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The study investigates questions and considerations emerging when stone in historic buildings needs to be re-

placed. The focus is on the surface treatment of stone in sandstone façades in pre-industrial buildings. That means 

buildings constructed by traditional methods and craftsmanship without the use of modern technology.

The research issue originates from the extensive stonework that is planned for the façades of the Stockholm 

Palace. The project includes the replacement of large quantities of damaged stone to newly cut stone. This raises 

the questions about the use of modern and rational methods for surface treatment on the replacement stone. The 

purpose of the study is to investigate the demands on the stone in large scale restoration projects and to find out 

what methods for finishing are available. In order to make observations from a recent project involving vast 

amounts of newly cut sandstone the reconstruction of the Dresden Frauenkirche is investigated.

By conducting interviews with representatives from the current project at the Stockholm Palace and with per-

sons involved in the planning and execution of the reconstruction of the Dresden Frauenkirche the considerations 

that emerge from a large scale project containing sandstone façades is exemplified. Literature on traditional meth-

ods for stone finishing is studied and the various stone finishes on the Stockholm Palace and on the Dresden 

Fraunekirche is investigated. Methods and technology of the modern stone industry is examined by visiting two 

large German stone producers, in addition a small Swedish workshop is also studied.

The findings of the study indicates that important qualities of the traditional carved stone might be lost if mod-

ern machine finishing is used. Modern technology can however facilitate the shaping out of the stone. If such ra -

tional production methods is chosen it requires that the detailing of the stonework must be taken into account and  

the handwriting of the individual craftsman has to be allowed to appear in the finished result.

The conclusion of the study points to that the best result for surface treatment of sandstone on historic buildings 

is achieved through traditional methods preformed by skilled craftsmen.
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INLEDNING

Förutsättningarna för byggande har förändrats dramatiskt i och med det 
industriella byggandet och införandet av moderna material. När det gäller 
underhåll och reperationer av kulturhistoriska byggnader rekommenderas 
ofta traditionella tekniker och metoder. Men det äldre byggandets meto-
der formades av sin tids förutsättningar, i det moderna samhället har 
många tunga och farliga arbetsmoment tagits över av maskiner. Eftersom 
efterfrågan på traditionellt byggande tidvis varit låg har kunskap som ti-
digare var allmän nu blivit en knapp resurs.

Detta arbete handlar om ytbearbetning av ny sten som ska ersätta 
skadad fasadsten. Även om ämnet kan ses som en detalj, både i ett 
pågående restaureringsprojekt och i kulturvårdsarbetet i stort, så tyd-
liggör ämnet några av de svårigheter som ofta uppkommer i praktisk 
byggnadsvård. Frågan är vilket tillvägagångssätt som ska väljas då sten 
ska bytas ut i en kulturhistorisk byggnad. Ska man ta tillvara på den mo-
derna teknikens rationella och arbetsbesparande metoder eller ska man 
försöka arbeta stenen på samma sätt som då byggnaden uppfördes?

Utgångspunkten för arbetet är ett pågående projekt med underhåll av 
fasadstenen på Stockholms slott. En jämförelse görs med återuppbygg-
naden av Frauenkirche i Dresden. Studieobjekten skiljer sig åt väsentligt, 
Stockholms slott är en byggnad som har använts och underhållits konti-
nuerligt sedan den uppfördes medan Frauenkirche låg som en ruin för 
bara några år sedan. Samtidigt är det två byggnader med stora mängder 
sandsten i fasaden och de är uppförda under samma tidsperiod. De båda 
fallen som tas upp i studien har valts ut för att de är otypiska, i och med 
att de är ovanligt stora sandstensprojekt. Eftersom skalan på arbetet vid 
Stockholms slott och i ännu högre grad för Frauenkirche är så stor in-
nebär det att frågeställningen kring val av ytbearbetning ställs på sin 
spets. Samtidigt är det två byggnader med enorma symbolvärden vilket 
innebär att alla aktörer inom fältet är mobiliserade.

Ämnesvalet har gjorts i samråd med konsultföretaget Tyréns AB – av-
delningen  Kulturbyggnader.  Tyréns är delaktiga i program- och projek-
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teringsarbetet vid Stockholms slott och frågan om val av ytbearbetnings-
metod har aktualiserats i det pågående projektet.

Jag har själv tidigare arbetat med stensättning, ett yrke som har flera 
beröringspunkter med stenhuggning. Ur det perspektivet värdesätter jag 
hantverket samtidigt som att  jag anser att  moderna, rationella metoder 
som sparar tid, pengar och arbete måste övervägas vid alla typer av arbe-
ten.

SYFTE
Stockholms slotts fasader står inför omfattande stenarbeten. Bedöm-
ningen är att såväl den kalcitbundna gotländska sandstenen som den 
kvartsbundna Roslagssandstenen i många fall har så stora skador att det 
är aktuellt att ersätta den befintliga stenen med nyhuggen sten. Eftersom 
det handlar om stora kvantiteter av skadad fasadsten är det av intresse att 
undersöka hur ersättningsstenen kan ytbearbetas med moderna och ratio-
nella metoder. Syftet med arbetet är att undersöka vilka krav som ställs 
på fasadstenen vid ett storskaligt restaureringsprojekt samt vilka bearbet-
ningsmetoder som finns tillgängliga.

PROBLEMFORMULERING
Hur kan den nyhuggna ersättningsstenen vid kulturhistoriska byggnader 
ytbearbetas så att de arkitektoniska, hantverksmässiga, tekniska och 
kulturvårdande intressena tillfredsställs? Vad är möjligt med avseende på 
tillgång till teknik och hantverkare?

MATERIAL & METOD
För att sätta in det aktuella arbetet i ett större sammanhang genomförs en 
studie av forskningsläget inom kulturvård med fokus på monumentala 
byggnader i Sverige. Dessutom studeras litteratur om äldre ytbearbet-
ningsmetoder av fasadsten. Några rekommendationer kring stenbyte vid 
kulturhistoriska byggnader tas upp för att visa på olika resonemang kring 
genomförandet.

Genom att genomföra kvalitativa intervjuer med slottsarkitekt, för-
valtare, byggnadsantikvarie och stenkonsult som alla är inblandade i ar-
betet med Stockholms slotts fasader exemplifieras vilka avvägningar som 
är aktuella vid planeringen av ett större projekt med fasadsten. Resultatet 
av intervjuerna utgör sedan bakgrund till den övriga studien.
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En undersökning av ett avslutat restaureringsobjekt där stora mängder 
ny fasadsten har hanterats studerar hur man i det aktuella fallet har löst 
avvägningarna i problemformuleringen. Återuppbyggnaden av Frauen-
kirche i Dresden har valts ut eftersom det handlar om ett nyligen genom-
fört projekt där enorma mängder fasadsten har tagits fram för att kom-
plettera den ursprungliga stenen. Studien handlar dels om kvalitativa in-
tervjuer med personer som arbetat med planeringen och genomförandet 
av återuppbyggnaden och dels om att observera och dokumentera det fär-
diga resultatet.

För att studera hur sandsten till fasader kan bearbetas idag genomför-
des studiebesök dels vid en verkstad där sandsten handhuggs till ett 
pågående projekt i Stockholm och dels vid två större stenbrott i Tyskland 
där den brutna stenen även förädlas. Projektet i Stockholm är intressant 
eftersom det är en typ av sten och ytbearbetning som även förekommer 
vid Stockholms slott. Stenbrotten i Tyskland har valts ut eftersom det ena 
har levererat den mesta stenen till Frauenkirche och det andra har varit 
aktuellt som alternativ till den gotländska sandstenen, bland annat i det 
förestående projektet med Stockholms slotts fasader. De är båda exempel 
på storskalig, modern och rationell stenindustri samtidigt som de har en 
lång tradition av att bryta och bearbeta sandsten.

Intervjuerna i arbetet har enligt Trosts (2005) definition varit kvalita-
tiva intervjuer. Intervjuerna med personerna som varit involverade i arbe-
tet med Stockholms slotts fasader har innehållit en del som varit relativt 
standardiserad, det vill säga att frågorna har varit de samma vid de olika 
intervjuerna (Trost). Dessutom har de även innehållit friare samtal kring 
frågeställningarna. Övriga intervjuer var i sin helhet i låg grad standar-
diserade. Samtliga intervjuer gjordes vid personliga möten. De olika 
frågeställningar som har tagits upp vid intervjutillfällena redovisas i bila-
ga 1.

AVGRÄNSNING
Arbetet behandlar ytbearbetning av sandsten till kulturhistoriska byggna-
der från tiden före industrialismen. Det innebär att byggnaderna är 
uppförda med hantverksmässiga metoder utan tillgång till modern teknik. 
De olika bergarterna bearbetas med skilda metoder och tekniker eftersom 
de har olika egenskaper. Eftersom sandstenen ofta är mjuk och lättar-
betad blir möjligheterna och problemen något annorlunda jämfört med 
andra bergarter. Till viss del tas även processen med att bryta och förädla 
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stenen upp då den har betydelse för metodval vid ytbearbetningen. En 
djupare analys av olika restaureringsideologiska övervägningar som kan 
ha påverkan på stenarbetet ryms inte i detta arbete.

