m.m.) men har bortsett från marmorn 
och Grythytteskiffern däremot inte lämnat 
några större bidrag till byggstenstillverkning- 
en. De bergarter som tillhör det transskandi- 
naviska granit- porfyrbältet har inte nämn
värt använts för byggnadsändamål.

Grythytteskiffer (lerskiffer)
Grythyttan A-B (Örebro län). Några hundra 
meter sydväst om Grythyttans kyrka finns 
flera stenbrott i en gråsvart till svart skiffer. 
Denna s.k. Grythytteskiffer bestod ursprung
ligen av växellagrande leriga och mjäliga 
sediment, vilka sedan under en bergskedje- 
veckning har plattats till och förskiffrats. Den 
nämnda växellagringen, som fortfarande an
tydes i stenen, skärs således av en starkt 
utpräglad planskiffrighet längs vilken berg
arten lätt kan klyvas i relativt tunna plattor. 
Beroende på tjocklek och storlek används 
dessa plattor till fasadbeklädnad, trappor el
ler takbeläggning.

Skifferbrytningen vid Grythyttan har på
gått sedan 1700-talets andra hälft. Under 
1960-talet var två brott i drift, varav det 
nordliga, äldre brottet då nått ett djup av 90

m. Grythytteskiffern bryts fortfarande idag, 
men för andra ändamål än byggnadsplattor. 
Dock finns fortfarande ett lager med skiffer
plattor för försäljning.

Tälj sten
Tälj sten är en omvandlad extremt kiselfattig 
bergart som i Uppland förekommer som små 
linser i urgraniten. Ren tälj sten består av talk 
och klorit och är på grund av sin mjukhet (det 
går att tälja i den) ett utmärkt material för 
ornamentala och skulpturala arbeten.

Löddby A-C (Uppsala län). Vid Löddby, 
ca fem kilometer nordnordväst om Alunda 
kyrka ligger flera övergivna brott i en mindre 
tälj stenslins. Tälj stenen från Löddby har re
dan under medeltiden brutits, bl. a. för skulp- 
turella arbeten vid Uppsala domkyrka.

Granit
Dingtuna (Västmanlands län). Mellan Hall- 
stahammar och Dingtuna fanns under 1900- 
talets förra hälft flera brott i en röd till rödgrå, 
finkornig yngre granit. Under 1960-talet var 
det brott som ligger närmast Dingtuna fortfa
rande i drift. Bergarten bröts då för block- 
stensproduktion. Idag utnyttjas brotten en
dast för framställning av krossmaterial.

Uppsala (Uppsala län). En grå, medelkor
nig urgranit (Uppsalagranit) har brutits i den 
nuvarande stadsskogen i den sydvästra delen 
av Uppsala stad. Brotten är idag vattenfyllda 
och har fått namnet ”Fågeldammarna”. I stads- 
skogen södra del finns lämningar av mindre 
brott i samma granit.

Diabas (svart granit)
Diabas är en mörk, kiselfattig bergart som i 
det beskrivna området förekommer i flera 
system av mellan några meter och flera hund
ra meter breda gångar. Inom stenindustrin 
kallas diabas vanligen ”svart granit”.

Tostebacka A-D (Örebro län). I en öst
västlig strykande, 100-200 m bred diabas- 
gång ägde en relativt omfattande ornament- 
stensbrytning rum i flera brott ca 2,5 km 
sydsydost om Zinkgruvan.
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Yx= Yxhultskalksten 
Ma K = Kolmårdsmarmor 
Ma E = Ekebergsmarmor 
Ma V = Vattholmamarmor 
Ma A = Annan marmor

med byggnads stenbrott. Fyllda trianglar visar nu öppna

D = Diabas
G = Granit
Tä = Täljsten
Li = Lingulidsandsten
Vä = Vättemsandsten

Figur 3. Uppsala, Västmanlands och Örebro län 
brott, ofyllda trianglar nedlagda brott.

Sedimentära bergarter

Marmor
Marmor är en ursprungligen sedimentär kalk
sten, som fått sitt nuvarande utseende genom 
omvandlingsprocesser i samband med en 
bergskedj eveckning. Under denna omvand
lings (metamorfos) gång har stora delar av 
berggrunden utsatts för höga tryck och tem
peraturer. Kalkstenens primära sedimentära 
strukturer har till stor del utplånats eller om-

kristalliserats, dvs. kalkstenen har omvand
lats till marmor. Till skillnad från ometamorf 
kalksten betecknas därför marmor också som 
urkalksten eller kornig kalksten.

På vissa ställen var den ursprungliga kalk
stenen förorenad med vulkaniska mineral 
såsom olivin och pyroxen. Dessa mineral har 
under metamorfosen omvandlats till serpen
tin eller amfibol som ger upphov till den i 
vissa områden förhärskande gröna färgen och 
det flammiga eller fläckiga utseendet som är 
kännetecknande för marmorn av Kolmårds-
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Tabell 4. Byggnadsstenbrott i Uppsala län.

Lokal Karta.ruta Koordinater Stratigrafisk nivå Bergart
Gråmyren 12H, 4h 667030/158693 Svekofennium Marmor, Annan
LöddbyA 121, 3e 666773/162442 Svekofennium Täljsten
Löddby B 121, 3e 666776/162453 Svekofennium Tälj sten
Löddby C 121, 3e 666780/162463 Svekofennium Täljsten
Uppsala 111, 7a 663750/160210 Urgranit Granit
Vattholma A 121, lb 665558/160883 Svekofennium Marmor, Vattholma
Vattholma B 121, lb 665582/160841 Svekofennium Marmor, Vattholma
Vattholma C 121, lb 665576/160859 Svekofennium Marmor, Vattholma
Vattholma D 121, lb 665574/160859 Svekofennium Marmor, Vattholma
Vattholma E 121, lb 665565/160860 Svekofennium Marmor, Vattholma
Vattholma F 121, lb 665559/160891 Svekofennium Marmor, Vattholma

Tabell 5. Byggnadsstenbrott i Västmanlands län.

Lokal
Dingtuna
Harbonäs

Karta, ruta Koordinater
11G
12H, 3g 666970/158330

Stratigrafisk nivå
Yngre granit 
Svekofennium

Bergart
Granit
Marmor, Annan

Tabell 6. Byggnadsstenbrott i Örebro län. I understrukna stenbrott med fet stil pågår brytning fortfarande

Lokal Karta.ruta Koordinater Stratigrafisk nivå Bergart
Brännlyckan 09F, 3b 651820/145674 Svekofennium Marmor, Kolmårds
Dylta A 10F, 6d 658380/146790 Svekofennium Marmor, Annan
Dylta B 10F, 6d 658340/146790 Svekofennium Marmor, Annan
Ekebergsbrottet A 10F, 5g 657816/148034 Svekofennium Marmor, Ekebergs
Ekebergsbrottet B 10F, 5g 657810/148019 Svekofennium Marmor, Ekebergs
Ekebergsbrottet C 10F, 5g 657813/148014 Svekofennium Marmor, Ekeberg
Ekebergsbrottet D 10F, 5g 657803/148011 Svekofennium Marmor, Ekeberg
Grvthvttan A (norra) 11E, 4f 662080/142798 Svekofennium Lerskiffer
Grvthvttan B (södra) 11E, 4f 662065/142791 Svekofennium Lerskiffer
Hjälmarsberg 10F, 4e 657240/147170 Kambrium Sandsten, Lingulid, Nä
Knutsbol 10E, 4f 657450/142670 Visingsögruppen Sandsten, Vättern
Kråkebo 10F, 4b 657075/145970 Kambrium Sandsten, Lingulid, Nä
Kvarntorp 10F, ld 655500/146800 Kambrium Sandsten, Lingulid, Nä
Lanna 10E, 3j 656919/144996 Lannakalksten Kalksten, Yxhultsomr.
Lillkvrka A 10F, 5g 657859/148120 Svekofennium Marmor, Ekebergs
Lillkyrka B 10F, 5g 657848/148130 Svekofennium Marmor, Ekebergs
Linde 10F, 0b 655360/145680 Kambrium Sandsten, Lingulid, Nä
Läggesta 09E, 6j 653305/144627 Svekofennium Marmor, Kolmårds
Mukden 10F, 6f 658044/147875 Svekofennium Marmor, Ekebergs
Mårdshyttan 11F, 2b 661451/145930 Svekofennium Marmor, Kolmårds
Nasta A 10F, 6e 658120/147302 Svekofennium Marmor, Ekebergs
Nasta B 10F, 6e 658119/147314 Svekofennium Marmor, Ekebergs
Norrtorp 10F, le 655510/147030 Kambrium Sandsten. Lingulid, Nä
Nyttinge A 10F, 6f 658099/147733 Svekofennium Marmor, Ekebergs
Nyttinge B 10F,6f 658098/147736 Svekofennium Marmor, Ekebergs
Sjötorp 10F, 4e 657225/147165 Kambrium Sandsten. Lingulid, Nä
Skala A 10F, 6f 658077/147787 Svekofennium Marmor, Ekebergs
Skala B 10F, 6f 658064/147828 Svekofennium Marmor, Ekebergs
Skärsätter A (östra) 10F, lh 655620/148630 Arenig Kalksten, Yxhultsomr.
Skärsätter B (västra) 10F, lh 655619/148607 Arenig Kalksten, Yxhultsomr.
Skärsätter C 10F, lh 655600/148664 Arenig Kalksten. Yxhultsomr.
Skölv A 10F, 5f 657792/147804 Svekofennium Marmor, Ekebergs
Skölv B 10F, 5f 657797/147815 Svekofennium Marmor, Ekebergs
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Skölv C 10F, 5f 657800/147824 Svekofennium Marmor, Ekebergs
Skölv D 10F, 5f 657797/147827 Svekofennium Marmor, Ekebergs
Skölv E 10F,5f 657787/147785 Svekofennium Marmor, Ekebergs
Skölv F 10F, 5f 657780/147782 Svekofennium Marmor, Ekebergs
Skölv G 10F, 5f 657773/147764 Svekofennium Marmor, Ekebergs
Skölv H 10F 5f 657782/147761 Svekofennium Marmor, Ekebergs
Svenbron (N. Folkavi) 10F, 2a 656478/145325 Lingulidsandsten Sandsten. Lingulid, Nä
Tostebacka A 09F, 3c 651960/146001 Breven - Hällefors Diabas
Tostebacka B 09F, 3c 651955/146029 Breven - Hällefors Diabas
Tostebacka C 09F 3c 651952/146049 Breven - Hällefors Diabas
Tostebacka D 09F 3c 651952/146064 Breven - Hällefors Diabas
Tångsätter 10F, lg 655682/148241 Lannakalksten Kalksten, Yxhultsomr.
Yxhult A (Hjortsberga) 10F 0d 655410/146705 Lannakalksten Kalksten, Yxhultsomr.
Yxhult B (Hällabrottet) 10F, Od 655425/146673 Lannakalksten Kalksten, Yxhultsomr.
Yxhult C (Hynneberg 1) 10F, Od 655380/146610 Lannakalksten Kalksten, Yxhultsomr.
Yxhult D (Hynneberg 2) 10F, 0d 655393/146660 Lannakalksten Kalksten, Yxhultsomr.
Yxhult E 10F, 0d 655493/146665 Lannakalksten Kalksten, Yxhultsomr.
Yxhult F 10F, ld 655507/146690 Lannakalksten Kalksten
Yxhult G 10F, ld 655517/146705 Lannakalksten Kalksten, Yxhultsomr.
Yxhult H 10F, ld 655522/146722 Lannakalksten Kalksten, Yxhultsomr.
Yxhult I 10F, O d 655473/146693 Lannakalksten Kalksten, Yxhultsomr.
Yxhult J 10F, 0d 655485/146710 Lannakalksten Kalksten, Yxhultsomr.
Yxhult K 10F, 0d 655489/146725 Lannakalksten Kalksten, Yxhultsomr.
Yxhult L 10F, 0d 655431/146710 Lannakalksten Kalksten, Yxhultsomr.
Yxhult M 10F 0d 655416/146726 Lannakalksten Kalksten, Yxhultsomr.
Älgshult A 10F, 0i 655368/149445 Svekofennium Marmor, Annan
Älgshult B 10F, Oi 655380/149360 Svekofennium Marmor, Annan
Älterud A 10F 5g 657852/148059 Svekofennium Marmor, Ekebergs
Älterud B 10F, 5g 657853/148065 Svekofennium Marmor, Ekebergs
Älvesta 10F 0c 655495/146375 Lingulidsandsten Sandsten. Lingulid, Nä
Örsta 10F, 5a 657670/145400 Ordovicium Kalksten, Yxhultsomr.

typ i Brännlyckan och Läggesta. Ursprungli
gen ren kalksten föreligger däremot idag som 
vit till ljusgrå marmor. Efter huvudmineralen 
i marmorn (kakit eller dolomit) urskiljes 
kalcitmarmor (t.ex. Brännlyckan) och dolo- 
mitmarmor (Glanshammarområdet med Eke- 
bergsmarmorn).

Ekebergsmarmor m.m., Glanshammmar- 
området, Örebro län
I trakten öster om Glanshammar påbörjades 
omkring sekelskiftet brytningen av en ljus, 
finkornig och ofta massformig dolomitmar- 
mor. Denna marmor förekommer i ett ost- 
västligt liggande avlångt, stråk som vanligen 
betecknats som Glanshammarstråket eller 
södra Örebrostråket. Efter Ekebergs herrgård 
i närheten av de äldsta brotten har den brutna 
marmorn fått namnet ”Ekebergsmarmor”. 
P.g.a. den omfångsrika verksamheten har detta 
område ibland kallats ”Nordens Carrara”.

I sin renaste form är Ekebergsmarmorn 
ljusgrå till vit, men ljusgrå till ljusgröna eller 
ljusbruna flammiga inslag är ganska vanliga 
på sina håll. Ställvis innehåller marmorn 1-4 
cm långa amfibolnålar eller amfibolkorn i 
varierande mängder.

I mitten av 1900-talet hade marmorbryt
ningen utvidgats till trakten några kilometer 
norr om landsvägen mellan Glanshammar 
och Lillkyrka (Norra Örebrostråket). Efter 
den då centralt liggande orten Glanshammar 
har marmor från området nordost om Örebro 
också betecknats som Glanshammarmarmor. 
Ekebergsmarmor bryts fortfarande.

Ekebergsbrotten A-D. Marmorbrytning
en i Ekebergsbrotten mellan Glanshammar 
och Lillkyrka påbörjades ca 1903, huvudsak
ligen för att få fram byggnadsmaterial till 
Dramatiska Teatern i Stockholm. Det stora 
brottet (A), som är drygt 200 m långt, upp till 
100 m brett och flera tiotals meter djupt, bär 
efter denna leverans fortfarande namnet ”Dra
matiska Sjön”. Brytningen pågick enligt upp
gift från 1903 till 1911 och därefter från 1929 
fram till idag. Bergarten i Ekebergsbrotten är 
en massformig, homogent kristallin, tjock- 
bankad (> 2 m) jämnt finkornig dolomitmar- 
mor. Till färgen är den ljusgrå till vit, ställvis 
dock något gråflammig. Små linser av grön 
marmor förekommer här och var. Brytningen 
sker idag endast i det östra, stora brottet (A, 
Dramatiska Sjön). De andra brotten (B-D) är 
numera vattenfyllda.
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Lillkyrka A-B. Strax norr om Lillkyrka 
kyrka, invid vägen mot Blyberga, ligger två 
större brott i massformig, finkornig dolomit- 
marmor. Det södra, äldre brottet bearbetades 
från 1960-talet till år 1986. Den ljusgrå mar
morn med ljusgröna inslag och 5-30 cm 
långa mörkbruna till svarta, hornfelsaktiga 
linser kan idag bäst beskådas i Cityterminal
ens och Centralens nya golv i Stockholm. 
Brottet som mäter ca 30 x 20 x 20 m är nu
mera delvis vattenfyllt.

Det norra, ca 50 x 50 m stora och fortfa
rande ganska grunda brottet öppnades år 1989. 
I brottets norra del är marmorn vit med smala 
blågrå eller ljusbruna band med en till två 
decimeters avstånd. Mot brottets södra del 
blir stenen mera randig och antar en ljust 
grönaktig färg. Marmorn är för det mesta 
tjockbankad (> 2 m). Brottet är i drift idag.

Mukden. Marmorbrottet Mukden ligger i 
skogsområdet norr om landsvägen mellan 
Glanshammar och Lillkyrka, ca 400 m ost
nordost om Skala. Stenbrottets och det nära
liggande torpets säregna namn kommer för 
övrigt från staden Mukden i Kina. Den brutna 
bergarten i Mukden är en massformig, med
el- till grovkornig, mörkgrå - ljusgrårandig 
kalcitmarmor. Brytningen pågick under peri
oden 1959 till 1969. Det ca 70 x 15 m stora 
och mer än 20 m djupa brottet är idag vatten
fyllt.

Nasta A-B (Bogärdet). Marmorbrotten 
norr om Nasta, ca 4 km norr om Rinkaby 
kyrka ligger i det norra Örebrostråket och är 
nu 30 x 25 m stora vardera. Den brutna 
bergarten är en vit till ljusgrå, fin- till medel
kornig dolomitmarmor. Veckade lagringsytor 
antydes genom olika färgnyanser, men dessa 
påverkar inte bergartens massformighet. På 
vissa ställen uppträder ljusa, 2-3 cm långa 
amfibolnålar. Ibland ligger dessa så tätt att 
marmorn verkar grovkornig. Brytningen i 
det västra brottet (A) påbörjades 1966. Sedan 
verksamheten varit nedlagd under någon tid 
har man i början av 1990-talet upptagit bryt
ningen på nytt i brottets östra del. Dessutom 
har ett ca 35 x 30 m stort område strax öster 
om brottet jordavrymts för fortsatt brytning. 
Det östra brottet (B) som upptogs 1967 är 
idag nedlagt och vattenfyllt.

Nyttinge A-B. Nyttingebrotten ca 3,5 km 
norr om Glanshammar kyrka bearbetades 
under åren 1959 till 1969. Bergarten i 
Nyttinge är en vit till ljusgrå, finkornig dolo
mitmarmor som för det mesta är genomsatt 
av 0,5 - 3 cm långa, ljusbruna amfibolnålar.

Dessa nålar är parallellt orienterade och ger 
marmorn en viss stänglighet. Båda brotten, 
40 x 15 m (A) resp. 30 x 10 m (B) stora och 
mer än tio meter djupa, är idag vattenfyllda.

Skala A-B. Dessa brott ligger i det norra 
Örebrostråket ca 650 m nordväst (A) resp. 
350 m norr (B) om Skala. Det västra brottet 
(A) är ca 50 x 25 m stort och upp till 20 m 
djupt. Brytningen av den vita, massformiga 
dolomitmarmorn skedde från 1959 till 1969. 
Karakteristisk för denna marmor är rikligt 
uppträdande, 1-4 cm långa, ljusgröna amfi
bolnålar som är omgivna av en radialstrålig, 
fibrös mineraltillväxt. Även här är amfibolnå- 
larna ofta parallellt orienterade och ger där
med bergarten en viss stänglighet liknande 
det närbelägna Nyttinge.

Det östra brottet (Skala B) har enligt upp
gift inte anlitats för produktion av byggnads- 
sten. Båda Skalabrotten är idag vattenfyllda.

Skölv A-H. Norr om Skölv och öster om 
Glanshammar finns ett flertal äldre brott i 
Glanshammarstråket. Bergarten i dessa brott 
är en ljusgrå till vit, mer eller mindre ljus- 
brunflammig dolomitmarmor. Marmorbryt
ningen i Skölvområdet började i slutet av 
1890-talet. I början av 1990-talet var alla 
brott nedlagda och vattenfyllda med undan
tag för det stora brottet Skölv 1 (A), som 
ligger strax söder om landsvägen mellan 
Glanshammar och Lillkyrka, ca 1 km ost
nordost om Glanshammar kyrka. För närva
rande pågår det endast sporadisk brytning i 
detta 160 x 30 m stora och drygt 30 m djupa 
brott. Bergarten vid Skölvbrotten A-D söder 
om landsvägen är en tjockbankad, ljusgrå 
och grön- eller brunflammig marmor som 
dock ställvis innehåller en del 1-3 cm långa 
amfibolnålar.

Älterud A-B. Älterudsbrotten ligger i 
Glanshammarstråket norr om landsvägen 
mellan Glanshammar och Lillkyrka, ca 500 
m väster om Lillkyrka kyrka. Brytningen 
påbörjades på 1950-talet och pågår fortfaran
de kampanj vis i det 80 x 20 x 10 m stora 
västra s.k. ”Blå brottet” (A). Den ljusblågrå 
och lätt flammiga dolomitmarmom säljs idag 
under namnet ”Ekeberg Blå”.

Det ca 40 x 15 m stora östra brottet (B) är 
idag vattenfyllt. Den brutna bergarten här var 
en ljusgrå, grönflammig dolomitmarmor med 
stavformade, 6-7 cm långa amfibolkristaller.

Marmor av Kolmårdstyp, Örebro län
Brännlyckan. Under 1900-talets förra hälft 
och fram till idag (1995) bröt man en grön-
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flammig kalcitmarmor av Kolmårdstyp i två 
intill varandra liggande stora brott vid Bränn
lyckan ca 4,5 km sydväst om Zinkgruvan i 
södra Närke. Den s.k. Brännlyckemarmorn 
är skiktad och veckad med skikt eller band i 
vita till ljusgrå, ljusgröna till blågröna och 
ljusbruna färgnyanser. I de ljusare partierna 
är bergarten medelkornig medan de mörkare 
delarna ofta är finkorniga. Den nämnda ran
digheten varierar i skalan från centimeter till 
decimeter. Marmor från Brännlyckan salu
förs idag under namnet ”Brännlyckan”. Bryt
ningen pågår kampanj vis.

Läggesta. Vid Läggesta norr om Asker- 
sund återupptogs i början av 1990-talet ett 
gammalt brott i en ganska jämnt ljusgrön 
marmor som liknar något stenen från Verk- 
stadsbrottet i Kolmården.

Marmor av Sörmlandstyp, Örebro län
ÄlgshultA-B. Vid Älgshult i Lännäs socken 
söder om Hjälmaren ligger flera övergivna 
brott i en medel- till grovkornig, grå eller vit 
marmor. På åtminstone två ställen har enligt 
uppgift denna marmor använts för tillverk
ning av byggnads- och prydnadssten.

Marmor av annan typ
Dylta A-B (Örebro län). Mellan Dyltabryk 
och Kvinnerstatorp ligger två stora brott i en 
medel- till grovkornig, massformig kalcit
marmor. Denna marmor är vanligen vit men 
ställvis ljusröd eller orange i färg och har 
redan under 1800-talet brutits under namnet 
Dyltamarmor för användning som monument
sten. Enligt uppgift har även finkornig, ljus
grå marmor av Ekebergstyp brutits i dessa 
brott. Brytningen av byggnadssten upphörde 
1923, därefter användes all bruten sten till 
kalkbränning.

Gråmyren (Uppsala län). Under mineral
jakten upptäcktes 1989 en mindre marmor
fyndighet vid Gråmyren i norra Uppland. 
Bergarten är en fin- till medelkornig, rosa 
färgad, men ställvis också vit till ljusgrå kal
citmarmor. Om denna marmor kommer att 
användas som byggnadssten är oklart.

Harbonäs. (Västmanlands län). Harbo- 
näs marmorbrott ligger på en udde i sjön 
Tämnaren, ca 6 km nordost om Harbo. Den 
brutna bergarten är en massformig, medel
kornig kalcitmarmor. Karakteristisk för mar
mor från Harbonäs är dess färgsättning med 
gröna och orangefärgade två till fem centi
meter breda ränder eller flammor. Marmorn 
som även kallas Harbomarmor, Upplands

marmor eller Margaretenmarmor har troli
gen brutits under 1950- och 1960-talen. En 
del av den brutna stenen har använts vid 
restaureringen av Uppsala domkyrka där den 
tjänade som ersättningssten för den inte mer 
tillgängliga Vattholmamarmorn. Harbonäs- 
brottet är ca 30 x 20 m stort och mer än 5 m 
djupt. Brottet är numera delvis vattenfyllt.

Vattholma A-F (Uppsala län). Redan vid 
slutet av medeltiden har man använt marmor 
från Lenabergs urkalkstensstråk vid Vatthol
ma till skulpturala arbeten i Uppsala domkyr
ka. Även till restaureringen av domkyrkan i 
slutet av 1800-talet har marmorn från Vatt- 
holmatrakten hämtats.

De marmorbrott där industriell brytning 
ägde rum mellan 1860 och 1937 (Lenabergs 
kalkstensbrott) ligger i skogsområdet en till 
två kilometer ostsydost om Lena kyrka vid 
Vattholma. Under denna period bröts dock 
marmorn huvudsakligen till bränning och 
malning. Vattholmamarmorn är en massfor
mig, medelkornig, delvis något dolomitise- 
rad kalcitmarmor. Till färgen är den vit till 
ljusgrå, ställvis lätt grönaktig med flera deci
meter långa röda flammor. Marmorns färg 
och beskaffenhet varierar dock mellan de 
olika brotten i området. Skamförorenade par
tier är ganska vanliga i Vattholmamarmorn. 
Det största brottet vid Vattholma mäter knappt 
300 m i längd och mellan 10 och 40 m i bredd, 
brottets djup uppskattas till runt 30 m. Alla 
marmorbrott i Vattholmatrakten är idag vat- 
tenfyllda.

Vätternsandsten
Vatternsandstenens huvudsakliga utbred
ningsområdet ligger i Vätternsänkan utanför 
de här beskrivna länen. Inom Örebro län 
förekommer Vätternsandsten endast i små 
förkastningsfickor vid Finnerödja och öster 
om sjön Möckeln.

Knutsbol (Örebro län). Invid Möckelns 
östra strand i närheten av Knutsbol söder om 
Karlskoga finns ett övergivet och igenvuxet, 
ca 50 x 10 m stort och relativt grunt brott i 
Vätternsandsten. Det är dock oklart om den
na sandsten har använts som byggnadssten.

Närkesandsten (Lingulidsandsten) 
Lingulidsandstenen utgör tillsammans med 
den underlagrande Mickwitziasandstenen det 
undre ledet i Närkes kambro-ordoviciska la- 
gerföljd. Sandstenens utbredningsområde 
motsvarar i stort sett Närkeslättens utbred-
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ning. Lingulidsandstenen i Närke är en fin
kornig, ren kvartssandsten med banktjockle- 
kar upp till 80 cm, vilket är ytterst gynnsamt 
för brytning till byggnadsändamål. Till fär
gen är sandstenen gulvit, längs sprickor upp
träder dock ofta en gulbrun rostfärgning. 
Närkes Lingulidsandsten har i stor omfatt
ning använts i Örebros sekelskiftsbebyggel- 
se, men även några byggnader i Stockholm är 
uppförda med denna sten. Förutom brytning 
ur fast klyft har man också använt sig av 
sandstensblock i moräner och av landisen 
lossbrutna s.k. sandstensskollor.

Hjälmarsberg (Örebro län). Från Björk
udden i Hjälmaren vid Hjälmarsberg rappor
terades 1971 gropar och skrotsten efter igen
rasade brott i Lingulidsandsten.

Kråkebo (Backa, Örebro län). Sandstens- 
brytningen vid Kråkebo drygt 6 km västsyd
väst om Örebro angavs redan år 1902 ha ägt 
rum fordom i tiden. I kartbladsbeskrivningen 
från 1971 rapporterades gropar och skrotsten 
efter igenrasade brott.

Linde (Örebro län). Redan 1902 beteck
nades sandstensbrytningen mellan Linde och 
L. Joglunda, drygt 2 km ostsydost om Harde- 
mo kyrka att vara av gammalt datum.

Sjötorp (Örebro län) Mellan 1895 och 
slutet på 1930-talet pågick sandstensbryt- 
ning i delvis industriell skala i ett större brott 
på udden Ekeby dreve vid Sjötorp ca 7 km 
öster om Örebro centrum. Bergarten är en 
gulvit sandsten som i brottområdet anstår i 
fast klyft under endast någon meters morän
täcke.

Svenbron (Norra Folkavi, Örebro län). 
Sandstensbrottet vid Svenbron ca 3 km non
om Kräcklinge kyrka var i drift år 1902. 
Verksamheten i brottet pågick fram till 1940- 
talet, under den senare tiden var den dock 
inriktad på brytning till industriella ändamål. 
Ar 1971 betecknades brottet som öppet, idag 
är det igenvuxet och delvis igenfyllt. Stenen 
i Svenbron är en finkornig, ljusgrå eller lätt 
gulaktig sandsten med gulbruna fläckar och 
lagringsbunden gulfärgning.

Kvarntorp, Norrtorp ochÄlvesta (Örebro 
län). I dessa stora brott skedde sandstensbryt- 
ning från 1960-talet för lättbetongtillverk
ning och andra industriella ändamål.

Ortocerkalksten (Närkekalksten) 
Lagerföljden i Närkeslättens kambro-ordo- 
viciska bergartssekvens består nerifrån räk
nat av underkambrisk sandsten (med Lingul

idsandsten), mellankambrisk skifferlera, över- 
kambrisk alunskiffrar och avslutas uppåt med 
underordovicisk ortocerkalkstenen. Större 
förekomster av denna kalksten ligger mellan 
Kumla och Lännäs i slättområdets södra del 
samt mellan Hidinge och Latorp väster om 
Örebro.

