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Y som i Yxhult 

Sammanfattning 
Projektet ”Y som i Yxhult” behandlar världskoncernen Yxhult AB och dess 
betydelse för det moderna samhällets bebyggelse. Projektet ligger inom ramen för 
Riksantikvarieämbetets satsning ”Det moderna samhällets kulturarv”. Genom-
förandetiden för projektet är beräknad till tre år. Denna rapport omfattar projektets 
första etapp som genomförts under sommaren och hösten 2006. Första etappen 
har finansierats med medel från Länsstyrelsen i Örebro län/Riksantikvarieämbetet 
och Kumla kommun.  
 
Yxhult/Hällabrottet strax öster om Kumla i Närke har sedan medeltiden varit 
centrum för brytning av kalksten för byggnadsändamål. 1879 bildades Yxhult 
stenhuggeri AB. Företaget levererade stora mängder byggnadsdetaljer i kalksten 
till Stockholm. Man bröt även marmor ur egna fyndigheter i Glanshammar, 
Brännlyckan och Mårdshyttan.  
 
1929 blev Yxhults stenhuggeri AB först i världen med att satsa på det nya 
materialet ånghärdad gasbetong, lättbetong. Lättbetongen fick stort genomslag på 
grund av att det var energisnålt att framställa och hade bra värmeisolerande 
egenskaper. Produktionen utvecklades snabbt och produkterna anpassades till ett 
rationellt och storskaligt byggande. Totalt hade Yxhultbolaget tre lättbetong-
fabriker inom området Yxhult/Hällabrottet och Kvarntorp men ytterligare fyra 
fabriker fanns runt om i landet. Kvarntorps industriområde köptes vid mitten av 
1960-talet då lättbetongen hade sina högsta produktionssiffror. Genom köpet av 
Kvarntorp utökades produktionen med ytterligare en produkt som var en stor-
säljare under 1970-talet: kalksandstenen. Yxhult AB:s huvudsakliga produkter var 
lättbetong, kalksandsten och monteringsfärdiga småhus. Produkterna såldes under 
namnen Ytong, Mexi och Ytonghus.    

 
Efter det att produktionen lades ned i de olika områdena och Yxhultbolaget gick i 
konkurs 2004 har industriområdena genomgått stora förändringar. I Kvarntorp, 
där produktionen var igång fram till konkursen, har Kumla kommun genomfört 
omfattande rivningar under 2005-2006. Större delen av karaktärsbyggnaderna har 
rivits. Kvar finns fortfarande byggnader och lämningar som berättar om företagets 
verksamhet. Rapporten innehåller en inventering av norra och södra industriom-
rådet i Yxhult/Hällabrottet, Kvarntorps industriområde, bostadsområden i Kvarn-
torp och Hällabrottet samt lämningar som stenbrott, fältugnar, järnvägen, gruvan 
som finns kvar efter det gamla Yxhultbolaget. I rapporten redovisas byggnaderna 
och lämningarnas kulturhistoriska värden. Bland de lämningar med högt kultur-
historiskt värde kan nämnas följande; i norra fabriksområdet bl.a. gamla huvud-
kontoret, direktörsvillorna, emultitfabriken och driftskontoret uppförda i blå 
betong, förrådsbyggnad för skrot och samtliga byggnader tillhörande den äldre 
stenhuggeriverksamheten; i södra fabriksområdet: gamla lager- och lossnings-
byggnaden, lim- och bruksfabrik, bilverkstaden och centrallaboratoriet; i Kvarn-
torps industriområde: Gamla mässen, K-fabriken, de gamla brännugnarna, 
bilverkstad och av lämningar i landskapet: fältugnar, kalkstens- och skifferbrott, 
sandstensgruvan.  
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Inledning 
”Y” som i Yxhult - om världskoncernen Ytong AB och dess betydelse för det 
moderna samhällets bebyggelse” är ett projekt inom ramen för Riksantikvarie-
ämbetets satsning på ”Det moderna samhällets kulturarv”. Projektet planeras att 
löpa under tre år och under 2006 har projektets första etapp genomförts (se hela 
projektbeskrivningen på sid. 10). Den första etappen av projektet har finansierats 
med medel från Länsstyrelsen i Örebro län/RAÄ samt Kumla kommun. 
 
Arbetet har genomförts av Linda Gustafsson, projektanställd bebyggelseanti-
kvarie. Arbetet har genomförts under sju månader, maj-november 2006 och 
januari 2007. Denna rapport som är en sammanställning av projektets första 
etapp. Samtliga kartor har mätningsavdelningen på Kumla kommun bistått med 
och de har även gett sitt medgivande att använda dessa i rapporten. Äldre 
fotografier är hämtade ut Yxhultbygdens kultur- och hembygdsförenings arkiv.   
 
Ett stort tack riktas till samtliga informanter, aktiva inom Yxhultbygdens kultur- 
och hembygdsförening samt medarbetare på Miljö och bygg samt Kultur- och 
fritidsförvaltningen på Kumla kommun för hjälp med insamling av fakta. Ett 
särskilt stort tack till Rune Janson, fd. inköpschef på Yxhult AB, Göran Zuaw, fd. 
chef för K-fabriksområdet under 1980-talet och utvecklingschef för laboratoriet 
vid Södra fabriken, Lennart Hamrén, fd. marknadschef för Mexiprodukter under 
1970-talet, Ingemar Larsson, fd. chef för bl.a Norra industriområdet och Södra 
fabriken samt Göran Carlén som bl.a varit produktionstekniskt chef för 
Yxhult/Kvarntorpsindustrin, administrativ chef för Yxhult AB samt verkställande 
direktör för Ytong AB som faktagranskat rapportens innehåll.     
 

Bakgrund 

Yxhultbolaget i Hällabrottet i Kumla kommun blev, 1929, först i världen med att 
satsa på produktionen av ett nytt material ”ånghärdad gasbetong”, senare kallad 
lättbetong och ytong. Genombrottet för det lätta och bränslebesparande materialet 
kom under 1930- och 1940-talen då efterfrågan på bostäder ökade kraftigt. Med 
start under 1960-talet producerade Yxhult AB även den populära mexistenen. 
Under 1960- och 70-talen var produktionen av lättbetong och mexisten som störst. 
Företaget gick i konkurs 2004 och sedan dess finns ingen produktion av varken 
lättbetong eller mexisten i Sverige. En epok i svensk byggnadsteknisk historia har 
därmed försvunnit. Kvar finns delar av de äldre industriområdena med såväl 
industribyggnader som ståtliga kontorsbyggnader. Lämningarna finns även i 
landskapet runt omkring i form av kalkstensbrott, fältugnar, bostadsområden mm. 
Runt om i landet finns dessutom byggnader uppförda i lättbetong och mexisten 
som utgör fysiska lämningar och visar på materialens betydelse för det moderna 
samhällets bebyggelse.     

 
Syfte och mål 

Projektets övergripande syfte är att belysa Yxhultsindustrin och dess betydelse för 
det moderna samhällets arkitektur, med tonvikt på material som inte i så hög grad 
uppmärksammats ur arkitektonisk synvinkel.   
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Första etappens arbete har syftat till att undersöka befintligt kunskapsmaterial 
kopplat till Yxhultindustrin. Detta har inneburit inventering av kvarvarande 
fysiska lämningar, översiktlig genomgång av litteratur om den industriella verk-
samheten och företagets arkiv. Platser och byggnader av särskilt stort kultur-
historiskt värde har pekats ut i rapporten. Under etapp ett har även projektets 
avgränsning och fortsatta inriktning fastställts. 
 
Målet med första etappen har varit att kartlägga miljöer och strukturer kopplade 
till Yxhultindustrin. Materialet kan i framtiden vara ett bra dokumentationsun-
derlag då miljöerna genomgår snabba förändringar. Rapporten kan förhoppnings-
vis läsas av intresserade och även användas i kommunens planerings- och 
bevarandearbete.  
 
Avgränsningar 

Projektets tidsramar har inneburit att det varit nödvändigt att begränsa materialet. 
Områdenas historia före Yxhultbolaget, vilket innefattar geologi, fornlämningar, 
historisk kalkstensverksamhet och även Svenska Skifferoljebolaget verksamhet 
har endast beskrivits översiktligt. Det gäller även Yxhultbolagets stenhuggeri-
verksamhet under 1800- och 1900-talet. Dock ingår många av stenhuggeriverk-
samhetens byggnader i inventeringen av det Norra fabriksområdet. Beträffande 
stenhuggeriperioden sker redan stora arbetsinsatser inte minst av Yxhultbygdens 
kultur- och hembygdsförening.  
 
Övriga företag som varit konkurrenter eller föregångare till Yxhultbolaget har 
utelämnats i beskrivningen. Här kan nämnas mindre företag som brutit kalksten 
för förädling eller bränning,  
 
Sociala aspekter som arbetsvillkor, den miljöbelastning som dessa industrier 
innebar för naturmiljön och de boende i området har inte behandlats i rapporten.    
 
De inventeringar som gjorts i den första etappen har begränsats till Kumla 
kommun och de lämningar och bebyggelsestrukturer som återfinns där.   

 
Tidigare/pågående forskning 

Yxhultbolaget har utkommit med flera minnesskrifter, bland annat ”Yxhult – En 
historik” och ”Ytong – Yxhults historia del II” som behandlar företagets historia 
fram till slutet av 1960-talet. Stora mängder av material producerat av Yxhult-
bolaget finns i form av broschyrer, reklam, handböcker mm. Utöver det finns 
områdena bland annat omskrivna i Örebro läns museums årsbok från 2004-2005, 
”Från masugnar till mobiltelefoner – Industrihistoria i Örebro län”, bokverket 
”Kumla bygden” del VIII, Kumla kommuns bevarandeprogram m. fl.  
 
2005 skrevs en C-uppsats av Emmelie Hjalmarsson, vid Mälardalens högskola, 
om Yxhults gamla huvudkontor. Anna-Carin Ramsten vid Institutionen för 
pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet skriver en doktorsavhandling 
om introduktionen och övergången av nya tekniker i produktionen inom process-
industrin. Hon har bl.a. studerat gjutarna som arbetade inom Yxhultindustrin och 
deras förändrade arbetssituation. Företagets globaliseringsprocess har studerats 
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närmare av studenter på Chalmers Tekniska Högskola och finns redovisad i 
rapporten ”Globaliseringens effekter på byggindustrin”.  
 

Metod 

Rapporten bygger till stor del på information hämtat från ovan nämnda källor. 
Framförallt har Yxhultbygdens kultur- och hembydsförening bistått med mycket 
information genom att de i sitt arkiv har kvarvarande delar av Yxhultbolagets 
gamla arkivmaterial som de räddat. Arkivet innehåller bland annat fotografier och 
tidningsurklipp. Föreningen har framförallt bistått med muntlig information då 
många medlemmar tidigare arbetat inom Yxhultbolaget.  
 
Fältstudier, med inventering och fotografering, har varit viktiga för att beskriva 
området idag och de lämningar i form av byggnader och spår i landskapet som 
finns kvar.  
 
Där inget annat anges är fotografier tagna av Linda Gustafsson, Örebro läns 
museum. 
 
Rapportens upplägg 

I den inledande historikdelen beskrivs området, produktionen samt företaget över-
siktligt. Därefter redovisas resultatet av den kulturmiljöinventering som varit 
första etappens huvudsyfte.  
 
Genom rapporten benämns företaget Yxhultbolaget/Yxhult AB. Den ursprungliga 
benämningen på bolaget Yxhults stenhuggeri AB övergick omkring 1955 till att 
kallas Ytong AB. Ytong AB blev senare även namnet på den koncern där Yxhults 
Stenhuggeri AB ingick som moderbolag. 1 1973 ändrade Ytong AB tillbaka till 
Yxhult AB 2. I rapporten används benämningen Yxhultbolaget/Yxhult AB som ett 
samlingsnamn för företaget oavsett tidsperiod. 

                                                 
1 Kumla bygden VIII, sid 196 
2 SOU 1977:43, s. 103 
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Sammanfattande projektbeskrivning (skriven 2006-11-20) 

Yxhults framträdande position i svensk och internationell byggnadsteknisk utveckling under 
1900-talet är ännu inte beskriven. Projektets övergripande syfte är att inhämta mer kunskap och 
skildra detta skede. Projektet förväntas även förstärka kunskapen om två moderna byggnads-
material, lättbetong och mexisten, som fått stor betydelse för modernismens bebyggelse. Den 
kunskap som projektet genererar kommer att samlas i en skrift/handbok om Yxhultindustrin och 
dess produkter med råd och anvisningar för hur byggnader i dessa material ska tas omhand. 
Mycket kunskap kan hämtas från dem som verkat inom Yxhultindustrin och i viss mån kan även 
de sociala perspektiven belysas. Det som finns kvar av företagets arkiv är en hittills oanvänd 
källa som bör undersökas.  
 
Bakgrund och syfte med projektet 
Hällabrottet och Yxhult är ett viktigt område i den svenska sten- och byggnadsindustrins 
historia. Här har brytning av kalksten pågått sedan medeltiden. 1860-1910 levererades mer än 
hälften av Stockholms skulpturala utsmyckningar i natursten från Yxhult. 1929 blev Yxhult-
bolaget först i världen med att satsa på produktionen av det nya materialet ”ånghärdad gas-
betong” (lättbetong/ ytong). Den nya produkten inledde en ny framgångsrik epok för verksam-
heten i Hällabrottet. Efter 2:a världskriget fick bolaget ett uppsving och etablerade nya fabriker 
både i Sverige och utomlands. Kvalitets- och utvecklingsarbetet behölls trots det i Hällabrottet. 
Produktutvecklingen gick snabbt framåt. 1965 gjordes en satsning på mexisten som blev en 
mycket populär fasadsten på svenska villor under 1970-talet. 2004 gick Yxhultbolaget i konkurs. 
Rivningsarbeten av industribyggnader är påbörjade och maskinutrustningen har sålts. Kvar finns 
40 km gruvorter och dagbrott, industribyggnader och ståtliga kontorsbyggnader som 
representerar industrins olika skeden.  
Syftet med hela projektet är att belysa Yxhultsindustrin och dess betydelse för det moderna sam-
hällets arkitektur, med tonvikt på material som inte i så hög grad uppmärksammats ur 
arkitektonisk synvinkel.   
 
Förväntat resultat och effekter 
Projektet förväntas ge en samlad bild av Yxhultindustrin under 1900-talet och dess betydelse ur 
ett nationellt, lokalt och i viss mån internationellt perspektiv. Ur ett nationellt perspektiv är för-
hoppningen att beskriva Yxhultbolagets framträdande position i svensk byggnadsteknisk utveck-
ling under 1900-talet. Projektets tyngdpunkt ligger på de produkter som företaget tillverkat, lätt-
betong och mexisten, och deras betydelse för den moderna arkitekturen. Förhoppningen är att 
den kunskap projektet genererar om Yxhultindustrin och dess produkter skall spridas i form av 
en skrift/handbok. Målet är att skriften ska bidra till att öka intresset för modernismens 
byggnadsmaterial och byggnadstekniker som är kopplade till Yxhultbolaget.  Ur ett lokalt 
perspektiv är förhoppningen att underlaget blir en tillgång i kommunens fortsatta arbete med att 
göra området attraktivt för besökare och företag. En planerad utställning kan bli ett komplement 
till Arbetsmuseets berättelser.   
 
Tid- och genomförandeplan samt resultatspridning 
Projektet är planerat utifrån en treårsplan, enligt följande: 
Etapp I, utfört under 2006: En förstudie genomförs för att fastställa projektets avgränsning och 
inriktning. En genomgång av befintligt kunskapsunderlag och litteratur om den industriella 
verksamheten och de fysiska miljöerna i området görs. Företagets arkiv undersöks översiktligt. 
Kvarvarande industrianläggningar, bebyggelsestrukturer och lämningar i landskapet identifieras 
genom fältstudier och beskrivs översiktligt. Platser och byggnader av särskilt stort 
kulturhistoriskt värde anges i beskrivningen.  
Etapp II, 2007: Utveckling och avsättning av Yxhultindustrins byggnadsprodukter undersöks 
närmare. Arkivstudier och intervjuer med f d yrkesverksamma inom Yxhultbolaget genomförs. I 
mån av finansiering och möjligheter till samverkan med andra län avser vi att göra några nedslag 
i olika delar av Sverige där användningen av Yxhultprodukter varit stor.  
Etapp III, 2008: Målet är att den kunskap projektet genererar ska samlas i en skrift/handbok som 
uppmärksammar Yxhultsindustrin och dess betydelse för det moderna samhällets arkitektur. För-
utom historik om produkterna och framställningen samt olika användningsområden är tanken att 
skriften ska innehålla tips och råd för vård av byggnader av lättbetong och mexisten. Förhopp-
ningen är att skriften kan bidra till att öka intresset för det moderna samhällets arkitektur och de 
moderna byggnadsmaterialen. Även en utställning planeras att produceras på samma tema.  
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Historik 
De speciella geologiska förutsättningar som finns i trakten strax sydöst om Kumla 
har tillsammans med en stark företagaranda bidragit till att skapa ett område vars 
industrihistoria är unik i Sverige. De sedimentära bergarterna som bildades för 
flera hundra miljoner år sedan har lagt grunden till de industrier som växte fram 
här under senare tid, inte minst under 1900-talet. I Hällabrottet och Yxhult har 
brytning av kalksten varit tongivande medan i Kvarntorp strax öster om 
Hällabrottet och Yxhult finns stora fyndigheter av alunskiffer.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geologiska förutsättningar  

Geologin är den viktigaste förutsättningen för framväxten av de industrier som 
etablerade sig i området. De lager av sedimentära bergarter, som bildades under 
den kambrisk-siluriska tiden då området utgjordes av havsbotten, består av 
avlagringar av växt- och djurrester, vulkanaska, rester av vittrade bergarter som 
under årtusenden stelnat till hårt berg. De sedimentära bergarterna undkom under 
tiden vittring genom ett skyddat läge i en förkastningsbrant av urberg. 3 De tre 
bergarterna som varit så betydelsefulla för verksamheten i de aktuella områdena 
är kalksten, alunskiffer och sandsten (lagerföljd från ytan och ned), 4 och de utgör 
viktiga komponenter vid framställning av de moderna byggnadsmaterialen lättbe-
tong och kalksandsten, mer känd som mexisten. Både lättbetong och kalksandsten 
tillverkades med stor framgång i Hällabrottet/Yxhult och Kvarntorp under stora 
delar av 1900-talet. Liknande geologiska förutsättningar som finns vid Kumla i 

                                                 
3 Julin (1963), sid. 9 
4 Julin (1963), sid. 13 

Karta Kumla kommun, copyright ©.  
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Närke finns även på Öland, i Västergötland och Östergötland. Även där skedde 
produktion av lättbetong under perioder av 1900-talet.  
 

Faktaruta 
 

 
Kalkstenen är en av huvudråvarorna i såväl lättbetong som kalksandsten. 
Kalksten är en sedimentär bergart och är mycket fossilrik. 5 Den kalksten 
som bröts i Yxhult var sk. ortocerkalksten.6 I Yxhult är kalkstenstäcket 
mellan 5 och 20 meter.7 Kalksten har brutits i Yxhult/Hällabrottet ända sedan 
medeltiden och under 1800-talet växte stenindustrin sig stark. Byggnadssten 
och fasadutsmyckningar i kalksten och marmor från Yxhult är väl före-
kommande i landet.   
 
Alunskiffern innehåller stora mängder av alun och uran och är väldigt 
energirik. Runt 1870 började alunskiffer användas som bränsle vid kalk-
bränning i Hällabrottet.8 Utvinningen av alun ur skiffer har lämpat sig för 
framställning av olja vilket Svenska Skifferoljeaktiebolaget utnyttjade. På 
vissa ställen är skifferlagret 19 meter tjockt i Yxhult.9 I skiffern förekommer 
uran i små mängder, som avger radon – en lukt- och färgfri gas.10 Skiffern 
var länge en restprodukt vid kalkbränning men blev i och med det nya 
materialet lättbetong en av huvudråvarorna. Skiffern gav lättbetongen en 
blåaktig färg.      
 
Sandsten är en av de mest utbredda sedimentära bergarterna. Sandstenen 
byggs upp av kvartsitkristaller.11 Sandstenen i Kvarntorp utgörs till 98 % av 
kvartsit och är således mycket ren.12 Sandstenen började inte användas i lätt-
betongtillverkningen förrän under slutet av 1950-talet då framställning av 
den vita lättbetongen började. Sandstenen är den främsta råvaran i mexi.   

 

 

Hällabrottet och Yxhult 

Hällabrottet och Yxhult är ett viktigt område i den svenska sten- och byggnads-
industrins historia. Här har brytning av kalksten pågått sedan medeltiden. Under 
1820-talet började den industriella produktionen av kalkstensprodukter som 
kvarnstenar, gravvårdar mm. 13 1879 bildades Yxhults stenhuggeri AB vars 
verksamhet var inriktad på brytning av kalksten framförallt för tillverkning av 
byggnadsdetaljer och fasadsten. 1860-1910 levererades mer än hälften av Stock-
holms skulpturala utsmyckningar i natursten från Yxhult. En bit in på 1900-talet,  

                                                 
 
5 Schumann (1973), s. 142 
6 Larsson I (070428) 
7 Julin (1963), s. 11 
8 Julin (1963), s. 127 
9 Julin (1963), s. 11 
10 Carlén G (070723) och 
http://www.ssi.se/radon/Radon_Blabetong.html?MenueType=1&Menu2=Radon#2olika (061018) 
11 Schumann (1973), s. 114 
12 Zuaw G (070117) 
13 Nilsson (1994), s. 7 
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1929, blev Yxhult AB först i världen med att satsa på produktion av det nya 
materialet ”ånghärdad gasbetong” (lättbetong/Ytong) vilket inledde en ny fram-
gångsrik epok för Yxhults stenhuggeri AB. I och med att lättbetongtillverkningen 
startade byggdes den första fabriken, Norra fabriken, norr om byggnaderna som är 
kopplade till den ursprungliga stenhuggeriverksamheten. I och med en ökad 
efterfrågan av lättbetongprodukter under 1940-talet tillkom Södra fabriken i det 
södra fabriksområdet i Hynneberg. 

 
Kvarntorp 

De djupa lager av alunskiffer som finns i Kvarntorp har satt sin prägel på land-
skapet i området. Under andra världskriget framställdes här olja ur den energirika 
alunskiffern av Svenska Skifferoljeaktiebolaget (SSAB) vilket påverkade det 
tidigare bördiga jordbrukslandskapet som fanns här innan SSAB slog sig ned i 
trakten. I och med SSAB:s etablering i området växte en dominerande industri 
upp under 1940-talet för att förse landet med bränsle under krigsåren. Oljeut-
vinningen lades ned 1966. Delar av SSAB:s industriområde köptes av Yxhult AB 
1965 som fortsatte oljeutvinningen under ett år innan den verksamheten upp-
hörde. Det tydligaste spåret efter SSAB:s verksamhet är idag den stora askhögen, 
sk. Kvarntorpshögen, strax nordväst om det gamla industriområdet samt de 
vattenfyllda skifferbrotten. Kvarntorpsområdet är det industriområde som tillkom 
sist och införlivades i företaget först under Yxhultbolagets storhetstid på 1960-
talet.  