UTGÅNGSPUNKTER
Bevarandet av kulturarvet i form av byggnader måste göras genom en 
avvägning mot intressen kring brukandet och under ett ständigt pågående 
underhåll. Allt detta sker inom de rådande ekonomiska förutsättningarna. 
Anna Krus (2006) ger i Kulturarv, funktion, ekonomi: tre perspektiv på 
byggnader och deras värden ett exempel på hur en sådan avvägning kan 
gå till i praktiken.

När ett beslut har fattats om att bevara en byggnad infinner sig en 
mängd frågor. Varför ska byggnaden bevaras, vad i byggnaden ska be-
varas och hur ska byggnaden tas om hand? Mia Geijers (2007) avhand-
ling Makten över monumenten: restaurering av vasaslott 1850-2000 vi-
sar hur svaren på de frågorna har varierat kraftigt under de senaste 150 
åren. Victor Edmans (1999) avhandling En svensk restaureringstradi-
tion: tre arkitekter gestaltar 1900-talets historiesyn visar hur restaure-
ringskonsten har växt fram i Sverige i ljuset av tre dominerande arkitek-
ter, var och en med egna drag men också med stor kontinuitet. I Ett na-
tionellt kulturarv: utveckling av en professionell vård och förvaltning av  
statliga byggnadsminnen tar Geijer (2004) upp hur de aktörer som van-
ligen befinner sig i centrum för byggnadsvården, arkitekter och antikvari-
er, har genomgått en professionaliseringsprocess parallellt med föränd-
ringar i lagstiftningen och förvaltningen av kulturarvet.

Byggnadsvård kan också vara mer tillämpad och praktisk. Ingmar 
Holmström (2000) vill i Byggnadsteknik för lång livslängd: om upprepat  
underhåll, isärtagbarhet och reparerbarhet belysa hur den praktiska 
byggnadsvården i form av upprepat underhåll är själva förutsättningen 
för bevarande. Under de senaste decennierna har ett intresse för äldre 
metoder och material varit tydligt inom området. Britta Roos (2006) skri-
ver i Värdeproduktion i kulturvårdande projekt: fönsterrenoveringen vid  
Stockholms slott : en fallstudie om hur det intresset kommit till uttryck i 
ett specifikt fall.
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Stenarbete
Vad gäller litteratur om äldre metoder för stenbearbetning så finns inte så 
mycket skrivet, åtminstone inte på svenska eller engelska. Peter 
Rockwells (1993) bok The art of stoneworking: a reference guide grän-
sar till byggnadsarkeologi. Rockwell menar att den bearbetade stenen ut-
gör ett språk och boken är ett försök till att underlätta uttolkningen av 
språkets betydelse, vilket är nödvändigt för att förstå stenarbetet i äldre 
byggnader. Boken går igenom verktyg, metoder och processer vid stenar-
bete. Rockwell ger även exempel på hur dokumentation av ett objekt kan 
gå till. Äldre bearbetningsmetoder tas även upp av Borgström (1968) i 
Stenhandboken: en handbok för arkitekter och byggnadstekniker. Tord 
Andersson (1993) skriver om stenbearbetning i Hugga i sten och i Spår i  
sten berättar om vårt äldsta kulturarv (Andersson, 1996) men även till-
sammans med Lundgren i Byggnadssten: brytning och bearbetning (An-
dersson & Lundgren, 1993). Ord och begrepp inom bland annat stenbear-
betning förklaras av Rollof (1989) i Stenlexikon med kulturhistoria.

Rekommendationer för stenbyte
I English Heritage Technical Handbook Vol. 1 ger Ashurst (1988) ett 
antal allmänna råd vad gäller byte av sten. Den nya stenen ska vara så 
nära originalet som möjligt, det gäller såväl geologiskt som utseendemäs-
sigt. Den nya stenen ska även ha samma storlek och profil som den ur-
sprungliga – resultatet blir att ersättningsstenen om möjligt ska se ut som 
den ersatta stenen såg ut vid uppförandet av byggnaden. Ashurst nämner 
att ersättningsstenen kan bearbetas maskinellt för att minska handhug-
gandet. Rekommendationen kan sammanfattas som att det är den ur-
sprungliga formen och materialet som är målet med arbetet.

Ytterligare råd och rekommendationer kan hämtas från Historic buil-
ding facades: a manual for maintenance and rehabilitation av The New 
York Landmark Conservancy – ”a private, not-for-profit organization 
committed to the preservation of New York's achitectual heritage” 
(Foulks, 1997, s.ix). De faktorer som Foulks menar måste övervägas vid 
val av metod för reparation och underhåll är bland annat tillgänglighet av 
material och lämplig arbetskraft men även metodens life-cycle cost, det 
vill säga kostnaden utifrån förväntad livslängd på åtgärden. Även skalan 
på arbetet måste vägas in: 
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”it might be possible to find skilled craftspeople to do a small sand-
stone patching job when it would be impossible to find enough of  
them to patch thousands of square feet. In the latter case, cast stone 
produced in a factory might be a better alternative.” (Foulks, 1997,  
s.35)

Innebörden i citatet är alltså att (o)tillgängligheten på arbetskraft kan 
betyda att varken det ursprungliga hantverket eller materialet används. 
Resultatet blir att endast formen bevaras.

Sveriges stenindustriförbund ger i Natursten. Restaurering. (2009) råd 
för stenbyte vid restaureringsarbete. Den nya stenen ska helst komma 
från samma stenbrott som originalet, i annat fall med liknande egen-
skaper. Även ytbehuggningen bör överensstämma med den befintliga 
stenen. ”Gamla ytbearbetningstekniker som låger- och tandhuggning är 
oerhört viktiga för helhetsintrycket.” (Natursten. Restaurering. 2009, 
s.57). I de fall då det är möjligt att följa råden fullt ut, det vill säga att ur-
sprunget till den befintliga stenen i byggnaden är känt och samma 
stenbrott är i drift idag samt att rätt ytbehuggning utförs blir resultatet 
närmast en direkt kopia av originalet.
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UNDERSÖKNING

SANDSTEN
Detta avsnitt behandlar hur sandstenen bildas och vad som ger den dess 
egenskaper. Dessutom ges en översikt i hur sten bearbetas och hur den 
kan ytbehuggas.

Sandstenens geologi
I Earth: an introduction to physical geology. förlarar Tarbuck & Lutgens 
(2010) bland annat sandstenens ursprung och tillkomst. Jorden är kon-
stant utsatt för krafter som bryter ner berggrunden. Genom vittring och 
erosion blir även de högsta bergskedjorna till platta landskap. Alla 
bergarter är uppbyggda av en eller flera typer av mineraler, med det 
menas ett naturligt förekommande, icke-organiskt ämne med en 
kristallisk struktur och definerad kemisk sammansättning. De nedbry-
tande krafterna smular sönder bergarterna till allt mindre beståndsdelar. 
När mineralerna bryts ner eller inte längre förmår att hålla samman kallas 
det kemisk vittring. Bland de mineraler som är mest motståndskraftiga 
mot kemisk vittring finns gruppen fältspat och i ännu högre grad kvarts. 
Tillsammans utgör de ungefär 63% av mineralerna i jordskorpan (Tar-
buck & Lutgens, 2010, s.97).

Närbild på Roslags-
sandsten med inslag 
av något större  
kvartskristaller (de 
ljusa glasiga områ-
derna på bilden) till  
höger syns även en 
rosa mineral, antag-
ligen fältspat.
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När berggrundsfragmenten eller sedimenten har en storlek på mellan 
1/16 till 2 millimeter kallas de för sand (Tarbuck & Lutgens, 2010, 
s.203). Sandsten bildas genom att erosionen för med sig sediment som så 
småningom avsätts i exempelvis en sandstrand. Genom att sedimenten 
begravs allt djupare leder förändringen i temperatur och tryck till att sedi-
menten förstenas eller litifieras. En viktig del i bildandet av den sedi-
mentära bergarten sandsten är cementering. Med det menas att ämnen i 
vattenlösning som kalk, kisel eller järnoxid kristalliseras till nya minera-
ler i sandstenens porer, vilket bidrar till att hålla samman stenen.

Sandstenens egenskaper beror på mineralsammansättning, hur sedi-
menten har transporterats, faktorer vid litifieringen och vilket ämne som 
har cementerat stenen. Om sandstenen främst består av rundade 
kvartskorn betyder det att sedimenten har transporterats långt, vilket har 
slipat av de vassa kanterna hos fragmenten, och mindre motståndskraf-
tiga mineral har brytits ned. Om sandstenen har blivit utsatt för stort 
tryck och hög temperatur innebär det att den blir hård och kompakt för 
att till slut omvandlas till den metamorfa bergarten kvartsit. Har stenen 
cementerats med kalk blir den mer känslig för vittring än om den ce-
menteras med kisel.

Stenens färg kommer vanligen från små inslag av olika järnoxider eller 
organiska ämnen. Sandstenen har även ofta mönster från vågor, vindar, 
torksprickor eller spårfossil vilka kan ge ledtrådar till hur stenen har 
bildats och blir vackra skiftningar i stenen.