Ortocerkalkstenen eller ortoceratitkalk- 
stenen har fått sitt namn efter de i bergarten 
rikligt förekommande, strutformade fossila 
bläckfiskskalen, de s.k. ortoceratiterna. Kalk
stenen består till en stor del av småkristallina 
kalkspatkom, små skalfragment och under
ordnat lerpartiklar samt järnmineral. Karak
teristiskt för ortocerkalkstenen är att den har 
avlagrats i form av tunna, sällan mer än 15 cm 
tjocka bankar som är separerade genom en
dast någon centimeter tjocka märgliga (ler
haltiga) skikt. Längs dessa något oregelbund
na märgelskikt kan stenen lätt klyvas i mer 
eller mindre stora plattor eller block med 
skrovliga eller knöliga ytor. Plattornas stor
lek beror därvid på de vertikala klovens eller 
slagens täthet. En annan karakteristisk detalj 
är ett på bankernas ljusröda överytor utspritt, 
ljusgrönt, nätliknande grävspårmönster. När- 
kekalkstenens färg skiftar mellan ljusgrön- 
grå och ljusröd till orange. I regel består 
bankarnas undre delar av ljusgröngrå lerigt 
material som uppåt övergår till den ljusröda 
renare kalkstenen. Stenen från Latorpområ- 
det verkar vara något ljusare än stenen från 
Yxhultområdet. Denna skillnad är dock svårt 
att avgöra eftersom Närkekalkstenen allmänt 
antar en mörkare färg vid vittring.

Kalkstensan vändning i Närke har ägt rum 
sedan urminnes tid. Så består t.ex. hällarna på 
stenålders hällkistor vid Hällabrottet av bear
betad ortocerkalksten från trakten. Regelrätt 
brytning började under 1100- och 1200-talen 
då man använde kalkstenen som byggnads- 
sten i flera kyrkor i Närke. Under samma tid 
infördes också kalkbränning för framställ
ning av murbruk. Stenbrott i kalkstenen om
nämns redan i slutet av 1500-talet och brotten 
finns markerade på kartor från 1686 och 
1780. Närkekalkstenens storhetstid inföll 
sedan runt det sista sekelskiftet. Från 1880- 
till 1920-talet kulminerade byggandet i Stock
holm och andra större städer. Genom den då 
färdigställda stambanan blev stenen från 
Närke lätt tillgänglig och brytningen kunde 
tillgodogöra de stora behoven i huvudstaden 
och andra städer i södra och mellersta Sverige. 
En annan orsak till Närkekalkstenens stora
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regionala spridning var dess lägre pris jäm
fört med sten från t.ex. Västergötland eller 
norra Öland. Detta berodde dels på kalksten
ens lättåtkomlighet under ett tunt moräntäcke 
och dels på att en ca 5 m tjock sammanhäng
ande sekvens av lagerföljden var genomgå
ende användbar som byggnadssten. Dessut
om låg stenhuggerierna i närheten av brotten 
vilket ytterligare bidrog till lägre transport
kostnader och därmed lägre priser. Huvud
parten av stenen under tiden runt sekelskiftet 
kom från Yxhultsområdet med Yxhults Sten
huggeri AB som etablerat företag. Brytnings- 
verksamheten i Närke trappades ner från och 
med 1930-talet och avslutades helt i slutet av 
1960-talet.

Yxhult A-M (Hjortsberga, Hällabrottet, 
Hynneberg, m.m., Örebro län). Yxhultsbrot- 
ten ligger i ett 4 km2 stort område runt Yxhult 
sydost om Hällabrottet och ca 5 km ostsydost 
om Kumia. De största brotten (Hjortsberga, 
Hällabrottet och Hynneberg) mäter upp till 
500 x 200 m och är belägna i områdets 
sydvästra del mellan Hynneberg och Yxhult. 
I de flesta av Yxhultsbrotten har man brutit en 
ca 5 m tjock lagerföljd som tillhör den lito- 
itratigrafiska enheten ”Lannakalksten”.

Industriell brytning av Yxhultsstenen bör- 
ade med grundandet av Yxhults Stenhuggeri 
XB år 1879. Tillsammans med filialerna vid 
^anna och Vilhemsberg har detta bolag stått 
ör merparten av levererad Närkekalksten 
unt sekelskiftet. Vid sidan av byggstenstill- 
'erkning idkades för övrigt kalkbränning i 
{xhultsområdet. Från början av 1950-talet 
ransporterades en allt större mängd av den 
>rutna stenen till gasbetongsfabriken i Bo- 
ensberg i Östergötland. Även vid Hynne- 
>erg brändes under 1960-talet stora mängder 
;alksten för gasbetongstillverkning. Så var 
.ex. år 1968 endast en niondedel av produk

tionen avsedd för vidarebearbetning i sten
huggeriet. Mot slutet av 1960-talet las sedan 
bry tningsverksamheten i Yxhultsområdet ner. 
Det sista brottet som har varit i drift är det 
stora Hynnebergsbrottet; i Hjortsbergabrot- 
tet söder om Yxhult avslutades brytningen 
redan 1966. Idag är Yxhultsbrotten vatten- 
fyllda, i några brott, t.ex. Hjortsberga är dock 
en stor del av den brutna lagerföljden fortfa
rande tillgänglig ovanför vattenytan.

Lanna (Örebro län). Vid Lanna, knappt 3 
km ostnordost om Hidinge kyrka har från 
1890-talet och några årtionden in i 1900-talet 
ortocerkalksten brutits för tillverkning av

byggnads- och ornamentsten. Lanna meka
niska stenhuggeri aktiebolag och Strömsborgs 
mekaniska stenhuggeriaktiebolag grunda
des 1894 resp. 1898. Under senare tid fram 
till nedläggningen 1966 har man dock brutit 
kalkstenen endast för cementproduktion.

Skärsätter A-C (Örebro län). Från 1890- 
talet fram till 1966 bröts ortocerkalksten i tre 
brott mellan Vilhemsberg och Skärsätter, drygt 
två kilometer sydsydväst om Lännäs kyrka. 
Den brutna bergarten är en grönaktigt grå 
eller rödbrun kalksten som är rik på trilobit- 
skal. Stenen bearbetades av Yxhult Stenhug
geri AB:s filial i Vilhemsberg. Brotten vid 
Skärsätter är numera vattenfyllda.

Tångsätter (Örebro län). Vid Tångsätter 
drygt 2,5 km sydost om Asker bröts sedan 
slutet av 1890-talet en grönaktigt grå eller 
rödbrun ortocerkalksten. Tångsätters meka
niska stenhuggeri grundades 1898.1 slutet av 
1960-talet var brottets lägre delar vattenfyll
da, men i brottets södra del pågick fortfaran
de sporadisk brytning för framställning av 
kalkstensplattor.

Örsta (Örebro län). Fram till 1920-talet 
bröt man ortocerkalksten från Örstatrakten 
drygt 3 km öster om Garphyttan. Stenen från 
Örsta har främst använts till kalkbränning, 
men även en del byggnadssten har tagits ut ur 
områdets stenbrott.

Luftföroreningar - en första 
överblick

Bakgrund
Med luftföroreningar menar vi utsläpp av för 
atmosfären delvis främmande ämnen, fram
för allt svavel- och kvävegaser samt sprid
ning av partiklar i form av sot/tjära. Luftför
oreningar är ett fenomen som främst förknip
pas med industrialismen, men även uppvärm
ning samt trafik/samfärdsel är viktiga källor. 
Dessa gaser samt partiklar förekommer ock
så naturligt på jorden och genereras t.ex. vid 
vulkanutbrott, stora skogsbränder samt fri- 
göres från träskområden.

Under industrialismens utveckling fram 
till sekelskiftet 1900 var påverkan endast 
lokal genom de nya industrier som växte 
fram och genom befolkningsökningen i stä
derna som medförde ökat utsläpp vid ved- 
och koleldad uppvärmning. Med järnvägar
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nas och båttrafikens utbyggnad kom även 
transporterna att medföra utsläpp av sot och 
svavelpartiklar, med försurad nederbörd och 
nedsmutsning som resultat.

Den långväga transporten av luftförore
ningar, som ledde till regional spridning, blev 
verkligt betydelsefull efter andra världskri
get, då längre skorstenar spydde ut förore
ningarna högre upp i atmosfären och därvid 
spred dem effektivare. De regionala problem 
som uppkom uppmärksammades först i Skan
dinavien i slutet av 1960-talet då markforska
ren och meterologen Svante Odén slog larm. 
Användning av lågsvavlig olja samt över
gång till centraluppvärmning tillsammans 
med åtgärder för att rena industriutsläppen 
ledde till att situationen vad beträffar svavel
föroreningar förbättrades i början av 1970- 
talet. Därefter har de regionala utsläppen i 
Europa av svavel minskat med 30%. Minsk
ningen av svavelutsläppen i Sverige har varit 
mycket mer drastisk. De är nu omkring 20% 
av det maximala utsläppet i början av 1970-ta- 
let och i de tidigare mest förorenade städerna 
är halterna i luft mindre än 10% av värdena 
för 25 år sedan.

Kväveoxider, som främst genereras av 
motortrafik och förbränning, omvandlas så 
småningom i sur miljö till salpetersyra, HNO ,. 
Kväve är tillsammans med kol och fosfor en 
av huvudbeståndsdelarna i organiskt materi
al. När det gäller såväl marina som terrestra 
organismer, är antingen fosfor eller kväve i 
lämplig form det grundämne som begränsar 
tillväxten (bristämne). Spridningen av kvä
veföreningar påverkar därför såväl hydrosfä- 
ren som biosfären. Först i samband med över
gång till katalytisk rening av bilmotorer bör
jade kväveoxidutsläppen plana ut i början av 
1990-talet.

Andra ämnen som spelar roll i detta sam
manhang är ozon, (03), koldioxid (CO,) och 
vissa organiska föreningar, t.ex. metan (CH4), 
formaldehyd (CH,0) och väteperoxid (H,0,). 
Alla dessa komponenter har samband med 
luftföroreningar direkt eller indirekt.

Det är även av betydelse om föroreningen 
uppträder i fast, flytande eller gasform. Sva
vel och kväve sprids normalt i gasform som 
oxider, SO, respektive NO-NO,. Genom re
aktioner i luften med olika former av syre i 
fukt/vatten bildas de lösliga jonerna sulfat 
(S042 ) respektive nitrat (N03 ).

Traditionellt har vi ägnat mest intresse åt 
föroreningarna i löst form, och mätt t.ex. 
sulfat, nitrat och pH i nederbörd (regn). Vi har

emellertid också en spridning av gaserna S02 
och NOx i torrt tillstånd i lufthavet, ofta 
fastsittande på partiklar. Man mäter därför 
ofta mängden SO, respektive NO, (NOx) per 
m3 luft genom att pumpa luft genom ett filter 
där dessa gaser fastnar. Det är vanligen denna 
mängd som utgör måttstock när mängden 
svavel respektive kväve i luft redovisas. 
Medan minskningen av de lösta jonerna och 
ökningen av pH i nederbörd ej är särskilt stor 
i Sverige, är minskningen av S02 i luften 
mycket stor, speciellt i stads- och industri
miljöer. Lunds centrum är ett utmärkt exem
pel på detta. Medan genomsnitthalten SO, i 
luft vintertid var cirka 140 gg/m3 omkring 
1970 hade den 1990 sjunkit till cirka 7 gg/m3, 
dvs. en reduktion på 95%. Denna minskning 
är troligen ganska representativ, och kan 
främst förklaras med övergång till lågsvavli- 
ga oljor samt centraluppvärmning av bostä
der.

Mätningar och analys 
Under de senaste decennierna har både kom
muner och länsstyrelser utfört en rad olika 
mätningar av luftföroreningar och många mät
ningar pågår. Luftföroreningar kan mätas på 
olika sätt, dels genom mätningar av direkta 
utsläpp och dels genom mätningar av nedfall, 
deposition.

En sak är halten i luften, en helt annan 
depositionen/upptaget på olika typer av ytor. 
Våtdeponeringen, dvs. regn, faller ju relativt 
likformigt på ytorna. Torrdepositionen sker 
däremot väldigt olika på olika typer av ytor. 
Viktigt är t.ex. om de är snötäckta, torra eller 
fuktiga samt om de är vegetationsklädda eller 
ej. Vidare tar olika typer av vegetation (grö
da, träd, gräs) upp gaserna olika effektivt. 
Temperatur, vind, och relativ luftfuktighet är 
också betydelsefulla.

Man har börjat mäta upptaget av svavel- 
och kväveföreningar på olika typer av vege
tationsytor (Westling m.fl. 1992). Då dessa 
sannolikt inte är jämförbara med motsvaran
de upptag på sten kan vi i detta sammanhang 
inte utnyttja dessa mätningar.

Vi vet att upptaget på olika stenmaterial 
(mineral) varierar, kalcit/kalksten tar upp 
svavel (S02) i betydligt större omfattning än 
silikatbergarter (med kvarts och fältspater). 
Upptaget är också beroende av luftens kemis
ka sammansättning; förekomst av kväveför
eningar eller ozon ökar upptaget av svaveldi
oxid påtagligt. Torr eller fuktig yta spelar stor
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roll liksom ytans topografi. Ju ojämnare yta 
(dvs. större specifik yta) desto större upptag. 
Av mycket stor betydelse är om ytan är utsatt 
för regn eller ej. En regnutsatt yta spolas ju 
ren av vatten. Om vattnet är surt ökar de flesta 
mineralers löslighet, ytan blir ojämnare. En 
regnskyddad yta däremot spolas aldrig ren, 
däremot fastnar partiklar (sot, organiskt ma
terial, mineral, absorberande gaser) kontinu
erligt. Reaktiva gaser i kombination med fukt 
och syre ger olika kemiska reaktioner - sten- 
ytan kan även förändras och försvagas meka
niskt. Vi vet mycket litet om vad denna typ av 
åldrande betyder för stenens fortbestånd. Vi 
kan förutsätta att stenytan/stenen generellt 
försvagas, men vet ej hur och i vilken omfatt
ning.

Då mätningar kan utföras på flera olika 
sätt och bearbetningen av resultaten kan va
riera uppstår problem vid jämförelse av olika 
regionala mätningar. I det här sammanhanget 
ges därför endast en översikt av utsläpp av 
svaveldioxid och kväveoxid efter en lands
omfattande sammanställning utarbetad av Sta
tistiska Centralbyrån (Utsläpp till luft i 
Sverige... 1992).

Det är således inte bara under de senaste 
decennierna byggnaderna har varit utsatta för 
påverkan av luftföroreningar. Det är dock 
inte förrän under senare tid mätningar har 
utförts. Liksom nu var även tidigare vissa 
områden mer utsatta än andra. En första över
siktlig sammanställning av de viktigaste luft
föroreningarnas spridningsbild kan ge en 
uppfattning om var de största problemområ
dena har funnits och finns.

I det följande ges en kort presentation dels 
av situationen kring 1920, dvs. när industria
liseringen var genomförd, dels av den nuva
rande situationen, omkring 1990.

Tiden omkring 1920

Industrier
Brytning och bearbetning av järn och stål var 
1920 den helt dominerande industrin i samt
liga län. I Västmanlands och Örebro län var 
över 8 000 arbetare i vardera län sysselsatta 
inom denna näringsgren (Industri ....1920). 
På landsbygden fanns gruvorna och stålver
ken och i städerna de mekaniska verkstäder
na. Men även sågverk och pappersindustri 
var av förhållandevis stor betydelse. I Örebro 
län var dessutom skoindustrin blomstrande

med totalt ca 4 000 arbetare sysselsatta, de 
flesta i Örebro. I Västerås dominerade fabri
ker för elektriska maskiner med ca 3 000 
arbetare. I de uppländska städerna var indu
strin inte lika omfattande. I Uppsala var de 
flesta arbetare, ca 800, verksamma i meka
niska verkstäder.

Trots att stenindustrin varen blomstrande 
näringsgren i området gav den inte så många 
arbetstillfällen. I Örebro län, där Yxhultskalk- 
stenen producerades, vart.ex. endast 33 arbe
tare verksamma inom brytning och grov
huggning av sten och 401 arbetare sysselsat
tes inom kalk- och kritbruken.

Uppvärmning
Det finns inga uppgifter om hur mycket ut
släpp de koleldade hushållen orsakade. Det 
som kan vara användbart som jämförelse 
mellan olika områden är befolkningstätheten 
i städerna, figur 4.

Örebro, Västerås och Uppsala var 1920 - 
liksom nu - de största städerna i området. 
Deras invånarantal uppgick till mellan 28 000 
och 36 000. Övriga städer var betydligt min
dre. Sala hade 7 855 invånare medan Köping, 
Enköping och Arboga hade mellan 6 600 
och 5 000 invånare. Övriga städer, som 1920 
var Lindesberg, Nora, Askersund och Öre- 
grund hade mindre än 3 000 invånare.

Utsläpp från uppvärmning bör således 
främst ha drabbat områdena runt de tre läns- 
städerna.

Hamnar
Malmtransporterna från Bergslagen skedde i 
regel vattenleden genom Hjälmaren och 
Mälaren samt via Hjälmare kanal. Men några 
större hamnar fanns dock inte i området om
kring 1920. De flesta hamnarna låg i anslut
ning till Mälaren där Västerås hade den störs
ta trafiken med ca 180 000 nettoton. Den 
största båttrafiken i Östersjön låg i Öregrund 
där ca 155 000 nettoton passerade hamnen. 
Många fartyg var segelfartyg men flertalet 
utgjordes av ång- och motorfartyg (Sjöfart 
...1920).

Järnvägar
Järnvägsbyggandet under 1800-talets andra 
hälft var omfattande i det aktuella området, 
främst i Örebro och Västmanlands län. Stam
banan mellan Krylbo och Mjölby (1856— 
1900) passerade bland annat Örebro och
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Figur 4. Uppsala, Västmanlands och Örebro län. Järnvägar och befolkningsmängd i städerna ca 1920. 
(Befolkningsunderlaget ur Historisk statistik för Sverige 1955. Underlaget för järnvägsnätet ur Sandin 
1990.)

Hallsberg. Genom Hallsberg, som blev en 
viktig järnvägsknut, passerade också Västra 
stambanan mellan Göteborg och Stockholm 
(1856-1862). Norra stambanan mellan Stock
holm och Ånge var klar 1881 och gick bland 
annat genom Uppsala och Sala. På 1870-talet 
anlades en järnväg mellan Örebro och Väs
terås som också knöt samman Arboga och 
Köping. Förbindelsen mellan Stockholm och 
Vansbro i Dalarna gick via Enköping, Nor
berg och Fagersta och var klar i början av 
1900-talet. Flera mindre järnvägar genom
korsade området för att knyta samman gru
vorna i de olika bygderna. I detta samman

hang kan också nämnas Kumla-Yxhults j äm- 
väg, som endast var avsedd för transporter 
från stenbrotten i Yxhultsområdet. Järnvä
gen var klar 1883.

De flesta tågen drevs av koleldade ånglok, 
som kan ha medfört en del utsläpp i luften. 
Men även de motorvagnar som började an
vändas vid 1900-talets början och som drevs 
av bensin och diesel kan ha medfört en hel del 
utsläpp. Mera allmänt kom dessa dock först 
till användning på 1930-talet då även de 
första eldrivna tågen sattes in.
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Nutida luftföroreningar
Som tidigare nämnts (s. 28) kommer här 
endast de direkta utsläppen av svaveldioxid 
och kväveoxid efter Statistiska Centralby
råns sammanställning att presenteras (Ut
släpp till luft i Sverige ... 1992). Som jämfö
relse kan bl.a. nämnas de mätningar som 
kontinuerligt utförs på uppdrag av länsstyrel
serna i respektive län.

Svaveldioxid
Örebro län hade 1990 den största mängden 
utsläpp av svaveldioxid, 3 400 ton, i området. 
I Uppsala län var det totala utsläppet 2 800 
ton och i Västmanlands län 2 100 ton. Tabell 
7 visar de olika kommunernas utsläpp 1990. 
Västerås och Uppsala kommuner svarade för 
den största mängden, 1 200 respektive 1 100 
ton medan Örebro och Askesund släppte ut 
900 respektive 800 ton. Älvkarleby och Öst
hammar i Uppsala län samt Karlskoga och 
Lindesberg i Örebro län hade utsläpp på 400-

500 ton svaveldioxid. Tierp, Uppsala län och 
Köping, Västmanlands län släppte ut 300 ton 
medan övriga kommuner hade mindre än 200 
tons utsläpp, de flesta omkring 100 ton. Den 
största koncentrationen av svaveldioxid var 
således i Uppsala och Västerås kommuner.

Förbränning av eldningsolja, framför allt 
från industrin, orsakar de största utsläppen av 
svaveldioxider.

Kväveoxid
Utsläpp av kväveoxid var 1990 ungefär lika 
stor i de tre länen: Västmanlands län, 11 600 
ton, Uppsala län, 11 300 ton, och Örebro län, 
10 900 ton. Fördelningen på kommuner fram
går av tabell 8. Kommunerna med de största 
städerna hade liksom beträffande svaveldi
oxid de största utsläppen av kväveoxider 
1990. Västerås, Uppsala och Örebro kommu
ner släppte ut 5 800, 5 400 respektive 4 200 
ton. Mellan 1 000 och 2 000 ton svarade 
Östhammars, Enköpings och Tierps kommu-

Tabell 7. Utsläpp av svaveldioxid i luften 1990. Uppgifterna avrundade till 100 ton. (Efter 
Utsläpp till luft... 1992.)

Uppsala län
Håbo 200
Älvkarleby 500
Tierp 300
Uppsala 1100
Enköping 100
Östhammar 500

Västmanlands län
Skinnskatteberg -

Surahammar -
Heby -
Kungsör -
Hallstahammar 100
Norberg 100
Västerås 1200
Sala 100
Fagersta 100
Köping 300
Arboga 100

Örebro län
Laxå 200
Hallsberg 100
Degerfors 100
Hällefors 200
Ljusnarsberg -
Örebro 900
Kumla 100
Askersund 800
Karlskoga 500
Nora -

Lindesberg 400

Tabell 8. Utsläpp av kväveoxid i luften 1990. Uppgifterna avrundade till 100 ton (Efter Utsläpp 
till luft... 1992.)

Upnsala län
Håbo 600
Älvkarleby 900
Tierp 1100
Uppsala 5400
Enköping 1300
Östhammar 2000

Västmanlands län
Skinnskatteberg 200
Surahammar 300
Heby 500
Kungsör 300
Hallstahammar 600
Norberg 300
Västerås 5800
Sala 800
Fagersta 500
Köping 1700
Arboga 500

Örebro län
Laxå 500
Hallsberg 700
Degerfors 500
Hällefors 400
Ljusnarsberg 200
Örebro 4200
Kumla 600
Askersund 900
Karlskoga 1500
Nora 400
Lindesberg 1100
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ner i Uppsala län för samt Köpings kommun 
i Västmanlands län och Karskoga och Lin
desbergs kommuner i Örebro län. Övriga 
kommuner släppte ut mindre än 1 000 ton 
kväveoxider.

De största utsläppen av kväveoxider sam
manfaller regionalt med svaveldioxiderna, 
figur 5.

Utsläppen av kväveoxider kommer fram

för allt från trafiken (biltrafik, flyg, järnväg, 
sjöfart och arbetsmaskiner). En sammanställ
ning av de största vägarnas trafikflöde från 
mätningar 1990 framgår av kartan, figur 6. 
Genom samtliga län går den starkt trafikera
de riksväg El 8. Genom Uppsala passerar E4, 
en annan stor trafikled. Biltrafiken är inte lika 
stor i områdena utanför dessa stora vägar, 
dvs. i skogsområdena.

Kommuner:
1. Hällefors
2. Ljusnarsberg
3. Lindesberg
4. Skinnskatteberg
5. Fagersta
6. Norberg

7. Sala
8. Heby
9. Tierp
10. Älvkarleby
11. Östhammar
12. Uppsala

13. Enköping
14. Västerås
15. Surahammar
16. Hallstahammar
17. Köping
18. Kungsör

19. Arboga
20. Örebro
21. Nora
22. Karlskoga
23. Lekeberg
24. Kumla

25. Hallsberg
26. Askersund
27. Laxå
28. Degerfors
29. Håbo

Figur 5. Uppsala, Västmanlands och Örebro läns kommuner samt utsläpp av svaveldioxid, SO, och 
kväveoxid, NOy år 1990. (Efter utsläpp till luft ...1992.)
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Figur 6. Trafikflödet i Uppsala, Västmanlands och Örebro län 1990, avseende antal fordon per årsmedel- 
dygn. Kartan utförd av Vägverket.
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Uppsala län
Åsa Sandström och Ylva Schmidt

Material och metod

Uppsala län omfattar största delen av Upp
land norr om Stockholms län. Länets nord
västra gräns följer Upplandsgränsen mot 
Gästrikland och mot väster ansluter Väst
manlands län. Bottenhavet angränsar i norr 
och Mälaren i söder.

De byggnader i Uppsala län som har exte- 
riört exponerad och bearbetad natursten åter
finns främst i den ena av länets tre städer, 
Uppsala med främst universitetet och dess 
tillhörande byggnader, studenternas natio
ner, domkyrkan, stadens banker och sekel- 
skifteshus. Övriga städer är Enköping och 
Östhammar. På landsbygden är det framför 
allt kyrkor, slott och herrgårdar som har bear
betad natursten, men även några bostadshus, 
offentliga byggnader i ett par av de mindre 
orterna och ett par kraftverk ingår i invente
ringen, figur 7.

Urvalet av byggnader gjordes med hjälp 
av länsmuseets antikvarier, kulturminnes- 
vårdsprogram och tidigare inventeringar. 
Genom översiktsverk har slott, herrgårdar 
och kyrkor kunnat ringas in. Alla större sam
hällen har besökts och flera av byggnaderna 
i inventeringen har påträffats vid fältinvente
ringen.

Tveksamhet om datering har på invente
ringsblanketten markerats med frågetecken, 
något som inte framgår av sammanställning
en. En grupp hyreshus i Uppsala med portaler 
av natursten från 1930-talet har inte tagits 
med i inventeringen p.g.a. att de upptäcktes 
för sent och inventeringen var tidsbegränsad.

Inventeringen har gjorts av Åsa Sand
ström, projektanställd av Upplandsmuseet. 
Den geologiska bergartsbestämningen har 
utförts av Benno Kathol, Geologiska institu
tionen, Stockholms universitet. Avsnitten om 
arkitektur och byggnadshistoria har skrivits 
av Ylva Schmidt, Upplandsmuseet, utom för 
Östhammar, som skrivits av Karin Mannberg 
Wretin, Upplandsmuseet. Övriga delar har 
skrivits av Åsa Sandström.

Kyrkor på landsbygden

Arkitektur och byggnadshistoria
På landsbygden i Uppsala län finns 100 för
samlingskyrkor uppförda av sten eller tegel 
från perioden 1000-1940. Kyrkorna kan upp
skattningsvis fördelas på följande perioder - 
42 kyrkor från perioden 1000-1300, 45 från 
1300-1550, 2 från 1650-1750, 6 från 1750- 
1860, 1 från 1860-1920 och slutligen 2 kyr
kor från 1910-1940. Som framgår är majo
riteten, ca 90%, uppförda under medeltiden. 
De flesta kan dateras till perioden 1250- 
1350, dvs. den tidsperiod som stilmässigt 
präglades av gotiken.

Medeltiden
I Uppland torde stora delar av befolkningen 
varit kristnad vid 1100-talets början. De älds
ta kyrkorna uppfördes troligen av trä och spår 
av äldre träkyrkor har påträffats på några 
platser i länet.

Kristendomen medförde att stenmumings- 
tekniken kom att införas i landet. Biskops
kyrkorna tillhörde de första kyrkorna som 
byggdes av sten. Gråstenskyrkan i Gamla 
Uppsala uppfördes antagligen under första 
hälften av 1100-talet. Den fungerade troligen 
som gårdskyrka till den närbelägna kungs- 
ąarden samt som domkyrka för Uppsala stift. 
Ar 1164 blev den domkyrka för det då nybil
dade Uppsala ärkestift. De äldsta sockenkyr
korna av sten tillkom under den romanska 
perioden, i slutet av 1100-talet och första 
hälften av 1200-talet. Dessa kyrkor återfinns 
i länets södra delar. I norra Uppland tycks 
inga kyrkor, varken av trä eller sten, ha upp
förts under denna tid.

De äldsta stenkyrkorna är i regel byggda 
av marksten (gråsten) som ibland är tuktad 
eller kluven. Portal- och fönsteromfattningar 
är oftast oprofilerade och utförda i urbergs- 
material eller sandsten. En del kyrkor har 
skråkan tade socklar liksom hörnkedjor av 
kvaderhuggen sten.
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Enköping 
O ®

50 Km

□ Slott och herrgårdar 
O Kyrkor
O övriga byggnader

■ Slott och herrgårdar med akuta skador
• Kyrkor med akuta skador
♦ övriga byggnader med akuta skador

Figur 7. Byggnader med exteriört exponerad och bearbetad natursten på landsbygden i Uppsala län.