Ånghärdad gasbetong, lättbetong  
Mot slutet av första världskriget tvingades Sverige bli allt mer hushållande med 
värmeresurser. Bristen på bränsle ökade medvetandet när det gällde uppvärmning 
av bostäder och även framställningen av byggnadsmaterial. Som ett resultat ökade 
intresset för forskning om nya byggnadsmaterial. Vid Institutionen för byggnads-
teknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm pågick under tidigt 1900-tal 
forskning kring byggnadsmaterial under ledning av professor Henrik Kreuger. 
Helst ville man skapa ett material som inte tärde på landets virkestillgångar, var 
mer energisnålt att framställa än tegel och betong/cement och samtidigt hade en 
bättre värmeisolerande förmåga.14  
 
Knuten till forskningen var arkitekten Axel Eriksson. Eriksson var bland annat in-
blandad i försök att mäta och jämföra den värmeisolerande förmågan hos olika 
byggnadsmaterial. Studier visade att materialets porositet påverkade den värme-
isolerande förmågan. Sedan slutet av 1880-talet hade tillsatser av gasbildande 
ämnen som aluminiumpulver tillsatts i cement just för att göra cementen mer 
porös. 15 Axel Eriksson och Institutionen för byggnadsteknik var även inblandad i 
forskning, efterfrågad av AB Svenska Skifferverken, som syftade till att hitta ett 
användningsområde för restprodukten skifferkalk som bildades efter utvinning av 
olja ur skiffer. Eriksson hade kännedom om att kalkbruk med inblandning av 
skifferaska använts vid byggandet av Göta kanal och var väldigt beständigt för 

                                                 
14 Kumla bygden VIII (1987), s. 196 och Bryttner (1968), s. 37 
15 Bryttner (1968), s. 37-38 
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påfrestningar som vatten och frost. Under en kortare tid framställdes skifferkalk-
bruk och senare användes skifferkalken som utdrygningsmedel i portlandcement. 
Forskningen kring ett användningsområde för skifferkalken kom framförallt att ha 
stor betydelse för Erikssons arbete med att utveckla nya byggnadsmaterial i 
kombination med hans undersökningar om byggnadsmaterials värmeisolerande 
förmåga. 1920 tog Eriksson patent på framställning av cement, vilket innefattade 
portlandcement med inblandning av skiffer samt finfördelad metall. 16 Till en 
början lufthärdades massan och lufthärdad gasbetong började tillverkas 1923 i 
Sundbyberg och AB Borensbergs Kalkindustrier. Den lufthärdade gasbetongen 
var dock inte formstabil varför utvecklingen fortsatte. 17 Dr Axel Eriksson för-
finade sammansättningen av de olika ämnena och upptäckte att genom att ång-
härda massan skapades en formstabil produkt. Redan 1924 lämnades en patent-
ansökan för framställning av ånghärdad gasbetong in (nr 60 091). 18 
 
Den tidigare lufthärdade gasbetongens dåliga rykte innebar till en början svårig-
heter att få finansiärer till satsningen på den nya produkten. 19 Det företag som fått 
patent på den lufthärdade gasbetongen hade även fått patentet på den ånghärdade 
lättbetongen men hade inte, och ville inte, avsätta de ekonomiska resurser som 
krävdes för att få igång en produktion. 20  Men Yxhults stenhuggeri AB:s VD Carl 
August Carlén såg potentialen och möjlighet att utnyttja bolagets tillgångar av 
kalksten och skiffer.21 Vid kalkbränning som skett i kalkugnarna användes skiffer 
som bränsle. Skifferaskan var en avfallsprodukt utan användningsområde, förrän 
nu. 22 1928 köpte CA Carlén patentet och tillhörande licensrätten till framställning 
enligt Erikssons metoder. Redan ett år senare hade en ny fabrik byggts i Hälla-
brottet för den första framställningen av ånghärdad gasbetong. 23 Licensrätten 
innebär att man även har rätten att sälja exklusiva licensrättigheter, för utnyttjande 
av patent, gjorda utvecklingsarbete och erfarenheter, inom ett givet geografiskt 
område. 24 
 

Blå lättbetong och vit lättbetong 

Den första lättbetongen tillverkades i den ursprungliga fabriken i det norra 
fabriksområdet, sk. Norra fabriken. Den tidiga lättbetongen hade en blå nyans på 
grund av sin skifferinblandning (se faktaruta sid. 11). Senare ersattes skiffern med 
sandsten vilket innebar att lättbetongen fick en vit färg, nämns i fortsättningen 
som blå respektive vit lättbetong. Övergång till vit lättbetong kom successivt 
under 1960-70-talen, Norra fabriken var först med övergången i början av 1960-
talet. Södra fabriken fortsatte att tillverka blå lättbetong fram till omkring 1976. 25 
Den lättbetong som tillverkades av Yxhults stenhuggeri AB fick omkring 1940 
namnet Ytong. 

                                                 
16 Bryttner (1968), s. 38 
17 Kumla bygden VIII (1987), s. 197 
18 Bryttner (1968), s. 38-39 
19 Kumla bygden VIII (1987), s. 197 
20 Bryttner (1968), s. 41 
21 Kumla bygden VIII (1987), s. 197 
22 Broschyr från Yxhultgruppen (1977), s 6 
23 Kumla bygden VIII (1987), s. 197 
24 Carlén G (070723) 
25 Kumla bygden VIII (1987), s. 200 
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Radon i blå lättbetong  

Den blå lättbetongen avger på grund av sin inblandning av alunskiffer radon-
strålning. Alunskiffer innehåller höga halter av uran vilket är orsaken till detta. 
Under början av 1970-talet kom Statens strålskyddsinstitut med varningar 
gällande blåbetongen och att det var olämpligt som byggmaterial. Vid mitten av 
1970-talet slutade man tillverka den blå lättbetongen. Under hela 1970-talet 
uppfördes byggnader i blå lättbetong. 26  Den vita lättbetongen som baserades på 
sandsten och kalk avger således inget radon.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Framställning av lättbetong 

De olika stegen i framställningsprocessen av lättbetong beskrivs kortfattat nedan. 
 
1. Brytning av skiffer, kalksten och sandsten skedde i olika dagbrott i området 
samt i den underjordiska gruvan i och Kvarntorp. 
 
2. Bränningen var ända in på 1960-talet en viktig del av framställningsprocessen 
för den blå lättbetongen som baserades på sk. kalkskifferaska. Skiffer och kalk-
sten brändes tillsammans i ugnar. Bränningen skedde först i öppna högar på fältet, 
schaktugnar specialbyggda för ändamålet eller olika typer av fältugnar. Fältugnar 
blev vanliga under 1950-talet och här varvades kalksten och skiffer i stora kvan-
titeter. I och med att produktionen övergick till att endast omfatta vit lättbetong 
samt kalksandsten slutade bränningen i Yxhultområdet, omkring 1975. 27 
 

                                                 
26 http://www.betong.se/upload/mallar/article.asp?sida=21&ArticleId=26 (070201) 
27 Hällabrottets Municipalsamhälle (F:2) Kumla kommun, arkiv (4)  

 
Exempel på murverk i de allra äldsta produkterna med murblock och balkar i den blå 
lättbetongen. Bilden är av driftskontoret i Norra fabriksområdet. Byggnaden uppförd 
troligen i slutet av 1930-talet.  
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3. Råvarorna krossades och finfördelades därefter i olika dimensioner, i grov-, 
mellan- och finkross. Det krossade materialet förvarades i silobyggnader innan 
det transporterades in i fabriksbyggnaden där den slutliga malningen skedde i 
kvarnar. 28 Kulkvarnar användes från början men i den nyaste fabriken i 
Kvarntorp fanns en kombination av sk. stångkvarnar och autogenkvarnar.29  
 
4. Vid gjutstationen 
blandades skifferaska och 
bränd kalk i exakta pro-
portioner och sedan tillsattes 
vatten och aluminiumpulver. 
Tillsatsen av aluminium-
pulver och vatten påbörjade 
en jäsningsprocess då 
aluminiumpulvret reagerade 
med kalken och vattnet. 
Genom bildandet av vätgas 
blev massan porös. Den 
jäsande massan hälldes i 
smorda, och ibland armerade, 
järnformar som gick på räls. 
Formen fylldes med massa 
upp till ca. 2/3.  
 
 
 
 
 
 
 
Järnformarna var smorda med spillolja, senare ren olja, som hindrade massan att 
fastna i formen. Massan fick jäsa över kanten på formen och den sk. rågen skars 
därefter bort och återanvändes 30, därefter fick massan jäsa och härda i ca 2-3 h.31   
 
5. Efter jäsning gick de rälsburna formarna vidare till sågavdelningen där den 
färdigjästa lättbetongmassan sågades upp. 32 Massan sågades upp till block och 
plattor med olika bestämda dimensioner. Till en början delades (skars) blocken 
med hjälp av stålskivor, sk tvåmansknivar  och en mall. Därefter övergick man till 
att såga med ståltråd försedd med små pärlor. 33 Detta skapade en karaktäristisk 
räffling, som var lite snedställt mönster som dels var dekorativ och dels band 
putsen bra till ytan.34  

                                                 
28 Bryttner (1968), sid 43 
29 Bryttner (1968), sid 46 
30 Bryttner (1968), s. 44 
31 Nerikes Tidning (14/9 1935)  
32 Yxhultbygdens kultur- och hembygdsförening, PM för besök vid Yxhults stenhuggeri A/B:s 
anläggningar 
33 Bryttner (1968), s. 47 
34 Janson R (060524) 

 

Foto från Södra fabriken från 1948, 
foto av Yngve Andersson, ur 
Yxhultbygdens kultur- och 
hembygdföreningsarkiv.  
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6. Autoklavering, efter sågningen slussades formarna i långa rader in i auto-
klaverna. I autoklaverna härdades massan av vattenånga med ett tryck på 8-12 
kg/cm2 och temperaturer över 180 grader i ca 12-17 h.35  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Zuaw G (070117) 

 

 
Skärning av lättbetong med tvåmanskniv och mallar. Foto från 1941, Norra 
fabriken, ur Yxhultbygdens kultur- och hembygdsförenings arkiv.  

  

Formar med massan på väg in i autoklaverna i Södra fabriken., 
Foto ur Yxhultbygdens kultur- och hembygdsföreningsarkiv. 
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7. Lossningen skedde efter autoklaveringen då blocken och elementen lossades 
från varandra. De redan sågade lättbetongblocken och elementen klibbade ibland 
ihop med varandra under autoklaveringen. Lossningen gjordes för hand, med en 
lossningstång eller med en lossningsautomat som var en enklare variant av 
lossningstång. 36 
 
8. Efterbearbetning och lagning, trasiga delar lagades i lagningshallen innan de 
transporterades vidare till lagerhall eller till kunder. I de fall som special-
dimensionerade bitar beställdes fanns speciella sågar och byggnader för detta.  
 

Lättbetongen lanseras 

När lättbetongen lanserades på den svenska marknaden var tiden långt ifrån den 
bästa. Sverige hade precis börjat känna av den stora depressionen vilket på-
verkade byggverksamheten i landet. Förutom den dåliga konjunkturen pågick en 
byggstrejk 1933-34. Det nya byggnadsmaterialet möttes dessutom med viss 
skepsis.  Materialets kvalitet ifrågasattes och murarna var ovana vid de större 
formaten på blocken varför resultatet inte alltid blev bra. Omkring 1930 uppfördes 
de flesta hus av enskilda byggmästare och standardisering var inte aktuellt. 37 För 
att få kontroll på de bostadsproblemen som funnits tog staten större ansvar över 
bostadsfrågan. 1933 tillsattes en statlig utredning, bostadssociala utredningen. 
Målsättningen med den nya bostadspolitiken var att höja standarden, bygga bort 
bostadsbristen och öka sysselsättningen. Staten medverkade i organisationen och 
man gynnade en rationalisering av produktionen. 38 Byggandet tilltog i större 
skala med byggherrar som HSB, Anders Diös, Olle Engqvist m.fl. 39  
 
Som strategi att sprida lättbetongen ville Yxhultbolaget få lättbetongen använd i 
Stockholmstrakten. Under perioden 1930-1945 ökade användningen av materialet 
i Stockholm. Framförallt var det yngre arkitekter och byggmästare som vågade 
satsa och anammade det nya materialet. Hela stadsdelar i Stockholmstrakten som 
Hammarbyhöjden, Årsta, Johanneshov, Aspudden, Hägersten, Mälarhöjden, 
Råsunda, Sundbyberg och delar av Bromma är uppförda i lättbetong. 40 
 
Lättbetongprodukter och användningsområden 

Den första lättbetong som tillverkades hade en volymvikt, densitet, på 0,85-0,9 
kg/dm3. Utvecklingen gick snabbt och lättbetongens densitet minskades. Redan 
vid mitten av 1930-talet hade man utvecklat en lättbetongprodukt med densiteten 
0,5 kg/dm3 som hade lika bra hållfasthet men ännu bättre värmeisolerande för-
måga än de tidigare produkterna. 41 I produktkatalog från 1950 finns lättbetong 
med en densitet av 0,4 kg/dm3. 42 

                                                 
36 Zuaw G (070117) 
37 Bryttner (1968), s. 49 
38 Ericson, Johansson (1994), s. 92-93 
39 Bryttner (1968), s. 49-56 
40 Bryttner (1968), s. 55 
41 Bryttner (1968), s. 56-57 
42 YTONG – Yxhults lättbetong (1950), s. 4 
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Oarmerade produkter 

Den första produktionen av lättbetong 
var främst inriktad på oarmerade 
produkter även kallade block. 
Produkterna kom i olika mått och 
dimensioner. 43 De oarmerade 
produkterna kunde användas både som 
bärande och ickebärande material i 
konstruktioner.44 Murblocken 
användes för att mura bärande murverk 
i villor och flervåningshus. Genom 
varierande densitet på murblocken 
kunde högre våningar byggas med 
tyngre och tjockare lättbetong i de 
understa våningsplanen och lättare och 
tunnare lättbetong i de övre 
våningarna.45 I flerfamiljshus användes 
murblocken i utfackningsväggar. 46  
 
 
 
 
När densiteten på lättbetongen sänktes till 0,45 kg/dm3, kunde isoleringsplattor av 
lättbetong börja konkurrera med befintliga isoleringsmaterial på marknaden. 
Isoleringsplattorna fästes utanpå betongstommar som då blev allt vanligare i 
byggnadskonstruktionen. 47 Till exempel användes Ytongplattor med en tjocklek 
av 10 cm som utvändig isolering vid de stora byggena vid Klara Strand, Kungs-
klippan samt i Kristineberg i Stockholm under andra halvan av 1930-talet. 48 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Bryttner (1968), s. 56-57 
44 Produktinformation – Ytong (74-10-23), s. 2 
45 Bryttner (1968), s. 56-57 
46 Produktinformation – Ytong (74-10-23), s. 2 
47 Bryttner (1968), s. 56 
48 Bryttner (1968), s. IV:7 

 

Kungsklippan 
1936. Bild ur 
Ytongboken 
del 2 

 
En översikt över tillgängliga lättbetongprodukter, ur 
broschyren YTONG – Yxhults lättbetong från 1950.  
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Ett led i att rationalisera produktionen kom med Ytongstaven i mitten av 1950-
talet. Ytongstaven frästes i exakta mått för att kunna minimera fogbredden. Det 
innebar att isoleringsförmågan förbättrades och man kunde bygga med högre 
precision. Utvecklingen fortsatte och snart kom den låsfogade staven. Genom att 
fräsa längsgående spår i stavarna kunde sammanfogning ske med små plast- eller 
metallbrickor helt utan bruk. Uppfinnaren, Harry Blomqvist, belönades med pris i 
Bryssel 1962. Staven var bolagets största produkt i början av 1960-talet. 49   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armerade produkter 

I och med byggindustrins mer rationella och industrialiserande byggande utvecklades 
med tiden nya produkter. 50 I och med att avsättningen av murblock sjönk skedde en 
växling till armerade produkter dvs. element som tog över marknaden. 51 De armerade 
elementen utvecklades tidigt men kom inte till sin fulla rätt i produktionen innan det 
industrialiserade byggandet kommit längre i sin utveckling. Bättre hantering på 
arbetsplatsen med specialbyggda kranar och andra hjälpmedel gjorde att de armerade 
produkterna kom till sin rätt i byggandet.52  
 

                                                 
49 Bryttner (1968), s. 58 
50 Välkommen till Ytongbolagen (1971) 
51 Janson R (070115) 
52 Bryttner (1968) s. IV:21 

  
Vänster: Liggande limmad stav. Höger: Låsfogad stav. Bilder hämtade ur Ytong – Yxhults historia del II.     

 

Läggning av 
takelement. Bild 
från Ytong – 
Yxhults historia 
del II. 
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Redan 1931 tillverkades armerade balkar som användes över fönster- och dörr-
öppningar. De armerade balkarna var det första steget i utvecklingen till ett mer 
rationaliserat byggande eftersom det innebar att den tidskrävande valvslagningen 
över t.ex. fönsteröppningar inte var nödvändig. 53  
 
Liggande och stående väggelement och bjälklagselement blev så småningom före-
tagets främsta produkt. 54 Armerade plattor för tak och bjälklag finns i produkt-
sortimentet omkring 1950. Senare kom ytterväggs-, mellanväggs- och bjälklags-
element. 55 1966 började helelement i lättbetong tillverkas och produktionen 
pågick endast en kortare tid till början av 1970-talet.56 Helelementen tillverkades 
vid Södra fabriken och i den sk. elementfabriken. Helelementen var hela 
väggpartier där till och med fönster och tapeter monterades inne i fabriken.57  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Övrigt - lättelement 

Från slutet av 1960-talet tillverkade Yxhultbolaget sk. lättelement. Lättelementen 
hade en kärna av cellplast i form av en skiva, 11 eller 16 cm i tjocklek, som var 
omringad med lättbetong. De tillverkades i våningshöjd, d v s 230 - 250 cm, och 
hade en standardbredd på 30 och 60 cm. Lättelementen monterades stående i 
ytterväggar i främst villor och barnstugor. Elementen sammanfogades med not 
och spont tillsammans med en tätningslist vilket gav mycket täta ytterväggar. 
Produktionen lades ned när kraven på återvinning kom eftersom lättelementen var 
svåra att demontera och särskilja. Lättelementen slutade tillverkas runt 1990. 58 

 
Lättbetongens uppgång och nedgång 

Lättbetongen hade en stegrande produktion ända fram till mitten av 1960-talet. 
Under den expansiva perioden tog lättbetongen mark på bekostnad av både tegel 

                                                 
53 Bryttner (1968), s 56-57 
54 Bryttner (1968), s. IV:21 
55 Kumla bygden VIII (1987), s. 198 
56 Larsson I (070428) 
57 Zuaw G (061124) 
58 Janson R (061107) 

Helelement.Bild från 
Ytong – Yxhults 
historia del II. 
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och trä. När det gällde industritak utgjorde lättbetong ett brandsäkrare alternativ 
jämfört med äldre trätak med takpapp eller tegel. Vid mitten av 1960-talet hade 
lättbetongen ca 90 % av marknaden inom området. 59  
 
Redan 1945 hade lättbetongen en stark ställning bland flerfamiljshusen, där tegel 
ersattes med lättbetong. Lättbetongen var lättare att arbeta med och utgjorde både 
ett bärande och isolerande material. Fortfarande vid mitten av 1960-talet var lätt-
betongen ledande som ytterväggsmaterial i flerfamiljshus.60  
 
I småhus har trä oftast varit dominerande. 61 Inflationer på 1950-talet efter Korea-
kriget innebar dock att träpriserna steg så kraftigt att trä ersattes med lättbetong i 
”stor” omfattning. 62 Av de monteringsfärdiga hus som marknadsförde sig genom 
katalog 1966 var 36 stycken trähusföretag och endast 5 stycken stenhusföretag. 
Fem företag som sålde byggsatser av lättbetonghus jämfört med ca 95 trähus-
företag. Bland lättbetongföretagen dominerande AB Ytonghus marknaden. 63  
 
1966/67 nådde lättbetongproduktionen sin absoluta topp med 1079 000 ton. Där-
efter kom en kraftig nedgång. Lättbetongen fick stå tillbaka på grund av ”lätta 
material” som trä, mineralull, byggplåt, gips och asbestcement. 64 Men även 
betongelement. 65 Nya byggnadssätt med lätta utfackningsväggar med träreglar, 
gips och mineralull stod bättre emot isoleringskraven än lättbetongen.66 Plåten 
och stålplåten tog över marknaden för industritak.67 Mellan 1966/67 och 1977 
halverades marknaden för lättbetong. Yxhulbolaget stod dock fortfarande för 2/3 
av marknaden. 68 1985 hade produktionen sjunkit till lägre siffror än 1945.69 
Under perioden 1970-75 sjönk bostadsbyggandet totalt sett. Det skedde även en 
förskjutning från flerfamiljshus till småhus vilket påverkade lättbetonganvänd-
ningen negativt. 70 Av de få flerbostadshus som byggdes 1982 uppfördes endast 
ca 1 % i lättbetong. Under 1970-80-talet lades många lättbetongfabriker ned. 71   
 
Idag sker ingen tillverkning av lättbetong i Sverige. I och med Yxhultbolagets 
konkurs 2004 försvann tillverkningen av lättbetong från Sverige. Den byggverk-
samhet med lättbetong som sker i Sverige idag utförs med importerad lättbetong 
från länder som Estland och Tyskland. 72  

                                                 
59 SOU 1977:43, s. 65-67 
60 Bladh M (1991), s 31 
61 SOU 1977:43, s. 64-72 
62 Bladh M (1991), s. 31 
63 SOU 1969:63, s. 39 
64 SOU 1977:43, s. 64-65  
65 Bladh M (1991), s. 76-77 
66 Bladh M (1991), s. 31 
67 SOU 1977:43, s. 64-72 
68 Kumla bygden VIII (1987), s. 201 
69 Bladh M (1991), s. 109, tabellbilaga 
70 Bladh M (1991), s. 31 och 47 
71 Bladh M (1991), s. 76-77 
72 Janson R (070115) 
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Övriga lättbetongproducenter i Sverige 

Samma år som Yxhult började produktionen av ånghärdad gasbetong började en 
liknande produkt tillverkas i Skövde, Västergötland under namnet Durox. 73 
Skövde Gasbetong och försäljningsbolaget Svenska Durox köptes av staten 1965 
och överläts 1969 till Ytong. 74  
 
1933 kom Siporex med en lättbetongprodukt innehållande finmalen kvartssand 
och cement istället för alunskiffer. Under 1960-talet fanns fabriker i Dalby i 
Skåne, Göteborg, Stockholm. I slutet av 1960-talet köptes fabrikerna upp av 
Cementa/Euroc. 75 1966-67 producerads 1,5 milj m3 lättbetong, varav hälften kom 
från Ytong och den andra från Siporex.76  
 
Siporex (Euroc) lade ned sin lättbetongtillverkning i Södertälje troligen 1973 (77) 
och fick då bara kvar en fabrik i Sverige i Skåne, Dalby. Ytong blev den 
dominerande tillverkaren i landet. 78  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 
 
 

                                                 
73http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/15/5ebcf8d2.pdf#search=%22Durox%20l%C3%A4ttbetong%
22, (060918) 
74 Bladh M (1991), s. 76 
75 Bladh M (1991) s. 76 
76 Kumla bygden VIII (1987), s. 201 
77 Larsson I (070428) 
78 Bladh M (1991) s. 76 

Siporex Ytong Durox 

Oarmerade lättbetong  1950 35 55 10 
  1960 30 60 10 
  1965 25 65 10 
 
Armerade lättbetong 1950 85 10 5 
  1960 75 20 5 
  1965 70 25 5 
 
Totalt  1975-82 30            70 
 

Gällande produktionsandelar av lättbetongföretagen, diagram hämtat ur Mats Bladhs” 
Bostadsmaterialindustrin, 1945-1985”:  
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Kalksandsten, sk. ”mexi”  
Den kalksandsten som tillverkades av 
Yxhultbolaget är mer känd för allmän-
heten som Mexi. När Yxhultbolaget köpte 
Svenska Skifferoljebolagets industri-
område i Kvarntorp övertogs även 
produktionen av en annan produkt: 
kalksandsten. Produkten kom att bli mer 
känd som Mexi. Namnet introducerades 
redan 1963 på Hantverksmässan i Örebro 
1963. Namnet togs fram av konsultfirman 
A-byrån i Örebro. 79 
 
Kalksandstenen brukar felaktigt kallas för 
mexitegel. Tillverkningen skiljer sig 
kraftigt åt då kalksandstenen pressas och 
ånghärdas ihop till skillnad från tegel som 
bränns.   