Svenska sandstenar
I Sverige har en mängd olika sandstenar brutits för att använda som 
byggnadssten. Ett exempel är Roslagssandsten som, liksom Mälar- och 
Gävlesandsten samt Älvdalskvartsit, bildades för cirka 1,3 miljarder år 
sedan. Stensorterna skiljer sig åt i färg och i omvandlingsgrad men är 
generellt sett hård kvartsbunden sandsten eller kvartsit (Löfvendahl, 
1996). Betydligt yngre är Orsa- och Övedssandsten vilka bildades, precis 
som den gotländska sandstenen, under den geologiska perioden Silur för 
cirka 400 miljoner år sedan. De kan alla vara kvarts eller kalcitbundna. 
Den gotländska sandstenen är mjuk och lättarbetad, särskilt då den ny-
ligen har brutits från stenbrottet. Den är vanligen kalcitbunden och har en 
snabb vittringstakt men har ändå använts till en mängd byggnader i Sve-
rige ända sedan medeltiden (Löfvendahl).
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STENHUGGNING
Rockwell (1993) menar att villkoren för att bearbeta sten alltid är de-
samma. Det finns ett fåtal former på verktygen som är effektiva för att 
forma sten och de verktygen förekommer över hela världen sedan lång 
tid tillbaka. Men eftersom arbetsmetoden anpassas till materialet och oli-
ka bergarter skiljer sig åt vad gäller egenskaper som exempelvis form-
barhet finns det stora lokala variationer i hur verktygen ser ut och an-
vänds. För att kunna omvandla en del av berggrunden till att bli arkitek-
tur eller skulpturell sten (Rockwell menar att det är en flytande gräns 
mellan de två) måste stenen formas genom en viss process. För att förstå 
varför sten har använts eller formats på ett visst sätt är det nödvändigt att 
se till hela processen från stenbrott och transport till bearbetning och 
organisering av arbetet.

Grunden för att bearbeta sten handlar enligt Rockwell om att ta bort 
delar från stenen man arbetar på. Man går vanligen från en grov yta till 
en allt mer jämn yta. Arbetet handlar om att metodiskt använda olika 
verktyg och tekniker för att åstadkomma det önskade resultatet. Även om 
en viss metod för att exempelvis hugga till en kvadersten inte har ändrats 
särskilt mycket sedan åtminstone medeltiden, menar Rockwell att de små 
variationerna som den enskilde stenhuggaren gör är ett uttryck för dennes 
personlighet. Andersson (1993) skriver att verktygsspåren från en enskild 
hantverkare blir likt ett fingeravtryck i stenen.

Bilden visar 
en tandmejsel  
och i det övre 
högra hörnet  
en tandhuggen 
yta. I det ned-
re vänstra 
hörnet syns 
spår efter pik-
mejsel.
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Ytbearbetning
Ett sätt att dela upp ytbearbetningen är efter hur grov den färdighuggna 
ytan är (Rockwell tar upp en annan indelning, om bearbetningen sker 
med slag eller med slipning). När stenen bryts har den en brottyta eller 
klovyta. Vanligt-
vis används en 
pikmejsel för att 
grovt forma ytan 
och ta bort 
ojämnheter. Där-
efter kan en tand-
mejsel användas 
för att ta fram den 
önskade formen. 
En bredmejsel 
kan sedan an-
vänds för att ska-
pa en slät yta. 
Önskas en ännu 
mer fin och jämn 
yta kan stenen sli-
pas och för vissa 
bergarter även poleras. De olika stegen ovan kan tillsammans kallas för 
en metod för att nå en helt slät och fin yta. Alla stegen kan också vara 
möjliga som en färdighuggen yta. 

Benämningar på behuggningen
Ett sätt att benämna en viss ytbearbetning kommer av det verktyg, enligt 
Borgström (1968) efter arbetsmetod, som sist används för att forma 
stenen. Ytan kan exempelvis kallas pikad, tandhuggen eller bredmejslad. 
Stenen kan huggas med klubba (eller slägga) och mejsel som i exemplen 
ovan. Ett annat sätt är att använda verktyget direkt mot stenen, exempel-
vis med en pikhacka, bredhacka, krysshammare eller räffelhammare.

Från vänster till höger; pikmejsel, bredmejsel,  
kantjärn, ovanpå en handslägga. Verktygen är  
avsedda att använda för hårda bergarter som 
granit.
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Bilden visar en 
bredmejsel och 
klubba för mjuka 
bergarter som 
sandsten. Klubban 
är gjord av vinyl  
istället för som ti-
digare av trä.

När det gäller sandsten görs ytbehuggningen traditionellt vanligen med 
bredmejsel. Mönstret bestäms av hur hårt man slår men framför allt av 
vinkeln på mejseln. Hålls mejseln i 90° vinkel blir spåret smalt, behugg-
ningen kallas skrädhuggning eller bredmejsling (Borgström, 1968). Om 
man istället vinklar mejseln och följer med hugget med mejselhanden 
blir resultatet ett bredare u-format spår och kallas lågerhuggning 
(Borgström). Huggningen görs i raka rader och genom att välja hur nära 
raderna med huggspår görs skapas ett mer eller mindre finrandigt möns-
ter.

Sandsten med bredmejselspår. Bilden visar olika variatio-
ner av lågerhuggning efter hårdhet på slagen. Längst till  
vänster syns spår efter dubbelslag, det vill säga att huggen 
görs ovanpå ett tidigare hugg (Jahr, 2011-01-12).
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Då huggningen inte görs i raka rader utan mer oregelbundet och mej-
selbredden framträder tydligt kallas ytbearbetningen narvhuggning 
(Borgström; Andersson, 1993). Handlaget har alltså stor betydelse för 
slutresultatet. Det krävs inte så stor kraft i slagen så arbetet är mer mono-
tont än tungt.

Gränserna mellan de olika metoderna är något flytande. Rollof (1989) 
menar att lågerhuggen innebär ett schackmönster och lågrad är en streck-
mönstrad behuggning. Enligt Borgström (1968) och Andersson (1993) 
kallas schackmönstring för fransk huggning. Det finns även en mängd 
andra olika ytbehuggningar och Borgström skriver att stenbruken kan ha 
sina egna specialbehuggningar. Det säkraste sättet att bli förstådd är nog 
att illustrera vilken ytbehuggning som avses med bild eller teckning.

Yta från Frauenkirche, Dresden. Stenen är lågerhuggen 
men mejselbredden framträder tydligt.
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Borgström menar att de ojämnheter och skiftningar som ibland är ett 
oavsiktligt resultat av den traditionella hantverksmässiga ytbehandlingen 
har stor betydelse för helhetsintrycket hos äldre byggnader.

Maskinell bearbetning
Idag görs den mesta ytbearbetningen med maskiner. Att få en helt jämn 
yta var tidigare ett svåruppnåeligt mål för stenhuggaren vilket krävde 
hårt och slitsamt arbete. Nu kan en slät yta åstadkommas med minimalt 
arbete genom att använda moderna stensågar. Stenen kan ges en mängd 
olika uttryck genom att blästras, flammas (med hjälp av en het låga), sli-
pas, poleras, krysshamras eller räffelhamras maskinellt. De moderna me-
toderna innebär att ett tidigare hårt och farligt arbete kan undvikas. Sili-
kos eller stendammslunga är en allvarlig och obotlig sjukdom orsakad av 
kvartsdamm (Arbetsmiljöverket). Det finns alltså anledning att undvika 
onödiga dammande arbetsmoment. När handverktyg används idag hand-
lar det ofta om tryckluftsdrivna hammare men med mejslar som ser ut på 
samma sätt som vid handhuggning. (Rockwell)

Bredhackad (eller bilad) yta från Frauenkirche. Spåren liknar de efter  
skrädhuggning. Bilden visar att stenarna har inte huggits i en enhetlig  
rikting, stenen till vänster har även bearbetats i en annan rikting i ut-
kanten av kvaderstenen.
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STOCKHOLMS SLOTT
Stockholms slott står inför omfattande underhållsarbeten av fasadstenen. 
En förstudie har genomförts som undersöker slottets fasadsten (Statens 
Fastighetsverk, 2009). Studien behandlar även de kulturhistoriska värde-
na hos slottet och restaureringsideologiska övervägningar som aktu-
aliserats genom projektet. För att lära mig mer om projektet och avväg-
ningarna kring stenarbetet har jag intervjuat några personer som är eller 
har varit involverade i arbetet: Andreas Heymowski – slottsarkitekt 
(2010-11-29), Mikael Traung – stenkonsult (2010-12-02), Marianne 
Johnsson – byggnadsantikvarie (2010-12-02) och Lotta Günther – för-
valtare (2011-02-04). Vid samtalen med respondenterna, vilka alla har 
medverkat i förstudien och programarbetet för det pågående projektet, 
framkommer en relativt samstämmig syn på projektet och på arbetets 
genomförande. En anledning till att man till stor del är överens kan vara 
att projektet har pågått en längre tid och frågorna har diskuterats inom 
projektgruppen. Jag har försökt sammanfatta resultatet av intervjuerna 
vilket redovisas i avsnittet nedan. Mikael Traung visade mig även ex-
empel på olika ytbehuggningar vid slottet och berättade om en pågående 
utprovning av en ytbearbetningsmetod för delar av slottets fasad.

Byggnaden
Det Stockholms slott som vi ser 
idag har fått sin utformning på 
grund av en brand i gamla slottet 
Tre kronor 1697. Branden ledde 
till att det pågående arbetet med 
att omforma det gamla slottet, 
vilket Nicodemus Tessin d.y. 
hade inlett 1692 (Bergström, 
2009), utvidgades till att innebä-
ra ett nytt omarbetat slott. Efter 
att byggandet periodvis stått still 
blev slottet färdigt för inflyttning 
först 1754. Sedan dess har 
Stockholms slott genomgått en 
mängd renoveringar och även en 
större restaurering vid sekel-
skiftet 1800 till 1900 som syf-

Stockholms slotts västra fasad mot  
yttre borggården.
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tade till att ge slottet 
sin ”tänkta” form 
(Bergström).