En stor del av länets medeltida kyrkor 
dateras till perioden 1200-talets slut och 1300- 
talets början. Det är då den gotiska stilen 
introducerades i landskapet och man började 
använda tegel som byggnadsmaterial. En av 
de äldsta tegelkyrkorna är cisterciensernas 
klosterkyrka i Sko, som började byggas vid 
mitten av 1200-talet. Få kyrkor i länet har 
uppförts helt i tegel. Det vanliga var att man 
byggde i en kombination av tegel och grå
sten. Utmärkande för Mälarområdet är de s.k. 
tegelornerade gråstenskyrkorna. Fasaderna 
uppfördes av stenar som varierade i storlek, 
färg och form medan fönster- och dörrom
fattningar var av tegel liksom gavlarna som 
fick dekorativa blinderingar.

De medeltida kyrkorna som vi möter dem 
idag är till stor del präglade av senmedeltida 
förändringar. Då byggdes många äldre kyr
kor om och försågs med bl. a. tegelvalv, 
tegelblinderingar och vapenhus.

Nyare tiden
Under renässansen uppfördes inga nya för
samlingskyrkor i länet. 1600-talet medförde 
att en del äldre kyrkor omgestaltades för att 
bättre motsvara stormaktstidens krav. Under 
denna tid kom många kyrkor att få funktion 
som gravkyrkor för socknens stormanssläk- 
ter, vilket avspeglar sig i såväl exteriör som 
interiör. Epitafier och vapensköldar hängdes
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upp på väggarna och gravkor uppfördes som 
en tillbyggd del av kyrkan eller som en fristå
ende byggnad. Natursten förekommer ofta i 
gravkapell och portaler från denna tid. Järlå- 
sa är en av de få kyrkor som nybyggdes under 
1600-talet. Kyrkan, som invigdes 1688, är en 
kupolförsedd centralkyrka med sockel och 
hörnpilastrar av grova kvaderblock av granit.

Under 1700-talet och början av 1800-talet 
medförde befolkningstillväxten att de med
eltida kyrkorna i många fall blev för små och 
kom att utvidgas genom till- och ombyggnad 
Detta kan bl.a. iakttas i bruksbygderna i norra 
Uppland. Det förekom även att de gamla 
medeltida kyrkorna revs och ersattes av nya 
större kyrkobyggnader. 1800-talskyrkorna i 
Bred, Hagby och Västland är exempel på 
detta. Under slutet av 1800-talet restaurera
des flera kyrkor i den då förhärskande nygo
tiska stilen, bl.a. kyrkorna i Danmark och 
Tuna.

Byggnader och objekt
De medeltida gråstenskyrkoma, som det finns 
många av i Uppland, ingår inte i inventering
en såvida de inte har detaljer av exteriört 
exponerad och bearbetad natursten. (I de fall 
endast fönsterbänkar eller inskriftstavlor i 
bearbetad natursten förekommer på en kyrka 
har de inte tagits med i inventeringen, jfr s. 
10.)

På landsbygden har 25 kyrkor med expo
nerad och bearbetad natursten påträffats, ta
bell 9. De flesta kyrkorna är medeltida, en
dast 3 är från perioden 1650-1750 och 5 från 
1750-1860. Stendetaljerna, objekten, är dä
remot i regel yngre än kyrkorna, merparten 
från 1650-1860. Det är främst portaler, grav
kor, solbänkar och inskriftstavlor som har

Figur 8. Masverksfönster av gotländsk sandsten, 
1300-tal. Västeråkers kyrka. Foto Å. Sandström 
1992, Upplandsmuseet.

adderats. Endast Films kyrkas gravkor från 
1832 är helt och hållet byggt av kvadersten.

Av de inventerade stendetaljerna har 37% 
betecknats som profilerade, dvs. med en mer 
bearbetad utformning, tabell 10. Objekten är 
ofta portaler, inskriftstavlor, gesimser och 
masverksfönster, figur 8. Skulpturala orna
ment förekommer också, t.ex. på Litslenas 
kyrkas östra stiglucka (1680), på de la Gar-

Tabell 9. Kyrkor och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sm

Byggnader 9 7 3 5 1 25
Objekt 1 2 4 19 24 6 1 57

Tabell 10. Profilerade och oprofilerade objekt; frekvens och ålder.

Obiekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sm %

Profilerade 1 1 2 7 7 3 21 37
Oprofilerade 1 2 12 17 3 1 36 63
Summa 1 2 4 19 24 6 1 57 100
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dies gravkor i Veckholms kyrka (ca 1700) 
samt mycket rikligt på Björklinge kyrka 
(1650-tal). Samtliga utförda i gotländsk sand
sten.

Byggnadssten
Av de objekt som inventerats är 40% av 
sandsten, 35% av kalksten, 21% av urberg, 
tabell 11. Två objekt är av tälj sten, i tabellen 
benämnd som Annan.

Två sandstenstyper, gotländsk sandsten 
och Mälar/Roslags/Gävlesandsten har iden
tifierats, tabell 12. Kalksten har hämtats från 
flera områden, från Gotland, Kolmården, 
Öland, Kinnekulle i Västergötland och från 
Yxhultsområdet i Närke. Den gotländska 
sandstenen dominerar och har använts i 40% 
av samtliga sand- och kalkstenstyper.

Endast gotländsk kalksten har använts i 
de medeltida objekten. Sandstenen från Got
land uppträder först efter 1550 och domine
rar under perioden 1650-1750. Den öländska 
kalkstenen verkar ha blivit populär främst 
under 1700-talets sista decennier.

I flera kyrkor har man blandat olika berg
arter. Som exempel kan nämnas de Geers 
gravkor från 1730 vid Österlövsta kyrka där 
gotländsk sandsten använts till fönster, orna
ment och listverk, Mälar/Roslags/Gävlesand
sten till sockel och öländsk kalksten till en 
inskriftstavla.

Skador
Nära hälften av objekten saknar påtagliga 
skador, 46%, tabell 13. Begränsade skador 
finns hos 35% och 19% har omfattande ska-

Tabell 11. Sandsten, kalksten, urberg och annan bergart; frekvens och objektens ålder.

Bereart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sa %

Sandsten 4 11 7 1 23 40
Kalksten 2 5 9 3 1 20 35
Urberg 2 8 2 12 21
Annan 1 1 2 4
Summa 1 2 4 19 24 6 1 57 100

Tabell 12. Sand- och kalkstenstyper, frekvens och objektens ålder (Go = Gotland, Nä = Närke, Vg = 
Västergötland).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %
Sandstenar
Gotländsk, Go 3 10 3 1 17 40
Mäl/Rosl/Gävle 1 1 4 6 14

Kalkstenar
Gotland 2 1 3 7
Marmor Kolmårds 1 1 2
Öland 4 5 9 21
Kinnekulle, Vg 1 1 2
Yxhultsomr, Nä 1 1 2
Obestämd 1 1 2 1 5 12
Summa 2 4 16 16 4 1 43 100

Tabell 13. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sa %

0, ej påtagliga 8 15 2 1 26 46
1, begränsade 1 2 1 7 5 4 20 35
2, omfattande 3 4 4 11 19
Summa 1 2 4 19 24 6 1 57 100
Akuta skador 1 3 6 5 2 17 30
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dor. Akuta skador finns på 30% av objekten. 
Vid jämförelse av skadornas fördelning inom 
varje tidsperiod finner man förhållandevis 
flest objekt med akuta skador i perioden 
1550-1650.

Sambandet mellan akuta skador respekti
ve inga påtagliga skador och bergart åskåd
liggörs i tabell 14. Mest motståndskraftig 
tycks, förutom urberg, öländsk kalksten vara. 
Den gotländsk sandstenen har 10 objekt av 
17 med akuta skador, vilket tyder på en för
hållandevis hög skadefrekvens. Övriga berg
arter är endast representerade av enstaka ob
jekt.

Som exempel kan nämnas Tensta kyrka 
som har en portal i gotländsk sandsten från 
1600-talet med omfattande akuta skador.

Akuta skador har också Sko kloster kyrkas 
gravkor från 1620-talet där sockel, listverk, 
slutsten och hörnkedjor är av gotländsk sand
sten.

Bland objekten med akuta skador är 59% 
profilerade medan 41% har enklare omfatt
ningar och fasadsten, tabell 15.

Av samtliga 25 kyrkor med exponerad 
och bearbetad natursten har 12 kyrkor natur
stensdetaljer med akuta skador, tabell 16. 
Åtta av dessa ligger inom riksintressen för 
kulturmiljövården. Kyrkorna med akuta ska
dor är spridda över hela länet, se figur 7. Två 
av kyrkorna ligger i Uppsalas närhet. Fyra 
ligger i norra länet och sex kyrkor är belägna 
i södra länet.

Tabell 14. Skadefrekvens av bergartstyper fördelad på antal objekt med akuta 
eller inga påtagliga skador (Go = Gotland, Nä = Närke, Vg = Västergötland).

Sandstenar

Akuta skador Inga påtagliga
skador

(Totalt)

Gotländsk, Go 10 1 17
Mäl/Rosl/Gävle 2 6

Kalkstenar
Gotland 2 3
Marmor Kolmårds 1 1
Öland 1 8 9
Kinnekulle, Vg 1 1
Yxhultsomr, Nä 1 1
Obestämd 1 2 5

Urberg 12 12

Annat
Täljsten 1 2
Summa 17 26 57

Tabell 15. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador; frekvens och ålder (jämför tabell 10).

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S-a %

Profilerade 1 2 3 2 2 10 59
Oprofilerade 1 3 3 7 41
Summa 1 3 6 5 2 17 100

Tabell 16. Kyrkor med akuta skador (jämför tabell 9).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sm %

Byggnader 4 4 1 2 1 12 48
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Figur 9. Salsta slott med portal och lister av Mälar/Roslags/Gävlesandsten samt vapentavla av gotländsk 
sandsten, 1675. Foto T. Arvidson 1996, Upplandsmuseet.

Slott och herrgårdar på 
landsbygden

Arkitektur och byggnadshistoria
I Uppsala län finns ett 40-tal slott och herr
gårdar. Av dessa är ca 1/4 uppförda av trä och 
3/4 uppförda av tegel. Den överväldigande 
delen av länets slott och herrgårdar byggdes 
under 1600- och 1700-talen.

Flera stora sätesgårdar bildades dock re
dan under medeltiden. Några få gårdar har 
bevarat delar av sitt medeltida utseende. Utö
hus och Wiks slott är länets främsta exempel 
på bevarade medeltida sätesgårdar. Utöhus är 
uppfört av gråsten och tegel och har en rek
tangulär planform. Wiks slott är högre och 
mer tornliknande. De nedersta våningarna är 
av gråsten och de övriga är av tegel murat i 
munkförband.

Huvudparten av säteribildningarna till
kom under 1600-talet, då kronan genom do
nationer och förläningar lät stora arealer till
falla enskilda adelsmän. Säterierna bebygg
des ståndsmässigt och inom länet finns många

betydande slottsanläggningar från stormakts
tiden bl.a. Skokloster, Salsta, Sjöö och Örby
hus. Byggnaderna är uppförda av tegel och 
putsade med praktfulla portaler i sandsten, 
figur 9.1 övrigt förekommer natursten främst 
i socklar och listverk.

1700-talet var en glanstid för de svenska 
järnbruken, vilket bl.a. avspeglar sig i uppfö
randet av ståtliga herrgårdsanläggningar ut
formade av landets främsta arkitekter. Bruks- 
herrgårdarna i Gimo och Forsmark uppför
des efter ritningar av Jean Eric Rehn. Under 
1800-talet avtog herrgårdsbyggandet. De sena 
1800-talets stileklekticism sätter sin prägel 
på slotten och herrgårdarna i samband med 
ombyggnader.

Byggnader och objekt
Sammanlagt omfattar inventeringen 15 slott 
och herrgårdar, tabell 17. Sju av dessa kan 
rubriceras som slott, Örbyhus, Salsta, Wik, 
Salnecke, Sjöö, Strömsta och Skokloster. 
Örbyhus och Wiks slott är de äldsta med delar 
från 1400-talet. Yngst är Strömsta som upp-
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Tabell 17. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Ła
Byggnader 1 2 7 5 15
Objekt 2 8 31 22 2 65

Tabell 18. Profilerade och oprofilerade objekt; frekvens och ålder.

Obiekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Lä %
Profilerade 4 14 12 1 31 48
Oprofilerade 2 4 17 10 1 34 52
Summa 2 8 31 22 2 65 100

fördes på 1790-talet. De övriga är alla byggda 
under 1600-talet. Bruksherrgårdar med bear
betad natursten, samtliga uppförda under 
1700-talet, finns på Forsmarks bruk, Leufsta 
bruk, Gimo bruk och Österbybruk. Herrgård
arna Örby gård, Hammarskogs gård och Hu
seby säteri är alla från 1650-talet medan 
Brunnsholm är från 1800-talets början. Sam
manlagt har 65 objekt inventerats. Stenmate
rial från 1600- och 1700-talen dominerar.

Det finns inte något slott eller herrgård 
som i sin helhet är byggd av bearbetad natur
sten. Naturstensdetaljema finns i socklar, 
fönsteromfattningar, gesimser, portaler, hörn

kedjor, inskrifts tavlor, vapensköldar, balus- 
terdockor och skulptural utsmyckning.

Nästan hälften av de inventerade objekten 
är profilerade och utgörs främst av portaler 
och vapentavlor, tabell 18. Ett typexempel är 
Salsta från 1675 där Bielke och Horns vapen
tavla samt portalen är profilerade, se figur 9.

Byggnadssten
Hela två tredjedelar av objekten är av sand
sten, tabell 19. Kalksten och urberg svarar för 
en sjättedel vardera. Ett par objekt av annan 
bergart, här tälj sten, tillkommer.

Tabell 19. Sandsten, kalksten, urberg och annan bergart; frekvens och objektens ålder.

Bereart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %
Sandsten 5 25 12 42 65
Kalksten 2 4 4 1 11 17
Urberg 2 1 2 5 1 11 17
Annan 1 1 2
Summa 2 8 31 22 2 65 100

Tabell 20. Sand- och kalkstenstyper, frekvens och objektens ålder (Go = Gotland).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S-a %
Sandstenar
Gotländsk, Go 3 13 5 21 40
Mäl/Rosl/Gävle 11 7 18 34
Vättern 1 1 2
Obestämd 2 2 4

Kalkstenar
Marmor Vattholma 1 1 2
Marmor Kolmårds 1 1 2
Öland 2 3 2 7 13
Obestämd 1 1 7 4
Summa 7 29 16 1 53 100
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I huvudsak har endast tre olika sand- och 
kalkstenstyper använts på slotten, tabell 20. 
Den gotländska sandstenen förekommer och 
dominerar på slotten och herrgårdarna i sam
ma grad som på kyrkorna, 40%. Mälar/Ros- 
lags/Gävlesandstenen svarar för 34% och 
den öländska kalkstenen för 13%. Fyra ob
jekt har inte kunnat identifieras. Övriga berg
arter har endast använts i enstaka objekt. I de 
fall Vattholmamarmor och Vättemsandsten 
förekommer kan det röra sig om senare till- 
lägg som blivit feldaterade.

Skador
Av samtliga 55 objekt saknar knappt en tred
jedel påtagliga skador; övriga har någon form 
av skada. De flesta har begränsade skador. 30 
objekt har akuta skador, dvs. 46% av alla 
objekt, tabell 21.

Tre fjärdedelar av all gotländsk sandsten 
har akuta skador, tabell 22. Bara 2 objekt

saknar påtagliga skador. Mälar/Roslags/Gäv- 
lesandstenen har klarat sig något bättre; 7 av 
18 objekt har inte några påtagliga skador 
medan 6 objekt har akuta skador. Även 
öländsk kalksten visar förhållandevis hög 
skadefrekvens, 5 objekt av 7 har akuta ska
dor.

De mer utsmyckade naturstensde talj erna 
har oftare akuta skador än de enkelt utforma
de, tabell 23. Två tredjedelar av alla akut 
skadade objekt är profilerade.

Av samtliga 15 slott och herrgårdar har 12 
naturstensdetaljer med akuta skador, tabell 
24. Nio av dessa är byggnadsminnen eller 
motsvarande. Alla utom en ligger inom om
råde av kulturhistoriskt riksintresse. Ham
marskog ligger i ett område av regionalt 
intresse. Slott och herrgårdar med akuta ska
dor finns i hela länet, men är koncentrerade 
till södra länet där samtliga byggnader som 
inventerats har akuta skador, se figur 7.

Tabell 21. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %

0, ej påtagliga 1 1 10 6 1 19 29
1, begränsade 1 3 16 12 1 33 51
2, omfattande 4 5 4 13 20
Summa 2 8 31 22 2 65 100
Akuta skador 7 12 10 1 30 46

Tabell 22. Skadefrekvens av bergartstyper fördelad på antal objekt med akuta 
eller inga påtagliga skador (Go = Gotland).

Akuta skador Inga påtaglisa (Totalt)
skador

Sandstenar
Gotländsk, Go 15 2 21
Mäl/Rosl/Gävle 6 7 18
Vättern 1 1
Obestämd 2 2

Kalkstenar
Marmor Vattholma 1
Marmor Kolmårds 1
Öland 5 1 7
Obestämd 2 2

Urberg 8 11

Annat
Täljsten 1
Summa 30 19 65
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Tabell 23. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador; frekvens och ålder (jämför tabell 18).

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Profilerade 4 9 6 1 20 67
Oprofilerade 3 3 4 10 33
Summa 7 12 10 1 30 100

Tabell 24. Byggnader med akuta skador (jämför tabell 17).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sa %

Byggnader 1 7 4 12 80

Övriga byggnader på 
landsbygden

Byggnader och objekt
S ammanlagt har 6 byggnader på landsbygden 
utöver kyrkor och slott och herrgårdar kom
mit med i inventeringen, tabell 25. Samtliga 
ligger i norra länet och är byggda mellan 
1905 och 1925. Två av dem är kraftverk: 
Untraverket, figur 10, och Älvkarleby kraft

verk. Övriga är Medora skola i Skutskär, ett 
flerbostadshus och en disponentvilla i Öster
bybruk samt ett bostadshus/kontor på Gimo 
bruk.

Byggnadssten och skador
Den bearbetade naturstenen har framför allt 
använts till socklar, gesimser och portaler. 
Till samtliga objekt har urberg använts. Inga 
stendetaljer har några påtagliga skador.

Figur 10. Untraverket med portal m.m. av granit, uppfört 1915 efter ritningar av Ferdinand Boberg. 
Foto T. Arvidson 1996, Upplandsmuseet.

42



Tabell 25. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sa

Byggnader 6 6
Objekt_________________________ ___________________________________ ______________________§_______ 8

Uppsala

Arkitektur och byggnadshistoria
Uppsala stad, som är residensstad i Uppsala 
län, ligger på båda sidor om Fyrisån ca 7,5 
kilometer ovanför dess utlopp i Mälaren. 
Väster om ån höjer sig Uppsalaåsen, öster om 
ån består stadsområdet av plan mark. Staden 
blev ärkebiskopssäte på 1270-talet. 1477 grun
dades Uppsala universitet. Vid mitten av 1500- 
talet påbörjade Gustav Vasa uppförandet av 
Uppsala slott. På 1600-talet genomfördes en 
stadsplanereglering som fortfarande sätter 
sin prägel på stadsbilden. Utmärkande för 
Uppsala är uppdelningen på två stadsdelar 
med skilda funktioner. Väster om ån åter
finns domkyrkan och universitetet. Den kom
mersiella verksamheteten är koncentrerad till 
stadens östra sida.

Medeltiden och 1500-talet 
Under tidig medeltid utvecklas en stadsmäs- 
sig bosättning vid Fyrisåns mynning vid 
Uppsalaåsen. Staden fick namnet Aros. Upp
sala blev det officiella namnet först mot slutet 
av 1200-talet. På den flacka östra sidan om ån 
växte en köpstad fram. Den äldsta bebyggel
sen låg troligen vid åstränderna där ån var 
som smalast, i de nuvarande kvarteren Do
men och Rådhuset.

På 1270-talet flyttades ärkebiskopssätet 
från Gamla Uppsala till nuvarande Uppsala. 
Den nya domkyrkan började uppföras redan 
under 1200-talet. Byggnationerna fortskred 
under 1300- och 1400-talen och 1435 kunde 
domkyrkan invigas. Genom sin storlek och 
sitt läge uppe på domberget kom den att få en 
dominerande ställning i staden. Domkyrkan 
är uppförd av tegel med rika inslag av natur
sten bl.a. i portaler, figur 11. Här förekommer 
gotländsk kalksten, tälj sten och Vattholma- 
marmorm.fi. stentyper. Sockeln var ursprung
ligen av Vattholmamarmor men utbyttes vid 
mitten av 1800-talet mot Uppsalagranit. Runt 
domkyrkan uppfördes en rad kapell och and
ra byggnader med anknytning till kyrkan. De 
flesta byggdes av sten. Lämningar av denna

medeltida stenbebyggelse ingår i flertalet sten
hus närmast domkyrkan. Störst och mest 
imponerande blev ärkebiskopens gård, som 
idag bildar kärnan i Gustavianum. I vissa 
delar av staden kan den medeltida stadspla
nen fortfarande anas bl.a. vid Valvgatan, S:t 
Eriks gränd och vid Gamla torget. 1477 grun
dades Uppsala universitet. Undervisningen 
bedrevs ursprungligen i kyrkans lokaler på 
den västra sidan om ån. Härmed förstärktes 
uppdelningen av staden i en kyrklig-akade- 
misk del och en borgerlig del.

Vid mitten av 1500-talet började Gustav 
Vasa uppföra den försvarsborg som bildar 
grunden till Uppsala slott. Under Erik XIV:s 
och Johan III.s tid ombyggdes borgen till ett 
mäktigt renässansslott. Slottet kom tillsam
mans med domkyrkan att bilda stormaktstid
ens representativa kröningsmiljö.

Stormaktstiden och Upplysningstiden 
Under 1600-talet stärktes universitetets ställ
ning och den medeltida ärkebiskopsgården 
byggdes om till universitetets huvudbygg
nad, Gustavianum. 1643 påbjöd drottning 
Kristina en stadsplanereglering, som gav 
Uppsala sin nuvarande rutnätsplan med ett 
centraltorg (Stora torget) och raka infartsvä
gar från norr, öster och söder. I samband med 
planens genomförande uppfördes ett fåtal 
monumentala stenbyggnader vid representa
tiva lägen. I övrigt var det trähusen som 
dominerade.

1702 härjades Uppsala av en svår brand 
som förstörde 3/4 av bebyggelsen och skada
de domkyrkan och slottet svårt. I samband 
med branden förlorade Uppsala sin roll som 
rikets andra stad och kröningsstad. Landets 
främsta arkitekter anlitades för att leda åter
uppbyggnaden av Uppsalas institutionsbygg- 
nader. Det till stora delar raserade slottet 
byggdes upp igen efter ritningar av Carl Hår- 
leman, som också tillsammans med Nicode- 
mus Tessin d.y. svarade för restaurering och 
ombyggnad av domkyrkan. Institutionsbe
byggelsen kring domkyrkan fick sin nuva
rande utformning under denna tid. Staden i 
övrigt återuppbyggdes till största delen med
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Figur 11. Uppsala domkyrkas västportal av Vattholmamarmor, tälj- 
sten samt gotländsk sand- och kalksten, huvudsakligen från 1400-tal 
med inslag från 1800-tal. FotoÅ. Sandström 1992, Upplandsmuseet.

trähus. Vid Stora torget och vid huvudgatorna 
uppfördes dock några borgarhus av sten.

Stadsbilden genomgick inte några större 
förändringar under 1800-talets första decen
nier. De enda mer betydande byggnaderna 
som kom till vid denna tid var Botanicum, i 
gamla slottsträdgården, och Carolina Redivi- 
va, det nya universitetsbiblioteket.

Industrialismens intåg 
Vid 1800-talets mitt inleddes ett expansivt 
skede i stadens historia. Industrier och verk
städer etablerades i och i närheten av staden. 
Utmärkande för Uppsalatrakten var tegelin
dustrin, som kunde hämta sitt råmaterial från 
Uppsalaslättens rika leror. Kommunikatio

nerna förbättrades i och med j ärnvägens fram
dragande till Uppsala 1866.

Uppsala nästan tredubblade sin befolk
ning under 1800-talets andra hälft. Den dyna
miska utvecklingen ledde till omfattande 
byggnadsverksamhet. Behovet av nya bostä
der var stort. Den första stora byggnadeperi- 
oden inträffade under 1860-talet. I centrala 
lägen byggdes stora boningshus av sten med 
affärsutrymmen i bottenvåningen. Bl.a. Öst
ra Agatan fick en ny gestalt vid denna tid med 
monumentala stenbyggnader, trädplantering
ar och stenlagda åstränder.

1880 antogs Uppsalas första moderna 
stadsplan. Den omfattade ett större område 
än den gamla 1600-talsstaden och innefatta
de även den utkantbebyggelse som växt upp
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Figur 12. Uppsala. Byggnader med exteriört exponerad och bearbetad natursten markerade med cirklar. 
Fyllda cirklar avser byggnader med akuta skador. Fem byggnader i stadens södra delar är ej synliga på 
kartan.

utanför tullarna. Planen utarbetades i tidens 
anda med breda trädplanterade esplanader 
och ringgator. Luthagsesplanaden, Hamnes- 
planaden och Ringgatan kom delvis till ge
nomförande.

På 1880- och 90-talen inträffade den an
dra stora byggnadsperioden. En mängd stora 
hyreshus uppfördes. Många äldre trähus rev- 
erterades, vilket medförde att Uppsala allt

mer fick karaktären av en stenstad än trästad. 
Två stora byggnadsprojekt dominerade sta
den under denna tid: domkyrkans restaure
ring och det nya universitetshusets uppföran
de. Domkyrkan genomgick en omfattande 
omgestaltning under åren 1885-1893 under 
ledning av Helgo Zetterwall. Den innebar 
bl.a. att tornen byggdes om och att interiören 
pryddes med nya målningar. 1800-talets an-
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Tabell 26. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a

Byggnader 1 1 2 9 28 30 71
Objekt 7 1 1 31 62 54 156

Tabell 27. Profilerade och oprofilerade objekt; frekvens och ålder.

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Profilerade 6 1 8 39 26 80 51
Oprofilerade 1 1 23 23 28 76 49
Summa 7 1 1 31 62 54 156 100

dra hälft var ett expansivt skede för universi
tet. Åren 1878-1887 uppfördes en ny huvud
byggnad efter ritningar av H. T. Holmgren. 
Många av studenternas nationshus tillkom 
under denna tid bl.a. Norrlands nation och 
Södermanland-Nerikes nation. Universitet 
kom att expandera utanför det egentliga stads- 
området och väster om staden växte ett helt 
nytt institutionsområde fram. Här uppfördes 
nya institutionsbyggnader. Universitets in- 
stitutionsbyggnader fick en monumental ka
raktär och byggnadsdetaljer i natursten är 
vanligt förekommande.

I början av 1900-talet blev området kring 
Stora torget Uppsalas verkliga kommersiella 
centrum. Vid torget uppfördes två stora bank
palats, Mälarprovinsens bank och Uplands- 
banken. Den senare har en ståtlig nybarock 
fasad i röd sandsten.

1900-talets fyra första årtionden var på 
det stora hela en tid av relativt lugn utveck
ling för staden. Ett antal nya industrier grun
dades bl.a. sko- och klädesfabriker och me
kaniska verkstäder. Några nya bostads
områden med egnahemsbebyggelse växte upp 
utanför staden bl.a. i Svartbäcken, Kåbo och 
Almtuna. Flera större bostadshus tillkom 
under 1920- och 1930-talen i kvarteren kring 
Väderkvarnsgatan i den östra delen av sta
den. Portaler av natursten är relativt vanliga 
på flerfamiljshus från denna tid.

Byggnader och objekt
Sammanlagt omfattar inventeringen 71 bygg
nader i Uppsala. De flesta ligger i centrala 
Uppsala, koncentrerade till den kommersiel
la östra delen av staden med banker, affärs- 
och kontorshus, och till domkyrkan och uni
versitetsområdet med institutioner och natio

ner på västra sidan av Fyrisån, figur 12. 
Antalet objekt uppgår till 156, tabell 26. Få 
byggnader är äldre än 1860. Till de äldre hör 
bl.a. domkyrkan, Uppsala slott, Gustavia- 
num (1620-1), Botanicum (1788), Upplands 
nation (1811), Universitetsbiblioteket Ca
rolina Redi viva (1819-41) och Fjellstedska 
skolan. Största delen av byggnaderna i in
venteringen är uppförda under 1900-talets 
första decennium samt kring 1930, då många 
flerbostadshus med portaler i natursten upp
fördes.

Ungefär hälften av alla objekt har en mer 
bearbetad utformning, dvs. är profilerade. 
Det skiljer sig dock väldigt mycket mellan 
olika tidsperioder, tabell 27.1 perioden 1860- 
1910 dominerar de profilerade objekten, li
kaså i det allra äldsta materialet, medan de 
oprofilerade objekten dominerar i perioden 
1750-1860.

Byggnadssten
De flesta objekten är av kalksten, 39%„ men 
även urberg och sandsten är vanligt förekom
mande med 28% respektive 30%, tabell 28. 
Fram till perioden 1860-1910 är sandstenen 
betydligt vanligare än kalkstenen. Urberg 
tinns först efter 1750. Beteckningen ”annan” 
rymmer olika tälj stenar bl.a. på domkyrkan 
samt lerskiffer från Grythyttan som fasad- 
material på ett fierfamiljhus från 1929 ritat 
av Gunnar Feche.