 

Nygammal produktion i Kvarntorp 

Under 1930- och 40 talen tillverkades kalksandsten vid ett flertal fabriker i 
Sverige. Den tidiga kalksandstenen försvann därefter från marknaden, bland annat 
på grund av den dåliga kvaliteten. Under början av 1960-talet växte intresset för 
kalksandstenen igen. Både villabyggare och arkitekter ville ha ljusa fasader 
istället för de mörka tegelfasaderna som dominerat tidigare. De ökade bostads-
byggandet omkring 1960 innebar långa väntetider för leverans av fasadtegel och 
kalksandsten började därför importerades från bland annat Danmark, Finland, 
Polen och Ryssland. Den ökade efterfrågan innebar ett växande intresset att åter 
anlägga kalksandstensfabriker i Sverige. 80  
 
Tillverkningen av kalksandsten i Kvarntorp börjades på försök redan under 
SSAB:s tid i början av 1960-talet. När Yxhult AB köpte Kvarntorpsområdet 
övertogs kalksandstenstillverkningen. Den första kända leveransen gick till 
Örebro 1965. 81  
 

Framställning av kalksandsten 

Traditionell sandsten framställs av vanlig sand och bränd kalk med tillsats av 
vatten. Kalksandstenen från Yxhult baseras på bergarten sandsten som krossas.82 
Sandstensfyndigheterna i Kvarntorp innehåller en hög kvartsithalt, 94-98 % SiO2) 
som gör att den lämpar sig bra för tillverkning av kalksandsten, Mexi. 83 Den ljusa 
sandstenen gör att stenen blir ljusare än kalksandsten som är framställd av natur-

                                                 
79 Larsson I (070428) 
80 Skifferskriften, nr 1 (1964), s. 15 
81 Hamrén L (070206) 
82 Hamrén L (070206) 
83 Skifferskriften, nr 1 (1964), s. 16 

Fasad av huggen och slät kalksandsten. 
Foto: Per Torgén, Örebro läns museum 
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sand. 84 Vid tillverkning av kalksandsten med natursand får stenen en slät yta utan 
variationer i ytan på den färdiga produkten.85  
 
I Kvarntorp skedde produktionen av kalksandsten och lättbetong parallellt och 
huvudråvarorna var i båda fallen sandsten och kalk. Framställningsmetoderna 
mellan de två är likartade med en viktig skillnad: vid framställning av kalksand-
sten används inte aluminiumpulver, dvs ingen jäsning sker. Produkten pressas 
sedan fram under högt tryck och bildar en hållfast produkt. 86  
 
1. Efter brytning av sandsten i gruvan i Kvarntorp skedde krossning av sand-
stenen för att uppnå perfekt kornstorlek, mellan 0,1-4 mm, max 5 mm.87  
 
2. Sandstenen blandades med bränd, malen osläckt kalk i en roterande trumma, 
sk. trommel. Kalken till kalksandstensproduktionen köptes under 1970-talet in 
från Stråbruken AB (Dylta). I trommeln sprutades ånga in för att släcka kalken.88 
Beroende på kalken blev stenen vit eller gråvit.89   
 
3. Därefter pressades materialet under högt tryck. I pressen pressades bland-
ningen samman till släta stenar i rätt format med 6 släta sidor. 90 
 
4. Vid den efterföljande autoklaveringen, dvs. ånghärdningen, skedde en kemisk 
reaktion mellan sandens kiselsyra, kalken och vattnet till kalciumhydrosilikater.91 
Autoklaveringen innebar ett tryck på 16 atö i en temperatur av 200o C under 8 h.92 
 
5. Huggning av kalksandstenen skedde först efter autoklavering.93 När stenarna 
pressades fick de en slät yta, men när stenarna sedan klövs framträdde de grövre 
kornen och stenen fick den karaktäristiska och livfulla ytan som kännetecknar 
mexistenen.94 Huggningen gjordes för att få den rätta ytstrukturen på en, två eller 
tre sidor av stenen. Huggningen skedde med en huggkniv i hårdmetall. 95  

 
Kalksandstensprodukter och användningsområden 

Kalksandsstenen är en utmärkt byggnadssten som är har ungefär samma använd-
ningsområden som vanligt tegel dvs. fasader, bärande konstruktioner, trädgårds-
murar mm. Kalksandstenen är beständig mot frost, har hög hållfasthet och goda 
ljudisolerande egenskaper. 96 Den kalksandsten som tillverkades i Sverige av bl.a. 
Yxhultbolaget användes främst som en fasadsten. I länder som Holland och Tysk-

                                                 
84 Hamrén L (070206) 
85 Hamrén L (061106) 
86 Hamrén L (070206) 
87 Produktinfromation – mexi (74-10-23) 
88 Janson R (070115) 
89 Skifferskriften, nr 1 (1964), s. 16 
90 Janson R (070115) 
91 Skifferskriften, nr 1 (1964), s. 16-18 
92 Produktinfromation – mexi (74-10-23) 
93 Skifferskriften, nr 1 (1964), s. 16-18 
94 Hamrén L (070206) 
95 Janson R (070115) 
96 Skifferskriften, nr 1 (1964), s. 16 
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land användes kalksandstenen främst i byggnadskonstruktioner. 97 Kalksand-
stenen hade då mått i blockformat; 50x25x25 cm. I Sverige tillverkades stenen, i 
slätt utförande, i tjockleken 120 mm.98  I hugget utförande med måtten 100 mm, 
60 mm eller 20 mm. Den sten med måtten 60 mm var sk. beklädnadssten för 
fasader och den tunnaste på 20 mm var avsedd för interiöra väggar. 99  
 
Att hugga kalksandstenens ytor är en svensk idé. 100 Innan Yxhult började 
exportera Mexi ut till Europa fanns inte begreppet ”huggen yta” i dessa samman-
hang. Den teknik som användes för att göra sk. rundhuggning var patenterad av 
Yxhult. 101 Kalksandstenen kom i olika ytstrukturer: slät, rakhuggen och rund-
huggen. 102 Den rundhuggna varianten kom först 1972 och hade en rak murkant 
vilket gjorde den lätt att mura trots sin huggning. 103  
 
Den tidigaste kalksandstenen var vit. Senare tillverkades även färgad sten genom 
tillsättning av pigment.104  Genomtillsats av olika jordpigment kunde man erhålla 
kalksandsten i ett flertal olika kulörer.  
 

Kalksandstenens uppgång och nedgång 

Kalksandstensproduktionen nådde sin topp 1974 på 386 tusen ton, för att sedan 
sjunka. 105 Siffran kan omvandlas till att ca 75 miljoner stenar levererades från 
Kvarntorpsfabriken under ett år. 75 miljoner stenar räcker för att förse ca 20 000 
villor med fasadsten eller att varannan villa under ett år uppfördes med kalksand-
sten från Yxhult. 106 2004 revs den gamla Mexifabriken i Kvarntorp. Liksom lätt-
betong tillverkas inte heller kalksandsten i Sverige idag. Gällande marknadens 
uppgång och nedgång har det varit svårt att ta reda på siffror om vad som hände 
med produktionen varför dessa inte kan redovisas i rapporten för första etappen.  
 

Övriga kalksandsstensproducenter i Sverige 

Förutom fabriken i Kvarntorp anlades några år tidigare en fd. tegelbruksägare i 
Bollebygden en kalksandstenstillverkning. Några år senare anlades ytterligare en 
fabrik i Baskarp. 107 (Närmare information om producenterna och om ytterligare 
fabriker har inte rymts inom första etappen av projektet.)  Skillnaden mellan den 
kalksandsten som tillverkades i Kvarntorp jämfört med de två ovan nämnda 
producenterna var att de använde vanlig sand och havssand till sin produktion 
tillskillnad från Kvarntorp som hade sin underjordiska sandstensgruva. 108 

                                                 
97 Hamrén L (061106) och (070206) 
98 Hamrén L (070206) 
99 Produktinfromation – mexi (74-10-23) 
100 Janson R (070115) 
101 Hamrén L (070206) 
102 Lättbetongbroschyr, Yxhultgruppen (1977) 
103 Mexibroschyr, Yxhultbygdens kultur och hembygdsförening 
104 Skifferskriften, nr 1 (1964), s. 16 
105 Bladh M (1991), s. 39 
106 Hamrén L (070206) 
107 Skifferskriften, nr 1 (1964), s. 15 
108 Erlandsson B (060820) 
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Forskningsverksamhet 
Yxhultbolaget forsknings- och utvecklingsarbete var förlagd till Hällabrottet.  
Det första laboratoriet låg intill den Norra fabriken och uppfördes i början av 
1940-talet, troligen 1942. Arbetet var inriktat på driftskontroller. I laboratoriet 
skedde kontroller av de egna produkterna såväl som av konkurrenternas pro-
dukter. Arbetet var uppdelat i en avdelning för analytiska och fysikaliska under-
sökningar samt en halvteknisk avdelning för provgjutning och provtryckning.109     
 

Centrallaboratoriet 

I samband med att den Södra fabriken anlades 1947 uppfördes även nya lokaler 
för hela koncernens forsknings- och utvecklingsarbete. Byggnaden byggdes till 
1960 med provhall, utställningshall, bibliotek mm.   
 
Det laboratoriska arbetet delades upp i en kemisk avdelning, en byggnadsteknisk 
avdelning samt en gjutteknisk avdelning (processteknisk avd.):  
 
● Den kemiska avdelningen: gjorde råmaterialanalyser. 
 
● Den byggtekniska avdelningen: testade produkternas fysikaliska byggtekniska 
egenskaper. 110 Det laborativa arbetet utfördes i provningshallen där hela golvytan 
kunde betjänas av en travers som transporterade tunga föremål samt underlättade 
transporter till och från källarvåningen. I provhallen gjordes undersökningar av 
olika slag för t.ex. balkar, takplattor, murverk mm. I provningshallen fanns därför 
utrustning för belastning. Delar av provningshallen användes av den kemiska 
avdelningen vid fysikaliska undersökningar. I byggnadens källare fanns utrym-
men för värmeisoleringsundersökningar, frostprovning mm. Arbetet inriktat på 
utredningar och forskning kring ytongprodukterna, egenskaper och praktiska 
användning. 111 Arbetet skedde i samarbete med byggnadsindustrin, Boverket och 
högskolor. 112 
 
● Den gjuttekniska avdelningen: genomförde arbete som syftade till att utveckla 
tillverkningsprocessen i fabriken.113  
 
Vid mitten av 1980-talet flyttade hela verksamheten till Tyskland vilket hade 
negativa konsekvenser för Yxhultbolagets verksamhet i Sverige. 114 Kontakterna 
mellan Sverige och Tyskland var inte bra och när Yxhult sålde sin tyska del av 
företaget i början av 1990-talet stod man helt utan någon produktutveckling. I 
förlängningen var det en bidragande orsak till att företaget gick i konkurs 2004.115  

                                                 
109 Ytongnytt, Nr 9 (1945) 
110 Zuaw G (061124) 
111 Ytongnytt, Nr 9 (1947) 
112 Zuaw G (070117) 
113 Zuaw (061124) 
114 Janson, Zuaw (060602) 
115 Svensson, Standoft, Sandin (2006) s. 9 
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Företagshistorik 
Nationell spridning  

Den ökade efterfrågan av lättbetongprodukterna innebär att Yxhultbolaget redan 
under 1930-talet anlades nya fabriker i Sverige. De nya fabrikerna lokaliserades 
till områden med liknande fyndigheter av kalksten och skiffer som i Närke.  
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1942 startade Yxhult en egen försäljningsorganisation, Yxhults försäljnings AB. 
Huvudkontoret för försäljningen låg i Stockholm. Snart inrättades även kontor i 
Malmö, Örebro, Sundsvall och Göteborg. 1958 ändrades organisationen då Yx-
hult bildade ett gemensamt försäljningsbolag, Lättbetong AB, med sin främste 
konkurrent på marknaden Siporex. Försäljningsbolaget Lättbetong AB stod för all 
försäljning av de båda företagens produkter. Anledningen till samarbetet var att 
samordna och därmed optimera de båda företagens lager- och transporthantering. 
116 Under 1970-talet gjordes en uppdelning där Siporex sålde sina produkter i 
södra Sverige och Yxhult i norra delen av landet. Lättbetong AB upphörde 1983. 
117 
 

Internationell verksamhet – Ytong International AB 

Andra världskrigets effekter i Europa innebar ett stort återuppbyggnadbehov. 
Såväl näringsliv som infrastruktur var skadat och en effektivare och snabbare 
byggteknik efterlystes till skillnad från den hantverksmässig som varit gällande 

                                                 
116 Carlén G (070722) 
117 Bladh M (1991), s. 76-77 

Yxhultbolagets fabriker 

Borensberg, Östergötland: 1935 förvärvade Yxhultbolaget AB Borensbergs Kalk-
industrier, en befintlig fabrik som byggdes om. 1936 bildades Ånghärdad Gasbetong AB, 
senare Borensbergs Ytong AB. Produktionen var igång framtill 1968 då den avvecklades.   

 
Ventlinge, Öland: 1939 köptes AB Ölandskalk, Grönhögen, Ventlinge. Här fanns lik-
nande tillgångar av kalk och skiffer som i Närke och här hade tidigare legat en gammal 
kalkindustri. Produktionen kom igång 1943 och pågick till 1972 (http://www.ssi.se/radon) 
 
Falköping, Västergötland: 1951 köpte Yxhults stenhuggeri Västergötlands Förenade 
Kalkindustrier inklusive dotterbolaget Cellbetong i Falköping. Produktionen pågick till 
1974 (http://www.ssi.se/radon). 
 
Uddagården, Västergötland: 1954 uppfördes en produktionsenhet i Uddagården. 
Produktionen var igång till 1974 (http://www.ssi.se/radon). 
 
AB Durox, Skövde: 1966 köptes Durox (tidigare Skövde Gasbetong) av Yxhultbolaget för 
att slippa konkurrens. Här tillverkades dock aldrig lättbetong för Yxhults räkning utan 
utrustningen monterades ned och såldes till Tyskland. (Svensson m.fl (2006) s. 8)  
 
Skelleftehamn: I Skellefteåhamn hade Siporex anlagt en fabrik. På 1970-talet köptes 
produktionsenheten upp av Yxhultbolaget. som lade ner fabriken 1979. (Janson 070115 
och Carlén G 070722) 
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innan kriget.118 Företaget hade ännu inte de ekonomiska resurser som krävdes för 
att själv kunna etablera sig i alla länder. För att bevaka utlandsmarknaden 
bildades 1945 en internationell gren av Yxhultbolaget, Ytong International AB. 
Ytong International AB hade från början sitt säte i London och senare i Stock-
holm och marknadsförde företagets licensrättigheter för försäljning och 
markandsföring av lättbetongprodukter utanför Sverige. 119 Man gjorde lokala 
studier över marknad, lönsamhet samt undersökningar av den lokala råvaran och 
projektering av fabriker.120  
 
Det första licensavtalet tecknades i Polen 1948. Tyskland, dåvarande Väst-
tyskland, var det land där man mötte störst framgångar i lanserandet av 
lättbetongen. Den första fabriken här kom igång 1951 i Watenstedt nära 
Salzgitter. I Tyskland ägde Ytonggruppen själva fabrikerna och de bedrevs inte på 
licens från Sverige. 121 
 
Ytonghus AB 

För att kunna konkurrera med sina produkter på den trähusdominerande småhus-
marknaden bildades Ytonghus AB 1946. 122 Man saluförde monteringsfärdiga 
stenhus i byggsats där lättbetongblocken och elementen levererades tillsammans 
med dörrar, fönster, köksinredningar och trappor i standardutförande och 
monteringsklara. 123 Ytong var således inte bara är ett byggnadsmaterial utan ett 
helt byggsystem med motståndskraftiga källarväggar, bjälklagselement med 
armeringsfria zoner (för vatten och avloppsledningar). Under mer än 30 år har 
Ytonghus salufört villabyggsatser (ända från slutet av 1940-talet!). 124 Ytonghus 
AB fanns kvar fram till mitten av 1970-talet då man lade ned verksamheten på 
grund av den svikande småhusmarknaden. 125   
 

                                                 
118 Adler P (2005), s. 31 
119 Carlén G (070722) 
120 Janson (060524) 
121 Bryttner (1968), s. 80 
122 Bryttner (1968), s. 73 
123 Ytongnytt, Nr 9 (1946) 
124 Broschyr (1977) Yxhultgruppen 
125 Janson R (070115) 
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Kulturmiljöinventering 
Som nämndes i inledningen har huvudsyftet med första etappen varit att göra en 
inventering av kvarvarande strukturer och lämningar i området som är kopplade 
till Yxhultbolaget och dess verksamhet. De områden som har inventerats är 
industriområdena Norra fabriksområdet, Södra fabriksområdet och Kvarntorps 
industriområde samt kalkstensbrott, sandstensgruvan, fältugnar och järnvägen. 
Mer översiktligt har även Kvarntorps bostadsområde och delar av Hällabrottets 
bostadsområde undersökts.  
 
Inför redogörelsen av varje område redovisas en karta med inventerade 
byggnader/strukturer markerade och numrerade. Därefter kommer en redogörelse 
för varje enskild byggnad med byggår, ursprungligt användningsområde, 
byggnadsbeskrivning, befintligt skydd samt en kulturhistorisk värdering och 
fotografier.  
 

Inventerade områden 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Norra fabriksområdet, Hällabrottet 

I rapporten innefattar benämningen norra fabriksområdet området kring den första 
lättbetongfabriken samt de äldsta byggnaderna från stenhuggeriverksamheten 
lokaliserade runt Stenhyvleriverkstaden. I Norra fabriken började den skiffer-
baserade lättbetongen tillverkas 1929.126 Den stora efterfrågan på lättbetongpro-
dukter innebar att verksamheten växte snabbt. Mellan 1932-35 ökade produk-
tionen 4 gånger. 127 Sista gjutningen av lättbetong gjordes 1968 varefter verksam-
heten flyttades till K-fabriken. 128 Norra fabriken revs 1975. 129 

                                                 
126 Bryttner (1968), s. V:2 
127 Nerikes Tidning (14/9 1935) 
128 Bryttner (1968), s. V:2 

Karta Kumla kommun copyright ©. 
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2. Södra fabriksområdet, Hynneberg 

Då efterfrågan på lättbetongprodukter ökade från mitten av 1940-talet bestämdes 
att en ny fabrik skulle uppföras i Hällabrottet. Två nya fabriker hade redan upp-
förts på andra platser runt om i landet och Södra fabriken stod färdig 1947.130 Här 
producerades blå lättbetong fram till 1975 och därefter övergick man till vit lätt-
betong. 131 Produktionen vid Södra fabriken lades troligen ned under 1980-talet.  

                                                                                                                                                         
129 Foto nr 360, Yxhultbygdens kultur- och hembygdsföreningsarkiv 
130 http://www.ssi.se/radon/Radon_Blabetong.html?MenueType=1&Menu2=Radon (080906) 
131 Foto nr 209, Yxhultbygdens kultur- och hembygdsföreningsarkiv 

 

Ovan: Vy över norra fabriksområdet från 1939, Nedan: Norra fabriken, 1968. Fotografier ur 
Yxhultbygdens kultur- och hembygdsförenings arkiv. 
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3. Kvarntorps industriområde, Kvarntorp 

Den del av Kvarntorps industriområde som Yxhultbolaget köpte 1965 hade från 
början av 1940-talet använts av Svenska Skifferoljeaktiebolaget, SSAB. Ett 
röjningsarbete påbörjades och i november 1966 stod den nya fabriken, sk. K-
fabriken, klar. K-fabriken var världens då modernaste lättbetongfabrik. Yxhult 
övertog i och med köpet kalksandstensfabriken/mexifabriken, mark som visade 
sig innehålla en underjordisk sandstensfyndighet samt Kvarntorps bostadsområde. 
I och med konkursen av Yxhult AB 2004 övertogs Kvarntorpsområdet av Kumla 
kommun.  Redan samma år som konkursen revs mexifabriken och en stor del av 
Yxhult AB:s inventarier såldes på auktion. 2005 påbörjade kommunen en mer 
omfattande rivning. Härmed har flera av områdets karaktärsbyggnader rivits som 
kross- och silobyggnader, kyltorn, luftledningar mm. Mexifabrikens utrustning 
skrotades, likaså den nya helväggsfabrikens robotstyrda utrustning. K-fabrikens 

Ovan: Vy över södra fabriksområdet utan år. Nedan: Foto från 1961. Fotgrafier hämtade ur 
Yxhultbygdens kultur- och hembygdsförenings arkiv.   
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utrustning monterades ned och finns numer i Dubai där en kopia av K-fabriken 
uppförts. 132 Sedan 1 juli 2006 har i stort sett alla fastigheter inom området 
övergått i Kumla fastighets AB:s ägo, det kommunala fastighetsbolaget.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lämningar i landskapet 

Yxhultbolaget har även lämnat tydligt spår av sin verksamhet i närmiljön utanför 
industriområdena. Fortfarande är dessa lämningar tydliga och de är en viktig del 
av kulturmiljön. Samtliga kända lämningar har inventerats.  
 

Kulturhistorisk värdering 

Inventeringen innehåller en kulturhistorik bedömning av inventerade byggnader 
och lämningar. Den kulturhistoriska bedömningen innebär en kort redogörelse av 
de kulturhistoriska värden som de enskilda byggnaderna/lämningarna besitter. 
Axel Unnerbäck och Erik Nordin diskuterar begreppet kulturhistoriskt värde i sin 
artikel Kulturhistoriskt värde? från 1995, i den här inventeringen har dock be-
dömningen gjorts utifrån beskrivningen nedan. Bedömningarna är gjorda utifrån 

                                                 
132 Witt P (060529) 

 

 Ovan: Vy över Kvarntorp från 1945. Nedan Kvarntorp 1968. Fotografier hämtade ur 
Yxhultbygdens kultur- och hembygdsförenings arkiv.  
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kopplingen till Yxhultbolaget och vad byggnaderna och strukturerna berättar om 
företagets verksamhet.  
 
Värderingen har gjorts utifrån graderingen:  
 
● mycket högt kulturhistoriskt värde - byggnader med ett nationellt intresse,  
 
● högt kulturhistoriskt värde – byggnader/lämningar som har en viktig koppling 
till Yxhultbolagets verksamhet och som spelat en avgörande roll vid tillverknings-
processen eller organisationen, 
 
● kulturhistoriskt värde – byggnader/lämningar som med sin koppling till 
Yxhultbolaget berättar om företaget verksamhet, 
 
● miljömässigt värde – byggnader/lämningar som inte har ett enskilt kultur-
historiskt värde och är mindre betydelsefulla för förståelsen av företagets verk-
samhet, men som är en del av miljön som helhet. Byggnaderna kan ha genomgått 
större förändringar eller är i dåligt skick.  
 
Faktorer som byggnadens ålder, ursprunglighet, skick och arkitektoniska 
kvaliteter har också påverkat bedömningen. Byggnader som nyligen uppförts har 
inte bedömts utifrån kulturhistoriskt värde på grund av att de ligger för nära i tid 
för en sådan bedömning.  
 

Detalj- och bevarandeplaner 

Både Hällabrottet/Yxhult och Kvarntorp tas upp i Kumla kommuns bevarande-
program från 1990. Tonvikten ligger på bebyggelsen kring Trilobiten och den 
äldre bebyggelsen för stenhuggeriverksamhet inklusive Gjutstugan, men även de 
äldre lättbetongbyggnaderna i områdets norra del samt Kvarntorps bostads-
område. 133 Bevarandeprogrammet kompletterades 1996 med en inventering där 
förslag ges till utvidgat kulturmiljöintresseområde som inkluderar byggnader och 
lämningar öster och söder om markerat område i detaljplan P8, laga kraft 2000-
09-28. Vid revidering av bevarandeprogrammet bör berörda byggnader 
inkluderas. 134  
 
Norra fabriksområdet omfattas av detaljplanerna P87/5 (1987-10-29) samt P8 
Norra Yxhult (del av) (2000-09-28). I den senare planen omfattas ca 16 
byggnader med Q eller q. I detaljplan över Kvarntorp P 87/3 (1987-08-31) finns 
inga bevarandeaspekter i planen. Södra fabriksområdet är ej detaljplanelagt. 
 
I översiktsplanen antagen 1999 omnämns ”de intressanta landskaps- och natur-
miljöer norr och öster om södra fabriken” där frilufts- och aktivitetsområden bör 
utvecklas med hänsyn till de kulturhistoriskt intressanta miljöerna som fältugnar 
och brott. Framförallt nämns den kulturhistoriskt intressanta Yxhultsmiljön med 
den ursprungliga stenverksamheten med bebyggelsen runt Trilobiten och natur-

                                                 
133 Bevarandeprogram (1990) s. 107 
134 Antagandehandling, detaljplan P8 
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miljöerna vid de gamla brotten norr, öster och söder om bebyggelsemiljön.” 135 
Även de kulturhistoriska miljöerna i Kvarntorp omnämns i översiktsplanen, men 
dock ej med direkt koppling till Yxhultindustrin, t.ex. nämns Kvarntorpshögen.136 

                                                 
135 Översiktsplan, del 1, (1999) s. 22 
136 Översiktsplan, del 1, (1999) s. 39 
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1. Norra fabriksområdet, Hällabrottet 
Markerade byggnader har ägts och använts av Yxhult AB.  

Karta Kumla kommun, copyright .© .  
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1. Fd. emultitfabrik 

Fastighetsbeteckning: Hällabrottet 2:10, Fastighetsägare: EKC Sverige AB  
 
 
 
 
 
 
 
Byggår: Troligen mellan 1930-32, tillbyggd 1934 och under 1940-talet. 
Ursprunglig användning: Här tillverkades emultit från 1932 och fram till 
krigsutbrottet 1939. 137 I byggnaden inrymdes även bastu och omklädningslokaler.  
Nuvarande användning: Byggnaden hyrs ut för bilverkstad.   
Kommentar: Emultit – asfaltsemulsion för isolering av grundmurar och bjälklag 
och för klistring av papp och linoleum.138  Byggnadskroppen består av en högre 
del i norr som inrymde själva fabriken samt en lägre omklädningsdel med bastu i 
söder. Mot baksidan av den nordligaste tillbyggnaden fanns tidigare ett kolupplag. 
 
Byggnadsbeskrivning  

Exteriör 

Emultitfabriken är murad med blå lättbetongblock. Blocken är troligen delade 
med stålknivar vilket syns på den släta ytan som inte har den karaktäristiska 
räfflingen som trådsågningen ger. Fasaderna är oputsade sedan byggnadsåret. Den 
högre delen har ett sadeltak i sinuskorrugerad eternit medan den lägre har ett 
pulpettak klätt med papp. Tvåluftsfönster med småspröjsade gröna träbågar. Släta 
vita plåtdörrar, äldre garageport med träpanel svartmålad samt en nyare svart tak-
skjutport. Åt sydöst finns en garage-/förrådstillbyggnad med rödmålad locklist-
panel, pulpettak med sinuskorrugerad eternit och dubbla portar i svartmålat trä. Åt 
nordöst finns en större tillbyggd del i rödmålad locklistpanel, sadeltak med sinus-
korrugerad eternit och grönmålade dubbla träportar.  
 