Slottets gestaltning 
hämtar inspiration 
från de romerska pa-
latsen (Bergström, 
2009) och italiensk 
renässansarkitektur 
(Cederlund, 1997). 
Johnsson menar att 
slottets fasader är ”en 
konsekvent tillämp-
ning av den romerska 
barockens klassiska 
formspråk.” (Johns-
son, 2009, s.34). En-
ligt Cederlund lyc-
kades Tessin föra samman de olika lånade detaljerna till en egen enhetlig 

gestaltning. Slottets placering gav 
Tessin möjlighet att ge de olika 
fasaderna skilda uttryck, men 
ändå i en sammanhållen helhet.

Enligt Bergström innebar de 
romerska palatsens formspråk 
med putsade murpartier att 
stenens användningsområde var 
arkitektoniska detaljer som ex-
empelvis fönsteromfattningar och 
listverk, vilka utfördes i gotländsk 
sandsten. Dessutom är sockelvå-
ning och fotmurar utförda i 
Roslagssandsten.
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Bild på Stockholms slotts norra fasad. Till  
höger på bilden syns hur sockeln med Roslags-
sandstenen utgör en mur i flera våningar mot  
Mynttorget.

Stockholms slott, Högvaktsflygeln.  
Den gråa stenen som utgör i stort  
sett hela fasaden är gotländsk 
sandsten.



Det pågående projektet
Följande text är en sammanfattning av de samtal som har förts med per-
soner från projektgruppen.

Arbetet med fasadstenen har pågått sedan 2007. Idag är delar av fa-
saden i så dåligt skick att bitar av sten har fallit ner. För att undvika att 
någon skadar sig har det satts upp skyddsnät på vissa delar av de mest ut-
satta fasaderna. Det finns flera anledningar till dagens situation. När det 
gäller sockeln handlar problemen framförallt om att de järnkramlor som 
Roslagssandstenen är monterad med rostar vilket sedan spränger sönder 
stenen. För den gotländska sandstenen kan det dåliga skicket möjligen 
spåras till att stenen som tidigare var bemålad enligt tidens smak miste 
sin färg vid sekelskiftet 1800-1900. En minst lika viktig orsak är den got-
ländska sandstenens geologi. Dess styrka är så att säga dess svaghet, 
stenen är lätt att forma men har en snabb vittringstakt. Under förstudien 
framkom att fasadstenen har, då det bedömts som nödvändigt, kontinuer-
ligt bytts ut mot ny sten. I vissa utsatta delar har stenen bytts ut flera 
gånger bara på 1900-talet. Under de senaste decennierna har fasadstenen 
lappats och lagats eller behandlats med olika kemiska produkter för att 
förlänga dess livslängd (konsolidering). Vid den senaste renoveringen på 
1990-talet var inställningen att göra så små ingrepp som möjligt. Nu 
finns en önskan hos förvaltaren att ta ett samlat grepp om problemet. 
Tanken är att efter det nu inledda arbetet ska inga större åtgärder behövas 
under en 50-årsperiod. Arbetet beräknas pågå under mer än tjugo år och 
den första etappen befinner sig i startgroparna.

Stenarbetet
Respondenterna vill helst använda samma sten som tidigare när det är 
möjligt men är bekymrade över de tekniska egenskaperna hos den got-
ländska sandstenen och överväger andra alternativ. Den ersättningssten 
som väljs ut bör vara så nära som möjligt i egenskaper vad gäller färg 
och lätthet att bearbeta men utan att vara lika vittringskänslig. Man vill 
gärna använda hantverksmässiga metoder med samma ytbearbetning som 
hos orginalet vid bearbetningen av den nya stenen, samtidigt som det 
finns ett intresse för maskinbearbetning för att spara pengar och arbete. 
De huggspår som hittats genom byggnadsarkeologiska undersökningar 
ska vägleda nytillverkningen. Den nya stenen ska ges det utseende som 
orginalstenen hade när byggnaden var ny. Günther menar att man vid 
slottets uppförande försökte åstadkomma ett resultat där stenarna var så 
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lika varandra som möjligt. I och med dagens situation där industriell till-
verkning har gjort det identiska till något närmast negativt är ambitionen 
något annorlunda. Målet är ”likhet men ej identiskt” (Günther, 2011-02-
04). Bearbetningen förväntas ske i tre steg, vid stenbrottet, vid entre-
prenörens mellanlager och på plats vid byggnaden.

Ytbearbetning
Det finns en mängd olika ytbehugg-
ningar representerade på Stockholms 
slotts fasader. Allt från dekorativt 
huggna ytor till maskinbearbetade ut-
bytesstenar. Ytorna är på många 
ställen kraftigt vittrade och skiljer sig 
ofta i utseende stenarna emellan. 
Traung (2010-12-02) berättar om de 
olika ytbearbetningarna på 
Stockholms slott. Den gotländska 
sandstenen är ofta lågerhuggen eller 
mer dekorativt huggen (exempelvis 
fjällhuggen). Ytorna varierar kraftigt i 
utförandet, Traung menar att det inte 
stör intrycket utan att en viss variation 
i ytorna är resultatet av olika hant-

verkares skilda metoder 
och ska snarare ses som 
en kvalité än en brist.

Sockeln utgörs av 
Roslagssandsten som har 
tagits upp och levererats 
av bönder i trakten då 
slottet byggdes. Stenen 
kilades fram i 10-15 cm 
tjocka bitar, har ett indra-
get kantslag på ovansidan 
och är något slumpmäs-
sigt planhuggen, eventu-
ellt med yxa.

Fjällhuggen gotländsk sandsten 
från Stockholms slotts västra 
fasad.

Roslagssandsten i sockeln vid Stockholms 
slott. På bilden går det att ana diagonala  
huggspår.
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Traung 
berättar att 
man testat ut 
en metod där 
ytan på 
ersättnings-
stenen be-
huggs med 
en räf-
felhammare. 
Hammaren 
är mekanisk 
men hugg-
ningen styrs 
för hand. 
Sedan görs 
kantslaget 
och sidorna 
huggs till 
färdigt mått 
med mejsel.

Metoden kan sägas vara ett försök att kombinera rationell maskinbear-
betning med ett hantverksmässigt uttryck. Det går att reglera hårdheten 
på räffelhammarens slag och Traung menar att det är en mycket bra lös-
ning för Roslagssandstenen i sockeln.

Närbild på den 
räffelhamrade  
ytan vid prov-
väggen. Bilden  
visar grunda 
och parallella  
huggspår från 
hammarhuvudet  
vilket har fyra 
skär (Traung,  
2010-12-02).

Bild på provvägg med sten som bearbetats med räf-
felhammare vid Stockholms slott. Enligt Günther (2011-
02-04) är syftet med väggen framförallt att undersöka  
alternativ till Roslagssandstenen.
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Sammanfattning
Projektet behöver ta ställning till flera avvägningar. Exempelvis menas 
att Stockholms slott delvis karaktäriseras av omsorg om detaljer, även på 
ställen där ögat inte ser. Hantverket och hantverksmässigheten nämns 
som en viktig del av byggnaden. Samtidigt finns en öppenhet för att an-
vända maskinbearbetning om det ger ett likvärdigt resultat. Man vill nå 
ett enhetligt resultat samtidigt som den nya stenen ska formas i nyskick. 
Men stenen i Stockholms slotts fasader är idag allt annat enhetlig. Det 
betyder att man måste göra en avvägning mellan att anpassa stenen mot 
de närliggande ytorna och att hugga stenen i nyskick. Även om inte eko-
nomin var i fokus för mina frågor så märks det i svaren att man tar hän-
syn till de ekonomiska förutsättningarna för projektet.

Ett annat problem som projektet ställs inför handlar om arbetets utfö-
rande.

”Vad beträffar stenhuggare råder idag en mycket stor brist på ut-
bildade hantverkare och erfarna montörer. Kompetensutbyte med 
andra länder kommer att krävas för att lära upp arbetskraft.”  
(Statens Fastighetsverk, 2009, s.5).

Det finns alltså möjligen brist på såväl inhemsk sten som stenhuggare 
till Stockholms slotts fasader. Enligt Günther (2011-02-04) förväntas 
bristen på inhemsk stenkompetens inte innebära något problem för pro-
jektet. Sammanfattningsvis handlar intressena om att genom att använda 
rationella metoder tillsammans med traditionellt hantverk åstadkomma 
ett tekniskt hållbart och enhetligt slutresultat som tar tillvara byggnadens 
kvalitéer i detaljutförandet och hantverksmässigheten. 
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STENBEARBETNING IDAG
Avsnittet syftar till att ge exempel på vilka metoder och tekniker som 
finns tillgängliga hos stora stenproducenter. Jag har besökt och intervjuat 
två stenleverantörer i Tyskland samt observerat vissa av deras produk-
tionsanläggningar. De är exempel på hur sten framställs i en industriell 
process hos stora producenter med en omfattande maskinpark. De båda 
tyska stenproducenterna använder till stor del liknande metoder för sten-
bearbetning och de redovisas därför parallellt. Dessutom har jag träffat 
en svensk hantverkare och observerat hur stenen bearbetas till ett pågåen-
de projekt för en kulturhistorisk byggnad i en mindre verkstad i Sverige.