Totalt har 15 olika sand- och kalkstenar 
identifierats, tabell 29. Yxhultskalksten do
minerar med 33% av samtliga kalk- och 
sandstenstyper. Den har främst använts från 
slutet av 1800-talet fram till 1930-talet, bl.a. 
använts till universitetshuset och finns också 
i flera av portalerna från tidigt 1900-tal och
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Tabell 28. Sandsten, kalksten, urberg och annan bergart; frekvens och objektens ålder.

Bergart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sa %

Sandsten 1 1 20 21 4 47 30
Kalksten 4 6 23 28 61 39
Urberg 5 18 20 43 28
Annan 2 1 2 5 3
Summa 7 1 1 31 62 54 156 100

Tabell 29. Sand- och kalkstenstyper, frekvens och objektens ålder (Go = Gotland, Jä = Jämtland, Nä = Närke, 
Sk = Skåne, Vg = Västergötland).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sa %
Sandstenar
Gotländsk, Go 1 8 13 3 25 23
Mäl/Rosl/Gävle 1 9 1 1 12 11
Vättern 2 2 4 4
Öved, Sk 4 4 4
Obestämd 1 1 2 2

Kalkstenar
Brunflo, Jä 1 1 1
Gotland 1 2 1 4 4
Ignaberga, Sk 1 1 1
Marmor annan 1 1 1
Marmor Vattholma 3 3 3
Marmor Kolmårds 4 4 4
Marmor Mölnbo 2 1 3 3
Marmor Ekeberg 1 1 1
Öland 3 1 1 5 5
Kinnekulle, Vg 2 2 2
Yxhultsomr, Nä 1 18 17 36 33
Summa 5 1 26 44 32 108 100

från 1930-talet. Även den gotländska sand
stenen har varit flitig använd och represente
ras i 23% av objekten, däribland Carolina 
Redivivas hörnkedjor, gesimser, portaler och 
ornament. Mälar/Roslags/Gävlesandstenen 
verkar vara den sten som har använts mest 
kontinuerligt men representerar bara 11 % av 
alla objekt. Den finns med från perioden 
1550-1650 fram till 1910-1940. Portalerna 
och sockeln på slottet är av denna sten. När 
det gäller den gotländska kalkstenen finns de 
flesta objekten på domkyrkan. Den finns 
också på f.d. Mälarprovinsernas bank från 
1905 vid Stora Torget där arkitekterna Ull
rich och Hallqvisth använt stenen till botten
våningens fasad, till portaler, hörnkedjor och 
ornament.

Bland de udda byggnads- och ornament- 
stenarna finns Vättemsandsten, öländsk kalk
sten, Ignabergakalksten, olika sorters mar
mor, Kinnekullekalksten och kalksten från 
Brunfloområdet. I de flesta fall har dessa

introducerats av arkitekter efter sekelskiftet. 
Fyra objekt finns av Övedssandsten, samtli
ga på byggnader uppförda 1906 eller 1908, 
ritade av arkitekterna Axel Lindegren, Fritz 
Ullrich/Edvard Hallqvisth och Ture Sten
berg. På f.d. Uplandsbanken uppförd 1906, 
ritad av Ture Stenberg, har Övedssandstenen 
använts till del av fasaden, balkong, pilastrar, 
gesimser och ornament. Carl Bergsten har 
använt Ignabergakalksten till portalen på 
Samariterhemmet från 1925, men urberg till 
kolonn och sockel. Kalksten från Brunflo
området har använts av Simon Lindsjö till en 
portal på ett bostadshus från 1936.

En av de lokala bergarter som använts är 
tälj sten från Löddby, ett brott som användes 
under medeltiden. Denna tälj stenen använ
des som skulptursten och kan ses på delar av 
domkyrkans södra portal. På domkyrkan finns 
också en annan lokal stentyp bl.a. på delar av 
portalerna, nämligen Vattholmamarmorn som 
bröts redan på 1200-talet.
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Tabell 30. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %

0, ej påtagliga 3 1 1 9 23 36 73 47
1, begränsade 4 18 20 16 58 37
2, omfattande 4 19 2 25 16
Summa 7 1 1 31 62 54 156 100
Akuta skador 1 5 31 9 46 29

Tabell 31. Skadefrekvens av bergartstyper fördelad på antal objekt med akuta 
eller inga påtagliga skador (Go = Gotland, Jä = Jämtland, Nä = Närke, Sk = 
Skåne, Vg = Västergötland).

Akuta skador Inga påtagliga (Totalt)

Sandstenar
skador

Gotländsk, Go 14 2 25
Mäl/Rosl/Gävle 1 6 12
Vättern 2 4
Öved, Sk 2 2 4
Obestämd 1 2

Kalkstenar
Brunflo, Jä 1 1
Gotland 2 1 4
Ignaberga, Sk 1 1
Marmor annan 
Marmor Vattholma

1 1
3

Marmor Kolmårds 4 4
Marmor Mölnbo 3 3
Marmor Ekeberg 1 1
Öland
Kinnekulle, Vg

1 2 5
2

Yxhultsomr, Nä 21 4 36

Urberg 1 41 43

Annat
Tälj sten 3 3
Skiffer 2 2
Summa 46 73 156

Tabell 32. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador; frekvens och ålder (jämför tabell 27).

Obiekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 La %

Profilerade 1 3 22 7 33 72
Oprofilerade 2 9 2 13 28
Summa 1 5 31 9 46 100

Tabell 33. Byggnader med akuta skador (jämför tabell 26).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %

Byggnader 1 3 21 6 31 44
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Skador
Mer än hälften av alla 156 objekt har skador, 
tabell 30. Omfattande skador liksom akuta 
skador finns främst på sekelskifteshusen. 
Totalt har 29% av samtliga objekt akuta ska
dor.

Nästan alla sand- och kalkstenar har något 
objekt med akut skada, tabell 31. Flest objekt 
med akuta skador finns hos kalksten från 
Yxhult, 21 av 36 objekt, följd av gotländsk 
sandsten med 14 av 25 objekt. Tre av sex 
objekt av gotländsk kalksten har akuta ska
dor. Sandstenen av Mälar/Roslags/Gävletyp 
har klarat sig förhållandevis bra. Av de 12 
objekten har endast ett akut skada medan 6 
saknar påtagliga skador. Minst opåverkad är 
stendetaljer av urberg där 41 objekt av 43 
saknar påtagliga skador. Övriga bergarter 
representeras endast av enstaka objekt.

Av de objekt som har akuta skador är 33 
profilerade och 13 oprofilerade, tabell 32. 
Det äldsta objektet sitter på domkyrkan och 
är en profilerad list av gotländsk sandsten på 
västra portalens yttre vimperg.

Av de 71 byggnader som ingår i invente
ringen har 31 akuta skador, dvs. 44%, tabell 
33. Fyra av dessa är byggnadsminnen, Norr
lands nation (1889), f.d. Upsala tidnings kon
tor på Östra Agatan (1907), Universitetsbib
lioteket Carolina Rediviva (1819-1841,1910- 
t) samt Botanicum/Linneaneum (1788), ett 
verk av Tempelman och Desprez. Majorite
ten av de inventerade byggnaderna ligger i 
Uppsalas stadskärna som är ett kulturhisto
riskt riksintresseområde.

Enköping

Arkitektur och byggnadshistoria
Enköping utgör länets till folkmängden and
ra stad och är centralort i Enköpings kom
mun. Staden grundades under medeltiden 
och utgjorde omlastningsplats för handeln 
från Bergslagen och Norrland.

Enköping var troligen redan vid tidig med
eltid en centalort med både tings- och mark
nadsplats. Dess läge bestämdes av Enkö- 
pingsåsens möte med Mälaren, som ännu på 
1000-talet sträckte sig upp till platsen för den 
nuvarande staden. Landhöjningen har dock 
fört med sig att staden i dag ligger mer än tre 
kilometer från öppet vatten. Enköping om
nämns redan vid 1100-talets mitt som säte för

folklandet Fjärdhundralands prost. Den förs
ta stadskyrkan, S:t Ilian, uppfördes troligen 
under 1100-talet. Senare tillkom S:t Olofs 
kyrka. Vårfrukyrkan, som anlades på 1100- 
talet, var ursprungligen prostkyrka för Fjärd- 
hundraland. Under 1200-talet blev den hun- 
dareskyrka för Åsunda härad och sockenkyr
ka för Vårfrukyrka församling. Omkring 1250 
grundas stadens franciskankloster och ett 
hospital omnämns första gången 1278.

1500- och 1600-talen var en tid av ned
gång och stagnation i stadens historia. I sam
band med reformationen ödelädes kyrkorna 
S :t Ilian och S: t Olof samt franciskanklostret. 
Vårfrukyrkan fick då rollen som både stads- 
och sockenkyrka. Staden härjades av flera 
stora bränder. Landhöjningen innebaren stän
digt pågående uppgrundning av stadens hamn 
och under 1600-talets upphörde den att ha 
betydelse för sjöfart i större skala. Köksväxt- 
odling blev en ny viktig inkomstkälla och 
under 1700- och 1800-talen nådde peppar- 
rotsodlingen en betydande omfattning. Vid 
1800-talet utvecklades Enköping till en indu
stristad med bl.a. verkstadsindustri och kon
fektionsindustri.

Fram till slutet av 1700-talet uppvisade 
Enköping en medeltida stadsbild. Ar 1799 
utbröt en våldsam brand som lade stora delar 
av staden i ruiner. När staden återuppbyggdes 
skedde det enl igt en ny rutnätsplan med breda 
gator. Det f.d. rådhuset är en av de få byggna
der som finns kvar från tiden före 1799 års 
brand. Den småskaliga träbebyggelse som 
uppfördes efter branden och som präglat stads
bilden långt in på 1900-talet är nu till stora 
delar borta. De senaste decenniernas sane
ring har gått hårt fram över den gamla stads
kärnan.

Byggnader och objekt
Endast 6 byggnader har exteriört exponerad 
och bearbetad natursten. Det är S:t Ilians 
kyrkoruin från 1200-talet, Gamla Enköpings 
sparbank och tingshuset för Åsunda härad 
från 1895, figur 13, brandstationen från 1905, 
ett affärs- och bostadshus från 1920-talet och 
den medeltida Vårfrukyrkan som vid sekel
skiftet bl.a. fick ny sydportal. Sammanlagt 
har 18 objekt inventerats, tabell 34.

Hälften av alla inventerade objekt i Enkö
ping är profilerade, dvs. har en mer bearbetad 
utformning. Till de oprofilerade objekten hör 
socklar och ett par portaler.
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Figur 13. Tingshuset för Åsunda härad i Enköping från 1895 med detaljer av Yxhultskalksten samt 
vapentavla av gotländsk sandsten. Arkitekt E. Langlet. Foto Å. Sandström 1992, Upplandsmuseet.

Tabell 34. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sa

Byggnader 2 2 2 6
Obiekt 3 12 3 18

Byggnadssten och skador
Kalksten är det vanligaste materialet och 
förekommer i hälften av objekten. Sandsten 
och urberg representerar en fjärdedel av ob
jekten vardera.

Kalksten från Yxhult har använts till flest 
objekt. Gotländsk sandsten, Mälar/Roslags/ 
Gävlesandsten, kalksten från Kinnekulle samt 
marmor förekommer i enstaka objekt. Endast 
Mälar/Roslags/Gävlesandsten och marmor 
är representerade i de två medeltida objekten.

Akuta skador finns hos 8 objekt, dvs. 44% 
av samtliga. Tingshuset, ritat av Langlet, är 
en av byggnaderna med objekt som har om
fattande akuta skador.

Endast objekt av urbergstyp och av Mälar/ 
Roslags/Gävlesandsten saknar helt akuta ska
dor. Så gott som alla objekt av kalksten har 
akuta skador. Fyra av sex objekt av Yxhult
skalksten har akuta skador, däribland Vårfru
kyrkans portal och stiglucka. Antalet akuta 
skador fördelar sig lika mellan profilerade 
och oprofilerade objekt.

Östhammar

Arkitektur och byggnadshistoria
Östhammar ligger i ett skärgårdslandskap i 
norra Roslagen. Under tidig medeltid utveck
lades den första staden ur en liten handels
plats, där byteshandel mellan fiskare och 
bönder ägde rum. Staden, som fick sina stads- 
privilegier omkring år 1300, hette ursprung
ligen Hamar och låg ett par km väster om 
nuvarande Östhammar.

Den ständigt pågående landhöjningen 
vållade stora problem för sjöfarten till och 
från Hamar. Under 1400-talet blev situatio
nen allt svårare, och när Hamar dessutom 
förklarades för olaga hamn 1461 började en 
markant nedgång. Det slutade med att staden 
1491 i stället flyttades ut till Öregrund. När 
Öregrund brändes ner av danskarna endast 
trettio år efter dess tillkomst an lades i stället 
en ny stad strax öster om gamla Hamar. Den 
nya staden med namnet Östhammar fick stads-
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Figur 14. Östhammar. Bankhus från 1905 med detaljerav granit. Foto J. Johansson 1995, Upplandsmuseet.

Tabell 35. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 sjä

Byggnader 1 1 2
Objekt_________ ________ _____________________________________________________ r_________ 2_______ 4_

privilegier 1539. Utvecklingen i Östhammar 
baserades till väsentlig del på fisket och som 
handelscentrum för nordöstra Uppland. 1719 
brändes staden ner av ryska flottan. Ytterliga
re en brand 1795 i kombination mer ett allt
mer avtagande fiske medförde en stark tillba
kagång för staden. Först mot 1800-talets slut 
upplevde Östhammar en ny blomstringstid 
som utpräglad bad- och semesterort.

Efter stadsbranden 1795 fick Östhammar 
en ny stadsplan med rätvinkliga kvarter och 
gator, men flera av 1500-talsgränderna och 
kvarteren bibehölls i sina ursprungliga sträck
ningar. Bebyggelsen är av skiftande ålder och 
karaktär. På enstaka tomter kan man ännu 
hitta källare som kan dateras till tiden för 
stadens nygrundning på 1500-talet. Kyrkan 
uppfördes på 1600-talet och här och var åter
står också byggnader från tiden mellan brän

derna 1719och 1795,bl.a. rådhuset vid torget 
från 1730-talet. Det mesta av den nuvarande 
stadsbebyggelsen tillkom under 1800-talet, 
och liksom Öregrund kan Östhammar karak
teriseras som en utpräglad trästad.

Byggnader och objekt
Endast två byggnader har bearbetad natur
sten synlig i exteriören, en bank från 1905, 
figur 14, och det gamla tingshuset från 1915. 
Båda byggnaderna har vardera två objekt, 
samtida med byggnadernas ålder, tabell 35.

Byggnadssten och skador
Samtliga objekt är av urbergsmaterial och 
saknar påtagliga skador.
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Tabell 36. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1.300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sa

Byggnader 11 9 3 12 19 32 39 125
Objekt 4 11 13 51 77 84 68 308

Byggnader

50% T

45% - •

40% - -

35% - -

30% - -

25% ■ •

20% - -

15% --

10% --

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940

■ Stad byggn O Landsbygd byggn

Objekt
50% t

45% - -

40% - -

35%..

25% - -

20% - -

15% --

10% --

5% - -

0% -M
1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940

■ Stad obj D Landsbygd obj

Figur 15. Byggnader och objekt — procentuell fördelning mellan landsbygd och stad, beräknad på det totala 
antalet byggnader respektive objekt.
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20% t

15% --

10%

5% - -

1650-1750 1750-18601550-1650 1860-19101300-15501000-1300 1910-1940

■ Prof obj D Oprof obj
Figur 16. Profilerade och oprofilerade objekt - procentuell fördelning i perioder, beräknad på det totala 
antalet objekt.

Uppsala län — sammanställ
ning

Byggnäder och objekt
I Uppsala län har 125 byggnader med expo
nerad och bearbetad natursten från perioden 
1000-1940 påträffats. Mer än dubbelt så 
många objekt, 308 st., ingår i inventeringen, 
tabell 36. Med ett objekt avses naturstensde
taljer av samma ålder, bearbetningsgrad (pro
filerad/oprofilerad), och bergart (jfr s. 12).

Byggnadernas ålder överensstämmer inte 
alltid med objektens. I enstaka fall har äldre 
material återanvänts i en ny byggnad, men 
vanligast är att äldre byggnader har fått nya 
utsmyckningar vid restaureringar under årens 
lopp. Medan detta är relativt vanligt på slot
ten och hos många av medeltidskyrkorna, 
som under 1600-, 1700- och 1800-talen fått 
nya portaler, inskriftstavlor eller gravkor, är 
det desto ovanligare bland Uppsalas profana 
byggnader från senare tid.

1 stapeldiagrammet, figur 15, framgår 
dessa avvikelser. Det är således procentuellt 
fler byggnader än objekt daterade till perio
den 1000-1550, medan förhållandet är om
vänt under perioden 1650-1860.

Före 1860 finns byggnaderna med expo
nerad natursten främst på landsbygden, men 
från 1860 och framåt dominerar byggnader
na i städerna, dvs. i Uppsala. Få byggnader 
och ännu färre objekt finns från tiden före 
1650.

Bearbetad natursten omfattar saväl opro
filerad kvader som profilerade stenar, orna
ment och utsmyckningar. Utöver kvader finns 
även andra detaljer som inte har någon mer 
utformad profil, t.ex. fönster- och portalom
fattningar, socklar och inskriftstavlor. Ut

smyckad natursten förekommer i portaler 
och fönsteromfattningar, gesimser och annan 
fasadornamentik samt i vapen- och inskrifts
tavlor.

Knappt hälften av objekten är profilerade, 
145 av 308. Profilerade objekt förekomer 
under alla perioder, men dominerar procen
tuellt sett under perioderna 1300-1550 samt 
1860-1910, figur 16. Oprofilerade objekt 
dominerar relativt sett mest i perioden 1750- 
1860.

Byggnadssten
Sandsten och kalksten har använts i ungefär 
lika stor utsträckning, 38% respektive 33%. 
Urberg, oftast granit, förekommer i 27% av 
objekten och andra bergarter är representera
de i 3% av objekten, däribland tälj sten och 
lerskiffer, tabell 37.

Sand- och kalksten har geologiskt berg- 
artsbestämts. Bestämningen är dock mycket 
översiktlig och har endast gjorts genom oku
lär besiktning av materialet på plats. Det 
finns därför en del tveksamma bedömningar 
som i inventeringen markerats med fråge
tecken. Detta har inte beaktats vid samman
ställningen utan behandlats på samma sätt 
som de mer säkra.

Tabell 37. Sandsten, kalksten, urberg 
och annan bergart fördelade på antal 
objekt.

Bergart Antal %

Sandsten 116 38
Kalksten 101 33
Urberg 83 27
Annan 8 3
Summa 308 100
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Figur 17. Frekvens av olika sand- och kalkstenstyper fördelad på antalet objekt.

Tabell 38. Bergartstypernas fördelning i olika tidsperioder med antal förekommande objekt. Urberg och 
annan bergart presenteras separat nederst i tabellen.

Bergart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940

Sst Mäl/Rosl/Gävle 1 2 12 20 2 1 38
Manner annan 1 1 2
Sst Gotland 1 6 23 16 16 3 65
Kst Gotland 3 3 1 7
Marmor Vattholma 3 1 4
Kst Öland 2 7 10 1 1 21
Sst Vättern 1 2 2 5
Marmor Kolmårds 1 1 4 6
Kst Kinnekulle, Vg 3 2 5
Kst Yxhultsomr, Nä 2 23 18 43
Sst Öved, Sk 4 4
Marmor Mölnbo 2 1 3
Kst Brunflo, Jä 1 1
Kst Ignaberga, Sk 1 1
Marmor Ekeberg 1 1

Urberg 1 2 1 4 18 25 32 83
Annan 1 2 2 1 2 8
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Tabell 39. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

0, ei påtagliga 4 2 19 30 32 50 137 44
1, begränsade 4 7 4 23 35 29 16 118 38
2, omfattande 7 9 12 23 2 53 17

4 11 13 51 77 84 68 308 100
Akuta skador 1 2 10 18 20 41 9 101 33

De sand- och kalkstenar som har identi
fierats representerar 15 olika typer, 11 kalk
stenstyper inklusive 5 marmortyper och 4 
sandstenstyper. Stenen kommer framför allt 
från Gotland, Närke, Öland och Mälarområ- 
det.

Gotländsk sandsten är den mest använda 
bergarten i Uppsala län och har påträffats i 65 
objekt, figur 17. Därnäst kommer kalksten 
från Yxhult i Närke, 43 objekt, samt Mälar/ 
Roslags/Gävlesandsten, 38 objekt. Öländsk 
kalksten finns i 21 objekt. Övriga bergarter är 
endast representerade av enstaka objekt.

De olika bergarterna har använts under 
olika perioder, vissa under kort tid, andra 
under längre, tabell 38. Urberg, Gotländsk 
sandsten och Mälar/Roslag/Gävlesandsten 
har använts regelbundet under största delen 
av den undersökta tidsperioden. Yxhultskalk- 
stenen däremot förekommer inte förrän efter 
1750. Den gotländska kalkstenen finns på 
Uppsala domkyrka från 1400-talet, men upp
träder inte igen förrän efter 1860. Störst antal 
olika bergarter används efter sekelskiftet 
1900.

Skador
Skadorna har mycket översiktligt bedömts 
efter en tredelad skala, ses. 12. Skadebedöm- 
ningen visar att 44% av inventerade objekt i 
Uppsala län saknar påtagliga skador, 38% har 
begränsade skador och 17% har omfattande 
skador. Mer än hälften uppvisar således nå
gon form av skada. Akuta skador finns hos 
33% av alla objekt, tabell 39.

Antalet akut skadade objekt skiljer sig 
markant mellan de olika perioderna, men det 
är inte de äldsta objekten som har flest akuta 
skador. Däremot har de mest omfattande ska
dorna. Hälften av objekten i perioden 1860- 
1910, men endast 14% av objekten i perioden 
1910-1940 har akuta skador. Högst andel 
akut skadade objekt har perioden 1550-1650, 
10 av 13 objekt.

Skadefrekvens - bergart 
Sedimentära bergarter är mer vittringsbenäg- 
na än urberg. Av samtliga objekt av sandsten 
har 48% akuta skador och av kalkstensobjek- 
ten har 43% akuta skador medan endast 1%

100%

90%

80%

70%

60%

Sandsten Kalksten Urberg

■ Akuta skador D Inga påtagliga skador
Figur 18. Bergarternas skadefrekvens. Procentuell fördelning av akuta och inga påtagliga skador på 
sandsten, kalksten och urberg. Antalet objekt inom varje bergart redovisat.
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70%

Sst Gotländsk, Go Kst Yxhultsomr, Nä

11

Kst Öland

1 4

Sst Mäl/Rosl/Gävle

® Akuta skador O Inga påtagliga skador

Figui 19. Olika sand- och kalkstenstypers skadefrekvens. Procentuellfördelning av akuta och inga påtagliga 
skador av identifierade sand- och kalkstenstyper som representerar mer än 10 objekt. Antalet objekt inom 
varje bergartstyp redovisat.

av samtliga objekt av urberg har akuta ska
dor, figur 18. Urbergstyperna, i regel granit, 
saknar påtagliga skador på 94% av objekten, 
medan motsvarande förhållande är 20% för 
sandstenen och 31 % för kalkstenen.

Det är en stor variation mellan de olika 
sandstens- och kalkstenstypernas skadefrek
vens. Omkring 60% av alla objekt av got
ländsk sandsten och Yxhultskalksten är akut 
skadade, figur 19. Mindre än 40% akuta 
skador har objekt av öländsk kalksten och av 
Mälar/Roslags/Gävlesandsten. Övriga berg
arter är representerade i för få objekt för att 
kunna användas som jämförelse.

80% T 1 o

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650

Skadefrekvens - ålder 
Påverkas skadefrekvensen av objektens ål
der? Eftersom största mängden objekt finns i 
de senare perioderna är det också där man 
finner de flesta objekten med olika typer av 
skador. De äldre objekten har i allmänhet 
varit exponerade under en längre period och 
borde ha största andelen skadade objekt, rela
tivt sett. Detta bekräftas till viss del av under
sökningen som visar att samtliga objekt från 
perioden 1000-1300 har någon form av ska
da och att 1 av 4 har akuta skador, figur 20. Att 
siffran inte är högre beror troligen på att 
materialet är begränsat och delvis redan åt-
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-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940

■ Akuta skador □ Inga påtagliga skador

Figur 20. Skadefrekvens i förhållande till objektens ålder. Procentuell fördelning av akuta och inga 
påtagliga skador inom varje period. Antalet objekt inom varje period redovisat.
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■ Akuta skador □ Inga påtagliga skador

Figur 21. Jämförelse av skadefrekvens mellan lan 
påtagliga skador på olika bergarter.

gärdat. Det relativt sett största antalet är från 
perioden 1550-1650 där 75% av objekten är 
akut skadade. Men perioden 1860-1910 upp
visar också hög andel akut skadade objekt, 
50%. Från 1910-1940 däremot är motsva
rande siffra 14%. Hela 73% av det yngsta 
materialet saknar påtagliga skador. Detta för
hållande kan jämföras med vilka bergarter 
som användes under de olika perioderna och 
deras olika skadefrekvens. De mest vittrings- 
benägna bergarterna gotländsk sandsten och 
Yxhultskalksten dominerar just under perio
den 1860-1910, och den förra även i perio
den 1550-1650.

Skadefrekvens - stadAandsbygd 
En annan fråga är huruvida skadorna är kon
centrerade till objekt i stadsmiljö med hänsyn 
till de direkta utsläppen som rimligen bör 
vara störst där. För att kunna jämföra de olika 
byggnadsgrupperna har skadorna samman
ställts individuellt för sandsten, kalksten och 
urberg inom landsbygd respektive stad, figur 
21. Förhållandet visar dock att sandsten har 
en något större skadefrekvens på landsbygden

100% t

90% - -

80% - -

70% ■ ■

60% ■ -

50% - -

40% -■

30% ■ ■

20% -■

10% ■■

Urberg KalkstenSandsten

■ Akuta skador □ Inga påtagliga skador 

t. Procentuell fördelning av akuta och inga

än i städerna medan kalkstenen visar det 
omvända, om än med små marginaler. Även 
detta bör höra samman med bergarternas vitt- 
ringsbenägenhet. Det är främst gotländsk 
sandsten som använts på landsbygden.

Byggnader och objekt med akuta 
skador
De objekt som är svårast att ersätta och som 
i allmänhet är unika, är de mer bearbetade 
objekten. Dessa så kallade profilerade objekt 
dominerar och utgör två tredjedelar av de 
akut skadade objekten, tabell 40.

Stapeldiagrammet, figur 22, visar den pro
centuella fördelningen av samtliga profilera
de och oprofilerade objekt i olika perioder 
samt de som har akuta skador. I samtliga 
perioder, med ett undantag från den äldsta 
perioden, har de profilerade objekten mest 
akuta skador. Hög andel av akuta skador 
bland de profilerade objekten finns i perio
derna 1550-1650, 1650-1750 och 1860- 
1910.

Tabell 40. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador; frekvens och ålder (jämför tabell 36).

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sa %

Profilerade 2 6 12 11 29 7 67 66
Oprofilerade 1 4 6 9 12 2 34 34
Summa 1 2 10 18 20 41 9 101 100
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D Samtl prof □ Samtl oprof ■ Akuta prof ■ Akuta oprof

Figur 22. Skadefrekvens relaterad till objektens bearbetnings grad och ålder. Procentuell fördelning av 
samtliga objekt.

1 5

Kyrkor landsbygd Slott landsbygd Stad

■ Byggnader med akuta skador D Alla byggnader med skador

Figur 23. Skadefrekvens relaterad till olika byggnadsgrupper: kyrkor och slott på landsbygden samt 
stadsbebyggelse. Procentuell fördelning av antalet byggnader inom varje byggnadsgrupp.
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Av samtliga 125 inventerade byggnader 
har 83 någon form av skada. Naturstensdetal
jer med akuta skador finns i 60 byggnader. 
Vid jämförelse mellan olika byggnadskate- 
gorier finner man vissa skillnader i skadornas 
omfattning, figur 23. Nära 70% av kyrkor på 
landsbygden i Uppsala län har skador och 
närmare hälften av skadorna är akuta, dvs. 
pågående. Ännu högre skadefrekvens visar 
slott och herrgårdar på landsbygden där näs
tan alla har någon form av skada. Av dessa är 
omkring 85% akuta skador. Städernas bygg
nader har klarat sig bättre. Över 65% av 
byggnaderna i länets tre städer har skador, 
omkring 45% har akuta skador.

Flera av kyrkorna och så gott som alla 
slott och herrgårdar med exponerad och bear

betad natursten ligger inom kulturhistoriska 
riksintresseområden. Även Uppsalas centra
la delar är ett kulturhistoriskt riksintresseom
råde. 11 byggnader med akuta skador har 
betecknats som byggnadsminne eller mot
svarande.

En dyster sammanställning kan det tyck
as, men även om skadorna har betecknats 
som akuta behöver det inte betyda att de 
kräver omedelbara konserveringsåtgärder. En 
konservators bedömning krävs för varje en
skilt objekt. Även om åtgärder inte är aktuella 
bör man vara särskilt observant på samtliga 
objekt med akuta skador och dokumentera 
eventuella förändringar. Sedan inventering
en genomfördes har en del objekt åtgärdats, 
tabell 41.