Interiör 

Interiört finns rester av den kaklade duschavdelningen kvar i den lägre byggnads-
delen samt golv av marmor. I själva emultitfabriken finns inga rester kvar av den 
äldre emultitframställningen förutom en travers på övervåningen.  
 
Befintligt skydd 

Byggnaden har Jq i detaljplan P87/5 över Yxhult norra industriområde, q innebär 
särskild miljöhänsyn samt J betecknar industri. 139 Enligt Kumla kommuns 
bevarandeprogram omnämns emultitfabriken tillsammans med driftskontoret på 
grund av sitt historiska intresse. 140   
 

                                                 
137 Runering m.fl (2004-05), s. 339 
138 Yxhult 1878-1938 (1938), s. 40 
139 Detaljplan P87/5, (1987-06-23) 
140 Kumla kommuns bevarandeprogram (1990), s. 106 
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Kulturhistorisk bedömning 

Emultitfabriken har ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnaden är, tillsammans 
med driftskontoret, en av de äldsta byggnaderna i norra fabriksområdet som är 
uppförd i blå lättbetongblock från den Norra fabriken.141 Byggnaden visar ett 
exempel på lättbetong ur den tidiga produktionen och dess sågmetoder. Vad 
hittills kunnat visa är byggnaden med sina oputsade fasader, jämte det 
intilliggande driftskontoret, den enda i sitt slag. 
 

 

                                                 
141 Kumla kommuns bevarandeprogram (1990), s. 106 

 

 
Ovan: Emultitfabrikens södra och östra fasader, med omklädningsdelen närmast i bild. Nedan: 
Tillbyggnader åt öster.  
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2. Driftskontor/laboratorium 

Fastighetsbeteckning: Hällabrottet 2:10, fastighetsägare: EKC Sverige AB 
 
Byggår: Uppfört mellan 1937-1943.  
Ursprunglig användning: I byggnaden låg driftkontoret för den Norra fabriken 
och det tidigaste laboratoriet. 
Nuvarande användning: Byggnaden står idag tom, har tidigare använts som 
bostad. 
Kommentar: Driftskontoret var kontor för chefen för den Norra fabriken. Det 
finns ett rivningslov på byggnaden.  
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Driftskontoret är uppfört i en våning med fasader murade av blå lättbetongblock. 
Liksom emultitfabriken är blocken troligen delade med stålknivar vilket syns på 
den släta ytan som inte har den karaktäristiska räfflingen som trådsågningen ger. 
Fasaden har stått oputsad sedan byggnadsåret. I lättbetongen finns synliga spik-
huvuden, ett prov på spikens rostbenägenhet. Byggnaden har två- och trelufts-
fönster med småspröjsade fönsterbågar i trä, några målade gröna och några vita. 
Vissa av fönsterbågarna har beslag. Fasade fönsterkarmar. Byggnaden har sitt 
ursprungliga entréparti åt väster (mot den numera rivna norra fabriken) med en 
stentrappa. Åt väster en nyare dörr med vitmålad träpanel. Åt norr en garageport 
med vitmålade liggande träpanel. Åt öster finns en äldre dörr med spontad panel 
och glas. Dörren är igensatt från insidan. Pulpettak i två etapper som delar in 
byggnaden i två delar. Takfoten är plåtinklädd. Hängrännor i galvaniserad plåt 
som vilar på konsoler och stuprör med skarpa vinklar.   
 
Interiör 

Ingen inredning finns bevarad och ursprungliga väggar är borta. Stora delar av 
golven utgörs av kalkstensplattor. Vid tvättställ är delar av vägg och golv klätt 
med ekebergsmarmor.  
 
Befintligt skydd 

Byggnaden har lilla q i detaljplan P87/5 över Yxhult norra industriområde. 142 
Enligt Kumla kommuns bevarandeprogram från 1990 omnämns driftskontoret 
tillsammans med emultitfabriken på grund av sitt historiska intresse. 143   
 
Kulturhistorisk bedömning 

Driftskontoret har ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnaden är, tillsammans med 
emultitfabriken, en av de äldsta byggnaderna i norra fabriksområdet som uppförts 
i blå lättbetongblock från Norra fabriken. Byggnaden visar ett exempel på lätt-
betong ur den tidiga produktionen och dess sågmetoder. Vad hittills kunnat visa är 
byggnaden med sina oputsade fasader, jämte det intilliggande driftskontoret, den 
enda i sitt slag. Byggnaden har dessutom ett stort industrihistoriskt värde genom 

                                                 
142 Detaljplan P87/5 (1987-06-23) 
143 Kumla kommuns bevarandeprogram (1990), s. 106 
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sin funktion som laboratorium vilket visar på Yxhultbolagets ambitioner att 
utveckla produktionen och vara framåtsträvande. 
 

 

 

 Emultitfabriken och driftskontoret, 1968. Foto ut Yxhultbygdens kultur- och hembygds-
förenings arkiv.  
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3. Kallförråd för aluminium 

Fastighetsbeteckning: Hällabrottet 2:10, fastighetsägare: EKC Sverige AB 
 
Byggår: 1963  
Ursprunglig användning: Lagerbyggnad för förvaring av aluminiumpulver. 144  
Nuvarande användning: Står för närvarande utan användningsområde. 
Kommentar: Aluminiumpulvret förvarades i tunnor på ställningar (se ritning). 
En liknande förrådsbyggnad för aluminiumpulver finns i Södra fabriksområdet.     
 
Byggnadsbeskrivning 

Stomme av I-balkar och fackverktakstol i järn. Sadeltak med sinuskorrugerad 
galvad plåt och ljusinsläpp i sinuskorrugerad plast. I taket finns ursprunglig 
armatur. Fasaden är klädd med sinuskorrugerad galvad plåt. Fasaden har två 
skjutportar i spontad träpanel på båda långsidorna. Längst åt väster finns mindre 
portar i spontad träpanel. Golvet är gjutet.  
 
I den södra delen förvarades aluminiumpulvret medan den norra delen var förråd 
för ickebrännbart material/oljelager. Interiört fanns en avskärmande vägg i 
lättbetong. 145 
 
Befintligt skydd 

Byggnaden har inget skydd i detaljplan P87/5 över Yxhult norra industriområde. 
Endast bestämmelsen J specificerar användning av byggnaden till industri.  
 
Kulturhistorisk bedömning 

Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde genom att den berättar om hur 
aluminiumpulvret förvarades på en plats längre bort från annan bebyggelse på 
grund av det var brandfarligt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
144 Jansson R (060524). 
145 Ritning över kallförråd i Norra fabriken (1963) 
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Ovan: Aluminiumförråd, huvudfasad. Nedan 
åt vänster: skjutdörrar invändigt, nedan 
höger: belysningsarmatur i taket.  

 

Ritning av aluminiumförråd.  
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4. Pumphus 

Byggår: -  
Ursprunglig användning: Pumphus för djupbrunn. 
Nuvarande användning: Står övergivet. 
 

Byggnadsbeskrivning 

I norr en källarkonstruktion med putsade väggar, även invändigt. Gjutet tak i 
betong. Dörr i träpanel. Invändigt finns troligen en generator.   
 
I söder gjutna brunnslock. Byggd i vita lättbetonglock. Platt tak med asfalts-
beläggning.  
 
Befintligt skydd 

Inget skydd enligt gällande detaljplan, P87/5, ligger inom område som ej får 
bebyggas.146 
 
Kulturhistorisk bedömning 

Byggnaden som sådan har inget enskilt kulturhistoriskt värde men kan vara av 
vikt för förståelsen av miljön som helhet.   

                                                 
146 Detaljplan P87/5 (1987-06-23) 

 

 

 
Exteriör och invändig 
pumpanläggning.  
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5. Oljetank 

Fastighetsbeteckning: Hällabrottet 2:10, fastighetsägare: EKC Sverige AB 

Byggår: ? 
Ursprunglig användning: I tanken lagrades spillolja. 147  
Nuvarande användning: Idag står de utan användningsområde.  
Kommentar: Stora mängder olja användes i produktionen av lättbetong, t.ex. för 
att smörja formarna innan massan fylldes på och ånghärdades i autoklaverna. 
Oljan behövdes för att inte massan skulle fastna. Spilloljan slutade användas när 
man övergick till vit lättbetong i och med att den missfärgade produkterna, istället 
övergick man till ren olja från Esso.148  
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Invid järnvägen ligger en cylinderformad oljetank. Tanken är klädd med plåt som 
delvis är borta och frilägger den underliggande isoleringen. Tanken vilar på gjutna 
betongfundament. Längst åt söder finns en kantig tillbyggnad som troligen 
inrymmer pumpanordningen, med en fasad klädd i plåt och ett pulpettak i plåt. 
Trädörr klädd i plåt.  
 
Befintligt skydd 

Inget skydd enligt gällande detaljplan, P87/5, ligger inom område som ej får 
bebyggas. 
 
Kulturhistorisk bedömning 

Byggnaden som sådan har inget enskilt kulturhistoriskt värde men kan vara av 
vikt för förståelsen av miljön som helhet.  
 

                                                 
147 Zuaw G (070117) 
148 Janson R (061016) 

 
Oljetankens exteriör med pumphus i söder.  
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6. Pumphus för vatten och hydroforer 

Fastighetsbeteckning: Hällabrottet 2:10, fastighetsägare: EKC Sverige AB 
 
Byggår: ? 
Ursprunglig användning: Pumphus för vatten och hydroforerna är en typ av 
vattentank. 149   
Nuvarande användning: Idag står de utan användningsområde.  
Kommentar: Stora mängder vatten gick åt i produktionen, t.ex. vid 
ånghärdningen av massan i autoklaverna.   
 

Byggnadsbeskrivning 

Hydroforerna ligger skyddade i en konstruktion gjuten i betong, lastkaj. Omålad 
dörr i träpanel leder in till utrymmet under kajen där utrymme finns för hydro-
forerna i form av stående vattentankar. Den gjutna betongkajen övergår åt söder i 
en lastkaj murad med blå lättbetongblock.  
 
Pumphuset är en liten kvadratisk byggnad i ett plan. Den är uppförd i blå lättbe-
tong, liggande element med avfasade kanter. Fasaden är sprutputsad i en gulvit 
kulör. Pulpettak är klätt med papp och har en plåtinklädd takfot. Dörr med fas-
spontad panel, grå färgrester finns kvar. Vid ingången en gjuten betongkant. 
Fönster med metallbåge.  
 
På den västra fasaden finns rester av en stensättning i kalksten.    
 
Interiör 

Pumpanordningen finns kvar såväl interiört som exteriört.  
 
Befintligt skydd 

Pumphuset har inget skydd i gällande detaljplan, endast bestämmelsen J 
specificerar användning av byggnaden till industri. Inte heller hydroforerna har 
något skydd enligt gällande detaljplan, ligger inom område som ej får bebyggas. 
150 
 
Kulturhistorisk bedömning 

Byggnaden som sådan har inget enskilt kulturhistoriskt värde men kan vara av 
vikt för förståelsen av miljön som helhet.  

                                                 
149 Janson R (061016) 
150 Detaljplan P87/5 (1987-06-23) 
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Pumphus: 

 

 

 Ovan: Pumphusets exteriör. Mitten: exteriör pumpanordning. Nedan: 
Ledningar som hämtar vatten i intilliggande brott.   
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Hydroforer: 

 

 

Ovan: Gjuten betong kaj för hydroforer. Nedan: Hydroforer.   
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 7. Oljecistern 

Fastighetsbeteckning: Hällabrottet 2:10, fastighetsägare: EKC Sverige AB 
 
Byggår: Troligen från 1960-talet, kanske tidigare.   
Ursprunglig användning: Oljecistern, troligen för förvaring av ren olja, sk 
eldningsolja. 151  
Nuvarande användning: Ingen användning. 
Kommentar: Den rena oljan eldades för ångtillverkning.  
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Fasad med sinuskorrugerad plåt och konformat plåttak. Gjuten betonggrund. 
Svartmålade metallräcken.  
 
Befintlig skydd 

Inget skydd i detaljplan. Endast bestämmelsen J specificerar användning av 
byggnaden till industri.  
 
Kulturhistorisk värde 

Byggnaden som sådan har inget enskilt kulturhistoriskt värde men kan vara av 
vikt för förståelsen av miljön som helhet.  

                                                 
151 Zuaw G (070117) 

 Oljecistern. 
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8. Lagerbyggnad  

Fastighetsbeteckning: Hällabrottet 2:10, fastighetsägare: EKC Sverige AB 
 
Byggår: Troligen byggd under 1930-talet. 152 
Ursprunglig användning: Lagerbyggnad användes för förvaring av skifferaska 
och senare skrot, troligen även järn som användes för armeringen i norra fabriken.  
Nuvarande användning: Används av fastighetsägaren EKC som 
förrådsbyggnad. 
Kommentar: Skifferaskan hämtades i de närliggande kalkugnarna. 153 Tidigare 
skedde troligen även armeringen i mindre skala i byggnaden.154  Byggnaden hade 
tidigare, under 1950- och 60-talet, en mindre tillbyggnad åt norr som var 
vinkelställd.  
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Byggnaden vilar på en gjuten betonggrund. Fasad med liggande plank, förutom 
gavelpartierna som är klädda med slät stående panel. Utanpåliggande snedställda 
timmerstockar vid hörnpartier. Timmerkonstruktionen vilar på gjutna fundament. 
Hela byggnaden är rödmålad. Två- och treluftsfönster målade i röd och brun 
kulör. Mot byggnadens baksida är fönstren igensatta med skivor. På gavlarna 
finns öppningar med slät träpanel målade bruna eller röda. På den norra gaveln 
finns en ny industriport. Sadeltak med sinuskorrugerad plåt. Exteriört finns äldre 
belysningsarmatur. 
 
Mellan byggnadens baksida och järnvägen finns en lastkaj murad i kalksten  
 
Interiör 

Invändigt har byggnaden ett gjutet golv. Snedställt timmer i takkonstruktionen har 
sågats av.  
 
Befintligt skydd 

Byggnaden har inget skydd i gällande detaljplan, endast bestämmelsen J 
specificerar användning av byggnaden till industri.155  
 
Kulturhistorisk bedömning 

Lagerbyggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde och är egentligen den enda 
byggnad som finns kvar som är uppförd i samband med att produktionen startade 
i Norra fabriken. Den är dessutom den enda lagerbyggnad för skifferaska som 
Yxhultbolget haft vilket gör den värdefull ur ett kulturhistoriskt perspektiv 
eftersom det speglar hanteringen av råvarorna vid framställningen. 156 
 

                                                 
152 Karta från 1938-41, Yxhultbygdens arkiv 
153 Runering m.fl. (2005) s. 339 
154 Janson R (060116) 
155 Detaljplan P87/5, (1987-06-23) 
156 Runering m.fl.(2005) s. 339 
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Ovan: Exteriör. Nedan: Fasad sedd från järnvägsspåret och intilliggnade kaj i 
kalksten. Nedan: Interiör.  
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9. Fd. armeringsavdelningen 

Fastighetsbeteckning: Hällabrottet 2:10, fastighetsägare: EKC Sverige AB 

Byggår: Troligen uppförd under 1960-talet. 
Ursprunglig användning: Armeringsavdelning för Norra fabriken men försåg 
även Södra fabriken och delvis K-fabriken i Kvarntorp med armering. 157 
Nuvarande användning: De södra delarna av byggnaden används för kontor och 
i övrigt verkstadslokaler.  
Kommentar: I armeringsavdelningen fanns tråddragare och 1965 kompletterades 
anläggningen med en automatisk svetsmaskin som tillverkade armeringskorgar.158 
1963/64 togs en helt ny rostskyddsanläggning i bruk i den Norra fabriken.159 
Armeringsavdelningen i Norra fabriksområdet var troligen igång fram till början 
av 1970-talet. 160 
 
Byggnaden är ombyggd kring 1983 av de förra ägarna Fasadrenovering AB. 
Kring byggnaden och på platsen för den Norra fabriken finns spår av räls i 
asfalten.  
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Byggnad med två våningar på gjuten betonggrund, svartmålad. Fasad av liggande 
lättbetong väggelement med lättmetallister. Verkstadsdelen är sprutputsad medan 
kontorsdelen är spritputsad med vita släta hörn- och fönster- omfattningar. Hela 
byggnaden är avfärgad röd. Kontorsdel med tvåluftsfönster med bruna träbågar. 
Verkstadsdel med fönsterband och större fönster med öppningsbar nederdel, 
bruna fönsterbågar i trä med beslag. Bruna och röda industriportar i form av 
takskjutportar samt vikportar. Fiskbensmönstrade entrédörrar med 
rombmönstrade fönster.   
 
Byggnadskroppen täcks av tre sadeltak. Kontorsdelens tak är klätt med papp. 
Utbyggd del åt sydost med pulpettak. Plåtinklädd takfot, svartmålad.  
 
Interiör 

Kvar finns tre traverser. De fd. lanterninerna i taket är igensatta.    
 
Befintligt skydd 

Byggnaden har inget skydd i gällande detaljplan, endast bestämmelsen J 
specificerar användning av byggnaden till industri. 161 
 
Kulturhistorisk bedömning 

Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde. Byggnaden är ett av de nyare tillskotten 
i den äldre industrimiljön och berättar om övergången från tillverkning av 

                                                 
157 Janson R, Zuaw G (060901) 
158 Janson R (061016) 
159 Bryttner (1968), s. 74 
160 Janson R (070118) 
161 Detaljplan P87/5 (1987-06-23) 
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armeringsjärn i mindre skala och för hand till att produktionen övergick och 
utökades med en automatisk svetsautomat för armeringskorgar.  
 

 

 

 

Nedan bild över armeringsavdelningen och den Norra fabriken från 1968. Ur Yxhultbygdens 
kultur och hembygdsförenings arkiv.  
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10. Fd. lagerbyggnad  

Fastighetsbeteckning: Hällabrottet 2:12, fastighetsägare: Michael Sundins 
försäljning 

Byggår: Troligen under 1960-talet. 
Ursprunglig användning: Lagerbyggnad bland annat för valstråd till armering, 
murbruk samt lager för produkten Ytab senare Absol.162 (Se sid. 154) 
Nuvarande användning: Under en tid har här tillverkats kattsand och för 
närvarande hyrs byggnaden av Rock-a-Billy cruisers. 
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Grund/sockel av lättbetong och betong. Fasader av röd trapetskorrugerad plåt med 
ljusinsläpp i glasfiberarmerad plast, trapetskorrugerad. Enluftsfönster åt sydväst 
med vita bågar. Sadeltak med trapetskorrugerad plåt. Åt sydväst en nyare 
tillbyggnad i form av en veranda i trä med pulpettak. Nyare brun takskjutport på 
den norra gaveln.    
 
Befintligt skydd 

Byggnaden har inget skydd i gällande detaljplan, endast bestämmelsen J 
specificerar användning av byggnaden till industri. 163  
 
Kulturhistorisk bedömning 

Byggnaden som sådan har inget enskilt kulturhistoriskt värde men är av viktig för 
förståelsen av miljön som helhet.  
 

                                                 
162 Larsson I (070428) 
163 Detaljplan P87/5, (1987-06-23) 
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Långsida samt södra gavelpartier.   
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11. Fd. packavdelning för Absol samt tillverkning av 
Absolmattor  

Fastighetsbeteckning: Hällabrottet 2:12, fastighetsägare: Michael Sundins 
försäljning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byggår: Den ursprungliga byggnadkroppen uppförd av Yxhultbolaget är troligen 
från 1950—60-talet164, tillbyggnationer från 1984 (kontors-, omklädnings- och 
lagerdel), 1988 (kallförråd), 1998 (försäljningsdel). 
Ursprunglig användning: Här fanns packningsavdelning för Absol och här 
skedde tillverkning av sk. Absolmattor. 
Nuvarande användning: Tillverkning av kakor, fabriksförsäljning samt kontors- 
och lagerlokaler. 
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör  

Den ursprungliga byggnadskroppen är uppförd i liggande lättbetongelement med 
lättmetallister. Fasaden är sprutputsad i en ljus kulör. Fönsteröppningen igensatta 
med vit plåt. Trädörr med rombformat ljusinsläpp. Röda industrivikportar i plåt. 
Sadeltak med lätt uppböjda kanter.  
 
Befintligt skydd 

Byggnaden har inget skydd i gällande detaljplan, endast bestämmelsen J 
specificerar användning av byggnaden till industri.165  
 
Kulturhistorisk bedömning 

Byggnaden som sådan har inget enskilt kulturhistoriskt värde men är av viktig för 
förståelsen av miljön som helhet och bredden av produktionen.  
 

                                                 
164 Karta (1950-52), Yxhultbygdens kultur- och hembygdsföreningsarkiv  
165 Detaljplan P87/5, (1987-06-23) 
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Ovan: Ursprunglig byggnadskropp i mitten med tillbyggnader omkring. Nedan bild över den 
gamla tillverkningslokalen för absolmattor från 1968. Ur Yxhultbygdens kultur- och 
hembygdsförenings arkiv.  
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12. ”Galanteriet” 

Fastighetsbeteckning: Hällabrottet 1:97 (2), fastighetsägare: Ellege Emballage 
 
Byggår: Byggnaden är troligen uppförd 1960-talet och tillbyggd åt norr 1984. 
Ursprunglig användning: Här specialsågades marmor och kalksten för 
tillverkning av sk. galanteriprodukter som askfat, klockor mm för reklam och 
försäljning.166 Kontor, omklädnings- och lunchrum i söder samt verkstadslokaler i 
norr. 
Nuvarande användning: Används idag av Ellege Emballage. 
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör  

Långsträckt byggnad i en våning. Grunden är gjuten och målad. Byggnaden har 
en sprutputsad vit fasad. Gavelpartier med blåmålad träpanel. Tvåluftsfönster med 
mittpost, vitmålade träbågar. Nyare dörröppning i lättmetall åt söder och bruna 
industriportar mot öster. Sadeltak av takelement i lättbetong, vilar på I-balkar. 
Taket klätt med trapetskorrugerad plåt.  
 

Interiör 

Interiört finns bevarade marmorgolv med socklar i vissa rum, även fönsterbrädor i 
marmor. 
 
Befintligt skydd 

Byggnaden har inget skydd i gällande detaljplan, endast bestämmelsen J 
specificerar användning av byggnaden till industri. 167 
 
Kulturhistorisk bedömning 

Galanteriet har ett kulturhistoriskt värde. Byggnaden är kopplad till stenhuggeri-
verksamheten och visar på företagets breda verksamhetsområde utöver lättbetong 
och kalkstensframställningen.   

 

 

 

 

                                                 
166 Janson R (070115) 
167 Detaljplan P87/5, (1987-06-23) 

 

 

Exteriör mot Kalkugnagatan, 
samt Ekebergsmarmor i golv 
interiört.  
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13. Plåtskjul 

Fastighetsbeteckning: Hällabrottet, fastighetsägare: 
 
Byggår: - 
Ursprunglig användning: - 
Nuvarande användning: Står utan användning. 
 

Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Byggnaden är uppförd i en stålkonstruktion som klätts med galvaniserad 
sinuskorrugerad plåt i både väggar och tak. På den ena gaveln finns dubbla dörrar 
i sinusplåt.  
  
Befintligt skydd 

Byggnaden finns ej utmarkerad i gällande detaljplan för området och har inget 
skydd. 168  
 
Kulturhistorisk bedömning 

Byggnaden som sådan har inget enskilt kulturhistoriskt värde men är en del av 
miljön som helhet.  

                                                 
168 Detaljplan P87/5, (1987-06-23) 
 

 
Plåtskjul exteriör.  
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14. Nya stenhuggeriet 

Fastighetsbeteckning: Hällabrottet 2:9, fastighetsägare: KS Proveniens CXL III 
KB 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Byggår: Ursprungliga byggnadkroppar, uppförda 1939 samt tillbyggd del från 
1967-68 då stenhuggeriet moderniserades. 169  
Ursprunglig användning: Bearbetning av kalksten och marmor, interiört fanns 
ursprungligen ramsågar samt andra sågar och maskiner för stenförädling.   
Nuvarande användning: Idag inryms här en mängd olika hyresgäster som Haga-
bergs mekaniska, Bennys rör och industri, Hjortsberga bil, verkstadslokaler mm.  
Kommentar: Ursprungligen bestod byggnaden av tre olika byggnadkroppar, en 
ramsågsverkstad, en kantsågsverkstad samt ett lagerhus för råskivor. När 
stenhuggeriet moderniserades till högmodern industrialiserad drift, 1967-68 revs 
lagerbyggnaden och den sk. påritningshallen där skivor från ramsågar sorterades 
och mättes upp tillkom. 170  
 
Byggnadsbeskrivning  

Exteriör 

Huvudfasaden är vitputsad med stående fasad träpanel, blåmålad. Tvåluftsfönster 
med mittpost, röda bågar. Mitt på fasaden finns en äldre dörrportal i kalksten och 
en plakett med inskriptionen: ”Stenhuggeriets lokaler jämte tillhörande äro uppförda 1939. 