Sächsische Sandsteinwerke
Sächsische Sandsteinwerke har sitt huvudkontor i Pirna strax utanför 
Dresden. Jag väntar på mitt möte i ett tomt konferensrum. I rummet finns 
provytor utställda av den nästan gyllene sandstenen, på väggarna hänger 
bilder från företagets stenbrott. Produktionschefen Uwe Jahr kommer in 
rummet och slår genast upp varsin kopp kaffe ur en termos på bordet. Vi 
pratar om företagets roll i projektet med återuppbyggnaden av Frauenkir-
che i Dresden. Därefter åker vi iväg några kilometer till den största sten-
verkstaden för att titta på stenen och produktionsmetoderna.

Elbsandsteingebirge eller Elbsandstensbergen ligger vid gränsen mel-
lan Tyskland och Tjeckien. Området hade tidigare över 640 stenbrott 
(Jahr, 2011-01-12). Sächsische Sandsteinwerke driver idag sex av de åtta 
stenbrott som är öppna i området. Man bryter tre olika typer av Elbsand-
sten – Cottaer, Postaer och Reinhardtsdorfer. De bildades alla under den 
geologiska perioden Yngre krita för ungefär 90 miljoner år sedan. Samt-
liga stentyper är kvartsbunden sandsten men de skiljer sig åt i hårdhet 
och färg. Den nybrytna cottaerstenen är mjuk och lättarbetad. Den går att 
snida med en mejsel eller kniv, precis som den gotländska sandstenen.

Oberkirchener Sandsteinbrüche
Obernkirchen ligger mellan Minden och Hannover i västra Tyskland. 
Mathias Walter (VD) och Klaus Köster (ägare) hämtar mig på stationen i 
Stadthagen med en svart Mercedes jeep. Vi åker på hala istäckta vägar 
till stenbrottet. Eftersom man har hittat spårfossil från dinosaurier vid 
stenbrottet har det nyligen gjorts iordning en plats där besökare kan se 
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fossilen och brottet. Vi slirar vidare nerför berget genom skogen till verk-
staden där de brutna stenblocken delas upp i mindre mer hanterliga bitar, 
runt maskinhallen ligger väldiga upplag av sandstensblock. Till sist åker 
vi till huvudkontoret där även huvuddelen av produktionen utförs.

Obernkirchen 
stenbrott. På 
bilden syns 
spårfossil från 
en dinosaurie.  
Det går även 
att se 
sprickorna i  
berggrunden 
vilka  
underlättar  
brytningen av 
stenen.

Obernkirchen har mycket lång tradition av att bryta och bearbeta sand-
sten. Oberkirchener Sandsteinbrüche har ett stenbrott på en plats där sten 
har brutits under 1000 år. Sandstenen bildades under den geologiska 
perioden Äldre krita för ca 140 miljoner sedan. Walter och Köster (2011-
01-13) menar att stenen är av samma kvalité genom hela brottet. Ef-
tersom berggrunden har spruckit upp under bergskedjebildandet ligger 
stenen i block och brytningen sker genom att lastmaskiner lösgör 
stenblocken. Oberkirchensandstenen är kvartsbunden. Den är hård, kom-
pakt och homogen vilket gör den lättarbetad eftersom den är förutsägbar.
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Process & metod
Båda producenterna 
har hela processen i 
egen regi, från bryt-
ning av stenen och 
maskinbearbetning 
till bild- och stenhug-
gare. Jahr (2011-01-
12) berättar att man 
har både sten- och 
bildhuggarutbildning 
i Tyskland. Jahr har 
själv en bakgrund 
som mästare. Walter 
menar att man har 
kvar samma system i 
Oberkirchen med 
mästare och lärlingar 
som existerat i hundratals år. De båda stenproducenterna har välutrustade 
maskinparker och hjälpmedel för att underlätta arbetet. Vid Sächsische 
Sandsteinwerke använde stenhuggarna frisklufthjälmar vid dammande 

arbeten (man bearbe-
tade stenen i bås ut-
omhus) och hos Ober-
kirchener Sandste-
inbrüche var utsugar 
monterade vid arbets-
platserna.

När det gäller ytbear-
betning av sten till hi-
storiska byggnader är 
lågerhuggning för hand 
det normala. Jahr berät-
tar att det är möjligt att 
ta fram en lågerhuggen 
yta genom att fräsa 
stenen med en profil. 

Stenhuggare på Sächsische Sandsteinwerke  
som bearbetar sandsten med handhållet elverk-
tyg iklädd en friskluftshjälm.

Bilden visar en handarbetad lågerhuggen 
provyta av Oberkirchen sten. Raderna eller  
rillorna är något ojämna och inte helt  
parallella.
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Sten läggs på en 
bana och fräsningen 
programmeras och 
sköter sig själv (me-
toden passar inte för 
små ytor). Resulta-
tet blir inte lika bra 
som det handarbe-
tade enligt Jahr. 
Ytan blir livlös och 
hård. Det blir mer 
som betong än na-
tursten menar Jahr 
och säger att till hi-
storiska byggnader 
är de gamla meto-
derna bäst. Walter 

och Köster är till en början helt avvisande till maskinell ytbearbetning av 
sten till historiska byggnader, trots att det finns alternativ. De visar flera 
möjligheter till maskin-
bearbetade ytor. 
Lågerhuggning med 
smala eller breda rillor 
och en behuggning med 
räffelhammare som ger 
ett mindre perfekt 
resultat. Räffelham-
maren står inte still utan 
skakar något vilket gör 
att ytan ser mer ”handar-
betad” ut. Även om jag 
inte såg mer än en pro-
vyta är min bedömning 
att en större yta antag-
ligen blir enformig och 
livlös.

Maskinbearbetade kannelyrer på sandsten från 
Sächsische Sandsteinwerke. Formerna är mycket  
exakta och vassa.

Maskinbearbetad lågerhuggning eller  
lågerfräsning från Oberkirchen. Rillorna är  
exakt parallella och jämna i djupled.

26



Idag görs det normalt 
inga större lågerhuggna 
ytor hos Oberkirchener 
Sandsteinbrüche, även 
om man betonar att det 
är möjligt. Anledningen 
är dels kostnaden men 
framför allt att det är ett 
monotomt och slitsamt 
arbete. Walter och Kös-
ter betonar att det bästa 
alternativet för historiska 
byggnader är den tradi-
tionella metoden med 
handhuggning. Säch-
sische Sandsteinwerke 
producerade stora mäng-
der sten till Frauenkirche 
i Dresden (se nedan). 
Jahr berättar att man 
klarar av att lågerbehug-
ga sten med en mycket 
imponerande hastighet.

Walter och Köster vi-
sar hur man tar moderna maskiner till hjälp för att ta fram former, för en-
staka objekt är det snabbare att arbeta helt för hand. På ritningen är varje 
individuell sten måttsatt. För avancerade former så tillverkar man en 
schablon utifrån det färdiga måttet. Sedan programmeras en såg för att 
såga fram formen men man lämnar en del stenmaterial kvar som sedan 
huggs bort för hand efter det att den färdiga formen ritats på stenen med 
hjälp av schablonen.

Provyta från Oberkirchen på en variant av  
maskinbearbetning vilken ska försöka efter-
likna handarbetad lågerhuggning. Metoden 
kan benämnas som lågerhamrad, på bilden 
visas även räffelhammarens profil.
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Exempel på hur maskiner an-
vänds för att underlätta  
handhuggningen. Bilden vi-
sar ett ämne där formen till  
ett masverk har sågats fram. 
Dessutom har kärnborr an-
vänts i stenens centrum.

Färdighugget masverk. Bilden är, precis som den ovan på 
den ofärdiga stenen, från Obernkirchen.
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Rommys Stenarbeten
Rommy Resch har en verkstad för stenbearbetning i Vallentuna utanför 
Stockholm. Vi sätter oss för en pratstund i fikarummet som också fun-
gerar som kontor. Rommy diskar ur en mugg och vi fikar vid ett bord 
täckt av ritningar. Verkstaden är fylld med maskiner, verktyg och 
stenämnen. Ljudnivån är hög, vid besökstillfället skivas block av 
Roslagssandsten till Norrbro i Stockholm.

Process & metod
Rommy har ett uppdrag till Hamnentreprenaden att ta fram ersättnings-

sten till valven under Norrbro. Den befintliga Roslagssandstenen var 
lågerhuggen och Rommy valde en metod för att efterlikna den äldre be-
huggningen. Metoden innebär att stenen först sågas i rätt tjocklek. Ef-
tersom Roslagssandsten inte bryts i stenbrott utan grävs upp i jorden är 
utgångspunkten en sten som är avrundad av naturen. Stenens runda for-
mer gör att stora delar inte kan formas till de fyrkantiga kvaderstenar 
som är arbetets slutresultat. Det innebär enligt Rommy (2010-12-20) att 
uppskattningsvis 40 % av stenen blir spill. Eftersom stenen blir helt slät 
av sågningen ruggas ytan upp genom att krysshamras. Därefter huggs 

Till vänster på bilden sågas block av sandsten upp till skivor. Till  
höger ligger råämnet, jordsten av Roslagssandsten.
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stenen med bredmejsel i parallella spår (lågerhuggning). När stenen är 
färdig huggen sågas den upp med det färdiga måttet i höjdled. Stenen le-
vereras i fallande längder och kapas vid behov innan montage. För att 
inte kanterna på stenen ska skadas så bryts (eller dövas) kanterna med 
rondell. Genom att göra behuggningen före tillkapningen underlättas ar-
betet och man undviker att stenen flisar.