Tabell 41. Naturstensobjekt som konserverats med bidrag från RIK 1988-1995. Uppsala län.

Bvggnad Objekt Ålder Konserverinesår
Björklinge kyrka Sydportal 1600 t 1990
Björklinge kyrka F önsterövers tycke 1600 t 1990
Björklinge kyrka Västportal 1600 t 1989
Venngams slott Nord- och sydportalema 1600 ca 1995
Tensta k: a Sydportalen 1600-t 1993
Norrlands nat.hus Fasad 1880-t 1989
Uppsala domkyrka Syd-, väst-o nordportaler 1300-t 1986
Uppsala domkyrka S:t Olof 1300-t 1988
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Västmanlands län
Krister Ström

Material och metod

Västmanlands län omfattar den östra delen av 
landskapet Västmanland, den nordvästra de
len av Uppland, socknarna Torpa och Kung 
Karl i Södermanland och Götlunda socken i 
Närke. Länet sträcker sig från Dalälven i non
ner till Mälaren i söder och innesluter helt 
sjöns innersta del.

Näringsgeografiskt finns historiskt sett 
jordbruksbygd i söder och öster, och bergslag 
i nordväst med där emellan liggande bruks
bygd.

I länet finns fem städer varav tre från 
medeltiden, Västerås, Arboga och Köping, 
en från 1600 talet, Sala, och en från 1900- 
talet, Fagersta.

Den södra länsdelen är mycket fornläm- 
ningrik och där finns de flesta medeltida 
kyrkorna, figur 24. Där finns även flera slott 
och herrgårdar. I bergslagsdelen är bygg
nadsbeståndet i regel yngre.

Byggnadsinventeringar har utförts i nio 
av länets elva kommuner. I dessa saknas ofta 
detalj upplysningar, t.ex. om bearbetad sten, 
varför även litteraturgenomgångar och fält
studier har varit nödvändiga.

Inventeringen i Västmanlands län har ut
förts av Krister Ström, Västmanlands läns 
museum, Västerås. Den geologiska bergarts- 
bestämningen har utförts av Benno Kathol, 
Geologiska institutionen, Stockholms uni
versitet.

Kyrkor på landsbygden

Arkitektur och byggnadshistoria
Samtliga lantkyrkor i Västmanlands län är 
uppförda av sten frånsett Sura gamla kyrka 
och Kolsva kyrka. De flesta stenkyrkorna 
härrör från medeltiden. I flera fall kan dessa 
medeltida stenkyrkor ha föregåtts av träkyr
kor.

Medeltiden
Endast kyrkor och kyrkoruiner finns bevara
de av byggnader från den äldre medeltiden. 
Ingen kvarstår i ursprungligt skick men många 
har ofta betydande medeltida murverk i sina 
olika delar. Flera kyrkor utvidgades under 
1200- och 1300-talet och då kom tegel till 
användning. Under samma period tillkom 
sakristior och vapenhus och på 1400-talet 
ersattes trätaken med tegeltak samtidigt som 
de putsade väggarna dekorerades med mål
ningar.

Sammanlagt 48 av länets ca 80 kyrkor 
härstammar från medeltiden. Av Stora och 
Lilla Rytterne, Furby och Huddunge kyrkor 
kvarstår endast ruiner. Nedraserade, men med 
bevarade delar, kvarstår de gamla vägkapel- 
len Sankta Gertrud och Sankta Ursula i Väs
terås liksom kapellet för sjöfarande på Ridön.

Exempel på kyrkobyggnader med ännu 
bevarande romanska drag är Björksta, Him
metä, Medåker och Munktorp och med tydli
ga gotiska inslag är Hubbo, Svedvi, Säby, 
Möklinta, Berg och Malma kyrkor.

Nyare tid
Ett antal medeltida kyrkor byggdes under 
1700-och 1800-talet om så radikalt att ur
sprungliga delar endast i undantagsfall fort
farande är skönjbara. Sålunda förändrades 
Västerfärnebo kyrka strax efter 1700-talets 
mitt till en korskyrka. Ungefär samtidigt för
ändrades Skultuna kyrka med stildrag som 
döljer den ursprungliga kyrkan. Då tillkom 
tornet med en ståtlig portalomfattning och i 
Götlunda förändrades kyrkan vid 1700-talets 
mitt med en grundplan som ett likarmat kors.
I slutet av det seklet invigdes en helt ny 
stenkyrka i Hed och då lades även sista han
den vid återuppförandet av Odensvi kyrka, 
som brann ner 1776.

Under 1800-talet, som är de stora omvälv
ningarnas århundrade vad gäller länets kyr
kobyggnader, byggdes 12 kyrkor. Vid seklets 
början stod den nya kyrkan i Huddunge klar. 
Någon kilometer söder om kyrkan kvarligger
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□ Slott och herrgårdar ■ Slott och herrgårdar med akuta skador 
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Figur 24. Byggnader med exteriört exponerad och bearbetad natursten på landsbygden i Västmanlands län.

ruinerna av Huddunges medeltida stenkyrka. 
Några årtionden in på 1800-talet uppfördes 
nya kyrkor i Sevalla, Västra Skedvi, Västan- 
fors, Västervåla och Gunnilbo. Vid seklets 
mitt får Karbenning en ny kyrka då träkyrkan 
från 1600-talet revs och en ny i sten byggdes 
på annan plats. Vid den tiden fick även Väs
tervåla och Lillhärad sina nuvarande kyrkor 
och Skinnskattebergs träkyrka, invigd 1730, 
ersattes av en reslig nygotisk skapelse. Under 
1800 talets två sista decennier fick Tärna och 
Norrby sina nuvarande kyrkor och söder om 
Suras träkyrka från 1671 blev en ny stenkyr
ka färdig 1892.

Byggnader och objekt
Inventeringen har inneburit kontroll av fler
talet kyrkor. På en del har iakttagits inskrifts- 
tavlor och fönsterbänkar, som är att härröra 
till bearbetad natursten, men ändå inte med- 
tagits i inventeringsrapporten (se s. 10).

Endast på 8 av länets ca 60 kyrkor har 
bearbetad och exteriört exponerad natursten 
registrerats, tabell 42. Av dessa är 5 medelti
da, 3 från 1100-1200-talen och 2 från 1300- 
talet. Den yngsta byggnaden representeras av 
ett gravkapell tillhörande Norbergs kyrka. 
Flera kyrkor har erhållit bearbetad natursten 
under senare tid i samband med ombyggnad

Tabell 42. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia

Byggnader 3 2 1 1 1 8
Objekt 2 1 1 11 9 1 3 28
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Figur 25. Detalj av "Mustaschmästarens" numera igensatta portal i 
Torpa kyrka. Vattholmamarmor, 1100-tal. Foto K. Ström 1992, Väst
manlands läns museum.

eller renovering. Totalt har 28 objekt regist
rerats, av vilka 11 st., tillhör perioden 1650- 
1750 och 9 st. perioden 1750-1860. Endast 3 
objekt är medeltida. Från de övriga perioder
na finns endast enstaka objekt.

De äldsta och märkligaste stendetaljerna 
sitter på Torpa kyrka och utgör delar av en 
tidigmedeltida portal med fyrfotadjur och 
människohuvuden i relief, figur 25. Den övers

ta rel iefen har dessutom en runinskrift. Övri
ga objekt utgörs av senare portaler, inskrifts- 
tavlor och fönsteromfattningar.

De oprofilerade detaljerna representeras 
av socklar och inskriftstavlor koncentrerade 
till perioderna 1650-1860 och 1910-1940. 
Profilerade objekt är i regel portaler och 
fönsteromfattningar, som förekommer i alla 
perioder, tabell 43.

Tabell 43. Profilerade och oprofilerade objekt; frekvens och ålder.

Obiekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Profilerade 2 1 1 3 4 1 1 13 46
Oprofilerade 8 5 2 15 54
Summa 2 1 1 11 9 1 3 28 100
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Tabell 44. Sandsten, kalksten och urberg; frekvens och objektens ålder.

Bergart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sm %

Sandsten 1 10 8 1 20 71
Kalksten 2 1 1 1 1 1 7 25
Urberg 1 1 4
Summa 2 1 1 11 9 1 3 28 100

Tabell 45. Sand- och kalkstenstyper, frekvens och objektens ålder (Go = Gotland, Nä = Närke).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %
Sandstenar
Gotländsk, Go 7 3 10 37
Lingulid, Nä 1 1 4
Mäl/Rosl/Gävle 3 5 8 30
Orsa, Dr 1 1 4

Kalkstenar
Marmor Vattholma 2 2 7
Öland 1 1 1 3 11
Yxhultsomr, Nä 1 1 4
Obestämd 1 1 4
Summa 2 1 1 11 9 1 2 27 100

Tabell 46. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

0, ej påtagliga 1 3 4 14
1, begränsade 2 1 1 10 7

1
21 75

2, omfattande 1 1 3 11
Summa 2 1 1 11 9 1 3 28 100
Akuta skador 2 1 1 4 14

Byggnadssten
Mer än hälften av kyrkornas bearbetade ste
nar utgörs av sandsten, 71%, medan 25% är 
av kalksten, tabell 44. Urberg har endast 
använts på ett objekt från den yngsta perio
den. Sandsten uppträder först i perioden 1550— 
1650 medan kalksten finns i de äldsta objek
ten.

Sju olika sand-och kalkstenstyper har kun
nat identifieras, tabell 45. De två äldsta ob
jekten är av marmor, s.k. Vattholma-Dylta- 
typ. Ett medeltida objekt av kalksten har ej 
närmare kunnat identifieras. Lingulidsand- 
sten från Närke uppträder i perioden 1550— 
1650. Under de följande tvåperiodema, 1650- 
1860, dominerar gotländsk sandsten och 
Mälar/Roslags/Gävlesandsten. Enstaka ob
jekt av öländsk kalksten förekommer också 
under samma period. Från 1800-talets slut 
finns endast Yxhultskalksten från Närke i ett

objekt medan de yngsta två objekten repre
senteras av Orsasandsten och öländsk kalk
sten.

Skador
De flesta objekten har någon form av skada. 
3/4 bedöms dock som begränsade. Endast 4 
objekt har akuta skador, tabell 46. Dessa är 
daterade mellan 1650-1910.

Det förhållandesvis ringa materialet ger 
ingen entydig bild av skadefrekvensen i för
hållande till olika bergartstyper. De som har 
akuta skador är av gotländsk sandsten, Mä
lar/Roslags/Gävlesandsten och Y xhultskalk- 
sten, tabell 47.

Av de 4 objekt som har akuta skador är de 
2 äldsta från perioden 1650-1750 oprofilera
de medan de profilerade tillhör senare perio
der, tabell 48.
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Tabell 47. Skadefrekvens av bergartstyper fördelad på antal objekt med akuta 
eller inga påtagliga skador (Go = Gotland, Nä = Närke).

Akuta skador Inga påtagliga (Totalt)
skador

Sandstenar
Gotländsk, Go 2 1 10
Lingulid, Nä 1
Mäl/Rosl/Gävle 1 8
Orsa, Dr 1 1

Kalkstenar
Marmor Vattholma 2
Öland 1 3
Yxhultsomr, Nä 1 1
Obestämd 1

Urberg 1 1
Summa 4 4 28

Tabell 48. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador; frekvens och ålder (jämför tabell 43).

Oblekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a

Profilerade 1 1 2
Oprofilerade 2 2
Summa 2 1 1 4

Tabell 49. Byggnader med akuta skador (jämför tabell 42).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-7940 H % 

Byggnader________________________ I_____________________ 1__________1______________________ 3 38

De akut skadade objekten finns i tre kyr
kor; Skultuna kyrka från 1300-talet, Kung 
Karls kyrka från 1690-talet och Vittinge kyr
ka från 1777, tabell 49.

Slott och herrgårdar på 
landsbygden

Arkitektur och byggnadshistoria
I Västmanlands län finns ca 40 slott, herresä
ten och bruksherrgårdar. I länets södra del, i 
jordbruksområdet, är slotten och herrgårdar
na ofta av medeltida ursprung, medan de som 
finns i den mellersta och norra delen i regel är 
bruksherrgårdar från senare tid. Två av slot
ten är kungliga, Strömsholms och Västerås 
slott. Flera är byggda av trä såsom Valsta i 
Odensvi, bruksherrgården från Hallstaham- 
mar (nu på Vallby friluftsmuseum), Harbo-

näs i Harbo, Västsura i Sura och Bysingsberg 
i Dingtuna. De tre slotten Västerås, Tidö och 
Ängsö har samtliga medeltida ursprung. Väs
terås slotts övervåning och nuvarande yttre 
fasad är ritade av Carl Hårleman liksom Ängsö 
slott i nuvarande skepnad. Tidö slott, figur 
26, är uppfört under 1600-talets förra hälft 
inte långt från den medeltida föregångaren, 
”Oldenburg”.

Svanå är den kanske vackraste av de många 
karolinska herrgårdarna i Västmanland och 
Bergslagen. Från dess föregångare som bruks- 
herrgård på tidigt 1600-tal har bevarats hugg
na sandstensfragment, förmodligen från en 
spis.

De flesta herrgårdarna härrör från 1700- 
talets mitt och senare del. Geddeholm vid 
Mälaren har en medeltida tradition men do
mineras i byggnadernas yttre av stilideal för
härskande under 1700-talet. Även Fiholm, 
ritat av Johan Sebastian af Uhr, Hedensberg 
och Lindö hör till denna tid liksom de bägge
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Figur 26. Yttre portalen till Tidö slott. Portalen är tillverkad av Henrik Blume 1639-40på beställning av Axel
Oxenstierna. Foto B. A. Lundberg 1989.
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kvarstående flygeldelarna av det under 1600- 
talet byggda Målhammar. Även tre bruks- 
herrgårdar byggdes under 1700-talets mitt 
och tiden där efter; Bernshammar i Hed, den 
s.k. Schenströmska i Ramnäs och herrgården 
i Skinnskatteberg ritad av Erik Palmstedt. 
Bland de yngre bruksherrgårdarna finns den 
s.k. Tersmedenska i Ramnäs, färdig 1801, 
och Jäders från 1883, vilken ersatte en karo
linsk träbyggnad. Stäholm och Stora Ekeby 
har fått nya huvudbyggnader på 1900-talet 
efter bränder och Wirsbo bruksherrgård bygg
des 1918 med bibehållande av äldre bygg
nadsdelar ritad av L. Johan W. Lehming.

Byggnader och objekt
Naturstensdetalj er har registrerats på 12 by gg- 
nader med 36 objekt varav merparten tillhör 
perioden 1750-1860, tabell 50. Stendetaljer- 
na är i regel samtida med byggnaderna trots 
flera om-och tillbyggnader. De äldsta uppträ
der i perioden 1550-1650.

Av de registrerade objekten är fördelning
en mellan profilerade och oprofilerade i stort 
sett lika, tabell 51. De äldre objekten är oftare 
profilerade medan de yngre är oprofilerade. I 
regel är socklarna oprofilerade medan por
talerna har profilerats.

Byggnadssten
Mer än hälften av objekten är av sandsten, 
69%, tabell 52. Knappt var fjärde är av ur
berg, 19%, och 11% är avkalksten. Ide äldsta 
objekten finns enbart sand-och kalksten.

Fyra olika sand- och kalkstenstyper har 
identifierats, tabell 53.1 regel har gotländsk 
sandsten, 48%, eller sandsten av Mälar/Ros- 
lags/Gävletyp, 34%, använts. Av kalksten har 
två objekt lokaliserats till Yxhultsområdet i 
Närke och ett till Öland. Gotländsk sandsten 
förekommer i alla representerade perioder 
men dominerar i perioden 1550-1650.

Skador
Av samtliga 36 objekt har 15 (42%) inga 
påtagliga skador, tabell 54. De flesta skador
na är begränsade och endast 3 har akuta 
skador. Dessa finns på gotländsk sandsten, 
Mälar/Roslags/Gävlesandsten och Yxhult- 
skalksten, tabell 55. Urbergsmaterialet är bäst 
bevarat, där 6 objekt av 7 saknar påtagliga 
skador. Av de objekt, som har akuta skador är 
3 profilerade och 1 oprofilerad, tabell 56.

Tre byggnader har objekt med akuta ska
dor, två av dem är byggnadsminnen, Ströms- 
holms slott och Skinnskattebergs herrgård, 
tabell 57.

Tabell 50. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sm

Byggnader 1 4 1 5 1 12
Objekt 9 8 12 7 36

Tabell 51. Profilerade och oprofilerade objekt; frekvens och ålder.

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Profilerade 7 2 5 5 19 53
Oprofilerade 2 6 7 2 17 47
Summa 9 8 12 7 36 100

Tabell 52. Sandsten, kalksten, urberg och annan bergart; frekvens och objektens ålder.

Bergart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Sandsten 7 7 7 4 25 69
Kalksten 2 1 1 4 11
Urberg 1 4 2 7 19
Summa 9 8 12 7 36 100
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Tabell 53. Sand- och kalkstenstyper, frekvens och objektens ålder (Go = Gotland, Nä = Närke).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Łą %
Sandstenar
Gotländsk, Go 7 3 3 1 14 48
Mäl/Rosl/Gävle 4 4 2 10 34
Obestämd 1 1 3

Kalkstenar
Öland 1 1 3
Yxhultsomr, Nä 1 1 2 7
Obestämd 1 1 3
Summa 9 7 8 5 29 100

Tabell 54. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Łą %

0, ej påtagliga 6 2 5 2 15 42
1, begränsade 3 4 7 4 18 50
2, omfattande 2 1 3 8
Summa 9 8 12 7 36 100
Akuta skador 1 1 1 3 8

Tabell 55. Skadefrekvens av bergartstyper fördelad på antal objekt med akuta 
eller inga påtagliga skador (Go = Gotland, Nä = Närke).

Sandstenar

Akuta skador Inga nåtagliga
skador

(Totalt)

Gotländsk, Go 1 5 14
Mäl/Rosl/Gävle 1 1 10
Obestämd 1 1

Kalkstenar
Öland 1 1
Yxhultsomr, Nä 1 2
Obestämd 1 1

Urberg 6 7
Summa 3 15 36

Tabell 56. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador; frekvens och ålder (jämför tabell 51).

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S-a

Profilerade 1 1 2
Oprofilerade 1 1
Summa 1 1 1 3

Tabell 57. Byggnader med akuta skador (jämför tabell 50).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 sjä % 

Byggnader ___________________________________________ 1__________ 1_____________________ 1________3 25
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Tabell 58. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sja

Byggnader 1 1 1 3
Objekt 2 2 3 7

Övriga byggnader på 
landsbygden

Utöver kyrkor och slott/herrgårdar på lands
bygden har endast tidigare kända byggnader 
av antikvariskt värde inventerats. I Västman
lands län har 3 byggnader bearbetad natur
sten i exteriören, Surahammars gamla bruks- 
kontor, hingstdepåns ridhus på Strömsholm 
och tingshuset i Kolbäck, tabell 58.

Byggnadssten och skador
Tingshuset, som är ett byggnadsminne, är 
från början av 1890-talet och har en portal av 
Yxhultskalksten samt sockel av urberg. Por
talen är det enda objektet med akut skada, 
dock begränsad.

Ridhuset är från 1855. Det har en portal 
och sockel av öländsk kalksten med begrän
sade skador.

Brukskontoret är från 1916. Det har bear
betad kalksten från Yxhultsområdet på por
tal, fönsteromfattningar samt sockel. De pro
filerade delarna har begränsade skador.

Västerås

Arkitektur och byggnadshistoria
Västerås var från 1100-talets slut biskopssäte 
för Västerås stift. Orten fick stadsprivilegier 
omkring 1280. Staden fick stor betydelse för 
utskeppning av silver, koppar och järn under 
1500- och 1600-talen. Industrialismen med
förde en kraftig utökning. I huvudsak var 
dock Västerås en trästad fram till 1950-talet.

Medeltiden
Den första kända bebyggelsen grupperar sig 
kring två axlar. Den ena var den nord-sydliga 
Svartån med parallellt löpande föregångare 
tillLånggatorna-Köpmangatan-Hamngatan. 
Den andra var den öst-västliga vägen Smedje- 
gatan-Kungsgatan. Där de möttes låg cen
trum, Stora Torget med rådhus, som en ut
vidgning av gatorna. I norr låg domkyrkan 
från 1100-talet och i söder det fasta huset, 
Västerås slott, med äldsta delen från förra 
hälften av 1200-talet. Under medeltiden fanns 
ytterligare två stenkyrkor i staden liksom 
dominikanernas konvent och hospitalskyrka.
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Figur27. Gamla telegrafenfrån 1911 i Västerås, ritad av Erik Lallerstedt. Portaler och 
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1600-tals staden
Vid mitten av 1600-talet reglerades stadens 
tomtindelning enligt rutnätsmönster. Bebyg
gelsen norr om domkyrkan blev dock oregle
rad. På den karta från år 1688 som gjordes 
efter regleringen har lantmätaren med sär
skild färg utmärkt stenbyggnaderna, vilka i 
regel var byggda av tegel. Deras antal uppgår 
till drygt 20 varav tre tillhör det nygrundade 
gymnasiet vilket bidrog till att göra Västerås 
till en känd skol stad.

Stiftstaden med skolor, handelsmän och 
köpmän har bebyggts inom samma område 
från medeltid till 1800-talets mitt.

Industristaden
Under 1850-och 1860-talen byggdes några 
monumentala byggnader. Först kom Sundin- 
ska huset. 1855 stod den nya läroverksbygg- 
naden färdig och ett nytt rådhus invigdes 
1860. Ungefär samtidigt tillkom lasaretts- 
bygget och fängelset. De båda följande årti
ondena, 1870-och 1880-talen, innebar en ny 
epok för staden. Västerås växte då fram som 
en industristad ur den gamla köpmannasta
den. Järnvägen, Stockholm-Västerås-Berg- 
slagen, fick sitt stationshus i Västerås invigt 
1876.

Invånarantalet uppgick till drygt 8 000 
omkring 1890. Westerås Mekaniska Werk- 
stad började sin verksamhet i anslutning till 
den nya järnvägen som högtidligt invigts 
1876. 1891 började Allmänna Svenska Elek
triska Aktiebolaget sin verksamhet i staden. 
Sju år senare kom förgångaren till Svenska 
Metallverken. Snart började jungfrulig mark 
tas i anspråk för bebyggelse. Nya stadsdelar 
har undan för undan tillkommit och likt års
ringar på ett träd fjärmat sig centrum.

Med den snabba tillväxten tillkom ett fler
tal offentliga byggnader, bl. a. skolor såsom 
flickskolan, seminariet, läroverkets annex, 
Herrgärdets skola m. fl.

Under 1910-och 20-talet byggdes smålä
genheter i flerfamiljshus, stora lägenheter i 
flerbostadshus samt villor för en eller flera 
familjer. Då bildades grunden för villakran
sen runt stadens kärna. Bland allmänna bygg
nader tillkom Korsängsskolan och Tekniska 
skolan samt teatern, telegrafen, figur 27, och 
länssparbanken. De senaste tillskotten är hög
hus i centrum och vid hamnen.

Byggnader och objekt
Inom Västerås har sammanlagt 25 byggnader 
med 62 objekt av exteriört exponerad natur
sten registrerats, figur 28. De flesta hör till 
industristadens tid, tabell 59. Den äldsta och 
innehållsrikaste är domkyrkan med utsmyck
ningar och minnestavlor insatta på 1500-och 
1600-talet. Bland de senare byggnadsverken 
där bearbetad natursten förekommer märks 
flera ritade av Erik Hahr, stadsarkitekt i Väs
terås 1909-1935.

Utöver domkyrkan härrör Västerås slott 
och biskopsgården från medeltiden. De har 
under nyare tid i samband med ombyggnader 
bl.a. erhållit bearbetad natursten. Till stor
maktstiden hör domkapitelhuset.

Merparten objekt är profilerade, 56%, ta
bell 60. Till dem hör inskriftstavlor och por
taler. De släta oprofilerade härrör från sock
lar och portomfattningar.

Tabell 59. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Łą

Byggnader 3 1 2 6 13 25
Obiekt 7 3 1 5 26 20 62

Tabell 60. Profilerade och oprofilerade objekt; frekvens och ålder.

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Profilerade 6 3 1 11 14 35 56
Oprofilerade 1 5 15 6 27 44

Summa 7 3 1 • 5 26 20 62 100
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Figur 28. Västerås. Byggnader med exteriört exponerad och bearbetad natursten markerade med cirklar. 
Fyllda cirklar avser byggnader med akuta skador. En byggnad i stadens östra del är ej synlig på kartan.

Tabell 61. Sandsten, kalksten, urberg och annan bergart; frekvens och objektens ålder.

Bergart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Łą %

Sandsten 3 4 7 11
Kalksten 6 3 1 2 16 5 33 53
Urberg 1 6 15 22 35
Summa 7 3 1 5 26 20 62 100
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Tabell 62. Kalkstenstyper, frekvens och objektens ålder (Nä = Närke, Sk = Skåne).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %
Sandstenar
Mäl/Rosl/Gävle 3 3 8
Öved, Sk 4 4 10

Kalkstenar
Gotland 5 5 13
Ignaberga, Sk 1 1 3
Öland 1 2 1 4 10
Yxhultsomr, Nä 1 15 5 21 53
Obestämd 1 1 2 5
Summa 6 3 1 5 20 5 40 100

Byggnadssten
De flesta objekten består av kalksten, 53%, 
tabell 61. Därpå följer urberg, vanligen gra
nit, 35%, och minst har sandsten använts, 
11%. Kalksten förekommer i samtliga perio
der, sandsten först efter 1750-talet och urberg 
från 1800-talets andra hälft.

Totalt har sex olika sand-och kalkstenar 
identifierats, tabell 62. Vanligast är kalksten 
från Yxhult i Närke vilken främst använts 
kring sekelskiftet 1900 och finns i 53% av 
alla sand- och kalkstentyper. Övrig kalksten 
kommer från Gotland och Öland samt i ett 
enstaka objekt från Ignaberga i Skåne. Såväl

öländsk som gotländsk kalksten har använts 
under perioden 1300-1550. Sandstenen är 
representerad av Mälar/Roslags/Gävlesand- 
sten, som endast finns i perioden 1750-1860, 
och Övedssandsten, som endast finns i föl
jande period.

Skador
Relativt få skador av allvarlig art har konsta
terats. Drygt hälften objekt, 56%, har begrän
sade skador och på 34% av materialet be
döms de som ej påtagliga, tabell 63. Akuta 
skador finns på 11 objekt , dvs. 18% av 
samtliga objekt.

Tabell 63. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %

0, ej påtagliga 7 14 21 34
1, begränsade 7 3 1 4 14 6 35 56
2, omfattande 1 5 6 10
Summa 7 3 1 5 26 20 62 100
Akuta skador 2 2 6 1 11 18

Tabell 64. Skadefrekvens av bergartstyper fördelad på antal objekt med akuta 
eller inga påtagliga skador ( Nä = Närke, Sk = Skane).

Sandstenar
Mäl/Rosl/Gävle

Akuta skador Inga påtagliga
skador

(Totalt)

3
Öved, Sk 2 4

Kalkstenar
Gotland 
Ignaberga, Sk

2 5
1

Öland 1 4

Yxhultsomr, Nä 
Obestämd

8 21
2

Urberg 19 22
Summa 11 21 62
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Tabell 65. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador; frekvens och ålder (jämför tabell 60).

Obiekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Profilerade 2 2 5 1 10 91
Oprofilerade 1 1 9
Summa 2 2 6 1 11 100

Tabell 66. Byggnader med akuta skador (jämför tabell 59).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 SÜ % 

Byggnader_____________ 1_____________________ 1________________________________ 4__________ 1________7 28

De flesta objekt med akuta skador är av 
Yxhultskalksten, tabell 64. Även öländsk och 
gotländsk kalksten har akuta skador. Bäst 
bevarade är objekt av urberg där 19 av 22 
objekt saknar påtagliga skador.

Med undantag från ett objekt är det endast 
profilerade delar som har akuta skador, tabell 
65. Dessa tillhör de två äldsta förekommande 
perioderna och de två yngsta.

De objekt som har akuta skador finns i 7 
byggnader varav 2 är byggnadsminnen, slot
tet och stadshotellet, samt domkyrkan. Övri
ga byggnader är bostadshus från sekelskiftet 
1900, tabell 66.

Köping

Arkitektur och byggnadshistoria
Köping, vid Mälarens innersta nordvästra 
vik, har medeltida ursprung och nämns första 
gången år 1257. Staden var länge en utpräg
lad trästad med ålderdomlig småstadskarak- 
tär. En förödande brand förstörde stora delar 
av trästaden 1889. Därefter upprättades en ny 
stadsplan för det nedbrända området med 
rätvinkliga gator och stenhusbebyggelse. De 
båda långgatorna, Östra och Västra Långga
tan, är än i dag bevarade i sin medeltida 
sträckning. Utöver några källare är endast 
1300-talsdelen av Köpings kyrka bevarad 
från medeltiden. Inte långt från järnvägssta
tionen låg det raserade Köpingshus.

Köping var tidigt en handels- och så små
ningom hantverksstad vars centrala bebyg
gelse idag präglas av den omdaning stadsar
kitekten Theodor Dahl stod för efter branden 
på 1880-talet.