Industribyrån var konstruktör och arkitekt. Yxhult uppförde i egen regi.” Enstaka trädörrar blå 
och vita och i övrigt silverfärgade industriportar i metall. Mot väster och norr är 
nedre delen av fasaden klädd med sinuskorrugerad galvad plåt medan den övre 
halvan är sprutputsad i en bruten vit kulör. Ljusinsläpp i form av betongglas-
fönster och industriportar i metall. Hela byggnadskroppen är täckt med ett pulpet-
tak med takfot klädd i svart plåt.  
 
Den norra delen från 1939 är uppförd i blåbetongblock. Ursprungliga grönmålade 
fönsterbågar i trä har bytts ut mot nya i vit lättmetall. Delar av fasaden har ljusin-

                                                 
169 Bryttner (1968), s. II:18 
170 Bryttner (1968), s. II:18 
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släpp av glasbetong. Ursprungliga grönmålade träportar mot nya industrivikportar 
i stålplåt. Vissa av portöppningarna har förstorats då samtliga portar tidigare var 
lika höga. Fasaden är sprutputsad i en orange kulör. Pulpettak med flack lutning 
är klätt med sinuskorrugerad plåt.  
 
Tillbyggnad från 1967-68 vilar på en betonggrund med fasader av liggande lätt-
betongelement av vit lättbetong, delvis sprutputsad vit. Lättmetallskena täcker 
lodräta fogar. Den norra fasaden har fönsterband med lättmetallbågar samt grå 
industriportar i metall. De västra och östra långsidorna har dessutom ljusinsläpp 
alldeles under takfoten. Mot gården har byggnaden vikportar.  
 
Befintligt skydd 

Byggnaden har inget skydd i detaljplan. Endast bestämmelsen J specificerar 
användning av byggnaden till industri.  
 
Kulturhistorisk bedömning 

Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnaden är ett resultat av 
stenhuggeriverksamhetens industrialisering och modernisering. Jämte de intil-
liggande äldre stenhuggeribyggnaderna visas här företagets långa kontinuitet.   
 

 

 

 
Ovan: Huvudfasad mot Yxhultvägen, byggnadskropp från 1939. Nedan: 
Ramsågsverkstad, åt norr byggd 1939. 
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 15. Fd. ånglokstall 

Fastighetsbeteckning: Hällabrottet 2:9, fastighetsägare: KS Proveniens CXL III 
KB  
 

 

 

 

 

Byggår: Troligen slutet av 1800-talet 171 i och med järnvägens etablering i 
området 1883. Troligen tillbyggd åt nordväst under 1940-talet. Den östra flygeln 
inrymde under 1940-talet dagsverksstuga samt truckgarage.172 
Ursprunglig användning: Ånglokstall för Yxhultbolagets ånglok, KYJ 1 
YXHULT och KYJ 2 YXHULT, samt dagsverkstuga åt öster.  
Nuvarande användning: Idag inryms Nyvelius gym & sun i den västra och södra 
delen medan den östra står tom.  
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Byggnaden är klädd med skivor som sprutputsats vita. Den tidigare orangefärgade 
putsen finns kvar under skivorna. Två nya industriportar och en garageport i 
metall har satts in på de södra fasaderna. Åt öster har nya fönster och dörr-
öppningar tagits upp. Byggnaden har ett pulpettak. Takfot inklädd med plåt. 
 
Interiör 

Interiört finns ingen räls kvar och golven är asfalterade. Taken och väggarna i de 
fd. lokstallarna är svarta som ett minne av ångloken och kvar attiraljer som en 
vattenspegel under ett brunnslock och ”rör” i taket, för ångloken.  
 
Befintligt skydd 

Jq, industriverksamhet och en särskilt värdefull miljö som avses i 3 kap 12 § PBL. 
173 
 
Kulturhistorisk bedömning  

Ånglokstallet har ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnaden visar på den 
transporttekniska utvecklingen som var väldigt viktig för spridningen av produkterna 
framförallt under stenhuggeriverksamheten. Då endast delar av järnvägen finns kvar är 
det av desto större vikt att lokstallet bevaras.  

                                                 
171 Hjalmmarsson E (2005) sid. 12 
172 Karta (1938-41) Yxhultbygdens kultur- och hembygdsföreningsarkiv 
173 Detaljplan P8, (2000-09-28) 
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Ovan: Ånglokstall med lokstallar till vänster i bild samt flygel pt öster som fungerat som 
dagsverksstuga och truckgarage.  
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16. Äldre ramsågsverkstad  

Fastighetsbeteckning: Hällabrottet 2:14, fastighetsägare: Utetjänst maskin i Bjuv 
AB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Byggår: Troligen kring 1925 liksom intilliggande byggnad. Tillbyggd under 
mitten av 1990-talet.174 
Ursprunglig användning: Troligen inrymde den norra och högre byggnadsdelen 
ramsågar fram till 1940-talet då verksamheten flyttades till det nybyggda sten-
huggeriet. I den lägre byggnadsdelen fanns en verkstad/smedja för borrvässning 
samt även kompressorcentral.  
Nuvarande användning: Används av Utetjänst.  
Kommentar: Efter det att ramsågarna flyttats till det nya stenhuggeriet, 1939, 
inrymdes i den norra byggnadsdelen omklädningsrum för järnvägspersonal samt 
lokmästarens kontor. 175 
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Sadeltak med trapetskorrugerad svart plåt. Övervägande enluftsfönster med gröna 
bågar och omfattningar. Fasaden är sprutputsad i en gulorange kulör. Delar av 
grunden är kalksten.  
 
Befintligt skydd 

J1q, småindustri och hantverk, en särskilt värdefull miljö som avses i 3 kap 12 § 
PBL. 176 
 
Kulturhistorisk värde  

Ramsågsverkstaden har ett högt kulturhistoriskt värde då det är en av de äldre 
byggnaderna och har koppling till stenförädlingsverksamheten. Ramsågsverk-
staden visar på företagets långa kontinuitet inom stenbyggnadsindustrin och en 
utveckling mot mer industriella framställningsmetoder.   
 
 

                                                 
174 Ärende 421/96-232, Kumla kommun 
175 Janson R (070115) 
176 Detaljplan P8 (2000-09-28) 
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Högre byggnadsdel inrymde troligen ramsågar medan den lägre byggnadsdelen inrymde verkstad 
och smedja.   
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17. Äldre stenförädlingsverkstad 

Fastighetsbeteckning: Hällabrottet 2:14, fastighetsägare: Utetjänst maskin i 
Bjuv AB 

Byggår: Troligen kring 1925.177  
Ursprunglig användning: Verkstadsbyggnad för Yxhults stensågar, dvs. sågar 
med carborundumklingor. Stensågarna användes till att såga golvplattor, 
fönsterbänkar m.m. ur de skivor som sågades i ramsågarna. 178 
Nuvarande användning: Används av Utetjänst. 
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Byggnaden vilar på en gråputsad grund. Fasaden är sprutputsad i en gulorange 
kulör. Enluftsfönster med gröna träbågar och fönsterbrädor i kalksten. Kring 
fönster finns stående panel, målad grön. Gröna och silverfärgad släta metalldörrar. 
På östra gaveln en öppning med träpanel, grönmålad. Byggnadens sadeltak har 
delvis ett undertak av spån och är klätt med sinuskorrugerad eternit.  
 
Befintligt skydd 

J1q, småindustri och hantverk, en särskilt värdefull miljö som avses i 3 kap 12 § 
PBL.  
 
Kulturhistorisk bedömning 

Stenförädlingsverkstaden har ett högt kulturhistoriskt värde genom att det är en av 
de äldre byggnaderna i området och har koppling till stenförädlingsverksamheten. 
Byggnaden visar på företagets långa kontinuitet inom stenbyggnadsindustrin och 
en utveckling mot mer industriella framställningsmetoder.       

                                                 
177 Byggnadsinventering (1996), s.3, Kumla kommun. 
178 Janson R (070116) 
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Verkstadsbyggnad för stensågar.  
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18. Äldre transformatorstation  

Fastighetsbeteckning: Hällabrottet 2:14, fastighetsägare: Utetjänst maskin i Bjuv 
AB 
 
Byggår: 1904  
Ursprunglig användning: Transformatorstation 
Nuvarande användning: Utan användningsområde. 
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Grund och trappor i kalksten. Byggnadsstomme i gjuthusteknik med slaggmaterial 
från kalkugnsverksamhet. Fasaden är spritputsad och avfärgad gul. Fönster och 
dörrar är stickbågformade och grönmålade. Vissa fönsteröppningar är igensatta, i 
övrigt liggande bågar som är småspröjsade träbågar som är grönmålade. Dörrar 
med liggande träspontpanel och pärlspontpanel. Byggnaden har sadeltak och 
valmat tak med trapetskorrugerad plåt. Takfot av pärlspont. Kalkstensdetaljer på 
fasaden.  

 
Skyddsform 

J1q, industriverksamhet och en särskilt värdefull miljö som avses i 3 kap 12 § 
PBL. 179 
 
Kulturhistorisk bedömning 

Transformatorstationen har ett högt kulturhistoriskt värde genom att den tillhör en 
av de äldre byggnaderna i området. Byggnaden är uppförd med lokala material 
och har en väl bevarad och arbetad fasad med arkitektoniska värden. 

                                                 
179 Detaljplan P8 (2000-09-28) 
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Transformatorstationen, nedan detaljbilder 
med dörr och inskriptionen 1904 i kalksten 
över dörrparti. 
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19. Fd. järnvägsexpeditionen/vaktlokal  

Fastighetsbeteckning: Hällabrottet 2:16/Yxhultsvägen 14, fastighetsägare: Lars 
Fastberg 
 

 
 
 
 
 
 
 
Byggår: Den ursprungliga byggnadskroppen troligen byggd under 1930-talet. 
Norra delen tillbyggd 1983. 
Ursprunglig användning: Vaktlokal med järnvägs- och godsexpedition. I den 
tillbyggda delen inrymdes kontorslokaler.  
Nuvarande användning: Byggnaden står tom.   
Kommentar: Byggnaden var placerad vid infarten till det norra fabriksområdet, 
här stod grindarna öppna. 
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Byggnad i en våning, uppfört med lättbetong i stomme och bjälklag. Fasaden 
sprutputsad i vit kulör. Två och treluftsfönster med bruna träbågar. Brun entrédörr 
åt söder med smal träpanel, nyare entrédörr åt öster med brunt trä och sidoljus. 
Motfals tak med en flack taklutning. Takfot inklädd med brun plåt och taket klätt 
med papp. Tillbyggnad åt norr med brun träpanel samt pulpettak.   
 
Befintligt skydd 

J1q, småindustri och hantverk, en särskilt värdefull miljö som avses i 3 kap 12 § 
PBL.    
 
Kulturhistorisk bedömning 

Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde, framförallt för förståelsen av miljön 
som helhet. 
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Ovan: Huvudfasad mot Yxhultsvägen. Nedan: Ursprunglig byggnadkropp vänster i bild och 
tillbyggnad åt höger.  
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20. Långholmen 

Fastighetsbeteckning: Hällabrottet 2:13, fastighetsägare: Kumla kommun 

Byggår: Långholmen flyttades troligen från Bysta gård runt 1888 och placerades 
strax söder om Stenhyvleriverkstaden. 180 
Ursprunglig användning: Från mitten av 1890-talet fungerade Långholmen som 
stenhuggeriverkstad där ornamentshuggarna arbetade. Långholmen kortades 
troligen av på längden 1914 då Stenhyvleriverkstaden byggdes till.181 1941 
flyttades Långholmen till sin nuvarande placering och övergick till att bli ett 
stenhuggerimuseum med verktyg, maskiner och modeller för att visa på 
stenindustrins utveckling. 182    
Nuvarande användning: Står tom. 
Kommentar: De gamla gipsmodellerna har flyttats till Stenhyvleriverkstaden och 
planer finns på att flytta byggnaden till sin tidigare placering söder om 
Stenhyvleriverkstaden. 
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Byggnaden är timrad med panelklädda gavlar. Fasaden är målad med röd 
slamfärg. Kalkstensgrund. Sadeltak med enkupig lertegel, nockbräda. Dubbla 
träportar på båda långsidorna, rödfärgade. Sexdelade mittpostfönster, ej 
öppningsbara. 
 
Befintligt skydd 

Q, innebär att ”användning av byggnaden ska anpassas till bebyggelsens kultur-
värden”. 183 Byggnaden omnämns även i Kumla kommuns bevarandeprogram 
över kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. 184   
 
Kulturhistorisk bedömning 

Långholmen har ett högt kulturhistoriskt värde på grund av sin ålder och koppling 
till stenhuggeriverksamheten. Byggnaden är en av få timrade byggnader i 
området.  

                                                 
180 Runering m.fl. (2005), s. 344 
181 Runering m.fl. (2005), s. 344 
182 Julin (1963), s. 100 
183 Detaljplan P8, (2000-09-28) 
184 Kumla kommuns bevarandeprogram (1990), s 108 
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Bild från 2005 då Långholmen fortfarande fungerade som 
stenhuggerimuseum med modeller och verktyg. Modellerna 
har under 2006 flyttats till det fd. Stenhyvleriverkstaden 
numera Arbetsmuseum. Foto: Charlotte Gustafsson, ÖLM, 
2005. 
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21. Gamla huvudkontoret (”Trilobiten”) 

Fastighetsbeteckning: Hällabrottet 2:4, fastighetsägare: Kumla kommun 

Byggår: Trilobiten uppfördes 1900, byggdes om mellan slutet av 1950-talet fram 
till början av 1960-talet.  
Ursprunglig användning: Användes som huvudkontor fram till 1955 då det nya 
huvudkontoret stod klart. Från 1963 används byggnaden som tjänstemannamäss 
och brukshotell. I byggnadens östra del inrymdes även en brukshandel, senare 
privat handelsbod och slutligen en Konsumbutik (fram till 1940 då Konsum 
flyttade till nybyggda lokaler invid Stenhyvleribyggnaden). 185 
Nuvarande användning: Värdshus och restaurang.  
Kommentar: Byggnaden uppfördes som huvudkontor för Yxhults Stenhuggeri 
AB i och med ett växande behov av lokaler för administration. 186 I och med att 
Konsum flyttade från Trilobiten byggdes den om och entrén flyttades från den 
västra gaveln till den norra fasaden 1942. 187 Det ursprungliga dörrpartiet flyttades 
med till den nya placeringen och kvar på den västra fasaden finns inskriptionen 
”KONTOR” kvar vid entréns ursprungliga placering. Från början hade byggnaden 
ett plåttak med takkupor.  
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Byggnaden är uppförd i två våningar med stomme av tegel. 188 Tidstypiskt 
nationalromantiskt formspråk med fasad av handhuggna kvaderstenar i kalksten 
från Yxhult. Fönster- och dörröppningar är rundbågiga med släthuggna partier. 
Rödmålade fönsterbågar med tvärposter och T-poster. Dörrpartiet med ett 
klassiserande formspråk med pilastrar i släthuggen kalksten flyttades med till den 
nya placeringen. På den östra fasaden finns en tornbyggnad. Mansardtaket samt 
tornhuven är klädda med skiffer. Skorstenar i kalksten.  
 
Interiör 

Interiört finns fina detaljer och exklusiva men inhemska material som marmor – 
såväl Ekebergs marmor och Kolmårdsmarmor. I entrépartiet finns Yxhults logga i 
marmorgolvet, kolonner och en bröstning i marmor.    
 
Skyddsform 

Q i detaljplan, vilket innebär att ”användning av byggnaden ska anpassas till 
bebyggelsens kulturvärden”. 189 Byggnaden omnämns även i Kumla kommuns 
bevarandeprogram över kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. 190   
 

                                                 
185 Runering m.fl. (2005), s. 348 
186 Hjalmmarsson E (2005), s. 13 
187 Runering m.fl. (2005), s. 344 
188 Juhlin (1963), s. 97 
189 Detaljplan P8, (2000-09-28) 
190 Kumla kommuns bevarandeprogram (1990), s. 108-109 
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Kulturhistorisk värdering 

Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnaden är Yxhultbolagets 
första kontorsbyggnad och uppförd i kalksten vilket är intimt sammankopplat med 
bolagets tidiga verksamhet. Byggnaden har höga arkitektoniska värden såväl 
interiört som exteriört med lokala material som kalksten och marmor. 

 

 

Ovan: Huvudfasad samt 
gaveln som inrymde det 
ursprungliga entrépartiet. 
Mitten: Baksidan med 
uteservering sommartid. 
Nedan åt vänster: Östra 
gaveln med tornbyggnad. 
Nedan höger: dekor i 
marmorgolv på botten-
våningen.   
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22. Stenhyvleriverkstad och äldre brandstation  

Fastighetsbeteckning: Hällabrottet 1:14, fastighetsägare: Kumla kn 

 

 

 

 

 

 

 

Byggår: Ursprunglig byggnadskropp uppförd 1879 efter ritningar av Emil Adlers. 
Tillbyggnader från 1888 (ritkontor), 1890 (bildhuggarverkstad), 1893 (tillbyggd 
för att rymma en större ångpanna i.o.m övergång från kol till skiffer), 1914 
(maskinhall i söder för ytterligare fyra stenhyvlar). 191 Tillbyggnad åt väster 
troligen byggd under 1930-talet (mekanisk verkstad och borrvässningsverkstad, 
senare brandstation). 192 
Ursprunglig användning: Stenhyvleriverkstaden användes för maskinell fram-
ställning av stenprodukter med hjälp av stenhyvlar drivna med ångmaskin.193 
Hällabrottets borgarbrandkår inrymdes i tillbyggnad åt väster på 1950-talet. I den 
södra delen av tillbyggnaden fanns även lastbilsgarage.194  
Nuvarande användning: Byggnaden stod tom en längre tid, 1997 påbörjades en 
upprustning av Stehnyvleriverkstaden. Kumla kommun och Yxhultbygdens 
kultur- och hembygdsförening arbetar med att inrymma ett Arbetsmuseum i 
byggnaden.195 Delar av utställningen med hembygdsföreningens gipsförlagor är 
redan invigd och i övrigt pågår ombyggnad för museets utökning. I den fd. 
brandstationsdelen inryms Yxhultsbygdens kultur- och hembygdsförenings arkiv. 
Kommentar: Stenhyvleriet var den första byggnad som uppfördes av Yxhults 
Stenhuggeri AB. I stenhyvleriet fanns bland annat fyra stycken stenhyvlar. 196 
  
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Den ursprungliga byggnadskroppen är uppförd i sk. gjuthusteknik där väggarna 
gjutits i träformar med kalkbruk och sk. rusor, hopsintrade stycken av skifferaska, 
och med murade partier i kalksten runt portöppningarna.197 Den andra maskin-
hallen är uppförd i murad kalksten. Fasaden är spritputsad och avfärgad gul. 
Spröjsade tvåluftsfönster med mitt- eller tvärpost. Grönmålade träbågar och 
fönsterbräden i kalksten. Dörrar och portar av liggande fasspontad panel, 

                                                 
191 Runering m.fl. (2005), s. 340-341 
192 Janson R (070116) 
193 Runering m.fl. (2005), s. 341 
194 Janson R (070116) 
195 Runering m.fl. (2005), s. 341 
196 Runering m.fl. (2005), s. 340 
197 Juhlin (1963), s. 97 
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grönmålade. Några dörrar har överljus. Sadeltaken täckta med falsad galvad plåt 
samt pannplåt. 
 
Den nyare brandstationsdelen har en stomme murad i blå och vita lättbetongblock. 
Spritputsad fasad som avfärgats gul liksom Stenhyvleribyggnaden i övrigt. 
Pulpettak troligen klätt med papp. Spröjsade tvåluftsfönster med mitt- och 
tvärpost, grönmålade träbågar. Ursprungliga garageportarna på den västra fasaden 
har murats igen med vita lättbetongblock och putsats likt byggnaden i övrigt. 
Grön metalldörr åt väster.  
 
Befintligt skydd 

Byggnaden har ett Q i detaljplan, vilket innebär att ”användning av byggnaden 
ska anpassas till bebyggelsens kulturvärden”. Byggnaden omnämns även i Kumla 
kommuns bevarandeprogram över kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 
miljöer från 1990. 198   
 
Kulturhistorisk bedömning 

Bygganden har ett högt kulturhistoriskt värde som Yxhults stenhuggeri AB:s 
första byggnad. Stenhyvleriet innebar en övergång från den tidigare hantverks-
präglade stenverksamheten övergick till industriell. 199 
 

                                                 
198 Kumla kommuns bevarandeprogram (1990), s. 108 
199 Runering m.fl. (2005), s. 340 

 

Ovan: Stenhyvleriverkstaden sedd från vägen. Nedan: Tillbyggnad åt väster (vänster i bild) från 
1930-tal, som under 1950-talet inrymde brandstation samt lastbilsgarage.  
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23. Fd. Konsum 

Fastighetsbeteckning: Hällabrottet 2:15 (avstyckad 1985), fastighetsägare: Roger 
Söderlund 
 
Byggår: 1940 
Ursprunglig användning: Byggnaden uppfördes som en Konsumbutik 
inrymmande även postlokaler längst öster ut. Här fanns Konsum fram till slutet av 
1960-talet då ett nytt centrum byggdes längre väster ut i Hällabrottet. Butiken 
byggdes därefter om till kontorslokaler åt Ytonghus AB.200  
Nuvarande användning: Idag står delar av byggnaden tom och i den andra delen 
håller UTB – teknikutveckling bilmaskiner samt en snickare till. 
Kommentar: 1913 upphörde bolaget att driva handelsboden och verksamheten 
blev istället utarrenderad. 1925 togs rörelsen över av Konsumtionsföreningen 
Örebro som 1940 uppförde en mer modern affärsbyggnad. 201 
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Byggnaden är uppförd i en våning med källare. Fasaden är övervägande putsad 
och den östra delen av huvudfasaden är klädd med plattor i Ekebergs marmor. 
Enluftsfönster med plastbågar och gröna fönsterfoder samt grönmålade träbågar. 
Mot baksidan även betongglas. Dubbelportar med liggande träpanel samt släta 
grönmålade metalldörr. Mot baksidan även en brun 70-tals dörr. Byggnaden har 
ett flackt pulpettak klätt med papp. 
 

Skyddsform 

Jq, industriverksamhet och en särskilt värdefull miljö som avses i 3 kap 12 § PBL.  
 
Kulturhistorisk bedömning 

Konsumbyggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnadens funktion visar 
Yxhultbolagets betydelse för trakten ur ett samhällshistoriskt perspektiv. 

                                                 
200 Janson R (070115) 
201 Julin (1963), s. 158-164 
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Ovan: Den fd. Konsumbyggnaden sommaren 2006. Nedan: Konsumbutiken 
från mitten av 1900-talet, foto ur Yxhultbygdens kultur- och 
hembygdsförenings arkiv.  
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24. Tripphult 

Fastighetsbeteckning: Bysta 1:5, fastighetsägare: Kumla kommun  
 
Byggår: Troligen under 1800-talet, finns med som ett jordtorp på häradskartan 
från 1864-68.  
Ursprunglig användning: Bostad åt en torpare. Under Yxhultbolagets tid hyrdes 
byggnaden ut till bostad, under en tid till en chaufför inom bolaget.   
Nuvarande användning: Privatbostad.  
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Liten byggnad i en våning med locklistpanel som är rödfärgad. Sadeltak med 
tvåkupigt lertegel. Två- och treluftsfönster med spröjsade rutor, vita bågar.  
 
Strax intill boningshuset finns en jordkällare med sadeltak med lertegel.   
 
Befintligt skydd 

Jq, industriverksamhet och en särskilt värdefull miljö som avses i 3 kap 12 § PBL. 
202 
 
Kulturhistorisk bedömning 

Byggnaden har ett kulturhistorisk värde genom att det är en av de äldsta 
byggnaderna som fanns här innan Yxhults stenhuggeri AB startade.   
 

                                                 
202 Detaljplan P8 (2000-09-28) 

 Tripphult exteriör med huvudkontoret synligt i bakgrunden.  
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25 a) ”Gjutstugan” och uthus 

Fastighetsbeteckning: Hällabrottet 1:37, fastighetsägare: Yxhultbygdens kultur- 
och hembygdsförening 

Byggår: Omkring 1774. 
Ursprunglig användning: Bostadshus inrymmande två lägenheter, användes som 
bostad in på 1940-talet. 203  På tomten finns ett uthus innehållande bl.a. två dass. 
Nuvarande användning: Hembygdsföreningens lokal. 
Kommentar: I gjutstugan bildades Yxhults stenhuggarefackförening 1898. Ett av 
Kumla kommuns äldsta bostadshus. Vid mitten av 1960-talet övertog Yxhult-
bolaget byggnaden av Berga stenhuggeri. Yxhultbolaget hade ambitionen att 
byggnaden skulle fungera som bygdemuseum. 204  
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör  

Trots namnet är gjutstugan uppförd med en stomme murad i kalksten. Fasaden är 
spritputsad och avfärgad gul. Dörr och fönsteromfattningar är slätputsade. Nyare 
fönster med två lufter samt mittpost.  Dörr med rundbåge samt speglar delvis med 
skuret rutmönster. Byggnaden har ett sadeltak med enkupigt lertegel.  
 
