RAMSBERGS KYRKA
Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland, Västerås stift

OMLÄGGNING AV STENMUR 2012

Antikvarisk rapport
Estrid Esbjörnson

Nordöstra delen av stenmuren vid Ramsbergs kyrka under omläggning 2012.

Estrid Esbjörnson , Antikvarisk konsult,
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INLEDNING
Under perioden januari – början av maj 2012 omlades delar av stenmuren samt en trappa vid
Ramsbergs kyrkotomt. Delar av muren var i dåligt skick och lutade utåt så pass mycket att
det förelåg rasrisk. Arbetet skedde med hjälp av kyrkoantikvarisk ersättning från Västerås
stift för år 2012.

HISTORIK och BESKRIVNING
Allmänt
Ramsbergs kyrka är uppförd 1787-90. Det är en stor gustaviansk kyrka, som ligger på en
markant höjd i samhället i en bygd med flera närbelägna, numera nerlagda hyttor /järnbruk.
Kyrkan är omgiven av en gräs- och delvis trädbevuxen kyrkotomt utan gravar. (Kyrkan är
av topografiska skäl orienterad i sydöstlig– nordvästlig riktning men av praktiska skäl
betraktar jag den som liggande i öst-västlig riktning, när jag i rapporten nedan anger
väderstreck.)
Snett mittemot kyrkan och kyrkotomten, dvs åt norr, på andra sidan den allmänna vägen
genom samhället, ligger Ramsbergs kyrkogård. Här var den nuvarande kyrkans föregångare, en timmerkyrka från 1600-talet, belägen. Bredvid kyrkogården finns Ramsbergs prästgård och Ramsbergs församlingsgård.
Kyrkobyggnaden är belägen så att det är den norra sidan som är mest framträdande och
utgör kyrkans ”framsida”. Kyrkan nås via gångar på kyrkotomten, dels från ”framsidan”
genom en entré i norr, dels från en entré i tornet i väster. På sydsidan, dvs ”baksidan”, finns
också en entrédörr, som bl.a. används av personalen. I öster finns sakristian.
Kyrkotomtens närmiljö har olika utseende i de olika väderstrecken; åt norr löper den
allmänna vägen genom samhället alldeles intill kyrkotomten, åt väster löper en liten enskild
väg för transporter till kyrkan samt för de boende på Kyrkberget sydost om kyrkan, åt söder
finns en grusplan/parkering och åt öster en bergknalle med den bakomliggande
bebyggelsen på Kyrkberget.
Även kyrkotomtens avgränsningar skiftar. På baksidan, dvs mot söder och öster, har tomten
mer eller mindre naturliga avgränsningar. Men på framsidan, mot norr och väster, avgränsas
tomten av en enkelsidig stenmur. Mittför kyrkans norra entré finns i stenmuren en trappa,
vilken leder upp till den här befintliga gången. Det är denna kyrkotomtsmur och denna
trappa, som nu har varit aktuella för omläggning.
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Stenmur
Den aktuella, enkelsidiga muren är mycket hög mot den allmänna vägen i norr – som högst
2,6 m – och trappas successivt av mot sydväst, invid den lilla enskilda vägen, där den knappt
är ca 1 m hög. Den är kallmurad och uppförd av sprängsten. Stenarna är förhållandevis stora
(i genomsnitt 0,5-1,2 m stora men både mindre och framför allt större stenar förekommer).
Generellt är stenarna större på de höga, östra partierna av muren och mindre på de lägre,
västra. Framsidorna är släta men stenarnas former i övrigt är mera oregelbundna, även om
fyrkantiga och rektangulära stenar också förekommer. Det fanns en hel del skolsten.

Före arbetet. Fotona tagna 2009 av Svanå Allservice AB.
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Det är inte känt om kyrkotomten och stenmuren tillkom samtidigt med att kyrkan uppfördes
i slutet av 1700-talet eller om de fått sin utformning senare. Resonemang om tomten/murens
ålder utifrån de iakttagelser som gjordes under arbetet följer i slutet av rapporten.
Hur länge muren har lutat utåt är obekant. På 1980-talet lutade en del av muren utåt så pass
mycket att kyrkogårdspersonalen då försökte trycka tillbaka en del av muren öster om
trappan, det parti som lutade mest utåt värst. De grävde bort lite av fyllningen bakom
muren, lade dit grus i stället och ”knuffade” sedan med maskinhjälp tillbaka övre hälften av
detta dåliga parti (uppgift från kyrkvaktmästare Peter Erlandsson, anställd sedan 1984).