I anslutning till de båda Långgatornas 
södra delar finns äldre träbebyggelse beva
rad. Nyligen delvis nedbrända byggnader på 
åtomterna i kvarteret Hermod är nu under 
återuppbyggnad. Vid ån ligger också prost
gården med manbyggnad från tidigt 1600- 
tal. Stora Torget omges av byggnader från 
1890-talet. Här ligger byggnader av officiell 
karaktär som Rådhuset, Godtemplarhuset och 
f.d. Sparbanken.

Öster om Köpingsån och intill denna finns 
i stadens centrum välbevarade fabriksbygg
nader från 1880-talet till ca 1900 tillhörande 
Köpings Mekaniska Verkstad. Lasaderna är 
rikt dekorerade, omväxlande med tegel, puts 
och natursten.

Byggnader och objekt
Sammanlagt 7 byggnader med dubbelt så 
många objekt ingår i inventeringen, tabell 67. 
De ligger samtliga i den gamla stadskärnan. 
Det äldsta objektet är en portal från 1841 på 
den s.k. Pedagogien. De flesta byggnaderna 
och objekten är från sekelskiftet 1900.

Objekten domineras av oprofilerad kva
dersten. Endast 4 är profilerade och består av 
fönster, portal samt inskriftstavlor.

Tabell 67. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

Byggnader

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910

1 5

1910-1940

1

S:a

7
Objekt 1 9 4 14
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Byggnadssten och skador
Den vanligaste bearbetade stenen är kalksten 
från Yxhultsområdet och förekommer i 6 
objekt från perioden 1860-1940. Ett objekt 
från 1800-talet är av kalksten från Brunflo- 
området i Jämtland. Urberg förekommer i 5 
objekt, alla från sekelskiftet 1900.1 portalen 
på den s.k. Pedagogien har Mälar/Roslags/ 
Gävlesandsten använts. Gotländsk sandsten 
förekommer i 1 objekt från perioden 1910— 
1940.

Över hälften av objekten har någon form 
av skada, de flesta begränsade. Tre objekt av 
kalksten från Yxhults- respektive från Brun- 
floområdet har bedömts som akuta och till
hör två byggnader från sekelskiftet 1900.

Sala

Arkitektur och byggnadshistoria
När Sala silvergruvas gruvby blev alltför stor 
och svårbemästrad anlades på befintlig jord
bruksmark en stad med rätvinkligt gatusys- 
tem. Sala fick sina privilegier 1624. I cen
trum lämnades plats för ett kvadratiskt torg 
och sydväst därom byggdes kyrkan. Efter
som stadens invånare skulle syssla med bergs
bruk i kombination med jordbruk blev det en 
jordbruksliknande bebyggelse. Boningshu
sen låg i regel mot gatan och bestod av en 
eller två våningar. Inne på tomten mot gårds
planerna fanns stall, ladugårdar och fähus. 
Förutom denna bondebebyggelse fanns någ
ra enstaka byggnader av officiell karaktär, 
bl.a. rådhuset vid torget.

År 1736 drabbades staden av en förödan
de brand men blev snart återuppbyggd enligt 
tidigare mönster. 1880 var det dags igen. Den 
branden förstörde hela centrum. Bland de 
bevarade byggnaderna är Rådhuset från 1783, 
figur 29. De nyuppförda byggnaderna kom 
att utgöras av tvåvåniga timmerhus med put
sade eller panelklädda fasader. Taken täcktes 
med tegel. Magasin och uthus förlädes till 
gårdsplanerna. Det är denna bebyggelse som 
ger staden dess karaktär idag.

Figur 29. Sala stadsvapen över ingången till 
rådhuset. Tillverkat 1783 av gotländsk sandsten. 
Foto K. Ström 1992, Västmanlands läns museum.

Järnvägen Tillberga - Sala anlades 1873, 
då även järnvägsstationen byggdes. Den lo
kaliserades till ett område närmast norr om 
staden. Där uppfördes 1889 även Sala kvarn 
för att efter fem år byggas om till bostadshus. 
Åren närmast efter sekelskiftet bebyggdes 
framför allt marken närmast väster om den 
gamla stadskärnan med större villor. De upp
fördes i tegel som putsades i ljusa färger och 
försågs med putsdekor. En del byggdes även 
av trä som kläddes med panel.

Från 1940 har en del hela kvarter rivits 
och ersatts med flerfamiljshus. Den tidigare 
varierade gatubilden ersattes med större sam
manhängande byggnadsblock. Karaktären av 
gammal trästad består dock.

Byggnader och objekt
Sammanlagt ingår 5 byggnader med 18 ob
jekt i inventeringen, tabell 68. Merparten 
tillkom under perioden 1860-1910. Den älds
ta byggnaden är Kristina kyrka från 1630- 
talet.

Profilerade objekt dominerar, 11 st. med
an 7 st. är oprofilerade. Goda exempel på

Tabell 68. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia

Byggnader 1 1 2 1 5
Objekt 1 1 2 11 3 18
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profilerade objekt finns på missionshuset från 
1902 och det några år yngre bankkontoret 
invid torget. Mycket fina arbeten från 1600- 
talet finns även att se på Kristina kyrka. 
Profilerade är i regel portaler, friser och föns
teromfattningar medan framför allt socklar
na är oprofilerade.

Byggnadssten och skador
Yxhultskalksten är den vanligaste använda 
bergarten och finns i 7 objekt från perioden 
1860-1940. Marmor finns i två objekt från 
perioden 1910-1940. I det äldsta objektet, 
två portaler från 1637 på Kristina kyrka, har 
gotländsk sandsten använts. Samma bergart 
finns också i Rådhusets vapentavla från 1780- 
talet samt i en detalj i Sala sparbank från 
1902.1 Rådhuset förekommer även sandsten 
från Älvdalen, som även finns i stendetaljer 
på Kristina kyrka. Urberg finns i tre objekt.

De flesta objekten har någon form av 
skada, 14 st. Akuta skador har registrerats på 
fyra profilerade objekt, samtliga från 1900- 
talets början och representeras av 3 objekt av 
Yxhultskalksten och 1 av gotländsk sand
sten. Dessa stendetaljer tillhör tre byggnader 
från åren kring 1900.

Arboga

Arkitektur och byggnadshistoria
Arboga har bevarat stora delar av sin medel
tida stadsplan. Det är en köpstad med välbe- 
varad bebyggelse från 1700-och 1800-talet 
med stort kulturhistoriskt värde. Där finns 
även några stenhus av medeltida ursprung.

Redan på 1100-talet var ett större samhäl
le etablerat kring denna del av Arbogaån. 
Staden var tidigt utskeppningshamn för järn 
från västra Bergslagen. Trefaldighetskyrkan 
byggdes i slutet av 1200-talet till ortens fran
ciskanerkloster. Kyrkan är idag stadskyrka.

Det medeltida gatusystemet med Stora 
Torget som centrum finns kvar liksom resten

av den kyrka som byggdes där på 1470-talet 
och som nu ingår som del i stadens rådhus. 
Den medeltida bebyggelsen uppfördes hu
vudsakligen av timmer men har senare för
svunnit i samband med bränder. Kvar finns, 
förutom de ovan nämnda kyrkorna, stenhus 
såsom f.d. gilleshuset i hörnet av Baggens 
gränd och Nygatan, ”Arboga Minne” vid 
Nygatan och några byggnader vid Väster
långgatan och Smedjegatan. Dolt under mark 
finns ett stort antal medeltida källare.

Vid 1800-talets mitt blev järnvägen Öre- 
bro-Arboga klar. Därmed anlades flera indu
strier i staden bl.a. Arboga Mekaniska Verk
stad och den stagnation som staden upplevt 
sedan 1600-talets slut var därmed över.

I dag finns en stor del äldre bebyggelse 
bevarad såsom exempelvis kring Stora Tor
get. Västerlånggatan kantas av äldre byggna
der med flera bevarade ågårdar. Några s.k. 
ågator eller gränder finns på ömse sidor Ar
bogaån. Ågårdar finns även utmed Storgatan.

Bebyggelsen kännetecknas av panelkläd- 
da, timrade byggnader målade i ljusa färger. 
Av bebyggelsen som ligger utanför den med
eltida stadskärnan märks järnvägsstationen 
från 1897, bryggeribyggnaden och Mekanis
ka verkstaden.

Byggnäder och objekt
I inventeringen ingår 6 byggnader med 19 
objekt, tabell 69. Den äldsta ärmuseibyggna- 
den för Arboga Minne, även kallad Manners- 
trålska huset. Medeltida inslag finns i Rådhu
set, som också har en senare stenportal. Den 
yngsta byggnaden är Föreningsbanken från 
1915, figur 30. Flertalet objekt härrör från 
decennierna kring sekelskiftet 1900. Det älds
ta är en inskriftstavla från 1629 på Arboga 
Minne.

De flesta objekten, 12 st., saknar mera 
utarbetade profileringar och domineras av 
lister och socklar. Profilerade objekt är i regel 
portaler och fönsteromfattningar.

Tabell 69. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Ła

Byggnader 2 3 16
Objekt______________________________________ 1_____________________ 1_________ 13__________4_______19.
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Figur 30. Föreningsbanken i Arboga med portal och bottenvå
ning av Yxhultskalksten, byggd 1915 efter ritningar av Wilhelm 
Renhult. Foto K. Ström 1992, Västmanlands läns museum.

Byggnadssten och skador
All kalksten kommer från Yxhultsområdet i 
Närke, vilket inte är förvånande med hänsyn 
till närheten till Närke. Kalksten dominerar 
och förekommer i 14 objekt och finns såväl i 
det äldsta objektet från 1629 som i de yngsta 
från perioden 1910-1940. Urberg har an
vänts i 4 objekt och sandsten, dvs. Mälar/ 
Roslags/Gävlesandsten, finns endast i 1 ob
jekt som tillhör rådhuset från 1780-talet.

Två av de yngsta objekten saknar påtagli
ga skador. De flesta skadorna är begränsade. 
Akuta skador finns på 6 objekt, alla av Yx
hultskalksten från perioden 1860-1910.

Av de 6 byggnader som innehåller bearbe
tad natursten har tre objekt med akuta skador. 
Samtliga tillhör sekelskiftet 1900.

Västmanlands län - samman
ställning

Byggnädcr och objekt
I Västmanland har 66 byggnader med expo
nerad och bearbetad natursten från perioden 
1000-1940 påträffats och nästan tre gånger 
så många objekt, 184 st., tabell 70. Merparten 
objekt härrör från perioden 1860-1910 och 
därpå följande period. Påfallande många 
byggnader, ungefär hälften, har uppförts ef
ter 1860-talet.

I stora drag överensstämmer den kronolo
giska fördelningen mellan byggnader och 
objekt, figur 31. De äldsta byggnaderna do
mineras av kyrkor både på landsbygden och

Tabell 70. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia

Byggnader 6 5 6 2 11
32

17 19 66
Obiekt 2 8 15 21 62 44 184
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Byggnader

45% -.

40% ■ ■

35% - ■
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25% - ■
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15% -■

10% ■■

5% - -

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940

■ Stad byggn □ Land byggn

Objekt

45% ■ -

40% - -

35% --

30% - ■

25% - -

20% - ■

15% -■

10% --

1000-1300 1750-18601300-1550 1550-1650 1650-1750 1860-1910 1910-1940

■ Stad obj □ Land obj
Figur 31. Byggnader och objekt - procentuell fördelning mellan landsbygd och stad, beräknad på det totala 
antalet byggnader respektive objekt.

i städerna. Under perioden 1550-1860 domi
nerar både antalet objekt och byggnader på 
landsbygden. Därefter sker en markant för
ändring genom det ökande stenbyggandet i 
städerna.

Den främsta anledningen till att bearbetad 
natursten hör till vårt århundrade och tiden 
närmast dessförinnan är städernas expansion 
och att det gamla byggnadsmaterialet trä kom

att ersättas med sten och tegel. En rikare 
representation av sten i byggnader på landet 
under framför allt 1700-talet hänger samman 
med herrgårdsbyggandet vid denna tid.

De flesta naturstensde talj erna är profile
rade fram till 1650-talet, figur 32. Därefter 
blir de oprofilerade stenarna vanligast in på 
1910-talet. Bland de yngsta överväger åter 
profilerade i olika former. Profilerade detal-
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20%

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940

■ Profobj □ Oprof obj
Figur 32. Profilerade och oprofilerade objekt - procentuell fördelning i perioder, beräknad på det totala 
antalet objekt.

jer är genomgående portaler, fönsteromfatt
ningar och inskriftstavlor, medan oprofilera
de framför allt utgörs av socklar.

Byggnadssten
Den vanligaste använda bergarten är kalk
sten med 43% av samtliga i inventeringen 
ingående objekt, 33% utgörs av sandsten och 
24% av urberg, vanligen granit, tabell 71.

Sand-och kalksten har geologiskt berg- 
artsbestämts och identifierats. Bestämningen 
är dock mycket översiktlig och har endast 
gjorts genom okulär besiktning av materialet 
på plats. Det finns därför en del tveksamma 
bedömningar, som i inventeringen markerats 
med frågetecken. Detta har inte beaktats vid 
sammanställningen utan behandlats på sam
ma sätt som de mera säkra. I en del fall har 
ingen närmare bestämning än sandsten res
pektive kalksten kunnat göras.

De sand-och kalkstenar som identifierats 
representerar 12 olika typer, fem sandstens- 
och sju kalkstenstyper inkl. marmor, figur 33. 
Sandstenen kommer främst från Gotland och 
Mälarområdet. Men även Övedssandsten från 
Skåne, Orsasandsten och sandsten från Älv
dalen i Dalarna samt Lingulidsandsten från 
Närke finns representerade i länet. Kalkste
nen kommer från Öland, Gotland, Skåne och 
med en överväldigande majoritet från Närke

Tabell 71. Sandsten, kalksten och 
urberg fördelade på antal objekt.

Bereart Antal %

Sandsten 60 33
Kalksten 80 43
Urberg 44 24
Summa 184 100

samt enstaka objekt av marmor av Vatthol- 
ma-Dyltatyp från Uppland.

Yxhultskalksten dominerar bland de kalk- 
och sandstenstyper som genom tiderna an
vänts och finns i 55 objekt. Även gotländsk 
sandsten och Mälar/Roslags/Gävlesandste- 
nen förekommer relativt ofta, i 28 respektive 
23 objekt. Övriga bergarter finns endast i 
enstaka objekt.

Vissa bergarter har använts under begrän
sad tid, tabell 72. De äldsta objekten (i Torpa 
kyrka) är av vit marmor av Vattholma-Dylta- 
typ från Uppland. Kalksten från Gotland finns 
endast under perioden 1300-1550 i en del 
stendetaljer i Västerås domkyrka. Samtidigt 
uppträder öländsk kalksten i samma bygg
nad. Under följande period, 1550-1650, an
vänds öländsk kalksten i domkyrkan och 
domkapitelhuset i Västerås, Yxhultskalksten 
i Mannerstrålska huset i Arboga, samt got
ländsk sandsten i Vikhus, Tidö slott och Kris
tina kyrka i Sala. Den gotländska sandstenen 
dominerar liksom under följande period, 
1650-1750, då den använts på Kristina kyr
ka, Strömsholms slott samt Kung Karls, 
Ängsö och Romfartuna kyrkor. Öländsk kalk
sten finns fortfarande i enstaka objekt.Mälar/ 
Roslags/Gävlesandstenen uppträder för för
sta gången och finns i flera objekt på Ängsö 
kyrka. Under perioden 1750-1860 domine
rar denna sandsten följd av gotländsk sand
sten. Den dominerande bergarten undertiden 
1860-1910 är Yxhultskalkstenen, följd av 
urberg. Under den yngsta perioden, 1910— 
1940 dominerar urbergsmaterial, men Yx
hultskalksten förekommer också i riklig 
mängd. Den skånska Övedssandstenen är helt 
koncentrerad till 1860-1910. Övriga bergar
ter finns endast i enstaka objekt från 1800- 
och 1900-talen.
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Figur 33. Frekvens av olika sand- och kalkstenstyper fördelad på antalet objekt.

Tabell 72. Bergartstypernas fördelning i olika tidsperioder med antal förekommande objekt. Urberg 
presenteras separat nederst i tabellen.

Bergart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940

Marmor Vattholma 2 2
Kst Gotland 5 5
Kst Öland 1 2 2 4 1 10
Sst lingulid, Nä 1 1
Sst Gotländsk, Go 8 10 7 1 2 28
Kst Yxhultsomr, Nä 3 38 14 55
Sst Mäl/Rosl/Gävle 7 14 2 23
Kst Ignaberga, Sk 1 1
Sst Älvdalen, Dr 1 1 2
Sst Öved, Sk 4 4
Kst Brunflo, Jä 1 1
Sst Orsa, Dr 1 1
Marmor annan 2 2

Urberg 1 2 4 16 21 44"

Skador
Skadorna har mycket översiktligt bedömts 
efter en tredelad skala, se s. 12. Tabell 73 
visar skadornas frekvens relaterade till ob
jektens ålder. Den visar att 29% av samtliga

objekt saknar påtagliga skador, 62% är be
gränsade och 9% bedöms som omfattande. 
Nära 3/4 bedöms således vara skadat i större 
eller mindre omfattning. Akuta skador finns 
på 17% av samtliga objekt.
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Tabell 73. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sa %

0, ej påtagliga 6 3 7 13 24 53 29
1, begränsade 2 8 9 15 23 39 18 114 62
2, omfattande 3 2 10 2 17 9
Summa 2 8 15 21 32 62 44 184 100
Akuta skador 2 3 2 2 19 4 32 17

Skadefrekvens - bergart 
Akuta skador finns framför allt på byggnads
delar av kalksten, figur 34. Drygt 30% av 
samtliga kalkstensobjekt har akuta skador 
medan mindre än 10% saknar påtagliga ska
dor. Av sandstensobjekten har däremot drygt 
10% akuta skador och nästan 20% inga på
tagliga skador. Urbergsmaterialet har klarat 
sig bäst, nästan 80% saknar påtagliga skador.

Vissa kalk-och sandstenstyper är mera 
vittringsbenägna än andra. I figur 35 presen
teras skadornas procentuella fördelning i de 
bergartstyper som innehåller minst 10 objekt, 
dvs. Yxhultskalksten, gotländsk sandsten, 
öländsk kalksten och Mälar/Roslags/Gävle- 
sandsten. Procentuellt sett är Yxhultskalkste- 
nen mest skadad - ca 37% har akuta skador 
och mindre än 5% saknar påtagliga skador. 
Av samtliga objekt av gotländsk sandsten har 
ca 18% akuta skador. Öländsk kalksten och 
Mälar/Roslags/Gävlesandsten visar inte så 
stor skadefrekvens, ca 10% av respektive 
bergart har akuta skador. Man bör dock ob
servera att objektens antal varierar.

Sandsten Kalksten Urberg

■ Akuta skador D Inga påtagliga skador

Figur 34. Bergarternas skadefrekvens. Procentu
ellfördelning av akuta och inga påtagliga skador 
på sandsten, kalksten och urberg. Antalet objekt 
inom varje bergart redovisat.

40% T 21

Kst Yxhultsomr, Nä Sst Gotländsk, Go Kst Öland Sst Mäl/Rosl/Gävle

■ Akuta skador O Inga påtagliga skador

Figur 35. Olika sand- och kalkstenstypers skadefrekvens. Procentuell fördelning av akuta och inga påtagliga 
skador av identifierade sand- och kalkstenstyper som representerar mer än 10 objekt. Antalet objekt inom 
varje bergartstyp redovisat.
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1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940

■ Akuta skador □ Inga påtagliga skador
Figur 36. Skadefrekvens i förhållande till objektens ålder. Procentuell fördelning av akuta och inga 
påtagliga skador inom varje period. Antalet objekt inom varje period redovisat.

Skadefrekvens - ålder 
Objekt med akuta skador förekommer i alla 
perioder utom den allra äldsta perioden. Ska
defrekvensen varierar mellan 5-25% från 
1300-tal till 1860, figur 36. Objekt från 1860- 
1910 uppvisar däremot en ökning till ca 30% 
vilket är anmärkningsvärt eftersom de varit 
exponerade under kortare tid. Detta hör san
nolikt samman med den alltmer använda Yx- 
hultskalkstenen, som visar en hög skadefrek
vens, jfr figur 35. Å andra sidan är skadefrek
vensen på stenar infogade i byggnader efter

1910 mycket små, något som möjligen visar 
de välbevarade urbergstypernas dominans 
inom perioden vilka exemplifieras med den 
höga procenten objekt som saknar påtagliga 
skador, ca 50%.

Skadefrekvens - stad/landsbygd 
En fråga är huruvida skadorna är koncentre
rade till stadsmiljö med hänsyn till de direkta 
luftutsläppen, som rimligen bör vara mera 
koncentrerade där. För att kunna jämföra de 
olika byggnadsgrupperna har skadorna sam-

Landsbygd

9
90% t

80% - -

70% ■ ■

60% ■ •

50% - -

40% ■ -

30% ■■

20% - -

10% -•

Urberg Sandsten Kalksten

Stad

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

26

22

Urberg Sandsten Kalksten

■ Akuta skador □ Inga påtagliga skador ■ Akuta skador O Inga påtagliga skador

Figur 37. Jämförelse av skadefrekvens mellan landsbygd och stad. Procentuell fördelning av akuta och inga 
påtagliga skador på olika bergarter.
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Tabell 74. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador; frekvens och ålder (jämför tabell 70).

Obiekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Profilerade 2 2 2 14 4 24 75
Oprofilerade 1 2 5 8 25
Summa 2 3 2 2 19 4 32 100

20%

15%

10%

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940

D Samtl prof □ Samtl oprof * Akuta prof ■ Akuta oprof
Figur 38. Skadefrekvens relaterad till objektens bearbetningsgrad och ålder. Procentuell fördelning av 
samtliga objekt

manställts individuellt för sandsten, kalksten 
och urberg inom landsbygd respektive stad, 
figur 37. Någon större skillnad mellan lands
bygd och stad är inte synlig beträffande sand- 
stensdetaljerna. Däremot uppvisar kalkstens- 
objekten fler skadade objekt i städerna, ca 
35%, och på landsbygden ca 20%. Detta kan 
bero på att de mest vittringsbenägna kalk
stenarna finns i stadsmiljö.

Byggnader och objekt med akuta 
skador
De objekt, som är svårast att ersätta och som 
i allmänhet är unika, är de mera bearbetade 
objekten. Dessa så kallade profilerade objekt 
dominerar bland de akut skadade i samtliga 
perioder (75%), tabell 74.

Figur 38 visar den procentuella fördel
ningen av samtliga profilerade och oprofile
rade objekt i olika perioder samt de som har 
akuta skador. Fram till 1550 är det endast 
profilerade delar som uppvisar akuta skador. 
Samma förhållande finner man under perio
derna 1750-1860 och 1910-1990. Under pe
rioden 1650-1750 finner man däremot en
dast akuta skador på de oprofilerade objek
ten. Flest profilerade objekt med akuta ska
dor finns i perioden 1860-1910.

Av samtliga byggnader på landsbygden i 
denna inventering har akuta skador påvisats 
på 30%, dvs. 7 byggnader, figur 39. Motsva-

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Landsbygd Stad

■ Byggnader med akuta skador 
D Alla skadade byggnader

Figur 39. Skadefrekvens relaterad till byggnader 
på landsbygden och i stadsbebyggelse. Procentu
ell fördelning av antalet byggnader inom varje 
byggnads grupp.
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rande siffra för städerna är i stort sett densam
ma, ca 35%, men omfattar här 16 byggnader. 
I övrigt har 90% av alla byggnader på 
landsbygden någon form av skada men en
dast 70% i städerna. Det finns skäl att anmär
ka att vissa bruksorter med industriutsläpp 
finns i länet och att dessa orters byggnader 
kan hänföras till landsbygden.

Sedan inventeringen genomfördes har en 
del objekt åtgärdats, tabell 75. Även om ska
dorna betecknats som akuta betyder det inte 
att de kräver omedelbara insatser av konser
vator. För det krävs besiktning av konserva
tor vid varje objekt. Däremot bör man vara 
särskilt observant på sådana skador och do
kumentera eventuella förändringar.

Tabell 75. Naturstensobjekt som konserverats med bidrag från RIK 1988-1995. 
Västmanlands län.

Bvggnad Objekt Ålder Konserverinesår
Tidö slott 5 portaler borggård 1600-t 1991
Tidö slott Portal borggård 1600-t 1988-90
Ängsö k:a Piperska gravkoret mm 1730-t 1993
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Örebro län
Monica Modin

Material och metod

Örebro län omfattar hela landskapet Närke, 
(utom Götlunda socken), västra delen av Väst- 
manland, en liten del av östra Värmland samt 
ett par socknar (Finnerödja och Tived) i nord
östra Västergötland. I Örebro län finns sex 
städer samt en större tätort, Hallsberg. Bygg
nader med exteriört exponerad och bearbetad 
sten är på landsbygden huvudsakligen kyr
kor, slott och herrgårdar samt ett antal profan
hus, de flesta i Hallsberg, figur 40.

Urvalet av byggnader i städerna för fältin
venteringen har gjorts utifrån tillgängliga 
byggnadsinventeringar med komplettering 
vid inventeringstillfället. Alla stenkyrkor i 
länet har besökts. Slott och herrgårdar har 
valts utifrån översiktsverk. Genom att dessa 
inte alltid innehåller tillräckliga materialupp
gifter om byggnaderna kan vissa byggnader, 
som borde ha varit med i inventeringen, inte 
ha kommit med.

Felaktigheter kan även finnas rörande upp
gifter både om byggnaderna och bergarterna, 
eftersom inventeringen har utförts under be
gränsad tid. Tveksamheter om datering och 
bergart har i registret markerats med fråge
tecken, något som inte framgår av samman
ställningen.

Inventeringen har utförts av Monica Mo
din på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län. 
Den geologiska bergartsbestämningen har 
utförts av Benno Kathol, Geologiska institu
tionen, Stockholms universitet.

Kyrkor på landsbygden

Arkitektur och byggnadshistoria
I Örebro län finns 48 lantkyrkor av sten från 
perioden 1100-1945. Av dessa är 28 från 
tiden 1100-1300, 2 från 1300-1550, 2 från 
1650-1750, 9 från 1750-1860, 6 från 1860- 
1910 samt en från 1910-1940.

De flesta kyrkorna är romanska från 1100- 
1200-talen. Många är om- och tillbyggda i 
senare tid och har endast delar kvar av den 
äldsta byggnaden. En stor kyrkobyggnadspe- 
riod, då även många äldre kyrkor om- och 
tillbyggdes, inträffade under 1700-talets se
nare del och första hälften av 1800-talet.

Medeltiden
Under 1100-talet byggdes många stenkyrkor 
i länet. Silurområdet i centrala Närke tillhan
dahöll rikligt med lättarbetat stenmaterial i 
form av kalksten och sandsten, något som 
gav goda förutsättningar för en utvecklad 
stenarkitektur. Många romanska stenkyrkor 
uppfördes av kalk- eller sandsten. Byggnads
materialet har hämtats bland annat från när
liggande områden, kalksten från till exempel 
Yxhult och Lanna. I åtminstone tre fall vet 
man att stenkyrkan ersatt en tidigare träkyr
ka, nämligen i Glanshammar, Knista och 
Mosjö.

Mosjö kyrka är den bäst bevarade medel
tidskyrkan från slutet av 1100-talet, figur 41, 
och tornet har kvar sin ursprungliga roman
ska huv. Knista och Gällersta kyrkor har 
väsentliga delar av det romanska långhuset 
bevarade.

De medeltida kyrkorna har i flertalet fall 
kraftigt förändrats under tidernas lopp. I dag 
finns inte någon helt intakt tidigmedeltida 
kyrka. De har i regel byggts om under 1700- 
och 1800-talen. Oftast är tornet den bäst 
bevarade tidigmedeltida delen av dessa kyr
kor.

På 1200-talet började man bygga stora 
kyrkor, såsom t.ex. Sköllersta, Kil och Viby 
kyrkor i cisterciensiskt influerad övergångs- 
stil. Kils kyrka som stod färdig på 1200-talet 
var en av de största kyrkorna i Strängnäs stift. 
Stenkyrkor var helt dominerande under med
eltiden. I Närke finns dock en bevarad träkyr
ka från 1220-1280, Tångeråsa kyrka.

Utvecklingen av kyrkobyggandet under 
1200-talets senare del och 1300-talets början 
ledde också till större kyrkor utformade efter
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Lindesberg

>' Karlskoga

Örebro O

Kumla

Askersund

□ Slott och herrgårdar ■ Slott och herrgårdar med akuta skador 
O Kyrkor • Kyrkor med akuta skador
O Övriga byggnader ♦ Övriga byggnader med akuta skador

Figur 40. Byggnader med exteriört exponerad och bearbetad natursten på landsbygden i Örebro län.

högmedeltidens stilideal. Få nya kyrkor till
kom under medeltidens slutskede, men många 
kyrkor blev om- och tillbyggda. Förutom 
kyrkorna i Kil och Glanshammar utvidgades 
kyrkorna i Sköllersta och Stora Mellösa och 
i Örebro byggdes stadskyrkan Sankt Nicolai. 
I Edsbergs socken grundades Riseberga klos
ter av cistercienserna omkring 1200.