Skyddsform 

Enligt gällande detaljplan är 
byggnaden markerad med Q,  
vilket innebär att ”användning  
av byggnaden ska anpassas till 
bebyggelsens kulturvärden”.205 
Enligt Kumla kommuns 
bevarandeprogram omnämns 
Gjutstugan som den äldsta 
byggnaden i området.206 
 
Kulturhistoriskt värde 

Byggnaden har ett högt kultur-
historiskt värde på grund av sin 
ålder. Byggnaden har en lokal 
knytning till området med tanke  
på byggnadssättet med solida 
murar i huggen kalksten. Dess-
utom är byggnaden välbevarad.     

                                                 
203 Informationsskylt vid hembygdsgården.  
204 Runering m.fl (2005), s. 340 
205 Detaljplan P8, (2000-09-28) 
206 Kumla kommuns bevarandeprogram (1990), s. 106 

 
Gjutstugans huvudfasad. 
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25 b) Parstuga och uthus 

Fastighetsbeteckning: Hällabrottet 1:37, fastighetsägare: Yxhultbygdens kultur- 
och hembygdsförening 
 
Byggår: 1826-31 
Ursprunglig användning: Bostadshus 
Nuvarande användning: Hembygdsföreningens lokal 
Kommentar: Vid mitten av 1960-talet övertog Yxhultbolaget byggnaden av 
Berga stenhuggeri. 207 
 

Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Byggnad med timmerstomme i två våningar. Sadeltak klätt med enkupigt lertegel 
och putsade skorstenar. Fasaden har locklistpanel som rödslammats. Inklädda 
knutar. Övervägande 2luftsfönster med mittpost. Kalkstensgrund.  
 
Uthus med fasad med slät panel som behandlats med tjära el. liknande. Sadeltak 
med tvåkupigt lertegel. 
 
Uthus uppfört i gjuthusteknik. Fasaden spritputsad med slätputsade hörn samt 
fönster och dörromfattningar. Fönster med mittpost och tredelade rutor samt en 
enkel trädörr med liggande profilerad spontad panel. Sadeltak med lertegel.   
 
Skyddsform  

Enligt gällande detaljplan över Norra Yxhult (del av) är byggnaden markerad med 
Q, vilket innebär att ”användning av byggnaden ska anpassas till bebyggelsens 
kulturvärden”. 208 
 
Kulturhistorisk bedömning 

Byggnaderna har ett högt kulturhistoriskt värde, med tanke på sin ålder och 
placering som en enhet intill varandra och Gjutstugan och har koppling till 
Yxhultbolaget.   
 
 

                                                 
207 Janson R (070115) 
208 Detaljplan P8, (2000-09-28) 

  Parstuga samt uthus i gjutteknik.  
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26. Nya huvudkontoret  

Fastighetsbeteckning: Bysta 1:5, fastighetsägare: Kumla kommun 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byggår: 1956-57 ritad av arkitekt Helge Zimdal, tillbyggnad från 1976 ritad av 
AB Ytonghus och uppförd av Byggpaul AB.  
Ursprunglig användning: Byggdes som huvudkontor för Yxhult AB. Fungerade 
som sådant fram till 2002 då huvudkontoret flyttades till Kvarntorp.  
Nuvarande användning: Idag står byggnaden utan användning.  
Kommentar: Under 2006 gavs rivningslov för de södra och västra byggnads-
delarna, dvs. lättbetong- och mexidelen.  
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Den ursprungliga långsträckta huvudfasaden är uppförd i blå lättbetongblock i 
söder och delvis klädd med marmor åt norr. Ursprungligen var lättbetongen 
exponerad. Under senare tid har fasaden klätts in med rectisol och putsats med 
kalkputs i en ljus kulör. Den senare tillbyggnaden åt nordväst har en fasad av 
huggen och slät mexisten. Fönster- och dörromfattningar i slät mexisten. Mexi-
delen är ihopfogad med den äldre delen via en glasad gång med stora fönster-
partier. Marmordelen har bruna fönsterbågar och fönsterband i trä, inklusive ett 
större glasat parti mot väster. Lättbetongdelen har vitmålade enluftsfönster medan 
mexidelen har brunbetsade fönsterbågar i trä med en tvärpost. 
 
Huvudentrén omgärdas av glasade partier och dörren utgörs av en glasad trädörr 
med smala ribbor. I övrigt finns såväl aluminiumdörrar och tidstypiska 1970-tals 
dörrar betsat trä med sidoljus och överljus. 
 
Framför huvudfasaden finns en terrass i kalksten med en nedsänkt vattenspegel. 
Terrassen svänger runt byggnadens norra fasad.  
 
Interiör 

Den marmorklädda delen innehåller representativa delar med konferensrum och 
tjänsterum för bolagets direktörer. Miljön genomsyras av påkostade material som 
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marmor och teak. I entréhallen finns ett påkostat marmorgolv formgett av Bengt 
Blomqvist som visar hur marmor skapas. Golvet innehåller 34 olika sorter 
marmor. De övriga delarna av byggnaden innehåller kontors- och personal-
utrymmen. Den ursprungliga blåbetongdelen var vid inventeringstillfället 
förberett för rivning och kontorsrum och dörrar var borta, men fönsterbräden, 
golv i trapphus och i toalettutrymmen och kapprum fanns kvar.       
 
Befintligt skydd 

Byggnaden har skyddsbestämmelsen Jq i detaljplan vilket innebär: ”Särskilt 
värdefull miljö som avses i 3 kap 12§ PBL. Ändring av en byggnad får inte 
förvanska dess karaktär eller anspassning till omgivningen. Ny bebyggelse och 
andra anläggningar skall utformas med särskild hänsyn till omgivningens art.”  
  
Kulturhistorisk värdering 

Huvudkontoret har ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Byggnadens exteriör i 
marmor, lättbetong och kalksandsten speglar hela Yxhultindustrins verksamhet 
och produktion. Den påkostade interiören med äkta material som marmor och teak 
bidrar även till byggnadens höga kulturhistoriska värde. Byggnaden har ingen 
motsvarighet i landet i övrigt.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ritning från 1955 av den ursprungliga kontorsbyggnadens fasader. Den södra byggnadskroppen med 
murblocken i lättbetong synliga i fasaden.   
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Ovan: Huvudfasad med marmordel åt höger och lättbetongdel åt vänster. Mitten: Byggnaden från 
baksidan med tillbyggd byggnadsdel i mexisten. Nedan: Norra byggnadskroppen interiör med 

marmorgolvet i förgrunden. Foto: Per Torgén, Örebro läns museum. 
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27. Telefonväxel 

Fastighetsbeteckning: Bysta 1:5, fastighetsägare: Kumla kommun 

Byggår: 1967 209  
Ursprunglig användning: Byggd för att inrymma växlar och reläer för företagets 
telefonväxel, senare byggdes byggnaden om till omklädningsrum för den 
intilliggande tennisplanen.  
Nuvarande användning: Byggnaden står tom. 
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Byggnad har en våning med fasader av huggen mexisten. Sadeltak av betongtegel. 
Enluftsfönster med bruna träbågar samt brun metalldörr. 
 
Befintligt skydd 

Byggnaden har skyddsbestämmelsen Jq i detaljplan vilket innebär: ”Särskilt 
värdefull miljö som avses i 3 kap 12§ PBL. Ändring av en byggnad får inte 
förvanska dess karaktär eller anspassning till omgivningen. Ny bebyggelse och 
andra anläggningar skall utformas med särskild hänsyn till omgivningens art.” 
210 
 
Kulturhistorisk bedömning 

Byggnaden har inget enskilt kulturhistoriskt värde men är viktig för förståelsen av 
miljön som helhet. 
 
 

                                                 
209 Ärende 162/67 301, Kumla kommun 
210 Detaljplan P8, (2000-09-28) 

 

Telefonväxel, senare omklädningsrum. 
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28. Cykelskjul och tank 

Fastighetsbeteckning: Bysta 1:5, fastighetsägare: Kumla kn 

Byggår: - 
Ursprunglig användning: Cykelskjul resp. tank troligen för olja 
Nuvarande användning: - 
 
Byggnadsbeskrivning 

Cykelskjul i stålkonstruktion klädd med korrugerad plåt och pulpettak. Släta 
plåtdörrar åt söder.  
 
Tank i plåt stående på gjutna betongfundament.    
 
Befintligt skydd 

- 

 
Kulturhistorisk bedömning 

Byggnaden har inget enskilt kulturhistoriskt värde men är en del av miljön som 
helhet.

 
Cykelställ och oljetank.  
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29. Mindre förrådsbyggnad med källare  

Fastighetsbeteckning: Hällabrottet 2:4, Fastighetsägare: Kumla kommun   
 
Byggår: Byggnad har troligen flyttats till platsen i mitten av 1800-talet. 211  
Ursprunglig användning: Förrådsbyggnad 
Nuvarande användning: Förvaring 
 
Byggnadsbeskrivning  

Exteriör 

Byggnaden vilar på en grund av kalksten. Under delar av byggnaden finns en 
källare. Källartrapp samt murar vid nedgången i kalksten. Byggnadsstommen är 
timrad och rödfärgad. Sadeltaket har enkupigt lertegel. Vindskivor samt nock är i 
trä. Portar, vindskivor samt fönsteromfattningar är svartmålade. Intill byggnaden 
finns en källarvåning med en svängd trappa i kalksten.  
 
Befintligt skydd 

Byggnaden har ett Q i detaljplan, vilket innebär att ”användning av byggnaden 
ska anpassas till bebyggelsens kulturvärden”.212 Byggnaden omnämns även i 
Kumla kommuns bevarandeprogram över kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
och miljöer. 213  
 
Kulturhistorisk bedömning 

Förrådsbyggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde på grund av sin ålder och 
genom att den är en del i det ursprungliga området kring den äldre 
stenhuggeriverksamheten. Byggnaden är en av få timrade byggnader.  
 

 

                                                 
211 Byggnadsinventering (1996), Kumla kommun 
212 Detaljplan P8, (2000-09-28) 
213 Kumla kommuns bevarandeprogram (1990), s. 108 
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Timrad förrådsbyggnad med källare. 
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30. Garage- och förrådsbyggnad 

Fastighetsbeteckning: Hällabrottet 2:4, fastighetsägare: Kumla kn  
 
Byggår: Troligen uppfördes byggnaden på 1890-talet. 214  
Ursprunglig användning: Ursprungligen användes byggnaden som ladugård för 
Yxhults gård, dvs. Gustaf Adlers gård. Byggdes senare om till garage och förråd.  
Nuvarande användning: Uthyrs av kommunen för förvaring/garage. 
Kommentar: Byggnaden uppfördes troligen av G Adler i och med att den 
tidigare ekonomibyggnaden brunnit.215 Mot byggnadens baksida inrymdes även 
omklädningsrum/kontor för trädgårdsmästaren.216  
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Byggnaden har en L-formad byggnadskropp. Fasaden är både spritputsad och 
klädd med rödfärgad panel. Sadeltaket är klätt med trapetskorrugerad grön plåt. 
Fasaden har flera stora garageportar i liggande träpanel som målats gröna. 
Fönsteröppningarna är försatta.  
 
Befintligt skydd 

Byggnaden omnämns i Kumla kommuns bevarandeprogram över kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader och miljöer från 1990.217 Byggnaden ligger inte inom 
detaljplanelagt område. Byggnaden finns med i kommunens inventering från 
1996.  
 
Kulturhistoriskt värde 

Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde på grund av sin ålder och genom att 
den är en del i det ursprungliga området kring den äldre stenhuggeriverksamheten.  

                                                 
214 Runering m.fl. (2005), s 339 
215 Runering m.fl. (2005), s. 339 
216 Janson R (070115) 
217 Kumla kommuns bevarandeprogram (1990), s. 108 
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Ovan: Den ursprungliga ekonomibyggnadens huvudfasad. Nedan: Gavelparti mot söder.   
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31. Gammal verkstadsbyggnad 

Fastighetsbeteckning: Hällabrottet 2:4, fastighetsägare: Kumla kn  
 
Byggår: Uppfördes i mitten av 1800-talet. 218  
Ursprunglig användning: Verkstadsbyggnad (enligt karta fr. 1938-1941 
oljeförråd med vagnsbod).  
Nuvarande användning: Förråd/garage. 
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Byggnaden är uppförd i kalksten som spritputsats, gul avfärgning. Småspröjsat 
fönster och träportar är grönmålade. Sadeltaket har ett undertak av spån som klätts 
med enkupigt lertegel.  
 
Befintligt skydd 

Byggnaden omnämns i Kumla kommuns bevarandeprogram från 1990. 219 
Byggnaden ligger inte inom detaljplanelagt område. Byggnaden finns med i 
kommunens inventering från 1996.  
 

Kulturhistorisk bedömning 

Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde på grund av sin ålder och genom att 
den är en del i det ursprungliga området kring den äldre stenhuggeriverksamheten.  

                                                 
218 Byggnadsinventering (1996) Kumla kommun 
219 Kumla kommuns bevarandeprogram (1990), s 108 
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Ovan: Verkstadsbyggnadens södra gavelparti. Nedan: Norra gavelpartiet.   
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32. Garage 

Fastighetsbeteckning: Hällabrottet 2:4, fastighetsägare: Kumla kn 

Byggår: Uppförd omkring 1940. 
Ursprunglig användning: Garage, de större dörrarna för företagets lastbilar och 
de mindre dörrarna för bilar tillhörande cheferna inklusive företagsbil.  
Nuvarande användning: -  
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Byggnaden är troligen uppförd i blå lättbetong. Fasaden är sprutputsad gul. På den 
norra fasaden finns sex stycken garageportar i liggande träpanel som målats grön. 
Mot baksidan finns en grön slät dörr samt småspröjsade fönster, grönmålade. 
Pulpettaket är klätt med papp.   
 
Befintligt skydd 

Byggnaden ligger inte inom detaljplanelagt område och har inget skydd. 
Byggnaden finns med i kommunens inventering från 1996. 
 
Kulturhistorisk bedömning 

Garagebyggnaden har ett kulturhistoriskt värde, visar på företagets organisation 
och struktur. Byggnaden är dessutom väl bevarad.

 
Garagebyggnad för företagets lastbilar samt chefsbilar.  
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33. Kylhus  

Fastighetsbeteckning: Hällabrottet 2:4, fastighetsägare: Kumla kommun   

Byggår: Omkring 1940.  
Ursprunglig användning: Kylrum för lagring av livsmedel. Användes av Gerda 
Carlén att lagra livsmedel under andra världskriget. 220  
Nuvarande användning: - 
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Mindre byggnad i en våning. Gulputsade väggar, pulpettak. Slät grönmålad dörr.   
 
Befintligt skydd 

Byggnaden ligger inte inom detaljplanelagt område. Byggnaden ligger inom det 
område som föreslås ingå i utvidgat kulturmiljöintresseområdet från 1996, 
byggnaden finns dock inte omnämnd. 221   
 
Kulturhistoriskt värde 

Byggnaden har ett inget enskilt kulturhistoriskt värde men är en viktig del av de 
äldre miljön kring Trilobiten.  

                                                 
220 Janson R (070115) 
221 Byggnadsinventering (1996), Kumla kommun 

 
Kylhusets exteriör.  
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34. Västra direktörsbostaden, sk. direktörsbostaden 

Fastighetsbeteckning: Hällabrottet 2:8, fastighetsägare: Privatägd  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byggår: 1960-tal (troligen kring 1967). Arkitekt är AB Ytonghus. 
Ursprunglig användning: Bostad åt Sven Carlén, senare bostad åt dir. Karl Erik 
Savén. Har även fungerat som kontor åt AB Ytonghus, troligen på 1980-talet.  
Nuvarande användning: Privatbostad. 
Kommentar: Ligger på den plats där Gustaf Adler lät uppföra den tidigare 
mangårdsbyggnaden 1853. Från omkring 1910 bebodd av C A Carlén. 222 
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Huvudbyggnaden är uppförd i blå lättbetongblock. Fasaden har sprutputsats vit. 
Byggnaden har två fulla våningar och ett valmat tak med skiffer. Fönstren är 
tvåluftsfönster med mittpost och vita träbågar. På huvudfasaden är underdelen på 
fönstren och balkongfronten klädd med stenskivor. Huvudentrén har en stenom-
fattning och en dubbeldörr i trä med dekorationer och sidoljus. På baksidan finns 
en terrass i marmor och fem kolonner med konformade kapitäl som bär upp en 
balkong. Grunden är klädd med skifferplattor.  
 
På gården finns två flygelbyggnader. De är flyttade till sina nuvarande platser ca 
1853 av Adler för att flankerade den äldre huvudbyggnaden. Byggnaderna vilar 
på kalkstensgrunder, har rödslammade fasader, sadeltak med betongtegel. Den 
västra flygeln är flyttad från Hynneberg och användes tidigare som visthusbod. 
Här skedde utlämning av varor under slutet av 1800-talet. 1900 fick handelsboden 
nya lokaler i det nya kontorshuset. 223 Den östra flygeln är troligen en av de äldsta 
byggnaderna i kommunen, uppfört 1772 i den södra delen av kronoallmänningen.   
 
Befintligt skydd 

Byggnaderna ligger inte inom detaljplanelagt område och har inget skydd. 
Byggnaderna finns med i kommunens inventering från 1996 och ingår i förslag 
till utökat kulturmiljöområde. Speciellt utpekade är de två flygelbyggnaderna.224  

                                                 
222 Carlén G (070718) 
223 Julin (1963), s. 158-164 
224 Antagandehandling, detaljplan P8 
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Kulturhistorisk bedömning 

Direktörsbostaden har ett högt kulturhistorisk värde. Byggnaden har ett företags- 
och personhistorisk värde. Byggnaden har även arkitektoniska värden genom 
påkostade material och den arkitektoniska utformningen.  

 

 

 

Ovan: 
Huvudbyggnad. 
Mitten: västra 
flygeln. Nedan: 
Östra flygeln.  



_______________________________________________________________ 
 

 96 

Y som i Yxhult 

 

35. Östra direktörsvillan, sk. disponentvillan 

Fastighetsbeteckning: Hällabrottet 2:6, fastighetsägare: Privatägd  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byggår: 1931-32. Byggnaden är ritad av Ragnar Östberg.  
Ursprunglig användning: Bostad åt Erik Carlén. 
Nuvarande användning: Privatbostad och kontorlokaler. 
 

Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Byggnaden har ett tydligt nyrenässansformspråk. Fasadens huvudsida har en 
fronton med två urnor. Villa i två våningar med en rund sidoutbyggnad på den 
östra gaveln. Byggnaden är uppförd i blå lättbetongblock. Grund av betong, med 
sockel av kalksten. Fasaden är vitputsad, sprutputs och takfoten är slätputsad och 
profilerad. Dörr- och fönsteromfattningar i kalksten. Fönstren är tvåluftsfönster 
med mittpost som är 6- och 8 delade. Fönsterbågarna är målade i en ljust gröngrå 
kulör. Kolonner och terrass mot baksidan i sandsten. Mot terrassen finns ett flertal 
glasade dörrar, målade i samma kulör som fönster. Dörrarna har profilerade 
omfattningar i sten. Valmat takfall klätt med skiffer.  
 
I trädgården finns ett mindre brott, troligen ett testbrott som idag fungerar som ett 
badbrott. Här finns en stuga, en gjuten damm med vattentrappa samt några skjul i 
tomtens södra del. På tomten finns ett stort antal trädsorter som kan vara hämtade 
från Italien enligt muntliga uppgifter från nuvarande ägaren.  
 
Interiör 

Interiört finns höga arkitektoniska värden som marmorgolv i hallen med bl.a. ett 
antal bibliska motiv samt en esperantostjärna vilket har en stark personhistorisk 
värde till den ursprungliga ägaren som var esperantofantast. I sällskapsrummet på 
bottenvåningen finns målningar.  
 
Befintligt skydd 

Byggnaderna ligger inte inom detaljplanelagt område. Området tas upp i 
kommunens inventering från 1996 och ingår i förslag till utökat kulturmiljö-
område. Huvudbyggnaden är speciellt utpekad. 225  
 
 

                                                 
225 Antagandehandling, detaljplan P8 
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Kulturhistorisk bedömning 

Östra direktörsvillan har ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnaden har ett högt 
företags- och personhistorisk värde. Byggnaden dessutom ritad av en av Sveriges 
främste arkitekter på den tiden, Ragnar Östberg, och är därför också mycket 
värdefull ur arkitektonisk synpunkt. 
   
 

 

 

 

Ovan: Huvudfasad, nedan: fasad mot trädgården.  
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36. Norra direktörsbostaden 

Fastighetsbeteckning: Hällabrottet 2:5, fastighetsägare: Privatägd  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byggår: 1935-36, ”Denna byggnad är uppförd 1935 för ing. Bertil Carlén ark. Rolf 
Hagstrand Yxhult byggde i egen regi”, står på huvudfasaden. Ombyggd omkring 
1960 av Gunnar Hållén.  
Ursprunglig användning: Byggd som bostad åt Bertil Carlén.  
Nuvarande användning: Privatbostad. Ursprungligen hade byggnaden ett 
plantak som byggdes om 1993 till nuvarande valmade takfall. 226 
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Byggnad i två våningar med ett valmat tak med svarta betongpannor. Byggnaden 
är vitputsad. Fönstren är tvåluftsfönster med mittpost och vita bågar med 
omfattningar av marmor. Huvudentrén är omgärdad av marmor och en dekorativ 
list i marmor som löper längs grunden. Trädörr från 1960-70-talet med sidoljus i 
betongglas. Byggnaden har två balkonger, en över entrén samt en på den södra 
gaveln. Byggnaden har en utbyggnad i ett plan mot nordöst. Sockel och fasad i 
samma utförande som huvudbyggnaden. En terrass med trappsteg i marmor och 
tre vita dubbeldörrar med gult glas. Byggnadsdelen har ett svagt lutande 
pulpettak.   
 
Mot baksidan finns en terrass med en uteplats i marmor. Uteplatsen skyddas av ett 
pulpettak i korrugerad plåt med runda vita lampkupor. Åt väster finns en tillbyggd 
mur i mexisten.  
 
Trädgården innehåller flertalet annorlunda element i form av en kolonngång, 
pelare, en gjuten damm, sportstuga och ett timrat vindskydd. Kolonngången är 
flyttad från Bredsätters gård som ingick i köpet av Kvarntorps industriområde och 
utgjorde där stomme till en ladugård som enligt muntlig tradition byggdes av 
ryska krigsfångar i början av 1800-talet. 227 
 

                                                 
226 Byggnadsinventering (1996) Kumla kommun  
227 Janson R (070115) 
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Interiör 

I källarvåningen finns ett syriskt inspirerat rum med ett vackert utsmyckat golv 
bestående av ett flertal olika marmorsorter.   
 
Befintligt skydd 

Byggnaderna ligger inte inom detaljplanelagt område och har inget skydd. 
Området tas dock upp i antagandehandlingen till detaljplanen för Norra Yxhult 
från 1998 där området öster och söder om planområdet innehåller byggnader och 
miljöer av ytterligare kulturhistoriskt intresse. 228  
 
Kulturhistorisk bedömning 

Norra direktörsbostaden har ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnaden har ett 
företags- och personhistorisk värde. Byggnaden har även ett arkitektoniskt värde 
genom sina exklusiva material.   
 
 

                                                 
228 Antagandehandling, detaljplan P8 

 

 

 
Ovan: Huvudbyggnadens huvudfasad. Nedan åt 
vänster: Kolonngång flyttad från Bredsätters gård, 
höger: sportstuga på gården.  
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Övrigt 

Lämningar av Ytabfabrik  

Strax väster om ”Galanteriet” finns lämningar av en äldre grund troligen 
tillhörande den gamla Ytabfabriken, senare benämnd absol, dvs. en kross och en 
sikt. Lämningen består av en gjuten grund samt fyra avkapade pelare med I-
balkar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämningar av Ytabfabrik  i gräsmatta 
invid Galanteriet. 
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2. Södra fabriksområdet, Hynneberg 
Karta över Södra fabriksområdet med samtliga inventerade byggnader 
inmarkerade. Den streckprickade markeringen visar på det område som i 
inventeringen benämns Södra fabriken.     