Rommy undersökte även möjligheten att bearbeta stenen mer maski-
nellt. En metod skulle innebära att datorstyrt fräsa stenen med hjälp av en 
profil. För att få ett slutresultat som bättre liknade den befintliga stenen 
skulle den frästa stenen kunna blästras. Metoden valdes bort eftersom 
resultatet antogs se alltför maskinellt ut och för att sandstenen snabbt sli-
ter ut profilerna.

Eftersom stendamm är mycket skadligt att andas in krävs att man an-
vänder antingen skyddsmask eller friskluftshjälm vid arbete inomhus. 
Det är lätt att det slarvas med att använda skyddutrustning och Rommy 
har satsat på att skapa en god arbetsmiljö genom att installera en vatten-
vägg i sin verkstad. Det är ett system med fläktar som suger in den dam-
miga luften genom rinnande vatten. På det sättet går det enligt Rommy 
att arbeta inomhus utan andningsskydd.

Bilden visar en lågerhuggen yta till vänster, krysshamrad yta i  
mitten och till höger en sågad yta.
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Sammanfattning
Som framgår ovan är huggningen endast en liten del av arbetet, för att 
bedöma tidsåtgång och ergonomi krävs att man studerar hela processen 
från stenbrott till färdig sten. Det innebär att effektivisering och bra ar-
betsmiljö skapas bland annat genom att lokalen anpassas till uppgiften.

Vad gäller val av ytbearbetning är det tydligt att det gamla hantverket 
fortfarande upprätthålls hos de tyska stenproducenterna. Man kombinerar 
modern, datorstyrd maskinbearbetning med traditionell handbehuggning. 
Generellt innebär mer komplicerade former mer handarbete. Men även 
vid ytbehuggning av plana löpstensytor förespråkas handhuggning för att 
åstadkomma en lämplig yta när det gäller sten till kulturhistoriska bygg-
nader. Samma resonemang framkom vid besöket hos Rommys Stenarbe-
ten.

Sächsische Sandsteinwerke och Oberkirchener Sandsteinbrüche har an-
passat sina lokaler och maskiner, de har tillgång till mycket skickliga 
hantverkare som är specialiserade på den sandsten som man bryter. Rom-
my gör många andra typer av stenarbeten och har tagit fram en metod för 
just det aktuella projektet. Att de tre olika studieobjekten ändå använder 
liknande metoder och har liknade resonemang beror eventuellt på att det 
inte finns så många sätt att bearbeta sten på.

Bilden visar vattenväggen som renar luften i verk-
staden. Dammande uppgifter som krysshamring görs  
nära vattenväggen. Krysshammaren som syns till  
vänster är pneumatisk och monterad på en ställning 
för att underlätta arbetet.
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DRESDEN FRAUENKIRCHE
Frauenkirche ödelades under andra världskrigets bombningar. I nästan 
femtio år låg vad som återstod av kyrkan som en påminnelse om kriget. 
Nyligen förvandlades stenhögen till en mäktig byggnad i sandsten. 
Återuppbyggnaden är ett av de största projekten vad gäller sandstens 
byggnader under senare år vilket gör den till en intressant projekt i sig 
själv, men även som en jämförelse till arbetet med Stockholms slotts fa-
sader. För att undersöka hur man genomförde stenarbetet intervjuade jag 
två personer som deltagit i arbetet med planering och beslutsfattning vid 
återuppbyggnaden. De färdiga resultatet studerades, särskilt de olika yt-
behuggningarna vilka diskuterades med Uwe Jahr på Sächsische Sand-
steinwerke.

Byggnaden

I The Frauenkirche in Dresden: history and rebuilding skriver Friedrich 
(2005) om byggnadens tillkomst och betydelse. Kyrkan ritades av Ge-
orge Bähr och byggdes mellan 1726 och 1743. Det slutgiltiga utförandet 
är ett resultat av en process med flera alternativa förslag. Tanken med 
byggnaden var att rymma många besökare och att utnyttja den begrän-

Bild på den återuppbyggda Frauenkirche.
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sade tomten utan att ta för stor plats och skymma andra märkesbyggnader 
i närheten. Frauenkirche uppfördes helt i sandsten från regionen. I det 
förslag som till slut godkändes var kupolen en träkonstruktion klädd med 
koppar. För att sänka kostnaderna men också för att ge byggnaden en ge-
staltning av en stenmonolit blev även kupolen utförd i sandsten.

Frauenkirche uppfördes som en protestantisk barock kyrka. Utform-
ningen handlar om att visa tyngd och stabilitet men även om att framkal-
la känslor hos besökaren. ”The building in its entirety can be regarded as 
the preaching of the Lutheran faith in stone, as had been intended by its 
creators.” (Friedrich, 2005, s.41). Byggnaden var en självklar del av reli-
gionsutövandet där även formen hade stor betydelse. Centralkyrkan rym-
mer en korsformad plan inom en rektangel. ”Bähr and the theoreticians 
on church building of that time saw in the central building the ideal form 
for the Christian community gathered around God's word.” (Friedrich, 
2005, s.41) Formen var alltså en viktig symbol, både för församlingens 
enhet men även för att möjliggöra en gudtjänst där predikan av Ordet var 
det centrala. Även musiken gavs en viktig plats i byggnaden med en 
enorm orgel placerad ovanför altaret.

Efter att ha stått i mer än tvåhundra år och genomgått flera strukturella 
förstärkningar och reparationer förstördes Frauenkirche den 15 februari 
1945 som ett resultat av de allierades bombningar av Dresden. Den rase-
rade kyrkan lämnades som ett monument över kriget. Planer på en 
återuppbyggnad hade legat och pyrt men inte förrän Tysklands återfö-
renande kom diskussionen igång på allvar. Några enskilda Dresdenbor 
tog 1990 ett initiativ till att återuppbygga kyrkan. Förslaget mötte till en 
början motstånd, bland annat från personer inom kulturvårdssektorn vil-
ka menade att ruinen hade ett skyddsvärde och en återuppbyggnad skulle 
innebära förfalskning av historien. Mängder av människor sympatiserade 
dock med projektet och arbetet gick vidare. Byggnadsarbetet inleddes 
med att dokumentera och röja undan resterna av den gamla kyrkan under 
1993. En ny version av Frauenkirche stod färdig 2005.
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Återuppbyggnad
Uwe Kind arbetar på IPRO Dresden, Planungs- und Ingenieuraktieng-
esellschaft som arkitekt och projektledare och var under tioårs tid in-
volverad i återuppbyggnaden av Frauenkirche. IPRO Dresden hade bland 
annat ansvaret för den övergripande planeringen av projektet. Thomas 
Gottschlich arbetar för byggherren, idag förvaltaren – Stiftung Frauenkir-
che, som chefsarkitekt. Han ingick i en grupp av arkitekter (bland annat 
tillsammans med Uwe Kind) som ansvarade för gestaltningen av kyrkan. 
De hade alla sina egna utgångspunkter och fokus och Gottschlich försök-
te samla åsikterna och idéerna i enlighet med projektets mål. Enligt 
Gottschlich (2011-01-11) ville man bygga upp kyrkan som den en gång 
var men med en nutida anpassning. Att återskapa originalet var omöjligt 
men man ville nå så nära som möjligt. Alla detaljer skulle samverka till 
en fungerade enhet för att skapa effekten av en barockbyggnad. Kind 
(2011-01-11) säger att man byggde upp kyrkan som en ”arkeologisk 
återuppbyggnad”. Den principen uttrycks i de riktlinjer för arbetet som 
formulerades av Stiftelsen Frauenkirche 1995. Man ville bygga upp kyr-
kan så nära originalet som möjligt med hjälp av originalritningarna, tra-
ditionellt hantverk och den senaste teknologin. (Friedrich, 2005, s.76) 
Återuppbyggnaden av Frauenkirche var till 80% finansierad genom do-
nationer och kostnaden var 160 miljoner Euro. Gottschlich säger att det 
var viktigt att göra det som behövdes för att få det rätt men till det bästa 
möjliga priset. 

Både Gottschlich och Kind menar att det finns en levande tradition i 
Tyskland av äldre byggnadsteknik. Det är inte heller helt ovanligt med 
återuppbyggda monument i det krigsdrabbade landet, men Kind menar 
att arbetet med Frauenkirche är speciellt med tanke på de höga ambitio-
nerna som uttrycks i begreppet arkeologisk återuppbyggnad. Genom att 
samma material fanns tillgängligt och hantverkstraditionerna var vid liv 
handlade en stor del av utmaningen om att sammanställa all den tillgäng-
liga dokumentationen och översätta den till bästa möjliga modell över 
kyrkan. Man tycks inte heller ha haft så snäva ekonomiska begräns-
ningar, de höga ambitionerna verkar ha vägt tyngre än krav på att hålla 
ner kostnaderna. Att använda något annat än den ursprungliga tekniken 
för att ytbearbeta stenen var aldrig aktuellt.
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Frauenkirche 
med domen 
av sandsten.