Nyare tid
Under 1500-talet byggdes få kyrkor i länet. I 
Karlskoga och Ramsberg byggdes nya kyr
kor i trä. Under 1600-talet ökade befolkning
en i Bergslagen, länets norra del, vilket med
förde att nya kyrkor byggdes i området. Dessa 
kyrkor uppfördes i trä med i de flesta fall 
utvändig spånbeklädnad. I Ervalla ersattes en
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Figur 4L Portal och murverk av Lingulidsandsten, Mosjö 
kyrka, 1100-tal. Foto M. Modin 1992, Örebro läns museum.

tidigare träkyrka med en stenkyrka. 1670 
invigdes församlingens stora barockkyrka i 
Askersund. Ett exempel på en kyrkobyggnad 
i rokokostil är Ekeby kyrka från 1774, medan 
Svennevads kyrka från 1786 är ett exempel 
på en kyrka i nyklassicism.

Under 1700-talets andra hälft och 1800- 
talet förekom en omfattande om- och utbygg- 
nadsverksamhet, främst av kyrkornas lång
hus.

Mot 1800-talets senare del började man 
imitera medeltidens romanska och gotiska 
stilar. Typiskt nygotiska stilideal finner man 
i kyrkorna i Guldsmedshyttan, Hidinge, S ka
gershult och Viker. Även något yngre kyrkoi 
räknas till denna grupp.

Byggnader och objekt
I inventeringen ingår 40 lantkyrkor med ex- 
teriört exponerad och bearbetad natursten på 
landsbygden, inklusive ruinen av Riseberga 
klosterkyrka, tabell 76. Av dessa är 25 tidiga 
medeltidskyrkor från 1100- och 1200-talen 
medan 2 tillhör medeltidens senare del. Två 
kyrkor och ett gravkor härrör från tidsperio
den 1650-1750, bland dessa Askersunds sto
ra barockkyrka med många olika naturstens
objekt.

Från perioden 1750-1860 finns endast 5 
kyrkor men så mycket som 50 naturstensob
jekt och från tiden 1860-1910 har 4 kyrkor 
och 19 objekt registrerats. Endast en kyrka 
med 7 objekt tillhör perioden 1910-1940.

Tabell 76. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

Byggnader
Objekt

mno-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 17504860 186Q491Q 19104940 sj 

2
4 3

25
24

3
24

5
50

4
19

40
131
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Tabell 77. Profilerade och oprofilerade objekt; frekvens och ålder.

Obiekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %

Profilerade 13 1 2 15 12 9 3 55 42
Oprofilerade 11 3 1 9 38 10 4 76 58
Summa 24 4 3 24 50 19 7 131 100

Många kyrkor innehåller flera objekt av va
rierande ålder, vilket innebär att det totala 
antalet objekt är 131, dvs. tre gånger så många 
som antalet kyrkor.

Två av de medeltida kyrkorna har hel 
fasad av kvader och är i dag oputsade, Eds
bergs och Mosjö kyrkor. I Hardemo kyrka är 
tornet av släthuggen kvader, för övrigt är 
kyrkan putsad. Även Riseberga klosterkyr
koruin är av kvadersten. På Fellingsbro kyr
kogård finns en medeltida kastal med hel 
urbergsfasad i kvaderteknik. Skagershults 
kyrka är den enda 1800-talskyrkan som helt 
är uppförd av kvadersten.

Många kyrkor har socklar av natursten. 
Inskriftstavlor förekommer ofta med uppgift 
om kyrkans ombyggnad.

Profilerade byggnadsdelar finns framför 
allt i portaler, lister, lisener, ornament, föns
teromfattningar, vapentavlor. Av samtliga 
objekt är 42% profilerade, tabell 77.

Byggnadssten
De flesta objekten är av kalksten, 69% medan 
22% är av sandsten och endast 8% av urberg, 
vanligen granit, tabell 78. Dessa bergarter 
finns både i det tidigmedeltida och i det 
senare materialet. Ett objekt kunde inte när
mare bestämmas, i tabellen betecknad "an
nan".

Av sandstenarna har två typer identifie
rats, gotländsk sandsten i 9 objekt och Lin- 
gulidsandsten från Närke i 20 objekt, tabell 
79. Kalkstenen finns i 6 olika typer. Av dessa 
är kalksten från Yxhultsområdet helt domi
nerande i byggnadsmaterialet, 63% av alla 
sand- och kalkstensobjekt. Inom begreppet 
Yxhultskalksten ingår Lannakalksten, som 
bland annat har använts i Mosjö kyrka, jfr s. 
27. Förutom Yxhultskalksten förekommer i 
några få objekt kalksten från Öland, från 
Billingen och Kinnekulle i Västergötland samt 
från Borghamn i Östergötland.

Tabell 78. Sandsten, kalksten, urberg och annan bergart; frekvens och objektens ålder.

Bereart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Sandsten 9 2 5 11 2 29 22
Kalksten 14 2 1 19 36 14 4 90 69
Urberg 1 2 2 3 3 11 8
Annan 1 1 1
Summa 24 4 3 24 50 19 7 131 100

Tabell 79. Kalkstenstyper, frekvens och objektens ålder (Nä = Närke, Vg = Västergötland, Ög = Östergötland).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %
Sandstenar
Gotland 2 3 3 1 9 8
Lingulid, Nä 9 2 8 1 20 17

Kalkstenar
Marmor Ekeberg 2 2 2
Öland 2 2 2
Billingen, Vg 1 1 2 2
Kinnekulle, Vg 1 1 1 3 3
Yxhultsomr, Nä 14 2 13 32 10 4 75 63
Borghamn, Ög 1 1 2 2
Obestämd 2 2 4 3
Summa 23 2 3 24 47 16 4 119 100
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De äldsta medeltida objekten består en
dast av Yxhultskalksten eller lokal Närke- 
sandsten. Flertalet stenarter uppträder först 
under perioden 1550-1650. Endast Yxhult
skalksten är företrädd i de yngsta objekten.

Skador
De flesta objekten har någon form av skador, 
tabell 80. Endast 18% av samtliga objekt 
saknar påtagliga skador. Begränsade skador 
finns på 68% och omfattande skador på 15% 
av objekten. Akuta skador har konstaterats på 
41% av samtliga objekt. Skadorna fördelar 
sig relativt jämnt i de olika tidsperioderna.

Den bergart som har minst skador är ur
berg där 10 av 11 inte har några påtagliga 
skador, tabell 81. Den lokala Lingulidsand- 
stenen från Närke har däremot förhållandevis 
många objekt med akuta skador, 11 av 20. 
Även Yxhultskalkstenen har många akut ska
dade objekt, 37 av 75. Av den gotländska 
sandstenens 9 objekt har 4 akuta skador. 
Övriga bergarter finns endast i enstaka ob
jekt.

Det är inte så stor skillnad mellan skade
frekvensen på profilerade och oprofilerade 
objekt, tabell 82. Av samtliga objekt med 
akuta skador är 52% profilerade medan 48% 
är oprofilerade.

Tabell 80. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %

0, ej påtagliga
1, begränsade

1
18

5

2
2 2

1
18
6

11
32

7

5
14

4
3

23
89
19

18
68
15

Summa 24 4 3 24 50 19 7 131 100

Akuta skador 17 1 2 9

Tabell 81. Skadefrekvens av bergartstyper fördelad på antal objekt med akuta eller 
inga påtagliga skador (Nä = Närke, Vg = Västergötland. Ög = Östergötland).

Sandstenar
Gotland 
Lingulid, Nä

Kalkstenar 
Marmor Ekeberg 
Öland
Billingen, Vg 
Kinnekulle, Vg 
Yxhultsomr, Nä 
Borghamn, Ög 
Obestämd

Urberg

Akuta skador

4
11

Annat
Obestämt

1
37

1

Inga påtagliga
skador

1
2

1

10

(Totalt!

9
20

2
2
2
3

75
2
4

11

Summa 54 23 131

Tabell 82. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador; frekvens och ålder (jämför tabell 77).

Obiekt

Profilerade

1000-1300

11
6

1300-1550

1

1550-1650

1
1

1650-1750

6
3

1750-1860

6
13

1860-1910

3
2

1910-1940

1

Sia

28
26

%

52
48

Summa 17 1 2 9 19 5 1 54 100
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Tabell 83. Kyrkor med akuta skador (jämför tabell 76).

1000-1.300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 La %

Byggnader 17 1 3 3 2 26 65

Av byggnaderna med akuta skador är de 
flesta, 17 stycken, från perioden 1000-1300, 
medan de återstående 9 fördelar sig ungefär 
jämnt på övriga perioder, tabell 83.

Slott och herrgårdar på 
landsbygden

Arkitektur och byggnadshistoria
Länets herrgårdar uppvisar ett omväxlande 
byggnadsskick. Detta gäller både slättbygd
ens corps de logier och Bergslagens bruks- 
herrgårdar. I Närkes herrgårdar finns rester 
av såväl medeltida borgar som av renässans
tidens herresäten. Några få barockanlägg
ningar finns både på slättbygden och i Berg
slagen, medan 1700- och 1800-talens bygg
nadsstilar är mer välrepresenterade. Många 
av herrgårdsbyggnaderna är uppförda i trä.

Figur 42. Portal från 1750-talet av Yxhultskalk- 
sten, Esplunda slott. Foto M. Modin 1992, Öre
bro läns museum.

Den äldsta av länets herrgårdar är Göks- 
holms slott, som har medeltida murverk och 
källare i den i huvudsak under 1500-talet 
uppförda byggnaden. Göksholm är en av 
länets få solida stenbyggnader.

Byggnader och objekt
I inventeringen ingår 8 slott och herrgårdsan
läggningar och med 23 objekt av exteriört 
exponerad natursten, tabell 84. De äldsta 
byggnaderna och objekten, som utgör de fles
ta, tillhörperioden 1750-1860. Endast 2 bygg
nader och 4 objekt tillhör senare perioder. De 
äldsta byggnaderna finns vid Esplunda där 
slottsflyglarna uppfördes på 1750-60-talen, 
figur 42.

Inga slott eller herrgårdar är helt och hål
let uppförda av bearbetad natursten. Däremot 
finns natursten i sockel våningar, portaler, 
vapentavlor, inskriftstavlor och ornament. De 
flesta objekten är oprofilerade, tabell 85.

Byggnadssten
Ungefär en tredjedel av objekten, 35% är av 
sandsten, 26% är av kalksten och 39% är 
urberg, tabell 86.

Av de sand- och kalkstenstyper som har 
identifierats finns 4 olika sandstenar och 3 
kalkstenar, tabell 87. Sandstenen kommer 
från Gotland, Vätternområdet och Dalarna, 
samtliga i Stjernsunds slott. Även lokal Lin- 
gulidsandsten från Närke förekommer och 
har använts i två portaler vid Esplunda slott. 
Därutöver finns enstaka objekt av gotländsk 
och öländsk kalksten samt Yxhultskalksten.

Skador
Av samtliga objekt saknar 35% påtagliga 
skador, övriga 65% har någon form av ska
dor, tabell 88. Akuta skador finns på 8 objekt, 
varav ett har omfattande skador.

De objekt som har akuta skador är av 
gotländsk sandsten och kalksten, Lingulids- 
andsten och Yxhultskalksten, tabell 89.
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Tabell 84. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a

Byggnader 6 1 1 8
Objekt 19 2 2 23

Tabell 85. Profilerade och oprofilerade objekt; frekvens och ålder.

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sra %

Profilerade 6 1 1 8 35
Oprofilerade 13 1 1 15 65
Summa 19 2 2 23 100

Tabell 86. Sandsten, kalksten och urberg; frekvens och objektens ålder.

Bergart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Sandsten 7 1 8 35
Kalksten 5 1 6 26
Urberg 7 1 1 9 39
Summa ' 19 2 2 23 100

Tabell 87. Kalk- och sandstenstyper, frekvens och objektens ålder (Nä = Närke, Dr = Dalarna).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia
Sandstenar
Gotland 
Lingulid, Nä 
Vättern 
Älvdalen, Dr 
Obestämd

Kalkstenar
Gotland
Öland
Yxhultsomr, Nä 
Obestämd

21
14
7
7
7

1 7
1 7
3 21
1 7

Summa 12 14 100

Tabell 88. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador

0, ej påtagliga
1, begränsade
2, omfattande

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sra %

5 2 1 8 35
13 1 14 61

1 1 4

Summa 
Akuta skador 8 35
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Tabell 89. Skadefrekvens av bergartstyper fördelad på antal objekt med akuta 
eller inga påtagliga skador (Nä = Närke, Dr = Dalarna).

Akuta skador Inga påtagliga (Totalt)
skador

Sandstenar
Gotland 2 3
Lingulid, Nä 2 2
Vättern 1
Älvdalen, Dr 1
Obestämd 1 1

Kalkstenar
Gotland 1 1
Öland 1
Yxhultsomr. Nä 2 3
Obestämd 1 1

Urberg 7 9
Summa 8 8 23

Tabell 90. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador; frekvens och ålder (jämför tabell 85).

Obiekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia

Profilerade 3 3
Oproftlerade 5 5
Summa 8 8

Av de profilerade naturstensobjekten har 
3 akuta skador och av de oprofilerade har 5 
objekt akuta skador, tabell 90.

Endast 3 av de inventerade slotts- och 
herrgårdsanläggningarna har obj ekt med aku
ta skador, Stjernsund, Esplunda och Svartå, 
samtliga från perioden 1750-1860.

Övriga byggnader på 
landsbygden

Byggnader och objekt
Förutom kyrkor och slott på landsbygden har 
ytterligare 17 byggnader med 29 objekt av 
natursten inventerats, tabell 91. De flesta 
byggnaderna ligger i tätorter och utgörs av 
offentliga byggnader av olika slag från peri
oden 1860-1940

Flest byggnader, 9 stycken, ligger i Halls
berg, en tät- och centralort med ca 7 750 
invånare i Hallsbergs kommun. I Hallsberg 
ligger Sveriges största godsbangård. De in
venterade byggnaderna är från tiden 1886— 
1910. Stationshuset från 1886 samt det s.k. 
Bergööska huset, ett av Ferdinand Bobergs 
tidigaste verk, från 1890, är båda byggnads- 
minnen, figur 43. Bergööska huset innehåller 
väggmålningar, utförda av Carl Larsson. Från 
1892 är SJ:s överliggningshus intill Stations
huset. Övriga inventerade byggnader i cen
trala Hallsberg är Östra Skolan, två bostads
hus, kommunalhuset, Tingshuset samt, något 
utanför tätorten, Kyrkskolan. Naturstensob
jekten består av rustik kvader i sockelvåning
arna, portaler, listverk, fönsteromfattningar, 
inskriftstavlor.

Bland övriga byggnader på landsbygden 
ingår stationshuset i Mosås från 1905, med 
fasaden helt i rustik kvader, ritat av Folke

Tabell 91. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a

Byggnader 13 4 17
Objekt 25 4 29
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Figur 43. Bergööska huset i Hallsberg. Byggt 1890 med detaljer av Yxhultskalksten efter Ferdinand 
Bobergs ritningar. Foto M. Modin 1992, Örebro läns museum.

Zettervall. Denna byggnad är en något min
dre kopia av stationshuset i Kumia, se om
slagsbild. I Kopparberg, centralort i Ljus- 
narsbergs kommun i norra länsdelen, har 2 
byggnader inventerats, Kopparbergsskolan 
och Sparbankshuset från tiden 1910-1920. 
Åmmebergs Folkets Hus och Zinkgruvans 
Folkets Hus är två nästan identiskt lika bygg
nader, byggda 1910, med portaler i Yxhults
kalksten. Övrigabyggnader är Degerfors järn

verks badhus, byggt i urberg samt Längbro 
pastorsexpedition med urbergssockel.

Av de 29 objekten av natursten är 62% 
profilerade och 38 % oprofilerade, tabell 92.

Byggnadssten
De flesta objekten är av kalksten, samtliga 
från Yxhultsområdet, tabell 93. Endast 2 ob
jekt är av urberg.

Tabell 92. Profilerade och oprofilerade objekt; frekvens och ålder.

Objekt moo-noo noo-1550 1550-1050 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sa %

Profilerade 16 2 18 62

Oprofilerade 9 2 11 38

Summa ------------------------------- - 25 4 29 100

Tabell 93. Kalksten och urberg; frekvens och objektens ålder.

Bergart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sa %

Kalksten 23 4 27 93

Urberg 2 2 7

Summa 25 4 29 100
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Tabell 94. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

0, ej påtagliga 6 1 7 24
1, begränsade 13 3 16 55
2, omfattande 6 6 21
Summa 25 4 29 100
Akuta skador 10 2 12 41

Tabell 95. Skadefrekvens av bergartstyper fördelad på antal objekt med akuta 
eller inga påtagliga skador.

Kalkstenar

Akuta skador Insa nåtaeliga
skador

(Totalt)

Yxhultsomr, Nä 12 5 27

Urberg 2 2
Summa 12 7 29

Tabell 96. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador; frekvens och ålder (jämför tabell 92).

Obiekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Profilerade 6 1 7 58
Oprofilerade 4 1 5 42
Summa 10 2 12 100

Tabell 97. Byggnader med akuta skador (jämför tabell 91).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Byggnader 8 2 10 59

Skador
Av samtliga 29 objekt har 12 akuta skador, 
tabell 94. Endast 7 objekt saknar påtagliga 
skador, 16 objekt har begränsade medan 6 har 
omfattande skador. Alla objekt med skador är 
av Yxhultskalksten, 12 av 27 har akuta ska
dor, tabell 95.

Byggnaderna i Hallsbergs tätort har en 
större andel skador än övriga byggnader. Fol
kets Hus-byggnaderna i Åmmeberg och Zink
gruvan har akuta eller omfattande skador, 
medan de två byggnaderna i centrala Koppar
berg i norra delen av Örebro län saknar akuta 
skador.

Av de akut skadade objekten är 7 profile
rade och 5 oprofilerade, tabell 96. Av samtli
ga 17 byggnader har 10 akuta skador, tabell 
97.

Örebro

Arkitektur och byggnadshistoria
Örebros läge på åsen där landsvägen korsar 
ån har i alla tider haft stor betydelse. Från 
grundandet har handeln med järn och livs
medel till Bergslagen spelat stor roll under 
århundradena. I våra dagar representeras han- 
delsverksamheten bland annat av lager- och 
speditionsverksamhet.

Medeltiden
Örebro omnämns första gången i det skriftli
ga källmaterialet i ett donationsbrev till Rise- 
berga kloster, utfärdat av jarlen Birger Brosa 
någon gång före år 1202. År 1285 redovisas 
ett mynthus i Örebro i Magnus Ladulås testa-
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Figur 44. Örebro. Byggnader med exteriört exponerad och bearbetad natursten med markerade cirklar. 
Fyllda cirklar avser byggnader med akuta skador. Två byggnader ligger utanför kartbilden.

mente. Det är också från denna tid som de 
skriftliga källorna antyder att det vid Svartån 
finns en ort av urban karaktär. Även arkeolo
giska undersökningar har bekräftat att sta
dens äldsta bebyggelsefas kan dateras till 
sent 1200-tal. Slottet och Nikolaikyrkan bör
jade byggas under seklets andra hälft och 
staden tycks ha upplevt en blomstring på 
1300-talet, främst grundad på en livlig järn
handel.

1600-talsstaden
När Örebro karterades 1652 var förmodli

gen den medeltida stadsplanen nästan helt 
oförändrad och stadens bebyggda yta den
samma som under de två-tre föregående år

hundradena. 1654 fastställdes "Drottning 
Kristinas stadsplan” med raka gator och rät
vinkliga kvarter. Här fick Drottninggatan - 
Storgatan sin nuvarande sträckning. Under 
de 200 år som gick mellan 1654 och stads- 
branden 1854 skedde mycket få förändringar 
i stadsplanen, trots att folkmängden ökade 
från 2 000 till 5 000 invånare.

Industristaden
1854 ödeläde en våldsam eldsvåda nästan all 
bebyggelse mellan Svartån och Våghustor
get. Nikolaikyrkan blev dock skonad. Bran
den blev början på en omvandling från trä
stad till stenstad. En ny stadsplan gav nu 
staden det rätvinkliga gatunät som planerats
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men aldrig genomförts tvåhundra år tidigare. 
Vid Stortorget och längs Drottninggatan bygg
des en rad stenhus, som med sina dekorerade, 
klassicistiska fasader i ljus puts utgjorde nå
got nytt i stadsbilden. Nu byggdes t.ex. Råd
huset i nygotisk stil, ritat av Fredrik Wijn- 
blad.

Mellan åren 1877 och 1888 företogs en 
omfattande sänkning av Hjälmaren, vilket 
gjorde det möjligt att utnyttja de sanka områ
dena nedanför åsen för byggnation.

På 1890-talet kom industrialismen till 
Örebro med fabriker och en snabb befolk
ningsökning. 1898 var folkmängden 20 000 
och 1911 hade den passerat 30 000.

Magnus Dahlander som var stadsarkitekt 
i Örebro från 1899 ritade en av de första 
skofabrikerna i Örebro, Skofabriken Örnen, 
färdigbyggd 1903 och därefter Örebro Sko
fabrik i hörnet av Järnvägsgatan/Klosterga
tan. Förutom fabriker ritade Dahlander många 
flerbostadshus samt även Post- och Telegraf
huset, ett av få exempel i Örebro på ”natio
nalromantiken”. En mängdjugendhus bygg
des längs Storgatan, Södra Strandgatan, vid 
Oskarsparken samt inom de nya planområde
na på Öster och Väster.

Klassicismen på 1920-talet företräddes 
av Georg Arn, som var stadsarkitekt i Örebro 
1919-1951. Han har ritat bland annat Kon
serthuset, Varmbadhuset och Nämndhuset.

Under 1930-talet var byggnadsverksam
heten mycket omfattande. Stora områden 
bebyggdes med en modifierad variant av 
funktionalismen. Efter andra världskriget 
uppfördes de uppmärksammade bostadsom
rådena Rosta (Stjärnhusen) och Baronback
arna.

Med dessa nya bostadsområden startade 
en utveckling i Örebro som varat fram till 
våra dagar med utbyggnaden av Ladugård
sängen - dvs. utbyggnad av avgränsade om
råden. Andra sådana bostadsområden är Mark
backen, Varberga, Oxhagen, Vivalla, Bricke- 
backen och Lundby.

Byggnader och objekt
Sammanlagt ingår 104 byggnader och 234 
objekt i inventeringen, tabell 98. De flesta 
byggnaderna är belägna i centrala Örebro, en 
del finns i de östra och västra stadsdelarna 
och några få i den norra, figur 44.

Figur 45. Portalerfrån 1600-talet av Yxhultskalksten, Örebro slott. 
Foto Örebro läns museum, utan årtal.

94



Tabell 98. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia

Byggnader 2 1 6 56 39 104
Objekt 9 2 14 131 78 234

Tabell 99. Profilerade och oprofilerade objekt; frekvens och ålder.

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Profilerade 2 2 8 66 49 127 54
Oprofilerade 7 6 65 29 107 46
Summa 9 2 14 131 78 234 100

Tabell 100. Kalksten, sandsten och urberg; frekvens och objektens ålder.

Bergart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %

Sandsten 1 3 8 6 18 8
Kalksten 6 2 10 116 56 190 81
Urberg 2 1 7 16 26 11
Summa 9 2 14 131 78 234 100

Tabell 101. Sand- och kalkstenstyper, frekvens och objektens ålder (Nä = Närke, Sk = Skåne, Vg = Västergötland)

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %
Sandstenar
Gotland 2 1 3 1
Lingulid, Nä 1 3 4 5 13 6
Öved, Sk 2 2 1

Kalkstenar
Gotland

1
2 2 1

Marmor annan 1 0
Marmor Kolmårds 1 1 0

Marmor Ekeberg 2 1 3 1
Kinnekulle, Vg 4 1 5 2

Yxhultsomr, Nä 6 2 10 107 51 176 85

Obestämd 1 1 2 1

Summa 7 2 13 124 62 208 100

De äldsta byggnaderna är Örebro slott, 
figur 45, och Nikolaikyrkan, som började 
byggas på 1200-talet samt Nikolai gamla 
församlingshem med medeltida stomme. Från 
tiden kring 1800-talets mitt finns 6 byggna
der med exponerad natursten. Flest byggna
der, 56 stycken, tillhör tiden närmast sekel
skiftet, dvs. perioden 1890-1910. Från tiden 
1910-1940 finns 39 byggnader med detaljer 
av natursten.

Många byggnader har kvader i sockelvå- 
ningamas fasader, ofta rustikt behandlad. Hela 
fasader i kvader har Olaus Petri kyrka och 
gravkapell samt Gamla krematoriet på Norra

kyrkogården. Ungefär hälften av objekten är 
profilerade och hälften oprofilerade detaljer, 
tabell 99.

Byggnadssten
De flesta objekten är av kalksten, 81% av 
samtliga objekt. Sandsten finns endast i 8% 
och urberg i 11%, tabell 100.

Totalt har 9 olika kalk- och sandstenar 
identifierats, 2 objekt har endast kunnat be
stämmas till sandsten, tabell 101. Kalksten 
från Yxhult dominerar med 85%, för övrigt är
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Tabell 102. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sa %

0, ej påtagliga 2 1 10 17 30 13
1, begränsade 6 1 10 102 58 177 76
2, omfattande 1 1 3 19 3 27 12
Summa 9 2 14 131 78 234 100
Akuta skador 1 7 58 30 96 41

Tabell 103. Skadefrekvens av bergartstyper fördelad på antal objekt med akuta 
eller inga påtagliga skador (Nä = Närke, Sk = Skåne, Vg = Västergötland).

Akuta skador Inga påtagliga (Totalt)
skador

Sandstenar
Gotland 1 3
Lingulid, Nä 2 1 13
Öved, Sk 2

Kalkstenar
Gotland 2
Marmor annan 1
Marmor Kolmårds 1 1
Marmor Ekeberg 1 3
Kinnekulle, Vg 1 1 5
Yxhultsomr, Nä 92 1 176
Obestämd 2

Urberg 25 26
Summa 96 30 234

Tabell 104. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador; frekvens och ålder (jämför tabell 99).

Obiekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sa %

Profilerade 1 4 31 17 53 55
Oprofilerade 3 27 13 43 45
Summa 1 7 58 30 96 100

enstaka objekt av kalksten från Gotland, Kin- 
nekulle i Västergötland samt marmor från 
Ekeberg i Närke och Kolmården. Dessutom 
finns ett objekt av annan grön marmor. Den 
dominerande sandstenen är Lingulidsandsten 
från Närke. Därutöver finns gotländsk sand
sten och Övedssandsten från Skåne.

Skador
Flertalet objekt, 88%, har någon form av 
skador. Akuta skador finns på 96 objekt, dvs. 
41% av alla objekt, tabell 102. Av dessa är 58 
från perioden 1860-1910 och 30 från perio
den 1910-1940.

Drygt hälften av alla objekt av Yxhults-

kalksten har akuta skador, tabell 103. Lingul- 
idsandstenen tycks ha klarat sig bättre, där 
endast 2 av 13 objekt har akuta skador. Alla 
objekt av urberg saknar skador. Övriga berg
arter är endast representerade av enstaka ob
jekt.

Profilerade objekt har något fler akuta 
skador än oprofilerade, 55% respektive 45% 
av samtliga objekt, tabell 104.

Av samtliga 104 byggnader har 62, dvs. 
60% akuta skador, tabell 105. Av dessa tillhör 
37 byggnader perioden 1860-1910 och 19 
byggnader perioden 1910-1940 medan en
dast 4 byggnader tillhör perioden 1750-1860. 
Av de tre medeltida byggnaderna, som ingår 
i inventeringen, har två akuta skador. Den 
tredje, Nikolaikyrkan är nyligen restaurerad.
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Tabell 105. Byggnader med akuta skador (jämför tabell 98).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Byggnader 1 1 4 37 19 62 60

Figur 46. Wennlandsbanken i Karlskoga från 1913 med sockelvåning av Yxhultskalksten. Foto M. Modin 
1992, Örebro läns museum.

Karlskoga

Arkitektur och byggnadshistoria
Karlskoga ligger strax norr om Svartälvens 
utlopp i norra delen av sjön Möckeln. Den 
första enkla bebyggelsen kring Möckeln i 
mitten av 1200-talet benämndes Möckelns 
bodar. Karlskoga socken och dess namn kan 
härledas tillbaka till 15 80-talet, då trakten var 
en del av den blivande kungen Karl IX :s 
hertigdöme. Åsystemet kring sjön Möckeln 
och den rikliga tillgången på skog gjorde 
Karlskoga till en viktig trakt för 1600-talets 
bruksexpansion och vid seklets mitt började 
Karlskoga att betraktas som egen bergslag. 
Från omkring 1640 och under följande de
cennier anlades 14 hyttor och 8 stångjärns- 
hamrar i socknen, varav flertalet var i bruk 
ännu på 1860-talet.

Staden Karlskoga har växt upp kring två

tätorter, Karlskoga kyrkby och Bofors bruk. 
Båda utvecklades raskt från senare delen av 
1800-talet. Kyrkbyn fick stadsstadgor 1885 
och blev municipalsamhälle 1897. 1940 fick 
hela Karlskoga kommun stadsrättigheter. 
Näringslivet har dominerats av tung industri.