 

Kumla kommun, copyright ©. 
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1. Centrallaboratoriet  

Fastighetsbeteckning: Hynneberg 1:21, fastighetsägare: Plena (fastighets-AB 
FARAO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byggår: Ursprunglig byggnadskropp från 1947. Tillbyggd 1960 med bl.a. en 
utställnings- och experimenthall, ritat av Gunnar Hållén. I mitten på 1970-talet 
byggdes byggnaden ut med ytterligare kontorsrum.    
Ursprunglig användning: Central laboratorieverksamhet för hela företagets 
verksamhet – även för verksamheten utomlands, fram till mitten av 1980-talet. 
Nuvarande användning: Kontorsbyggnaden, experiment- och utställningshallen 
används som försäljnings- och lagerlokal av Biståndsföreningen Navet 
Hällabrottet sedan mitten av 1990-talet. I delar av den ursprungliga 
laboratoriebyggnaden finns företaget ”El och säkerhet” som hyresgäst. Delar av 
byggnaden står tom.  
Kommentar: Den laborativa verksamheten var indelad i en kemisk avdelning 
som utförde driftkontrollanalyser samt råmaterialanalyser av råmaterial från hela 
världen. En byggteknisk avdelning där det färdiga materialets byggtekniska 
egenskaper testades i form av hållfasthet, värmeisolering mm, samt en gjutteknisk 
avdelning, även kallad processteknisk avdelning, som ansvarade för själva 
tillverkningsteknologin. Runt mitten av 1980-talet flyttade den laborativa 
verksamheten till Tyskland, den enda laborativa verksamheten som därefter fanns 
kvar i Hällabrottet var driftskontrollen vid fabriken i Kvarntorp.  
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Den ursprungliga laboratoriebyggnaden är uppförd i en våning och har L-formad 
byggnadskropp. Byggnadsstommen utgörs av blå lättbetongblock som gråputsats. 
Grunden är klädd med kalksten mot framsidan och även putsad och brun- och 
gråmålad. Dörrarna är enkla trädörrar som både är målade och omålade samt 
metalldörrar till den nuvarande verkstadsdelen. Kring huvudentrén finns en portal 
i huggen kalksten. Det valmade taket är klätt med papp. Hela byggnaden har 
övervägande enluftsfönster med vitmålade träbågar. 
 
Den nyare byggnadsdelen utgörs av två byggnadskroppar som binds ihop av 
utställningshallen. Byggnaden är uppförd med en bärande konstruktion av 
armerad betong och infackning med blå Ytong element229, såväl liggande som 

                                                 
229 Bygglovansökan (1959), dnr. 1959.10 
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stående. Fasaderna är putsade i grå och gula nyanser. Sockel är träriven betong 
som målats grå. Huvudentrén utgörs av ett glasat parti med aluminiumdörrar, i 
övrigt trädörrar som är grön- och vitmålade. Provhallen har fönsterband samt 
ljusinsläpp i form av betongglas strax under takfoten. Utställningshallen har ett 
glasat väggparti med aluminiumbågar.  
 
Mellan det gamla laboratoriet och den nyare delen finns ett parti i mexisten, 
rundhuggen och huggen. Enluftsfönster med vitmålade träbågar. Platt tak med en 
plåttäckt takfot.  Taket utgörs av betongkonstruktion Ytongtakplattor, klädd med 
papp. 230 Taket på huvudbyggnaden är platt med valmade kanter som klätts med 
skiffer. Utställningsdelen har ett platt tak och provhallen täcks av ett flackt 
sadeltak med lätt uppböjda kanter.  
 
Interiör 

Interiört är byggnaden påkostad med äkta material som marmor- och kalkstens-
golv och trappor och en hög arkitektonisk kvalitet i utformningen av lokaler. I 
laboratoriebyggnaden finns i princip ingen utrustning kvar förutom enstaka 
väggfasta arbetsbänkar i det fd. laboratoriet, en travers i provhallen samt torkskåp 
o. dyl. i källarvåningen.  
 
Befintligt skydd 

Området ej planlagt. 
 
Kulturhistorisk  bedömning 

Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde då hela företagets verksamhet och 
produktutveckling skedde med utgångspunkt från Hällabrottet under en lång tid.    

                                                 
230 Bygglovansökan (1959), dnr. 1959.10 
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 Ovan: ritning av Gunnar Hållén från 1960 angående tillbyggnad av den ursprungliga L-
formade byggnadkroppen. Nedan: Centrallaboratoriekomplexet.  
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Ovan: Kontorsbyggnad uppförd 1960. Nedan: Interiör i experimenthall.   
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2. Södra fabriken 

Av Södra fabriken finns endast kvarnbyggnaden, ångcentralen, autoklavhall samt 
delar av armeringsbyggnaden kvar. Den sk. gjut- och sågavdelningen revs troligen 
i början av 1980-talet. Strax söder om kvarnbyggnadsdelen fanns avdelningen där 
massan hälldes upp i formar för att jäsa. Kvar finns en grund, ”gjutgraven” samt 
räls på vilken vagnarna transporterades in i autoklavhallen och därifrån vidare in i 
autoklaverna.  
 
2a. Ångcentral (streckad linje) 

Fastighetsbeteckning: Hynneberg 1:21, fastighetsägare: Plena (fastighets-AB 
FARAO).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Byggår: 1947  
Ursprunglig användning: Här producerades ånga som försörjde det Södra 
fabriksområdet. 
Nuvarande användning: Idag står byggnaden utan användningsområde.  
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Ångcentralen har en gjuten betongstomme samt partier i murade med blå lätt-
betongblock som därefter putsats i en beigebrun kulör. Fönsteröppningar har 
murats igen med vita lättbetongblock samt satts igen med skivor. Åt norr finns 
gamla spröjsade fönsterbågar kvar, dock utan glas. Vitmålade metalldörrar samt 
obehandlade metalldörrar.  

Sadeltak med flack lutning som troligen är klätt med papp. Kvar finns skor-
stenen. På ångcentralens södra fasad finns tydliga märken efter den tidigare intil-
liggande sågverkstaden som låg längs hela ångcentralens södra fasad. Samt på den 
östra gaveln finns tydliga spår efter takfallet över autoklaverna.   
 
Interiör 

Den gamla ångpannan/ångcentralen finns kvar inkl. kontrollrum med paneler mm.       
 
Befintligt skydd 

Området ej detaljplanelagt.  
 
Kulturhistoriskt värde 

Ångcentralen har ett kulturhistoriskt värde som den enda kvarvarande ång-
centralen inom de tre inventerade områdena. Invändigt finns fortfarande 
ångpannan och övrig utrustning kvar.  
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Ovan: 
Ångcentralens 
norra och västra 
gavel. Mitten: 
Ångcentralen i 
förgrunden och 
den högre 
kvarnbyggnaden i 
bakgrunden. 
Fasaden åt öster 
visar spår av den 
rivna gjut- och 
sågavdelningen. 
Nedan: 
Ångpannan.   
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2b. Kvarnbyggnad (streckad linje) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byggår: 1947, tillbyggnad åt nordväst från 1979 (packningsavdelning för 
”Yxtender”).   
Ursprunglig användning: Finfördelning i kvarnar av kalksten och skiffer.  
Nuvarande användning: Idag står byggnaden utan användningsområde.  
Kommentar: Under 1970-talet tillverkades sk. ”Yxtender” i den Södra fabriken. 
”Yxtender” var en restprodukt efter absoltillverkningen och bestod av ett fint 
mjöl. Mjölet skulle användas som fyllningsmedel i pappers- och plasttill-
verkning.231 
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Den norra byggnadsdelen har en betongstomme samt murade delar i blå 
lättbetongblock. Fasaden åt norr är putsad i en beige/brun kulör och fönster-
öppningarna har murats igen med vita lättbetongblock och putsats över. Mot den 
södra fasaden låg den numer rivna gjutstationen och tidigare interiöra delar av 
fasaden vitputsade. Ursprungliga sexdelade fönsterbågarna i trä finns kvar, idag 
utan glas. Byggnaden täcks av pulpet- och sadeltak klädda med papp. Åt söder 
finns en mindre tillbyggnad murad med blå lättbetongblock som putsats i en 
mörkare kulör än byggnaden i övrigt. Tillbyggnaden har treluftsfönster med i 
gröna träbågar och täcks av ett pulpettak i trapetskorrugerad plåt.  
 
Mot nordväst finns en tillbyggnad med liggande vita lättbetongelement samt vita 
lättbetongblock och vit trapetskorrugerad plåt. Lättbetongen är obehandlad. På 
den västra fasaden finns ett pulpettak i sinuskorrugerad plåt. Tillbyggnaden har 
vita tvåluftsfönster. Dörrar är både vikportar, ”takskjutportar” samt släta metall-
dörrar. Pulpettak klätt med papp. 
 
Strax väster om byggnaden finns fyra stycken betongfundament.  
 
Interiör 

I kvarnbyggnaden finns två stycken kvarnar bevarade och sex stycken silos. Kvar 
finns även det gamla kontrollrummet för kvarnarna med kontrollpanel osv. 
 
Befintligt skydd 

Området är ej planlagt. 

                                                 
231 Janson R (061016) 
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Kulturhistorisk bedömning 

Kvarnbyggnaden har ett kulturhistoriskt värde. Interiört finns bevarade kvarnar 
samt silo vilket är ovanligt i de tre inventerade miljöerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ovan: Kvarnbyggnadens södra och västra fasad. Nedan: Den östra 
fasaden med spår efter gjut- och sågstationen. 
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3. Autoklavhall 

Fastighetsbeteckning: Hynneberg 1:21, fastighetsägare: Plena (fastighets-AB 
FARAO). 
 
Byggår: 1947 
Ursprunglig användning: Från autoklavhallen transporterades tågseten in i 
autoklaverna där lättbetongen ånghärdades.   
Nuvarande användning: Autoklavhallen hyrs för närvarande av ett företag som 
använde lokalen som lagerlokal. 
Kommentar: Autoklaverna mätte 48 m och hade en diameter av 2,2 m.232 
Takfallen över autoklaverna har ändrats, jfr bild sid 103.  
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Autoklavhallen har en stomme av gjutna betongpelare samt limträpelare längs 
gavelpartierna. Fasaderna är klädda med galvaniserad sinuskorrugerad plåt och 
glasfiberarmerad plast, även den sinuskorrugerad. Åt sydväst finns nio runda 
öppningarna kvar efter autoklaverna. Öppningarna är gjutna i betong och delar av 
väggen är murad med blå lättbetong. Väggstycket över autoklaverna är klädda 
troligen med blyplåt och galvaniserad sinuskorrugerad plåt. Sadeltaket bärs av 
parallellfackverk och är klätt med galvaniserad sinuskorrugerad plåt. På den 
sydvästra delen av taket sitter fem stycken ventiler.  
 
Mot norr finns dubbla träportar av spontade brädor, grönmålade. Åt väster finns 
en gjuten stomme som en rest av den rivna såghallen. Betongstommen är målad 
rosa resterande del av fasad är klädd med sinuskorrugerad plåt. Här finns några 
mindre portar i träpanel, grönmålade. Kvar finns även spåren varpå formarna med 
massan transporterades.   
 
Interiör 

Interiört är autoklavhallen en öppen hall med gjutet golv som ligger lägre än 
marknivån. Längs den södra sidan finns en gjuten avsats med räls och ett räcke.   
 
Befintligt skydd 

Området ej planlagt.  
  
Kulturhistorisk bedömning 

Autoklavhallen har ett kulturhistoriskt värde och den byggnad inom de tre 
områdena som påminner mest om autoklaveringsprocessen. Byggnaden är viktig 
för förståelsen av miljön som helhet. 

                                                 
232 Janson R, Zuaw G (060602) 
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Ovan: Autoklavhallen med sitt nuvarande takfall. Mitten: Autoklavhallens fasad där 
tidigare autoklaverna fanns. Nedan: Autoklavhallen interiört.   
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4. Gamla lossnings- och lagerbyggnaden 

Fastighetsbeteckning: Hynneberg 1:21, fastighetsägare: Plena (fastighets-AB 
FARAO). 

Byggår: 1947 
Ursprunglig användning: Lossning av de ånghärdade lättbetongelementen från 
varandra eftersom de ofta klibbade ihop inne i autoklaverna. Lossningen skedde 
med hjälp av en tång som stod placerad i den sk. graven i mitten av hallen. Från 
graven fraktades blocken ut till långsidorna av byggnaden med hjälp av truckar 
där utlastningen skedde.      
Nuvarande användning: Används som lagerlokal.  
Kommentar: Delar av taket åt norr, som tidigare gick ända mot järnvägsrälsen, 
har rivits. Den gamla lossningstången flyttats till Kvarntorp när södra fabriken 
lades ned under 1980-talet. Den sk. graven som löpte genom hela lossningshallens 
mitt är idag igengjuten. 
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör/interiör 

Gamla lossningshallen är uppförd med limträpelare och limträbågar i bärande 
konstruktion och takkonstruktion. Pelarna vilar på gjutna betongfundament. Mitt-
skeppet har något högre takhöjd än resterande del av byggnaden vilket skapar ett 
ljusinsläpp med sinuskorrugerad glasfiberarmerad plast. Exteriört är fasaden är 
klädd med sinus- och trapetskorrugerad plåt, galvaniserad och vit. Fasaden är del-
vis klädd med grönmålad fasspåntad träpanel på den norra och östra fasaden. 
Taket är klätt med trapetskorrugerad och sinuskorrugerad plåt. Längs långsidorna 
står byggnaden delvis öppen. Byggnaden saknar fönster och har endast ett fåtal 
skjutportar i fasspåntad träpanel.     
 
Befintligt skydd 

Området är ej planlagt. 
 
Kulturhistorisk bedömning 

Lossnings- och lagerbyggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde och ger en bra 
bild av den stora mängd lättbetong som producerades här. Byggnaden har kvar sin 
ursprungliga limträkontruktionen med bågar och pelare vilka bildar ett vackert 
rum med arkitektoniska kvaliteter. 
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Ovan: Lossningsbyggnadens norra gavel och under västra fasaden mot 
järnvägsspåret. Mitten: Östra fasaden. Nedan: Interiör. . 
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5. Nya lossningshallen 

Fastighetsbeteckning: Hynneberg 1:21, fastighetsägare: Plena (fastighets-AB 
FARAO). 
 
Byggår: 1977-78, ritad av Gunnar Hållén.  
Ursprunglig användning: Här lossades de sågade lättbetongblocken från 
varandra ”för hand” med travers, sax, slägga och yxa efter att de ånghärdats i 
autoklaverna. 233  
Nuvarande användning: För närvarande står lokalen tom. 
Kommentar: När blocken ånghärdats i autoklaverna var de sågade blocken 
fastklibbade och var tvungna att lossas vilket för hand i den ”nya lossningshallen” 
jämfört med gamla lossningshallen där en sk. tång användes.  
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Byggnaden har en stomme och takkonstruktion av betong. Fasaden utgörs av 
liggande lättbetongelement med lättmetallister. Utsatta hörnpartier klädda med 
svart plåt. Ett större parti på den sydvästra fasaden är murat med lättbetongblock. 
Byggnaden har kortare fönsterband med lättmetallbågar. 2 st vikportar åt söder i 
metall, ljusblå kulör. Byggnaden täcks av två flacka sadeltak i lättbetongelement 
klädda med papp.  
 
På den västra fasaden finns resterna av transportbandet som transporterade bort 
skrot från skrotgropen inne i byggnaden.  
 
Interiör 

Hallen har ett gjutet golv och den sk. ”skrotgropen” där lättbetongskrot från 
hanteringen transporterades bort på ett transportband under golvet, är igengjutet. 
Rester av traverser finns kvar. Innertaket är klätt med sk. TEV en ljudisolerande 
mineralull som spikades fast på Ytongen. Fyra vikportar. Invändigt finns även ett 
personalutrymme.   
 
Befintligt skydd 

Området är ej planlagt. 
 
Kulturhistorisk bedömning 

Byggnaden har inget enskilt kulturhistoriskt värde men är en viktig del för 
förståelsen av miljön som helhet. 

                                                 
233 Andersson P (060616) 
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Ovan: Nya lossningshallens exteriör. Nedan: Interiör.  
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6. Lim- och bruksfabrik 

Fastighetsbeteckning: Hynneberg 1:21, fastighetsägare: Plena (fastighets-AB 
FARAO). 
 
Byggår: Troligen uppfördes fabriken 1947.234  
Ursprunglig användning: Uppfördes som truckgarage för krantruckar.235 Senare 
tillverkades här lim, lagningsbruk för trasiga lättbetongelement samt puts.  
Nuvarande användning: För närvarande står lokalen utan användning.  
Kommentar: Strax sydväst om byggnaden finns rester av en ficka, en kross samt 
ett transportband med kulvert tagits bort och fyllts igen för bara några år sedan.236  
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Byggnaden är murad i blå och vita lättbetongblock. Därefter har fasaden putsats. 
Dubbla träportar i smal spåntad panel, grönmålade. Spröjsade fönster med 
träbågar som är målade gröna. Delar av produktionsutrustningen finns kvar 
exteriört; en ”silo” och en trätillbyggnad. Tillbyggnaden består av liggande 
spåntad träpanel samt liggande slät panel. Utrustningen är rostangripen och har 
rester av blå färg. Pulpettak med sinusplåt. Byggnaden har ett sadeltak med papp. 
 

Interiör 

Interiört finns så gott som hela den maskinella utrustningen kvar, t.ex. finns två 
blandare med transportband. Interiört är väggarna vitputsade. Spiraltrappa till 
övervåning med kontorsrum.  
 
Befintligt skydd 

Området är ej planlagt. 
  
Kulturhistorisk bedömning 

Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde. Att stora delar av lim- och 
bruksfabrikens produktionsutrustning finns kvar gör byggnaden speciell inom de 
tre fabriksområdena. Byggnaden visar på företagets breda produktion.    

                                                 
234 Gustafsson R (060928) 
235 Zuaw G (070117) 
236 Andersson P (060616) 
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Ovan: Lim- och bruksfabrikens exteriör. Nedan: Delar av interiören i lim- och 

bruksfabriken.  



_______________________________________________________________ 
 

 118 

Y som i Yxhult 

 7. Elementfabrik 

Fastighetsbeteckning: Hynneberg 1:21, fastighetsägare: Plena (fastighets-AB 
FARAO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byggår: Den äldsta delen åt norr uppfördes 1960 och byggdes till åt söder 1965 
eller 1967.237 ”Dopp- och torkanläggning” från 1955.238 Längst i söder finns det 
senaste tillskottet uppfört för NYBetong.  
Ursprunglig användning: Tillverkning av helelement och mellanväggselement. 
”Dopp-och-torkanläggning” för rostskyddbehandling av armeringsjärn.  
Kommentar: I den ursprungliga delen tillverkades sk. helelement under en 
kortare tid på 2-3 år. Helelementen var helt färdiga med fönster, dörrar och 
tapeter. Omkring 1965 började mellanväggselement tillverkas med armering av 
stålnät eller ytarmering av papper eller tapet. Under 1970-talet tillverkades här 
lättelement, sk. sandbergselement. Dopp- och torkanläggningen byggdes i och 
med att efterfrågan på element ökad här behandlades armeringen med rostskydds-
medel och formarna armerades innan massan hälldes i formarna. Senare flyttade 
produktionen av mellanväggselement till LE-hallen i Kvarntorp.239 Tidigare fanns 
här YBetong som var en av Yxhultbolagets dotterbolag.  
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Den äldsta delen har stomme i betong samt fasad murad i blå betongblock. 
Fasaden är sprutputsad grå/brun. Under takfoten finns spröjsade fönster med vita 
träbågar. På den södra fasaden finns ilagningar med vita betongblock. Den östra 
gaveln har två blå industrivikportar i metall. Sadeltak med papptäckning.  
     Den nyare byggnadsdelen har en lägre och en högre del. Fasad av liggande 
väggelement med grund i brädriven betong. Fasaden är sprutputsad i en gul kulör 
och har täcklister i lättmetall. Korta fönsterband med lättmetallbågar och på den 
högre delen finns ljusinsläpp under takfoten. Släta blå metalldörrar samt blå 
industrivikportar med ljusinsläpp. Tillbyggnad på den norra fasaden i lättbetong-
block som putsats lika som övrig fasad. Sadeltak av lättbetongelement klätt med 

                                                 
237 Bryttner (1968), sid 75, Larsson I (070428) 
238 Janson R (070118) 
239 Janson R (070118) 

 



_______________________________________________________________ 
 

 119 

Y som i Yxhult 

 

papp. 240 Längs väster ut finns den nyaste delen som är en öppen hall. Tillverkad i 
betong i stomme och takstolar. Grund av träriven lättelement med cellplast. Den 
fd. ”dropp- och torkavdelningen” har ingen vägg mot den numer rivna såghallen. 
Stomme av I-balkar i såväl väggar som tak. Takfot inklädd med galvaniserad plåt. 
 

Interiör 

Interiört finns två traverser i den ursprungliga byggnadskroppen. Dessutom finns 
en rest av en förmanshytt i form av ett fönster – mellan den nyare och den äldre 
fabriksdelen. I övrigt finns inget utrustning från lättbetongtillverkningen kvar.  
 
Befintligt skydd 

Området är ej planlagt. 
 
Kulturhistorisk bedömning 

Elementfabriken har ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnaden visar på viktiga 
skeden i företagets historia, som t.ex. att de allra första helelementen tillverkades 
här vilka var nyskapande i svenska byggnadskonstruktion och lättbetonghistorien.  

                                                 
240 Bygglovansökan, 24.01.68 (1968) Kumla kommun 

 
Överst: Den ursprungliga fabriksdelen från 1947. Nedan: tillbyggnation från mitten eller slutet av 
1960-talet för stor- och helelement.  
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8. Personalbyggnad/verkstadsbyggnad 

Fastighetsbeteckning: Hynneberg 1:21, fastighetsägare: Plena (fastighets-AB 
FARAO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byggnadsår: Den ursprungliga byggnadskroppen byggdes 1947, tillbyggd i 
vinkel troligtvis redan i början av 1950-talet. 1960 tillkom en mässdel åt nordväst. 
Ursprunglig användning: Ursprungligen omklädning och lunchrum för de 
anställda på området samt verkstad (mekanisk-, el- och snickar-) och mäss. 
Nuvarande användning: Delar av byggnaden används fortfarande som 
omklädningsrum och lunchrum av anställda på betongfabriken. Verkstadsdelarna 
hyrs ut av fastighetsägaren. 
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Den ursprungliga byggnadskroppen är uppförd i två våningar i blå lättbetong-
block. Fasaden är putsad i en rödbrun kulör och inslag av gult. Fönsteröppningar 
med fyra lufter och spröjs samt tvåluftfönster med mittpost och spröjs. Grön-
målade träbågar. På bottenvåningen är ett flertal fönsteröppningar igenmurade 
med vita lättbetongblock. Trädörrar med överljus, grön spåntpanel. Sadeltak med 
plåtklädd takfot. 
 
Verkstadsdel i en våning med källare. Nedfarter till källarplan i gjuten betong åt 
norr. Fasaden är murad i blå lättbetongblock och putsad i en grå kulör. Fönstren 
lika som på den ursprungliga byggnadskroppen med fyra lufter, spröjsade rutor 
och grönmålade träbågar. Gavelparti åt väster har fyra nya fönster i lättmetall, blå. 
Fyra dubbla träportar, grönmålade spåntade ribbor i källarvåning. Motsatt 
varandra på den norra och södra fasaden finns öppningar i fasaden med gjutna 
portaler, den ena är igensatt och den andra har en vikport. Mot den södra fasaden 
finns ytterligare fyra dubbla portar i träpanel, spåntad grönmålad med ljusinsläpp 
och en igensatt gjuten dörröppning. Taket är ett sadeltak med plåtklädd takfot.  
 
Mässdel i en våning, delvis byggd med liggande element. Fasaden är putsad med 
gul puts. Mot den västra fasaden är ett flertal fönsteröppningar igenputsade. Åt 
norr finns en metallport och intill en stöveltvätt.  
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Interiör 

Interiört finns kaklade dusch- och omklädningsutrymmen kvar. Detaljer som 
marmorgolv och golvlister i marmor.    
 
Befintligt skydd 

Området är ej planlagt. 
 
Kulturhistorisk bedömning 

Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde i och med att den tillhör den äldre 
delen av det gamla fabrikskomplexet som uppfördes. Exteriört är byggnaden 
relativt välbevarad.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Ovan: Personalbyggnadens syd västra fasad med tillbyggnader. Nedan åt vänster: 
Personalbyggnadens huvudfasad, nedan åt höger: garageportar åt söder.  
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9. Aluminiumförråd 

Fastighetsbeteckning: Hynneberg 1:21, fastighetsägare: Plena (fastighets-AB 
FARAO). 
 
Byggnadsår: 1963 
Ursprunglig användning: Förvaring av aluminiumpulver. 
Nuvarande användning: Förråd 
Kommentar: Ett liknande förråd med samma funktion och uppfört ungefär 
samtidigt finns även i det norra fabriksområdet. 
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Byggnad i en våning, fasader klädda med galvad sinusplåt. Två skjutportar i 
träportar, spåntade bräder som målats bruna på båda långsidorna. På den södra 
långsidan och den västra gaveln finns dubbla träportar, spontad panel brunmålad. 
Sadeltak med galvad sinusplåt med ljuinsläpp i tak i form av glasfiberarmerad 
plast. Exteriört finns äldre ljus armatur.   
 
Befintligt skydd 

Området är ej planlagt. 
 
Kulturhistorisk bedömning 

Förrådsbyggnaden har ett kulturhistoriskt värde. Byggnaden visar på 
råvaruhanteringen av det eldfarliga aluminiumpulvret. 