Foton som visar hur muren lutade utåt före omläggningen,
överst öster om trappan, nederst väster om trappan.
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Trappan
I norra delen av muren finns en trappa, som leder till gången mot norra ingångsdörren.
Trappan är av granit och har tre avsatser samt har två par grindstolpar.
Enligt äldre fotografier i Församlingsgården är trappan förlängd. På ett foto från 1911 slutar
trappan i liv med murens yttersida. Idag skjuter trappan ut ett rejält stycke utanför muren.
Man kan också iaktta att det skett en förändring genom att det finns hakar till gångjärn på de
nedersta grindstolparna, vilket visar att trappan tidigare avslutats med en grind.
Trappan är omlagd par gånger under de senaste decennierna (enligt Peter Erlandsson).

Även trappan var i behov av omläggning.

Träd och gångar
På kyrkotomten växte före de nu aktuella arbetena olika träd runt om kyrkan. Sammanlagt
fanns det ca 16 träd (mest lind och lönn) samt två rönnar på ömse sidor om gången till norra
entrén och ett par buskar. Flera av träden stod på kyrkotomtens norra del, mot den allmänna
vägen norr om kyrkan. Vid grusplanen/parkeringen på södra sidan har det tidigare funnits
fler träd men personalen hade för fyra-fem år sedan tvingats ta ner två lönnar och en ask,
vilka var i dåligt skick. Även åt både väster och öster finns det träd, mot bergknallen i öster
dock relativt oordnat. Dessutom växte det två träd alldeles utanför stenmurens norra sida.
Att växtligheten förändrats på kyrkogården framgår om man tittar på ett par äldre
fotografier, som finns på Församlingsgården. Det ena fotot är daterat 1911, det andra torde
vara något yngre. Det framgår att det tidigare inte fanns så många träd kring kyrkan. Man
ser dock två träd, som flankerar trappan och som fanns kvar då omläggningsarbetet
påbörjades.
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Äldre fotografier i Ramsbergs församlingsgård. Här ser man att växtligheten
i form av träd tidigare var relativt begränsad på kyrkotomten. Det övre fotot
är från 1911, det nedre är förmodligen något yngre.
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Tidigare växte det en rad med pilar vid gången alldeles intill kyrkan, men de togs ner i
början på 1980-talet.
På kyrkotomten finns ett gångsystem. Åt norr löper två parallella gångar, en gång relativt
nära kyrkan och en gång närmare stenmuren. Gångarna förenas i en gemensam gång i
nordväst nära tornet och övergår mot ”baksidan” åt söder i en stor grusplan/parkeringsplats. Belysningsstolpar för fasadbelysning är på nordsidan/framsidan placerade på gången
närmast kyrkan.

T.v. den nedre gången innan träden fällts, t.h. den övre gången med belysningsstolparna efter trädfällningen.

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Länsstyrelsens diarienummer:
433-21288-2009 och 433-372-2012
Tillstånd från Länsstyrelsen:
2009-11-26 och 2012-01-16
Beställare:
Linde bergslags församling
Entreprenadhandlingar /projektledning:
Anders Madsen, Fastighetsförvaltningen Bergslagens kontrakt.
Lasse Thörnblom, f.d. Fastighetsförvaltningen Bergslagens kontrakt (upphandlingen).
Entreprenör:
Anders Wallin, Svanå Allservice AB, Skultuna
Antikvarisk kontroll och dokumentation:
Estrid Esbjörnson, antikvarisk konsult
Fotografier:
Estrid Esbjörnson och Svanå Allservice AB, Skultuna. En CD-skiva med fotografier och planritning är
lämnad av entreprenören till beställaren.
Tidpunkt för arbetenas utförande:
Januari – början av maj 2012
Slutbesiktning:
2012-05-15
Bidrag:
Kyrkoantikvarisk ersättning från Västerås stift för 2012
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UTFÖRDA ARBETEN
Stenmuren
Knappt hälften av muren var i dåligt skick och lutade mer eller mindre markant utåt, särskilt
de högsta partierna mot den allmänna vägen i norr och inte minst delarna av muren öster
om trappan. På ett ställe (vid en befintlig elledning) lutade det ut 14 cm men det fanns
partier som var värre. De lägre partierna i murens västra delar var inte lika markant instabila
men dock i behov av omläggning.
Den sammanlagda murlängden är 139 meter enligt entreprenörens uppmätning. Därav lades
62 meter om. De aktuella omlagda sträckorna är redovisade på en måttsatt ritning, bilaga 1.
Här är också lodningen efter omläggningen är uppmätt (+ betyder att muren lutar inåt, - att
muren lutar utåt). Arbetet startade i den östra delen med de högsta murpartierna och slutade
i väster med de låga partierna.
Omläggningen rörde sig om följande volymer:
- Höjd 1,0 meter, längd 19 m
- Höjd 1,9 meter, längd 7 meter
- Höjd 2,0 meter, längd 9 meter
- Höjd 2,5 meter, längd 15 meter
- Höjd 2,6 meter, längd 12 meter