Det fanns under byggprocessen en diskussion om att ersätta sandstenen 
i domen mot betong klädd med panelsten av sandsten. Till slut valdes 
den ursprungliga lösningen med kvaderstenar av sandsten då den ansågs 
vara tekniskt överlägsen. På flera andra ställen gjordes kompromisser 
och nya inslag infogades i byggnaden. Bland annat gjordes handi-
kappsanpassning, modern uppvärmning och ventilation installerades, 
träläktarna ersattes av brandsäkerhetskrav med stålkonstruktioner som 
kläddes med trä och stuck. En armerad betongring som ska motverka de 
horisontala tryckkrafterna från domen sattes in i murväggen. (Kind)

Bilden visar in-
sidan av Frau-
enkirche med 
läktare i flera 
våningar och 
de bärande pe-
larna.
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Återuppbyggnaden kan sammanfattas som ett modernt projekt i plane-
ring, statikberäkning och tekniska installationer, samtidigt fanns en vilja 
att återskapa den gamla byggnaden så långt som möjligt vilket innebar att 
man genomförde stora delar av själva byggandet med traditionella meto-
der.

Stenarbetet
Frauenkirche är uppbyggd av 
cirka 28 000 m³ sandsten. Stora 
ansträngningar gjordes för att 
integrera den gamla stenen i den 
nya byggnaden, cirka 43% av 
byggnaden består av historisk 
sten. (IPRO Dresden) Ambitio-
nen var att om möjligt placera 
de återanvända stenarna på sin 
ursprungliga plats. Enorma 
mängder ny sten bröts av Säch-
sische Sandsteinwerke till Frau-
enkirche, enligt Jahr (2011-01-
12) togs nästan all sten till 
återuppbyggnaden från företa-
gets stenbrott. Jahr berättar att 
man på Sächsische Sandste-
inwerke bryter tre typer av 
sandsten, alla med olika varia-
tioner och stenen valdes ut efter 

färg och egenskaper för skilda ändamål. För kritiska delar som de bä-
rande kolumnerna inne i kyrkan 
gjordes särskilda noggranna tes-
ter och kvalitetskontroll av sten-
materialet. (Jahr; Kind, 2011-01-
11)

Överst nyhuggen sten som 
lågerhuggits för att matcha den 
gamla stenen underst.

Bilden visar den mörka äldre stenen 
i  koret som var den del av kyrkan 
som hade klarat kollapsen bäst.
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Kind berättar att en 3D-modell gjordes av kyrkan utifrån tillgängliga 
ritningar, bilder, fotografier och vad som återstod av byggnaden. 
Modellen användes sedan bland annat till att ta fram ritningar för indi-
viduella byggstenar. Stenarna sågades fram ur stenblock som blivit god-
kända ur kvalitetssynpunkt. Därefter behöggs ytan med den ursprungliga 
stenen som förlaga. Även sidorna behöggs för att bruket skulle ges möj-
lighet att fästa. Mer komplicerade former som profiler skapades genom 
att en förlaga togs fram ur 3D-modellen och stenen behöggs sedan med 
förlagan som mall (Kind). Konstnärligt gestaltad sten arbetades fram 
genom ritningar som gjordes med fotografier som utgångspunkt, därefter 
gjordes en modell i lera som granskades och ändrades innan det slut-
giltiga resultatet i gips tillverkades. Först därefter översattes formerna till 
sandsten. Enligt Gottschlich en mycket dyr och långsam process.

Gottschlich berättar att stenhuggarna uppmanades att låta sin 
”handstil” vara synlig i resultatet. Detta eftersom man under arbetet med 
att ta hand om den raserade stenen upptäckt att en viktig egenskap hos 
stenen var att den var individuellt arbetad. Att inte försöka skapa ett 
standardiserat resultat var till en början ovant för hantverkarna enligt 
Gottschlich. Samtidigt fanns det krav på att stenen skulle vara strukturellt 

Konstnärligt arbetad konsol av sandsten invändigt från  
Frauenkirche.
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perfekt med exakta mått och den färdighuggna stenen kontrollmättes och 
genomgick kvalitetskontroll.

Till vänster en bilyxa eller bredhacka från Sächsische Sandsteinwerke 
som användes vid ytbearbetningen av kvaderstenarna till Frauenkirche.

Den lågerhuggna ytan är det vanligaste i Sachen enligt Jahr. I Frauen-
kirche dominerar den bredhackade (eller bilade) ytan i fasaden. Vid ent-
réerna och detaljer som fönsteromfattningar och pilastrar lågerhöggs 
stenen med bredmejsel, i sockeln med dubbelslag till ett grövre mönster 
(Jahr, 2011-01-12). Borgström (1968) menar att ytbehandlingen används 
för att understryka formerna inom bland annat barockarkitektur.

Bilden visar 
programmet  
med olika ytbe-
huggningar på 
Frauenkirche.  
Sockeln har en 
grövre behugg-
ning, ovanför  
lågerhuggen 
sten vilket åter-
kommer i delar 
som ska fram-
hävas hos bygg-
naden. Kornischen är slipad och kvaderstenen överst är bredhackad.
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Kvaderstenarna höggs med bilyxa på frontsidan, sidorna höggs med 
spetsmejsel (pikmejsel). Kanterna höggs med slagjärn (kantjärn) för att 
åstadkomma ett grövre utseende, enligt Jahr på arkitektens direkta upp-
maning.

Tandhuggning 
används vanligen 
inte för ytbehugg-
ning, mer för att 
grovt ta fram for-
mer. (Jahr; Walter, 
2011-01-13; 
Rockwell, 1993) 
Frauenkirche har på 
undersidan av ku-
polen exempel på 
tandhuggna ytor. 
De är till största 
delen överputsade 
men man har sparat 
några ytor för att 
visa upp utförandet och konstruktionen av kupolen.

Jahr menar att färgen på den gamla stenen kommer sig av tidigare luft-
föroreningar (bland annat efter eldning av brunkol) och eftersom luften 
nu är betydligt renare kommer den nya stenen inte få samma färg. Den 
kommer i stället blir ”patinerad” med en något grönaktig ton.

Sammanfattning
Det samlade intrycket av Frauenkirche är att genom att investera en 
mängd pengar, tid, arbete och engagemang så har man nått ett mycket 
imponerande resultat. Vad gäller stenarbetet har man lyckats undvika att 
ge intrycket av en kall och ny byggnad. Avgörande för resultatet har varit 
uppmaningarna till hantverkarna att låta sitt individuella arbete göra av-
tryck parallellt med hårda kvalitetskontroller. En omsorg om detaljer är 
tydlig, man har försökt att hela tiden få de nya ytorna att matcha de gam-
la.

Två viktiga detaljer i utförandet har haft stor betydelse, dels att kvader-
stenarna har handhuggits i ytterkanterna vilket motverkar ett sterilt ut-
tryck och dels att man har fogat stenen ända ut i liv med ytan. Om en 

Tandhuggen yta från insidan av kupolen på 
Frauenkirche.

39



djupare fog hade valts skulle den nya maskinsågade stenens form fram-
träda betydligt tydligare.

Bilden visar 
kvadersten 
från Frauen-
kirche.  
Kanten är  
handhuggen 
och ytan är  
bearbetad nå-
got oregel-
bundet vilket  
ger ett mer  
levande ut-
tryck.

En annan viktig faktor är byggnadens arkitektur, eftersom det är en ba-
rockkyrka är fasaden full av liv. Fasaden är uppbruten i en mängd småy-
tor bland annat av framskjutande pilastrar och flera entréer. Man har 
även hjälp av stenens varma ton och 
färgskiftningar.

Beslutet att försöka använda så 
mycket av den gamla stenen som 
möjligt var ett känslomässigt beslut 
och det fläckiga mönstret innebär en 
byggnad som visar upp sina sår från 
historien. Konsekvensen är att det 
perfekta inte är målet utan en bygg-
nad som är en fortsättning av or-
ginalet. Att den nya stenen aldrig 
kommer få samma färg som den 
gamla betyder att byggnaden 
kommer vara ett monument över 
den tid som raserade den såväl som 
över den tid som återuppbyggde 
den. Fläckig yta med gammal och ny 

sten på ett av många välvda 
partier på Frauenkirches fasad.
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AVSLUTANDE DISKUSSION

Undersökningen pekar på att det bästa resultatet för ytbearbetning av 
sandsten till kulturhistoriska byggnader nås genom att traditionella meto-
der utförs av kunniga hantverkare.

Lärdomar från Frauenkirche
Exemplet från Dredens Frauenkirche stödjer viktiga delar av det resone-
mang som framkommit ur samtalen med personer från projektgruppen 
kring arbetet med Stockholms slotts fasader. En hög ambition, omsorg 
om detaljerna och respekt för det gamla hantverket är avgörande för 
såväl Stockholms slott som för Frauenkirche. Gottschlich (2011-01-11) 
betonar att endast kunnandet till att utföra ett arbete inte garanterar ett 
slutresultat där delarna samverkar till en fungerande enhet. Ett viktigt ex-
empel är beslutet att låta hantverkarnas handstil framträda i stenarbetet 
vid Frauenkirche. Ett liknade resonemang kom fram vid intervjun med 
Traung (2010-12-02), medverkande i projektgruppen som stenkonsult. 
Det skulle antagligen vara önskvärt att en sådan uppmaning togs med i 
föreskrifterna för utförandet av arbeten med kulturhistoriska byggnader. 
En annan faktor som måste vägas in är hur det samlade intrycket blir av 
att ny och gammal sten blandas. Vid Frauenkirche var målet inte främst 
att få den nya stenen att likna den gamla i färg. Det var istället viktigt att 
använda så mycket som möjligt av orginalstenen, det fläckiga resultatet 
kan sägas bli till en kvalité genom att historien visas i den nya bygg-
naden.