Själva kärnan till den nuvarande stadsbe
byggelsen var mot 1800-talets slut koncen
trerad kring kyrkan och stora kungsvägen 
genom samhället. Dagens Karlskoga har ett 
oregelbundet gatunät och följer den starkt 
kuperade terrängen. Den gamla stadskärnan 
med kyrkan, torget och Ekmansbacken har 
sanerats i söder, där ett köpcentrum har byggts 
upp. Områdena Bofors och Björkborn öster 
om centrum speglar Karlskogas ekonomiska 
utveckling. Här finns bruket som växte till 
storindustri, kanalen, järnvägen och enhetli
ga bostadsområden för arbetarna. Kommu
nens näringsliv domineras i dag av AB Bo
fors.
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Tabell 106. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Łą

Byggnader 1 2 3
Objekt 3 3 6

Byggnader och objekt
I inventeringen ingår 3 byggnader med 6 
objekt, tabell 106, alla i centrala Karlskoga. 
Samtliga byggnader är av offentlig karaktär, 
f.d Karlskoga Härads Sparbank från 1931 
och f.d. Wermlandsbanken från 1913, figur 
46, samt Nämndhuset från 1901. Alla bygg
naderna har sockelvåning av kvader, för öv
rigt förekommer portaler och listverk. Tre 
objekt är profilerade och 3 oprofilerade.

Byggnadssten och skador
Av naturstensdetaljerna är 4 av Yxhultskalk- 
sten och 2 av urberg. Urbergsobjekten saknar 
skador medan 3 av kalkstensobjekten har 
akuta skador. Två av de inventerade byggna
derna har objekt med akuta skador.

Kumia

Arkitektur och byggnadshistoria
Tätorten Kumla har växt upp kring det sta
tionshus som byggdes 1862, när järnvägen 
drogs fram mellan Örebro och Hallsberg. 
Den bebyggelse som tidigare fanns i Kumla 
låg i Kumla by med kyrkan mitt i byn och 
landsvägen genom byn. Handskomakeriet 
började koncentreras till stationssamhället. 
År 1884 började stadsstadgor att tillämpas 
och vid sekelskiftet blev Kumla municipal- 
samhälle. Folkmängden uppgick då till 600- 
700 personer, men ökade raskt under följande 
decennier. Orsaken var att bygdens traditio
nella skotillverkning vid övergången från 
partiskomakeri till fabriksdrift alltmer kon
centrerades till tätorten. Skofabrikörerna

Figur 47. Kumla gamla folkskola med detaljerav Yxhultskalkstenfrån 1900. Foto M. Modin 1992. Örebro 
läns museum.
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Tabell 107. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sa

Byggnader 1 4 3 8
Objekt 4 7 3 14

byggde större enfamilj svillor och skoarbe- 
tama småhus i en eller två våningar. Skofa
brikerna fortsatte att dominera näringslivet 
även efter 1942, när Kumla blev stad.

Stationshuset i Kumia, det nuvarande är 
uppfört 1900 (se omslagsbild), ligger på ban
gårdens västra sida, medan bebyggelsen i 
Kumla centrum ligger mera österut mellan 
kyrkan och järnvägen kring torget.

Stora saneringar har ägt rum efter andra 
världskriget, och dagens gågata, Köpmanga
tan, kantas av postmodernistisk arkitektur. 
Kungsvägen uppe på Örebroåsen är den gam
la samfärdselleden. Här ligger t.ex. Kumlas 
gamla vattentorn, som 1992 byggdes om till 
bostadslägenheter. År 1943 invigdes Kumlas 
modernistiska stadshus vid torget.

Byggnader och objekt
I inventeringen ingår 8 byggnader med 14 
objekt, tabell 107. Den äldsta byggnaden är 
Kumla kyrka med delar från 1820-talet, belä
gen i Kumla by ca 1 km utanför centrala 
Kumla. I Kumla by intill kyrkan ligger även 
Kumla f.d. folkskola, byggd år 1900, figur 
47. Ca 3 km utanför centrala Kumla ligger 
Trilobiten, Yxhults f.d. brukskontor, byggt år 
1900. De övriga 5 byggnaderna är belägna i 
centrala Kumla och är från tiden 1900-1924.

Två av byggnaderna har hela fasaden i 
råhuggen kvader. Dessa byggnader har även 
profilerade objekt såsom portaler, fönster
omfattningar, listverk och ornament. Övriga 
byggnader har sockelvåningar i rustik kva
der, inskriftstavlor, ornament, portaler, list
verk, lisener.

Byggnadssten och skador
De flesta objekten, 10 stycken, är av Yxhults- 
kalksten, 2 är av Lingulidsandsten från Närke 
och 2 av urberg.

De flesta objekt har någon form av skada, 
9 objekt har akuta skador. Alla objekt av 
kalksten och sandsten har skador. Endast de 
objekt som är av urberg saknar helt skador.

Av objekten med akuta skador är 4 profilera
de och 5 oprofilerade.

Av de 8 byggnaderna som ingår i invente
ringen har 4 akuta skador på naturstenen. 
Kumla kyrka med vissa delar kvar från den 
kyrka som byggdes 1827-1835 är den äldsta 
byggnaden, övriga är Trilobiten, det f.d. bruks- 
kontoret utanför centralorten, Kumlas gamla 
folkskola intill kyrkan i Kumla by samt sta
tionsbyggnaden i centrala Kumla, uppförd år 
1900.

Nora

Arkitektur och byggnadshistoria
Nora bildade socken mot 1200-talets slut och 
en merkantil bebyggelse med gårdar och 
bergsmansgårdar växte fram under medelti
den. Nora fick stadsprivilegier 1643. Stads- 
grundningen var en följd av bergshantering
ens expansion på 1600-talet och sammanföll 
i tiden med uppkomsten av flera andra städer 
i Bergslagen. Borgarna i Nora hade sina vik
tigaste ekonomiska intressen i bergshante
ringen. Nora förblev emellertid en småstad 
som på 1770-talet hade ca 700 invånare. 
Genom införandet av näringsfrihet vid 1800- 
talets mitt upphörde Noras monopol inom 
bergshanteringen. Näringslivet omvandlades 
gradvis och kom efter hand att präglas av 
industri och samfärdsel i stället för handel. 
Järnvägen mellan Nora och Ervalla öppnades 
1856 som den första normalspåriga j ämvägs- 
linjen för persontrafik i Sverige.

Noras stadskärna är bebyggd efter en rut- 
nätsplan, först upprättad 1644 och reviderad 
1778 efter det att bebyggelsen i det närmaste 
totalförstörts vid en brand 1731. Fortfarande 
ligger denna stadsplan till grund för stadens 
centrala delar, som karaktäriseras av ett rät
vinkligt gatunät. Bebyggelsen bildar en ho
mogen byggnadsmiljö med huvudsakligen 
låga panelklädda eller ibland putsade trähus. 
Under senare tid har Nora utökats med bo
stadsbebyggelse i norr och söder samt med 
industriell och kommersiell verksamhet i öst.
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Tabell 108. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a

Byggnader 1 5 1 7
Objekt 1 11 2 14

Noras näringsliv dominerades tidigare av 
bergshanteringen. Sedan 1960-talet är denna 
avvecklad, men delar av verksamheten finns 
kvar som turistattraktion, t.ex. i Pershyttan. 
Numera dominerar småföretagen; bland de 
större företagen märks Nitro Nobel (spräng- 
medel) och AB Hagby Bruk (borrutrustning
ar och diamantverktyg).

Byggnader och objekt
Inventeringen omfattar 7 byggnader med 14 
objekt, tabell 108. Alla ligger i centrala Nora 
förutom Vattentornet som ligger i Noras ut
kant. Byggnaderna tillhör tiden 1840-1916. 
Den äldsta byggnaden är det gamla Rådhuset 
från 1841 och det yngsta ett bostadshus byggt 
1916.

Två byggnader har fasadbeklädnad med 
kvadersten i sockelvåningen. Bearbetad na
tursten finns i portaler, listverk, ornament, 
fönsterbänkar och inskriftstavlor. Av objek
ten är 8 profilerade, medan 6 är oprofilerade.

Byggnadssten och skador
Av de inventerade objekten är 12 av Yxhults- 
kalksten och 2 av gotländsk sandsten samt ett 
av Lingulidsandsten från Närke. Alla utom 
ett objekt har någon form av skador. Nio av de 
inventerade objekten har akuta skador, samt
liga av Yxhultskalksten. Av de 7 byggnader
na som ingår i inventeringen har 6 akuta 
skador.

Lindesberg

Arkitektur och byggnadshistoria
Lindesberg ligger vid Lindessjöarna och en 
källarm av Arbogaån. Lindeorten fick kyrka 
i slutet av 1200-talet. Lindesåsen blev nam
net på den by där kyrkan låg. Lindesås kyrk
by framträder redan under senmedeltiden som 
centralort för handeln i Lindes bergslag, men

torgdagar blev lagligen fastställda först un
der Gustav Vasas tid. Med bergshanteringens 
expansion på 1500- och 1600-talen ökade 
ortens betydelse och när Lindesberg 1643 
fick stadsprivilegier under sitt nuvarande 
namn fanns redan en permanent köpmanna
bosättning på platsen. Trots hårt motstånd 
från Arboga lyckades Lindesberg överleva 
som stad och centrum för järnhandeln, men 
den expansiva utvecklingen avstannade. Lin
desbergs folkmängd uppgick på 1770-talet 
till ca 650 invånare. Handelsutbytet mellan 
Bergslagen och slättbygden fortsatte att prägla 
Lindesbergs näringsliv under en stor del av 
1800-talet. Tillväxten gick relativt långsamt 
fram till 1870-talet, då Lindesberg fick järn
vägsförbindelse. Under 1900-talet har utveck
lingen varit mer dynamisk med expansion i 
framför allt metall- och verkstadsindustri.

Den strikta rutnätsplan som ännu präglar 
centrala Lindesberg upprättades 1644, sedan 
Lindesberg året innan blivit stad. Efter en 
storbrand 1869 återuppbyggdes staden med 
både trä- och stenhus. I en ny stadsplan från 
1878 krävdes brandskyddande gröna espla
nader. En av dem, Kristinavägen, är sedan 
1963 en trädlös, bred genomfartsled, medan 
den parallella Kungsgatan behållit sin smala 
intima karaktär och småskaliga trähusbebyg
gelse. Vid det nyanlagda Norrtullstorget finns 
biblioteksbyggnaden från 1982. Det gamla 
torget, Rådhustorget, flankeras av Lindes
bergs medeltida kyrka samt det ståtliga Tings
huset, byggt 1895.

Byggnader och objekt
1 inventeringen ingår 4 byggnader med 7 
objekt, alla i centrala Lindesberg, tabell 109. 
Den äldsta byggnaden är Lindesbergs kyrka 
av medeltida ursprung. Övriga byggnader är 
Tingshuset från 1895, Kristinaskolan från 
1910 och Sparbankshuset, byggt 1923.

Tre objekt är profilerade och 4 oprofilera
de. En byggnad har kvader i sockel våningen. 
Övriga objekt är portaler och inskriftstavla.
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Tabell 109. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 SÜ

Byggnader 1 12 4
Objekt______________________________________ 1________________________________ 2__________4_______ 7

Byggnadssten och skador
Yxhultskalksten finns i 3 objekt, varav 2 har 
akuta skador. Fyra objekt är av urberg, som 
saknar påtagliga skador. Av de 4 byggnader
na som ingår i inventeringen har 2 akuta 
skador på naturstenen, en inskriftstavla på 
Lindesbergs kyrka samt Tingshuset från 1895.

Askersund

Arkitektur och byggnadshistoria
Askersund var tidigt ett betydelsefullt han
delscentrum i norra Vätterbygden. Vid Vät
terns spets möttes tre viktiga vägar och här 
fanns dessutom en god hamn. I den närbeläg
na Askersunds by höll lagmannen i Närke, 
Birger Ulfsson, ting år 1384. Fynd från vi
kingatiden har gjorts, där landsförsamling
ens kyrka nu ligger och där den första medel
tida kyrkan, som omnämns i ett påvebrev från 
1314 , uppfördes.

På Olaus Magnus Carta marina från 1539 
står vid platsen för Askersund ordet ”fer
rum”, dves. järn, vilket visar den stora bety
delse som produktion och handel med järn 
hade i detta område. Detta föranledde också 
Gustav Vasa att i februari 1550 förordna om 
anläggandet av en marknadsplats i Asker- 
sund.

Askersund fick sina stadsprivilegier 1643. 
Den första kartan över staden visar att sta
dens centrum än i dag bär tydlig prägel av 
1600-talets rutplan med de rektangulära kvar
teren och det centralt belägna torget. Den 
första offentliga byggnad som det finns skrift
liga belägg för är kyrkan som kom att uppfö
ras i norra delen av nuvarande Gamla kyrko
gården. Vid mitten av 1700-talet blev Asker-

sund alltmer betydande som handels- och 
utskeppningsplats. 1776 brann staden ned till 
grunden.

Fyra monumentala byggnader som fortfa
rande intar en dominerande plats i stadsbil
den uppfördes de närmaste åren efter bran
den. 1777 stod den första offentliga byggna
den färdig, ett tvåvåningshus i sten med slät- 
putsad fasad som kom att användas som 
skola. Byggnaden utgör numera den norra 
kyrkoflygeln. 1778 uppfördes den södra fly
geln för att användas som fattighus. Den nya 
kyrkan byggdes 1778-80. Ritningarna till kyr
kan och flyglarna hade gjorts av arkitekten 
Olof Samuel Tempelman. Även Rådhuset, i 
klassicistisk stil uppfördes vid denna tid.

Under senare delen av 1800-talet skedde 
en snabb utveckling på grund av industrialis
mens framväxt och kommunikationernas ut
veckling. 1854 startade ångbåtstrafiken mel
lan Askersund, Göteborg och hamnarna vid 
Vättern. Fartygstrafiken fick mycket stor be
tydelse. I slutet av 1870-talet byggde Sky 11- 
bergs bruk en smalspårig järnväg mellan 
Skyllberg och Lerbäck på Krylbo-Mjölbyba- 
nan.

Mycket få byggnader finns kvar från den 
första byggnadsperioden direkt efter bran
den. De flesta äldre hus i staden har uppförts 
runt mitten av 1800-talet. Den mera pretenti
ösa bebyggelsen växte då upp vid och i när
heten av torget, där borgerskapets smak för 
nya stilar avspeglas i empirehusens fasader.

Byggnader och objekt
I inventeringen ingår 5 byggnader och 7 
objekt, tabell 110. Samtliga byggnader ligger 
i centrala Askersund. Två av byggnaderna, 
vilka uppfördes som skola respektive fattig-

Tabell 110. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 sä

Byggnader 2 3 5
Objekt____________________________________________________________2__________5___________________ 1_
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Figur 48. Byggnader och objekt-procentuell fördelning mellan landsbygd och stad, beräknad på det totala 
antalet byggnader respektive objekt.

Tabell 111. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sa

Byggnader 27 4 3 21 88 53 196
Objekt 24 13 6 24 90 205 103 465
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hus som flyglar till stadskyrkan, är från 1770- 
talet, de övriga tre från tiden omkring sekel
skiftet. 1700-talsbyggnaderna har inskrifts- 
tavlor, medan sekelskiftesbyggnaderna har 
fasader med kvadersten i sockelvåningarna 
samt listverk. Fyra objekt är profilerade, ett 
är oprofilerat.

Byggnadssten och skador
Yxhultskalksten förekommer i 4 objekt, Vät- 
ternsandsten i ett och urberg i två. Yxhults- 
kalksten har använts till de två 1700-tals- 
byggnadernas inskriftstavlor samt till sock
elvåningen i ett sekelskifteshus. En av sekel
skiftesbyggnaderna har sandsten från Vät- 
ternområdet i ett objekt, bottenvåningens fa
sad, samt Yxhultskalksten i listverket.

Två av objekten har inga påtagliga skador. 
Akuta skador finns i tre objekt, alla av Yx
hultskalksten. Ett objekt, sockelvåningen i 
ett bostadshus från sekelskiftet i Vätterns- 
andsten har omfattande skador.

Av de fem byggnaderna som ingår i inven
teringen har 3 akuta skador på naturstenen, 
två av dessa är från 1770-talet och en är från 
sekelskiftet.

Örebro län - sammanställning

I Örebro län har 196 byggnader med expone
rad och bearbetad natursten från perioden 
1000-1940 inventerats. Antalet objekt upp
går till 465, betydligt mer än det dubbla,

tabell 111.1 stort sett överensstämmer bygg
nadernas ålder med objektens. Vissa avvikel
ser förekommer, framför allt bland de medel
tida kyrkorna som vid om- och tillbyggnader 
fått nya byggnadsdetaljer, såsom t.ex. föns
teromfattningar, portaler och inskriftstavlor.

Trots att ett objekt kan innehålla flera 
arkitekturdetaljer (jfr s. 12) överensstämmer 
procentuellt sett fördelningen mellan bygg
nader och objekt vid jämförelse mellan stad 
och landsbygd och mellan de olika perioder
na, figur 48. De flesta byggnaderna och ob
jekten är från perioden 1860-1910 och tillhör 
stadsbebyggelsen, ca 35% av vardera. Även 
under nästföljande period, 1910-1940, finns 
de flesta byggnader och objekt i städerna. 
Däremot finns endast 2 byggnader från den 
äldsta perioden 1000-1300 i städer, Örebro 
slott och Nikolaikyrkan i Örebro. Övriga 
byggnader och objekt från denna period är 
kyrkor på landsbygden. De äldsta objekten är 
framför allt portaler och andra byggnadsde
taljer från medeltida kyrkor. Från perioderna 
1650-1750 och 1750-1860 kan man se en 
övervikt för byggnader på landsbygden.

Bearbetad natursten omfattar såväl opro
filerad kvader som profilerade stenar, orna
ment, listverk och fönsteromfattningar m.m. 
Av samtliga naturstensobjekt är 228, dvs. 
49% profilerade och 237, dvs. 51 % profilera
de. Den procentuella fördelningen i de olika 
tidsperioderna framgår av figur 49. Profilera
de objekt överväger något under vissa tidspe
rioder framför allt under perioden 1910-1940 
medan oprofilerade objekt dominerar under 
perioden 1750-1860.

25% ■ ■

20% ■ ■

15% --

10% ■■

5% - ■

1910-19401860-19101750-18601650-17501550-16501300-15501000-1300

■ Prof obj □ Oprof obj

Figur 49. Profilerade och oprofilerade objekt - procentuell fördelning i perioder, beräknad på det totala 
antalet objekt
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Figur 50. Frekvens av olika sand- och kalkstenstyper fördelad på antalet objekt.

Byggnadssten
Kalksten finns i 74% av samtliga objekt med
an sandsten och urberg finns i ungefär lika 
många objekt, 13% respektive 12%, tabell 
112. Totalt har 14 olika sand- och kalkstens
typer identifierats i länets byggnader, figur 
50. Den helt dominerande bergarten är den 
lokala kalkstenen från Yxhult, som finns i 
314 objekt, dvs. 68 % av alla naturstensob
jekt. Därnäst är den lokala Lingulidsandste- 
nen mest förekommande och finns i 38 ob
jekt, följd av gotländsk sandsten med 16

Tabell 112. Sandsten, kalksten, ur
berg och annan bergart fördelade på 
antal objekt.

Bergart Antal %

Sandsten 60 13
Kalksten 346 74
Urberg 58 12
Annan 1 0
Summa 465 100

objekt. Övriga bergarter förekommer endast 
i enstaka objekt, där kalksten från Västergöt
land, Gotland, Öland och Östergötland är 
företrädda liksom marmor från Ekeberg och 
Kolmården och sandsten från Vätternområ- 
det, Skåne och Dalarna.

Endast de lokala bergarterna, lingulids- 
andsten och Yxhultskalksten har använts i de 
äldsta objekten, dvs. före 1550, tabell 113. 
Båda stentyperna förekommer dessutom i 
samtliga perioder. Gotländsk sandsten lik
som Borghamnskalksten från Östergötland 
uppträder först under perioden 1550-1650. 
Ytterligare två bergarter tillkommer under 
följande period, 1650-1760, Kinnekullekalk- 
sten från Västergötland och öländsk kalk
sten. Under de följande perioderna blir berg
arterna alltmer varierande.

Skador
Skadorna har översiktligt bedömts efter en 
tredelad skala med tillägget akut för sådan 
skada där man tydligt ser att skadan är pågå-
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Tabell 113. Bergartstypernas fördelning i olika tidsperioder med antal förekommande objekt. Urberg och 
annan bergart presenteras separat nederst i tabellen.

Bergart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a

Kst Yxhultsomr, Nä 14 8 3 13 49 162 65 314
Sst lingulid. Nä 9 1 2 16 5 5 38
Kst Borghamn, Ög 1 1 2
Sst Gotland 2 3 6 4 1 16
Kst Kinnekulle, Vg 1 1 5 1 8
Kst Öland 2 1 3
Sst Älvdalen, Dr 1 1
Sst Vättern 1 1 2
Kst Billingen, Vg 1 1 2
Kst Gotland 1 2 3
Sst Öved, Sk 2 2
Marmor annan 1 1
Marmor Kolmårds 1 1
Marmor Ekeberg 4 1 5

Urberg 1 4 10 17 26 58
Annan 1 1

Tabell 114. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

0, ej påtagliga 1 4 17 28 29 79 17
1, begränsade 18 8 4 18 62 149 71 330 71
2, omfattande 5 1 2 6 11 28 3 56 12
Summa 24 13 6 24 90 205 103 465 100
Akuta skador 17 1 4 9 39 89 37 196 42

ende (se s. 12). Tabell 114 visar skadornas 
frekvens relaterade till objektens ålder. Den 
översiktliga skadebedömningen visar att 17% 
av samtliga objekt saknar påtagliga skador, 
71% har begränsade skador och 12% har 
omfattande skador. Akuta skador finns hos 
42% av alla objekt.

Skadefrekvens - bergart 
Kalkstenen har generellt sett klarat sig sämst 
där 49% av samtliga objekt har akuta skador 
och 5% saknar påtagliga skador, figur 51. Av 
sandstensobjekten har 40% akuta skador 
medan ca 10% saknar skador. Urbergsobjek- 
ten saknar helt akuta skador och 93 % har inga 
påtagliga skador.

Skadefrekvensen hos de tre mest före
kommande bergarterna är relativt likartad, 
53% av objekten av Yxhultskalksten, 45% av 
Lingulidsandsten och 44% av gotländsk sand
sten har akuta skador, figur 52.

■ Akuta skador □ Inga påtagliga skador

Figur 51. Bergarternas skadefrekvens. Procentu
ellfördelning av akuta och inga påtagliga skador 
på sandsten, kalksten och urberg. Antalet objekt 
inom varje bergart redovisat.
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Kst Yxhultsomr, Nä Sst lingulid, Nä Sst Gotland

■ Akuta skador D Inga påtagliga skador

Figur 52. Olika sand- och kalkstenstypers skadefrekvens. Procentuell fördelning av akuta och inga påtagliga 
skador av identifierade sand- och kalkstenstyper som representerar mer än 10 objekt. Antalet objekt inom 
varje bergartstyp redovisat.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940

■ Akuta skador □ Inga påtagliga skador

Figur 53. Skadefrekvens i förhållande till objektens ålder. Procentuell fördelning av akuta och inga 
påtagliga skador inom varje period. Antalet objekt inom varje period redovisat.

Skadefrekvens — ålder 
Ser man hur skadorna fördelar sig efter ob
jektens ålder finner man att de äldsta objek
ten procentuellt har flest akuta skador, figur 
53. Av alla objekt från tidig medeltid har 70% 
akuta skador, medan 4% saknar påtagliga 
skador. I tidsperioderna 1300-1550 och 1550- 
1650 finns få objekt, ett objekt från 1300- 
1550 har akuta skador, 4 har inga påtagliga

skador. I perioden 1550-1650 har 4 objekt 
akuta skador. Under de följande perioderna 
är fördelningen av akuta skador förhållande
vis jämn, omkring 40%. Dock finner man en 
ökning av objekt utan påtagliga skador, fram
för allt bland de yngsta objekten. Detta kan 
till stor del sättas i samband med den ökande 
användningen av det vittringsbeständiga ur- 
bergsmaterialet.
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■ Akuta skador □ Inga påtagliga skador ■ Akuta skador □ Inga påtagliga skador

Figur 54. Jämförelse av skadefrekvens mellan landsbygd och stad. Procentuell fördelning av akuta och inga 
påtagliga skador på olika bergarter.

Skadefrekvens — stad/landsbygd 
Vid en jämförelse av skadefrekvensen mel
lan byggnader på landsbygden och byggna
der i städerna ser man att objekten av sand
sten på landsbygden uppvisar fler skador, 
51%, än sandstensobjekten i städerna, 21%, 
medan det är tvärtom när det gäller kalkstens- 
objekten, 43% på landsbygden och 51% i 
städerna, figur 54. Att sandstenen är mera 
skadad på landsbygden hör sannolikt sam
man med att det är här man finner de mest 
vittringsbenägna sandstenarna, Lingulidsand- 
sten och gotländsk sandsten.

Byggnader och objekt med akuta 
skador
De objekt som är profilerade är i allmänhet 
svårare att ersätta än oprofilerade. Trots att de 
oftast är mer utsatta för luftangrepp bl.a. för 
att de i regel skjuter ut framför murfasaden är 
skillnaderna mellan skadefrekvensen på pro

filerade och oprofilerade inte så stor. Av de 
profilerade objekten är 54% akut skadade 
medan motsvarande siffra för de oprofilerade 
är 46%, tabell 115.

Stapeldiagrammet, figur 55, visar den pro
centuella fördelningen av samtliga profilera
de och oprofilerade objekt i olika perioder 
samt de med akuta skador. De profilerade 
objekten har mest akuta skador i de flesta 
tidsperioderna utom i perioden 1750-1860.

Av samtliga 196 inventerade byggnader 
har 165 någon form av skador. Naturstensde
taljer med akuta skador finns i 115 byggna
der. Om man jämför de olika byggnadsgrup- 
perna ser man att skadornas omfattning är 
relativt likartad inom grupperna, figur 56. Av 
kyrkorna på landsbygden har 92% någon 
form av skada och 64% har akuta skador. Av 
övriga byggnader på landsbygden har 88% 
skador och 58% har akuta skador. I Örebro 
län ligger dock de flesta av dessa byggnader 
i tätorter och bör därför snarare jämföras med 
stadsmiljö. Dessutom är de flesta här, liksom

Tabell 115. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador; frekvens och ålder (jämför tabell 111).

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sm %

Profilerade 11 1 2 6 14 51 20 105 54
Oprofilerade 6 2 3 25 38 17 91 46

Summa 17 1 4 9 39 89 37 196 100
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Figur 55. Skadefrekvens relaterad till objektens bearbetningsgrad och ålder. Procentuell fördelning av 
samtliga objekt.

100%

37

Kyrkor Profan Stad
landsbygd landsbygd

■ Byggnader med akuta skador □ Alla byggnader med skador

Figur 56. Skadefrekvens relaterad till olika byggnadsgrupper: kyrkor och profan byggnader, utom slott och 
herrgårdar, på landsbygden samt stadsbebyggelse. Procentuell fördelning av antalet byggnader inom varje 
byggnads grupp.
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i städerna, från 1800- och 1900-talen. Detta 
avslöjas också i diagrammet där förhållandet 
i stadsmiljö är likartat.

De äldsta objekten med akuta skador be
står av naturstensdetaljer i de romanska kyr
korna. Oprofilerade detaljer är i regel kvader- 
murverk eller fönsteromfattningar, de profi
lerade detaljerna är oftast portaler. Från de 
fyra följande tidsperioderna finns endast ett 
mindre antal byggnader och objekt, medan 
materialet från perioderna 1860-1910 och 
1910-1940 är betydligt större. Här är det 
framför allt naturstensobjekt på byggnader i 
städerna som avses.

Fyra av städerna i Örebro län ligger inom

riksintresseområde. Här ligger mer än hälf
ten av byggnaderna med natursten. Koncen
trationen av byggnader med akuta skador 
ligger i länets centrala delar, se figur 40. Men 
eftersom det endast är enstaka byggnader 
som ligger utanför detta området är det vansk
ligt att dra någon slutsats av detta.

Den sten som har beteckningen akut ska
da behöver nödvändigtvis inte kräva omedel
bar åtgärd. För detta krävs en konservators 
bedömning. Däremot bör man vara särskilt 
observant på de objekt som har betecknats 
akut skadade och dokumentera eventuella 
förändringar. Sedan inventeringen utfördes 
har redan en del objekt åtgärdats, tabell 116.

Tabell 116. Naturstensobjekt som konserverats med bidrag från RIK 1988-1995. Örebro län.

Bveanad Objekt Ålder Konserverinesår
Askersunds landsfórsaml. V. portal, Soopska gravkoret 1637, 1670-t 1995
Edsbergs kyrka Sydportalen 1100-t 1995
Knista kyrka Sydportalen 1100-t 1995
Sköllersta kyrka 3 portaler 1200-t 1984
Sköllersta kyrka V långhus och korportaler 1250-1300 1995
Centralpalatset i Örebro 1911-1914 1993-95
Gamla krematoriet i Örebro Skorstenar,trappräcke, portal, m.m. 1993-94
Nikolaikyrk Örebro Nord- o sydportalen 1200-1300-t, 1890-t 1992
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