De mest omfattande arbetena utfördes på de höga murpartierna mot norr. Vid omläggningen revs muren ner till marknivå. Det visade sig att muren längst bort åt öster låg på berg
liksom även på några andra ställen. De fick gå lite djupare på ett ställe, där grundstenarna
låg lite innanför grundmuren, och där låg stenarna på ett sandliknande material, som
”strösocker”. Det gällde ett litet parti väster om trappan. Eftersom de i övrigt endast rev ner
till marknivå vet man inte hur djupt muren är bottnad. Men generellt ligger nog berget
ganska nära ytan på hela kyrkotomten.
För att kunna lägga om muren fick de schakta rejält bakom muren och slänta en rasvinkel
snett ner mot murens botten, ju högre mur, desto större urschaktning. Det konstaterades att
muren var uppbyggd i två skikt, ett yttre och ett inre, i varje fall på de högre partierna. Enligt
stenentreprenören var insidan relativt jämn, vilket kan innebära att det från början var en
dubbelsidig mur och att det först senare fyllts ut på baksidan och muren då blivit enkelsidig.
Bakom stenarna fanns en rejäl fyllning med slagg. Det var ett tjockt lager, uppemot 1,7 m, i den
östligaste delen av muren. Slaggen var relativt grå till färgen med en och annan grönskimrande slaggbit. Slaggskiktet var mest markant bakom de höga partierna av muren och
minskade sedan successivt när muren blev lägre.
Återuppbyggnaden av muren skedde enligt bifogade enkla
principskiss av entreprenören. Muren återuppbyggdes i ett
yttre skikt med en lutning på 10 % inåt. Stenarna återlades
inte i exakt samma läge som tidigare utan placerades så att
muren blev stabil. En del stenar fick därför skäras till för att
få rätt format. De har därmed kunnat undvika att använda så
mycket skolsten. De synliga stenarna är dock i huvudsak
från den gamla muren. Som armering har geonät använts
(entreprenören hade börjat använda det vid omläggning av
stenmurar vid Eriksbergs slott i Sörmland).

Enkel principskiss av entreprenören
hur återuppbyggnaden gick till.
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Bakom muren lades som stöd ett kraftigare stenmaterial i ca 45 o vinkel. Det består av anskaffade mindre stenar samt delar av befintlig sten. Ovanpå detta stenmaterial lades
geotextil för att inte jord ska komma in bland stenarna. Geotextilen är inte lagd ända ner i
botten för att marken bakom ska kunna dräneras. Därpå återfylldes resten av schaktet med
befintliga fyllnadsmassor, bl.a. slaggen.

Olika delar av norra muren öster om trappan under omläggning.

Bakom muren fanns en rejäl fyllning av grå slagg, som mest ca 1,7 m i den östligaste delen av muren.
Upptill ett översiktsfoto, nedtill detaljfoton.
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Muren var uppbyggd i ett yttre och ett inre skikt, i varje fall de högre partierna i öster. Var
det från början var en dubbelsidig mur, som senare fylldes ut på baksidan och blev
enkelsidig?

Upptill: En del stenar fick skäras till för att de skulle passa så att inte skulle
behöva använda så mycket skolsten.
Nedtill: Borrning av hål i stenen för att kunna lyfta den.
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Bakom muren lades som stöd ett
kraftigare stenmaterial i 45o vinkel,
både befintlig sten och nyanskaffad.

Som armering användes geonät

Ovanpå detta stenfyllningen lades geotextil.
Foto: Svanå Allservice AB.