Metodval
Lösningen som testats för Roslagssandstenen vid Stockholms slotts fasa-
der är ett intressant exempel på hur ytbehuggning kan rationaliseras. Mitt 
intryck av provytan är att det är en intressant metod som antagligen kan 
utvecklas vidare. Bland annat skulle olika hammarhuvuden betyda möj-
lighet till skilda uttryck hos den bearbetade ytan. Ett problem blir annars 
att stora mängder sten kommer att ges ett liknande utseende. Provytan 
vid slottet ska kanske inte bedömas som ett färdig fasad. Svårigheten 
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handlar om att ge liv åt en perfekt plan sten. Det är svårt att bortse från 
intrycket att det handlar om sågad sten som endast ruggats upp med räf-
felhammaren. Om stora mängder sten sågas till rätt mått för att sedan 
handarbetas på ytan är det lätt att resultatet ser sterilt ut. Resch (2010-12-
20) menar att det är svårt att gå från en slät sågad yta till en ojämn yta. 
En fasad med stora släta partier och med sten tillkapad i exakta mått 
kommer antagligen att se modern ut även om ytan är handbehuggen.

Frauenkirche var ett speciellt projekt, efter att jag har pratat med ett 
antal personer inblandade i byggprocessen får jag intrycket att det var 
självklart att använda traditionella metoder för stenbearbetning. Det är 
något av en icke-fråga. I Sverige tycks det finnas en annan inställning, 
där måste valet motiveras och vägas mot andra lösningar. Det är viktigt 
att alla sådana avvägningar görs tidigt i planeringsarbetet och de val som 
görs motiveras och konsekvenserna för funktion, ekonomi och kulturarv 
vägs samman. Krus (2006) har försökt ta fram ett verktyg för att göra en 
sådan utvärdering. När det gäller ytbearbetning är funktionen densamma 

Fundament till statyn Löwenkämpfer vid Altes Museum i  
Berlin. Troligen var avsikten vid uppförandet att åstadkom-
ma en så jämn yta på stenen som möjligt. Ljuset avslöjar  
ojämnheter och struktur vilket ger stenen karaktär, något  
som kan saknas på ytor som tas fram med maskinella meto-
der.

42



vare sig arbetet görs för hand eller med maskin. Resultatet skiljer sig dä-
remot i utseendet och i att den hantverksmässigt arbetade ytan innebär ett 
upprätthållande av traditioner. De tillgängliga ekonomiska resurserna 
avgör om kostnaderna för en hantverksmässig ytbearbetning går att moti-
vera.

Genomförandet
Det råder mycket olika situationer i Tyskland och Sverige vad gäller 
stenarbete. Tyskland har levande tradition, tillgång till sten, utbildning av 
hantverkare och stora återuppbyggnadsprojekt. Förstudien till arbetet 
med Stockholms slotts fasader (Statens Fastighetsverk, 2009) nämner att 
det råder brist på stenhuggare, enligt Günther (2011-02-04) kan det bero 
på att det saknats efterfrågan på kompetensen. En viktig fråga är hur 
framtiden ska se ut för stenarbeten i Sverige. Det är troligt att en impor-
terad färdighuggen sten blir både bättre och billigare än att hugga den i 
Sverige. Om man väljer att satsa på färdig sten innebär det en risk att si-
tuationen med brist på kunniga hantverkare cementeras. Ska man istället 
satsa på att använda stora stenarbeten, som fasadrenoveringen på 
Stockholms slott, som ett tillfälle att återuppliva hantverkstraditioner in-
finner sig en annan fråga. Roos (2006) visar att man vid den tidigare 
fönsterrenoveringen vid Stockholms slott hade en vilja till kunskapsut-
veckling som en positiv sidoeffekt av projektet. Kostnaden räknades 
dock inte in i projektet och det är rimligt att ifrågasätta om en enskild be-
ställare ska behöva betala en merkostnad för att bidra till att återskapa en 
hantverkstradition, eventuellt också ett sämre resultat inledningsvis. Det 
är nog att föredra att göra så som i det aktuella projektet med underhållet 
av Stockholms slotts fasader, det vill säga att byggherren inte har ansvar 
för att utbilda hantverkare utan endast ställer krav på att entreprenörerna 
tillhandahåller kvalificerade hantverkare.

Processen påverkar metoden
Det är helt nödvändigt att valet av ytbearbetningsmetod ses som en del 
av det större beslutet om att välja vilken process som ska användas 
(Rockwell, 1993). Alla led från brytning till montering måste tas med i 
beslutet. Samtalen med de tyska stenproducenterna visar att även re-
presentanter från stenindustrin verkar föredra hantverk framför maskinell 
produktion. Jag hade förväntat mig en mer positiv syn på maskinell sten-
bearbetning från stenproducenterna. En anledning till varför hantverket 
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värderas så högt kan vara att de dels värnar om de gamla traditionerna 
och dels att handhuggen sten är en produkt som man vill lyfta fram. De 
besökta stenbrotten har hela processen i egen regi och kan välja rätt sten, 
maskiner och hantverkare till varje projekt. De är särskilt kunniga på sin 
egen sten och har ingen inlärnings- eller inkörningstid. Frågan blir om 
det har betydelse var arbetet utförs. Genom att handla sten från en till-
verkare som ytbehugger enligt traditionella metoder upprätthålls hant-
verket. I det här fallet sker produktionen i ett annat land. Walter (2011-
01-13) säger att man gärna tar emot svenska hantverkare för att bidra till 
kunskapsspridning. Om måtten och kraven på stenen är kända är det rim-
ligt att använda tillverkarens rationella process. Ett projekt som 
Stockholms slott skulle ändå kräva en hel del kompentens på plats från 
sten- och bildhuggare samt montörer med demontering, tillpassning, 
omhuggning av gammal sten och montering.

Resultat
Problemformuleringen i arbetet handlar om hur den nyhuggna ersätt-
ningsstenen vid kulturhistoriska byggnader kan ytbearbetas så att de ar-
kitektoniska, hantverksmässiga, tekniska och kulturvårdande intressena 
tillfredsställs. Dessutom undersöks vad som är möjligt med avseende på 
tillgång till teknik och hantverkare. Arbetet visar att en avvägning mellan 
rationella metoder och traditionellt hantverk förespråkas av såväl re-
presentanter från stenindustrin som av de inblandade i återuppbyggnaden 
av Frauenkirche och i arbetet med Stockholms slotts fasader. Kombina-
tionen av att ta fram måtten och formen med hjälp av modern teknik ma-
skinellt och att utföra ytbearbetningen för hand innebär att gamla tradi-
tioner lever vidare, hantverket och verktygen är till stor del de samma 
som under det förindustriella byggandet. Trots det kan slutresultatet 
skilja sig från originalet eftersom processen är omvänd, man arbetar från 
en jämn sågad yta till en grov. Det innebär att hänsyn måste tas till detal-
jer som kanthuggning och att se till så att hantverkarens handstil framträ-
der på resultatet. Självklart kan stora ytor betyda att maskinbearbetning 
väljs med hänsyn till pengar och arbetsmiljö, men vill man ha det bästa 
resultatet gäller fortfarande hantverk.
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BILAGA 1

INTERVJUGUIDE
Frågeställningar vid intervjuer med personer involverade i arbetet med 
Stockholms slotts fasader.

Beskriv det egna arbetet
Pågående projektet med Stockholms slotts fasader
Roll i arbetet
Ideala lösningar
Hinder och problem

Frågeställningar vid intervjuer med personer involverade i arbetet med 
Dresden Frauenkirche.

Beskriv det egna arbetet samt företaget
Återuppbyggnaden
Processer och metoder vid stenarbetet
Ytbearbetning

Frågeställningar vid intervjuer med personer inom sandstensproduktion.
Metoder och verktyg
Stenen
Traditioner
Maskiner
Ytbearbetning

Frågeställningar vid intervju med Roman Resch.
Bakgrund
Material
Verktyg
Arbetsplats
Metodval
Tid

48


	ABSTRACT
	Innehållsförteckning
	Inledning
	Syfte
	Problemformulering
	Material & metod
	Avgränsning
	Utgångspunkter
	Stenarbete
	Rekommendationer för stenbyte


	Undersökning
	Sandsten
	Sandstenens geologi
	Svenska sandstenar


	Stenhuggning
	Ytbearbetning
	Benämningar på behuggningen
	Maskinell bearbetning


	Stockholms slott
	Byggnaden
	Det pågående projektet
	Stenarbetet
	Ytbearbetning

	Sammanfattning

	Stenbearbetning idag
	Sächsische Sandsteinwerke
	Oberkirchener Sandsteinbrüche
	Process & metod

	Rommys Stenarbeten
	Process & metod

	Sammanfattning

	Dresden Frauenkirche
	Byggnaden
	Återuppbyggnad
	Stenarbetet

	Sammanfattning


	Avslutande diskussion
	Lärdomar från Frauenkirche
	Metodval
	Genomförandet
	Processen påverkar metoden
	Resultat

	Referenser
	Litteratur
	Internet
	Otryckta källor
	Samtal & intervjuer

	Bilder

	Bilaga 1
	Intervjuguide