Trappan
Trappan i norra muren var i dåligt skick och trappstegen låg inte stabilt. Därför lades
trappan om.
Den låg i betong och därunder var det sand. Nu har trappan i stället lagts i grus. Trappstegen är stiftade. De vertikala stenarna vid varje avsats är lagda på ett annorlunda sätt än
tidigare så att de inte glida.
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Trappan var i dåligt skick och stegen låg instabilt.

Trädfällning
För att kunna göra de erforderliga schaktningarna bakom muren var det nödvändigt för
entreprenören att fälla de träd som stod för nära muren. Dessutom hade trädens rötter
bidragit till att deformera murarna, även om de inte växte ner i slaggen. Då arbetet påbörjades togs därför kontakt med länsstyrelsen i frågan, församlingen sände in en ansökan om
tillstånd att ta bort de aktuella träden och länsstyrelsen lämnade snabbt tillstånd till trädfällning.
Sammanlagt togs sju träd ner på kyrkotomtens norra hälft, bl.a. fyra lindar och tre lönnar. En
av dem stod utanför muren i nordost. Flera av träden var dåliga. Se bilaga 2.
Avsikten är att församlingen åter ska plantera några träd/buskar på framsidan, av
skötselskäl dock färre än tidigare.

För att kunna lägga om muren var det nödvändigt att ta bort en
del av träden i anslutning till muren. Flera av träden var dåliga.
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Övriga arbeten
De av omläggningsarbetena skadade markytorna på kyrkotomten återställdes med matjord
och besåddes med gräs.
De av arbetena skadade yttre grusgångarna försågs med nytt grus (rött grus som var kvar
efter trappans omläggning, vilket blandades med det befintliga mörkare gruset på
gångarna).
Överblivet fyllnadsmaterial lades som fyllning på marken nedanför kyrkotomten invid
gamla landsvägen mot Stråssa, där det var en onödig fördjupning i terrängen.

Överblivet material lades som fyllning nedanför kyrkotomten vid
gamla landsvägen mot Stråssa, där det fanns en onödig fördjupning.

SLUTORD
Synpunkter
Vid beställning av muromläggningen 2010-12-20 bestämdes vilka delar av muren som skulle
läggas om och vilka som bedömdes kunna vara intakta. Sedan arbetet slutförts syntes det att
ett parti av den ej omlagda muren i nordost fortfarande lutar litet utåt. Detta framgår av
bilaga 1. Stenentreprenören bedömer dock att det inte är någon risk att det ska hända något.
Det fanns en lodningsuppmätning sedan tidigare men den är överförd till Landsarkivet i
Uppsala tillsammans med kyrkans övriga handlingar.
Datering av mur och kyrkotomt?
Under arbetets gång gjordes vissa iakttagelser, som kan antyda kyrkotomtens och murens
ålder. Enligt entreprenörens observationer skulle muren från början kunnat ha varit dubbelsidig. Detta skulle i så fall innebära att kyrkotomtens/murens nuvarande utseende inte är
ursprunglig. Att muren är uppförd av sprängsten skulle kunna tyda på att den är uppförd
under 1800-talet. I samma riktning pekar de betydande fyllnadsmassorna av slaggsten.
Slaggstenen skulle kunna komma från den närbelägna Ramsbergs hytta, som var i drift till
1889. Sammantaget skulle detta kunna tyda på att muren är uppförd under 1800-talet
och/eller att utfyllnadsarbeten skett under 1800-talet. Fotona i Församlingsgården, där det
äldsta är från 1911, visar att muren då hade samma utseende som idag, frånsett trappan.
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Återplantering av träd samt övriga framtida åtgärder på kyrkotomten
Avsikten är att församlingen åter ska plantera några träd på framsidan av kyrkan, av skötselskäl dock färre än tidigare.
Ur skötselsynpunkt finns det också önskemål om att gången närmast kyrkan tas bort (innebär också risk för stenkott mot kyrkfönstren vid gräsklippning) och att de här befintliga
belysningsstolparna för fasadbelysning (som nu plötsligt framträder tydligare sedan träden
fällts) förändras. Lämpligen görs detta sedan den utvändiga fasadrenovering, som beräknas
äga rum sommaren 2012, är avslutad.

Ett parti av muren öster om trappan, som inte ingick i beställningen och
därför inte lades om, lutar fortfarande litet utåt.

Estrid Esbjörnson
Antikvarisk konsult
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FOTOBILAGA, före respektive efter omläggning

Ljusa partier på murarna på fotografierna efter
omläggning visar att dessa murpartier är omlagda.
Skillnaden kommer efter hand att försvinna.
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