 
 
 

Ritning av förrådsutrymmens i aluminiumförrådet i Södra fabriksområdet.  
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10. Avloppsreningsverk 

Fastighetsbeteckning: Hynneberg 1:21, fastighetsägare: Plena (fastighets-AB 
FARAO). 
 
Byggnadsår: 1976 
Ursprunglig användning: Avloppsreningsverk 
Nuvarande användning: - 
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Byggnaden är uppförd med murar murade i lättbetongblock. Fasaden är putsad i 
en beigebrun kulör. Fönsteröppningar är försatta och åt söder dörr med brunmålad 
träpanel. Pulpettak av takelement av lättbetong och klätt med papp.  
 
Befintligt skydd 

Området är ej planlagt. 
 
Kulturhistorisk bedömning 

Byggnaden som sådan har inget enskilt kulturhistoriskt värde men är en viktig del 
av helhetsmiljön. Byggnaden är väl bevarad till sin exteriör. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bygglovritningarna till uppförandet av avloppsreningsverket.  
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11. Delar av fd. grovkrossen 

Fastighetsbeteckning: Hynneberg 1:21, fastighetsägare: Plena (fastighets-AB 
FARAO). 
 
Byggnadsår: Troligen från 1950-tal.  
Ursprunglig användning: Grovkross för kalksten och skiffer. Användes även för 
att krossa lätbetongspill till trossbottenfyllnad.241 
Nuvarande användning: Utan användning. 
Kommentar: Synlig är fickan, krossanläggningen ligger under mark. 
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Stomme av järnbalkar med fasader klädda med galvaniserad trapetskorrugerad 
plåt. Öppningen och själva fickan finns kvar, mot norr. Pulpettak.  
 
Befintligt skydd 

Området är ej planlagt. 
 
Kulturhistorisk bedömning 

På grund av byggnadens skick är det svårt att göra en rättvis bedömning av 
byggnadens kulturhistoriska värde. Fd. grovkrossen har dock ett inget enskilt 
kulturhistoriskt värde men är viktig för förståelsen av miljön som helhet.  

                                                 
241 Larsson I (070428) 

 

 

Ovan: Exteriör. 
Nedan: Tippficka 
för grovkrossen.  
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12. Delar av fd. finkrossverk  

Fastighetsbeteckning: Hynneberg 1:21, fastighetsägare: Plena (fastighets-AB 
FARAO). 
 
Byggnadsår: ? 
Ursprunglig användning: Finkross för kalksten och skiffer. 
Nuvarande användning: - 
Kommentar: Från finkrossverket gick godset till silofickorna ovan kvarnarna. 
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Högre byggnadsdel längst i sydöst. Fasader klädda med galvaniserad trapets-
korrugerad plåt. Sadeltak klätt med galvaniserad trapetskorrugerad plåt. Omålad 
trädörr med spontade brädor. Fönsteröppning med bågar i trä, inga glasrutor.  
Strax norr om byggnaden finns en gjuten kant i betong med ett gulmålat räcke.  
 
Befintligt skydd 

Området är ej planlagt. 
 
Kulturhistorisk bedömning 

På grund av byggnadens skick är det svårt att göra en rättvis bedömning av 
byggnadens kulturhistoriska värde. Byggnaden dock inget enskilt kulturhistoriskt 
värde men är viktig för förståelse av miljön som helhet. 

 
Exteriör. 
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13. Oljecisterner mm. 

Fastighetsbeteckning: Hynneberg 1:21, fastighetsägare: Plena (fastighets-AB 
FARAO). 
 
Byggnadsår: Troligen från 1950-talet.  
Ursprunglig användning: Lagring av olja i cistern och tankar.  
Nuvarande användning: - 
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Oljecisterner i galvaniserad sinuskorrugerad plåt och svarta räcken på taket. Mot 
marknivå en utbyggnad i en våning i blå lättbetong och ljust brun putsade väggar. 
Pulpettak i sinuskorrugerad plåt. Tvåluftsfönster med träbågar och inga glasrutor. 
Dubbeldörr med liggande träpanel, vitmålad.  
 
Tre oljetankar i slät plåt, två liggande och den tredje stående.  
 
Befintligt skydd 

Området är ej planlagt. 
 
Kulturhistorisk bedömning 

Anläggningen som sådan har inget enskilt kulturhistoriskt värde men är av vikt 
för förståelse av miljön som helhet. 

 

 
Anläggning med oljecisterner och oljetankar.  
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14. Våghus 

Fastighetsbeteckning: Hynneberg 1:21, fastighetsägare: Plena (fastighets-AB 
FARAO). 

Byggnadsår: Troligen från 1970-talet. 
Ursprunglig användning: Här vägdes lastbiltransporter av krossad kalk för 
jordbruk och sjökalkning.242   
Nuvarande användning: Byggnaden står tom och utan användningsområde. 
 
Byggnadsbeskrivning 

Byggnaden är uppförd i stående blå lättbetongblock och enstaka liggande vita 
element. Fasaden är obehandlad. Äldre öppningar i fasaden är igensatta med 
galvaniserad sinuskorrugerad plåt. Pulpettak med takelement i blå lättbetong. 
Takfot i trä och sinuskorrugerad plåt på taket. Fönsteromfattningar i lättmetallister 
och fönstren är igensatta med brädor.  
 
Interiört finns vågen kvar och exteriört finns vågplattan kvar. 
 
Befintligt skydd 

Området är ej planlagt. 
 
Kulturhistorisk bedömning 

På grund av byggnadens skick är det svårt att göra en rättvis bedömning av 
byggnadens kulturhistoriska värde. Byggnaden som sådan har inget enskilt 
kulturhistoriskt värde men är en viktig del av helhetsmiljön. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
242 Larsson I (070428) 
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Karta över Södra fabriksområdet så som det såg ut i slutet av 1970-talet och 
områdets mesta utbyggnad under lättbetongindustrin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produktionskontor - Södra fabrikens produktionskontor låg strax söder om Lim- 
och bruksfabriken. Enligt muntliga uppgifter har kontoret plockades ned och 
fungerar som klubblokal för skidklubben vid Kvarntorpshögen. 243 
Lagerbyggnad - Lagerbyggnad låg strax söder om elementfabriken, där 
NYBetongs travershall idag ligger. Gick under benämningen Aphuset.  
Bälsen - Strax norr om krossanläggningen fanns tidigare en skifferpanna för 
värmeånga. 1978 sprängdes den bort och hade då inte varit i drift på flera år. Hela 
södra fabrikens energibehov ombesörjdes av pannan och på så sätt förbrukades 
ingen olja.244   

                                                 
243 Andersson P (060825)  
244 Janson R, Zuaw G (060602) 

Karta Kumla kommun, copyright ©. Obs svartmarkerade rivna byggnadsdelar är ej skalenliga på karta.  
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3. Kvarntorps industriområde, Kvarntorp  
På kartan nedan är kvarvarande byggnader i Kvarntorps industriområde 
utmarkerade.  

 

Kumla kommun copyright ©. 
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1. Gamla grovkrossen 

Fastighetsägare: Kumla kommun/Svesten 

Byggår: Uppförd på 1940-talet av Svenska Skifferoljeaktiebolaget. 
Ursprunglig användning: Här krossades skiffer under SSAB:s tid och även sk. 
orsten. 245  
Nuvarande användning: Svesten använder byggnaden som lager för 
råmaterial.246 
Kommentar: Stenen tippades i en ficka på norra fasaden där krossanordningen 
låg i våningsplan under marken, troligen 40 meter djupt. Krossanordningen under 
mark är idag delvis igenfylld. Från krossen transporterades sandstenen vidare med 
transportband under mark till mellankrossen norr om centralförrådet. Senare 
hyrdes en bemannad kross som stod placerad söder om mexifabriken. Från 
krossen transporterades materialet med lastbilar till mellankrossen.247 
 
Byggnadsbeskrivning   

Exteriör 

Byggnaden är formgjuten i armerad betong som är obehandlad. Byggnaden är 
öppen mot marken med pelare och en stor portöppning. På den ena fasaden finns 
ett skärmtak som vilar på I-balkar med sinusplåt. Flackt sadeltak klätt med papp. 
På den västra fasaden finns troligen fyra dammfilter som vilar på öppna 
våningsplan med gjutna fundament och I-balkar. Interiört finns en travers som 
avslutas med en krok. 
 
Befintligt skydd 

Byggnaden har inget skydd i gällande detaljplan, endast precisering av 
användning till J – industri. 248  
 
Kulturhistorisk bedömning 

Grovkrossen har ett kulturhistoriskt värde. Byggnaden tillhör en äldre generation 
byggnader inom Kvarntorpsområdet från Svenska Skifferoljeaktiebolagets tid. 
Grovkrossen är den äldsta och en av få kvarvarande fd. krossbyggnader inom de 
tre inventerade områdena i Kvarntorp och Hällabrottet.  
 

 

 

 

 

                                                 
245 Larsson I (070428) 
246 Gustafsson T (061107) 
247 Elektriker, Evald (061121) 
248 Detaljplan P 87/3 (1987-08-31) 
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Överst: Grovkrossens 
exteriör samt nedan åt 
höger: travers eller 
liknande interiört.  



_______________________________________________________________ 
 

 132 

Y som i Yxhult 

2. Transformatorstation 

Fastighetsägare: Kumla kommuns fastighetsbolag  

Byggår: Uppfördes troligen under 1940-talet under Svenska Skifferoljeaktie-
bolagets tid. 
Tidigare användning: Kraftverksstation för driften av den intilliggande krossan-
läggningen samt till en början även pumpanordningar och belysning nere i 
gruvan. Senare drogs el ned i gruvan. Dessutom fungerade byggnaden som 
omklädningsrum samt lunchrum och förråd för gruv- och krossverksamheten. 249 
Nuvarande användning: Inget användningsområde. 
Kommentar: Lågspänningsutrustningen har demonterats under hösten 2006.  

 
Byggnadsbeskrivning   

Exteriör 

Envåningsbyggnad med källarvåning. Grund i blåbetongblock som putsats grå 
och fasader av tegel. Bruna fönsterbågar i trä, vissa nyare med sidopost och mot 
baksidan spröjsade. Släta vita metalldörrar samt på gaveln en brun dörr med 
träpanel och överljus. Dubbla källardörrar klädda med träpanel som är omålade 
med ljusinsläpp. Sadeltak med takelement som vilar på järnbalkar, takfallet klätt 
med trapetskorrugerad plåt. 
 
Befintligt skydd 

Byggnaden har inget skydd i gällande detaljplan, endast precisering av 
användning till J – industri. 250  
 
Kulturhistorisk bedömning 

Transformatorstationen har ett kulturhistoriskt värde. Byggnaden har en stark 
koppling till driften av den intilliggande grovkrossen samt den tidiga driften av 
gruvan.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
249 Larsson I (070428) 
250 Detaljplan P 87/3 (1987-08-31) 
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Ovan: Transformatorstationens södra huvudfasad. Nedan: Västra gaveln.  
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3. Fd. kontorsbyggnad 

Fastighetsägare: Kumla kommuns fastighetsbolag 

Byggår: Byggd 1952, ritad av ark. Nils Brink, Örebro.  
Ursprunglig användning: Byggnaden är uppförd under SSAB:s tid som 
läkarmottagning och användes även under Yxhultbolagets tid som 
läkarmottagning och kontor. 
Nuvarande användning: Idag används byggnaden av företaget Recall som har 
sin verksamhet i gruvan.   
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Byggnad i en våning och en källarvåning, sockeln är målad grå. Tegelfasad med 
vita enluftsfönster som är ”underhängda”. På den södra gaveln finns ett större 
asymmetriskt fönster med vita fönsterbågar. På den norra gaveln finns ett 
entréparti med sido- och överljus. Dörren är brunmålad och har kompletterats med 
en skyddande plåt i nederkant. Byggnaden har ett sadeltak täckt med plegel. Vita 
hängrännor och stuprör. 
 
Interiört 

Invändigt finns fönsterbräden i marmor samt kalkstensgolv. Dörrdetaljer med 
perstorpsplattor kring dörrhandtag.   
 
Befintligt skydd 

Byggnaden har inget skydd i gällande detaljplan, endast precisering av 
användning till J – industri. 251  
 
Kulturhistorisk bedömning 

Fd. kontorsbyggnaden har ett kulturhistoriskt värde. Byggnaden tillhör en av de 
äldsta i området med koppling både till SSAB och Yxhultbolaget. Byggnaden har 
många tidstypiska arkitektoniska kvaliteter. Exteriört med glasat dörrparti och 
även interiört med tidstypiska material som perstorpsplattor och samt lokalt 
anknutna material som kalksten och marmor.    

                                                 
251 P 87/3, 1987-08-31 
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Ovan: Exteriör. Nedan åt vänster: Entréparti. Nedan åt höger: gavelparti åt söder.  
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4. Pallverkstad 

Fastighetsägare: Kumla kommuns fastighetsbolag 

Byggår: Troligen under 1960-tal, uppförd av Yxhultbolaget. 
Ursprunglig användning: Här tillverkades pallar som användes att lasta de 
färdiga produkterna på. Innan lagningshallen byggdes till på K-fabriken användes 
byggnaden för att laga nyproducerade plattor som var sönder.  
Nuvarande användning: Idag hyrs byggnaden av JATAB Innovation - service 
och konstruktion. 
Kommentar: Kallades för ”lilla skeppet”. Tidigare fanns rullbanor som 
transporterade pallar ut och in ur byggnaden. 
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Byggnaden är uppförd i liggande lättbetongelement, täcklister av lättmetall. Delar 
av fasaden är lagad med vita lättbetongblock och lättbetongbalkar. Fasaden är 
målad gul. Norra gaveln har en träport. Treluftsfönster med träbågar. Sadeltak 
med sinuskorrugerad plåt. Åt öst finns en tillbyggnad i trapetskorrugerad 
galvaniserad plåt. Pulpettak med trapetskorrugerad plåt.   
 
Interiör 

Interiört finns två traverser kvar.  
 
Befintligt skydd 

Byggnaden har inget skydd i gällande detaljplan, endast precisering av 
användning till J – industri. 252  
 
Kulturhistorisk bedömning 

Pallverkstaden har inget enskilt kulturhistoriskt värde men är en viktig del av 
helhetsmiljön. Verksamheten i form av palltillverkning och efterbehandlingen av 
trasiga plattor var en viktig del i produktionskedjan. 

                                                 
252 P 87/3, 1987-08-31 
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Pallverkstad exteriört. 
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5. Verkstad med personalutrymmen 

Fastighetsägare: Kumla kommuns fastighetsbolag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byggår: Den äldsta byggnadsdelen uppfördes under SSAB:s tid, tillbyggnad från 
1973-74.  
Ursprunglig användning: Den ursprungliga delen uppfördes som bil- och 
lokverkstad. Tillbyggd på 1970-talet med omklädningsutrymmen, duschrum och 
matsal för arbetare på Mexifabriken. Här har även funnits en läkarmottagning och 
kontor för gruvfogden.253 Utbyggnad mot öster för stöveltvätt. 
Nuvarande användning: Idag används den ursprungliga bilverkstaden som 
verkstad medan resterande delar av byggnaden står tomma. 
Kommentar: Tillbyggnaden tillkom då Mexifabriken producerade som mest 
mexisten. Under november -06 revs de norra delarna, svarta på ritningen ovan.  
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Bilverkstaden är uppförd med blå lättbetongblock och sprutputsad med en rödrosa 
kulör. Taket har en rundad form och är troligen klätt med papp. Längs långsidorna 
finns vikportar av plåt som är glasade. Portarna är lila/rosa och har en under-
liggande grön kulör. Under takfoten finns småspröjsade fönster med grönmålade 
fönsterbågar i trä.  
Rivna byggnadsdelar: Hopbyggd med bilverkstaden finns en tegelbyggnad med 
sadeltak med tvåkupigt lertegel. Övervägande delar av tegelfasaden mot vägen 
har målats med en rosa kulör. Övriga delar har klätts med mexisten i olika grå och 
orangea nyanser. Fönstren mot baksidan är asymmetriska fyrluftsfönster som är 
brunmålade medan fönstren mot framsidan är vitmålade enluftsfönster i olika 
storlekar. Byggnadskroppen har två bruna dörrar med träpanel och ljusinsläpp 
samt en dubbeldörr klädd med träpanel som är vitmålad och har överljus.     
     Tillbyggnaden från 1973-74 har en fasad av mexisten med ett svagt lutande 
pulpettak, nästintill platt. Takfoten klädd med brun plåt. Enluftsfönster under 
takfoten, mellan fönstren är fasaden klädd med brunmålad träpanel. Metalldörrar 
med ljusinsläpp, bruna och blå. 
 
Interiör 

I bilverkstaden finns en fungerande verkstadslokal med oljegrop mm. Traverser 
för såväl 500 kg som 2500 kg finns kvar. I källarvåningen fanns en sk. gruv-
verkstad som idag är vattenfylld. I den rivna byggnadskroppen fanns omkläd-

                                                 
253 Larsson I (070428) 
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ningsutrymmen där väggar och golv klätts med marmorplattor här fanns även 
delvis kaklade dusch- och toalettutrymmen.   
 

Befintligt skydd 

Byggnaden har inget skydd i gällande detaljplan, endast precisering av 
användning till J – industri. 254  
 

Kulturhistoriskt värde 

Bilverkstaden har ett högt kulturhistoriskt värde. Den kvarvarande byggnadsdelen 
tillhör de äldsta i Kvarntorps industriområde. Byggnaden har ett arkitektoniskt 
värde med en välbevarad exteriör.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
254 P 87/3, 1987-08-31 

 

 

 

Ovan: Byggnadskomplexets södra fasad. Mitten: De 
två rivna byggnadsdelarna. Nedan: Duschutrymmen i 
den rivna mexibyggnaden.  
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6. Kallager 

Fastighetsägare: Kumla kommuns fastighetsbolag 

Byggår: Uppförd under Svenska Skifferoljebolagets tid, 1960-tal  
Ursprunglig användning: Den första lagerlokalen för förvaring av kalksandsten 
– Mexi, balkar Mexi samt Mexibruk.255 
Nuvarande användning: - 
Kommentar: Under 2006 har en eller ett par sektioner byggnadens stålstomme 
delvis flyttats en bit söder ut och därefter klätts in med plåt.  
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Byggnaden utgjordes vid inventeringstillfället av ett stålskelett på gjutna betong-
fundament. Sadeltak. Under hösten 2006 har byggnaden fått en betongsockel samt 
väggar och tak inklädda med sinuskorrugerad plåt. Mindre fönsteröppningar i 
fasaden.  
 
Befintligt skydd 

Byggnaden har inget skydd i gällande detaljplan, endast precisering av 
användning till J – industri. 256  
 
Kulturhistorisk bedömning 

Byggnaden som sådan har inget enskilt kulturhistoriskt värde men är av viss vikt 
för förståelsen av hanteringen av produkterna.  

                                                 
255 Larsson I (070428) 
256 P 87/3, 1987-08-31 
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Ovan: Kallagrets stålstomme. Nedan: Stålstomme 
klädd med plåt och kompletterad sockel.  
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7. Lagerhall 

Fastighetsägare: Kumla kommuns fastighetsbolag 

Byggår, ev. tillbyggnader: 1966 och tillbyggd mot norr redan 1967. 
Ursprunglig användning: Lagerlokal för lättbetongprodukter. 
Nuvarande användning: Idag hyrs byggnaden av SPEDAB som har delar av sin 
lagerverksamhet i Kvarntorp. 
Kommentar: Byggnaden var tidigare öppen men tidigare hyresägare NBA har 
gjutit en grund av betong och försett fasaderna med metallfärgad sinuskorrugerad 
plåt, fönsteröppningar samt dörrar. 
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Byggnadsstomme med gjutna pelare och takstolar i betong. Gjuten grund av 
betong. Fasaderna består av liggande lättbetongelement under takfoten på lång-
sidorna samt de båda gavlarna, lättbetongen är obehandlad. Resterande delar av 
fasaden utgörs av sinuskorrugerad plåt. Fönsteröppningar med gula metallbågar. 
Släta grå metalldörrar samt gula takskjutportar. Lagerbyggnaden täcks av tre 
flacka sadeltak. Undertaket utgörs även det av lättbetongelement. Åt söder finns 
en lägre byggnadsdel som är uppförd av stående lättbetongelement med pulpettak. 
Åt öster pulpettak av korrugerad plåt som vilar på I-balkar.  
 
Interiör 

Interiört finns flertalet traverser kvar.  
 
Befintligt skydd 

Byggnaden har inget skydd i gällande detaljplan, endast precisering av 
användning till J – industri. 257  
 
Kulturhistorisk värde 

Lagerhallen har ett kulturhistoriskt värde. Byggnadens volym visar tydligt på 
vilka kvantiteter lättbetong som producerades i Kvarntorp.  

 

                                                 
257 P 87/3, 1987-08-31 
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Ovan: Lagerhallen från nordöst. Mitten: Västra fasaden. Nedan: Gjuten betongsockel 
samt nya sinusplåt.   
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8. Helväggsfabrik 

Fastighetsägare: Kumla kommuns fastighetsbolag 

Byggår: 2002  
Ursprunglig användning: Här monterades hela väggelement.  
Nuvarande användning: Byggnaden hyrdes tidigare av Atlas Copco men står för 
närvarande utan hyresgäst.  
Kommentar: Helväggsfabriken är den senaste byggnationen inom de tre 
inventerade områdena. Produktionen i helväggsfabriken var robotstyrd med 
modernaste tekniska utrustning. Efter konkursen gjorde tidsbegränsningar att 
utrustningen inte gick att återanvända utan den skars ned och smältes ned till 
armeringsjärn. 
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Betongstomme med pelare och takstolar. Fasad med liggande lättbetong element 
med svarta täcklister, även mindre utbyggnad åt väst. Lättbetongen obehandlad 
yta. Tvåluftsfönster med svarta metallbågar. Släta lättmetalldörrar och 
takskjutportar. Huvudbyggnad med flackt sadeltak samt sidobyggnad med 
pulpettak.  
 
Interiör 

Invändigt är utrustningen borta förutom två traverser, på 5 respektive 7,5 ton.  
 
Befintligt skydd 

Byggnaden har inget skydd i gällande detaljplan, endast precisering av 
användning till J – industri. 258  
 
Kulturhistorisk bedömning 

Helväggsfabrikens kulturhistoriska värde är svårt att bedöma med tanke på dess 
låga ålder.  
 

 

                                                 
258 P 87/3, 1987-08-31 
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Helväggsfabrikens norra fasad överst samt västra fasad i mitten samt interiört nedan. Samtlig 
produktionsutrustning har monterats ned.   
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9. Kvarntorpsfabriken (K-fabriken) 

Fastighetsägare: Kumla kommuns fastighetsbolag  

Byggår: 1966, lagningshall i sydöst tillbyggd 1988.  
Ursprunglig användning: Tillverkning av armerade lättbetongprodukter, tex. 
tak- och bjälklagsplattor 259). Produktionen skedde fram till 2004. 
Nuvarande användning: Idag står lokalen tom och produktionsutrustningen har 
sålts.  
Kommentar:  Maskinutrustningen har sålts till ett företag som bygger upp en 
likadan fabrik i Dubai. Kvar i byggnaden i Kvarntorp finns luckorna från den 
numer rivna norra fabriken.   
 
Byggnadsbeskrivning  

Exteriör  

Byggnadskroppen är jämnhög med undantag för den norra delen som är högre. 
Stomme av gjuten betong med liggande lättbetongelement. Fasaden är exteriört 
både målad, sprutputsad och obehandlad. Stora delar av de nedre delarna av 
fasaden har en gul kulör. Många hörn är inklädda med galvad och plåt. Lagningar 
av fasaden har skett med lättbetongblock. Fasaden har en- och tvåluftsfönster 
samt fönsterband med lättmetall- och träbågar. Dörr- och portöppningar av 
varierande utseende: galvaniserade korrugerade takskjutportar, bruna, röda och 
silverfärgade industrivikportar. Dubbla och enkla släta dörrar klädda med plåt.  
 
Takfallen är både pulpettak samt flacka sadeltak. Plåtinklädd takfot, både 
galvansierad och svart plåt. På den östra och den västra fasaden finns pulpettak 
som vilar på I-balkar, klädd med grön trapetskorrugerad plåt. 

                                                 
259 Dagen (3/7-1965) 
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Interiör  

Interiört finns ingenting kvar av den ursprungliga produktionsutrustningen. 
Endast delar av transportband för skrot finns kvar under golvnivå. Stora delar av 
golvytan har dock gjutits igen för att göra lokalen mer användbar. De 8 auto-
klaverna har skurits ned och sålts som skrot. 260 I gjutavdelningen finns luckor i 
gjutjärn monterade vilka är kvar från den Norra fabriken.261 
 
Befintligt skydd 

Byggnaden har inget skydd i gällande detaljplan, endast precisering av 
användning till J – industri. 262  
 
Kulturhistorisk bedömning 

K-fabriken har ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnaden är ett resultat av den 
nysatsning som gjordes 1965-66 då fabriken byggdes och då produktionen av 
lättbetong var som störst i landet.  
 

                                                 
260 Jelin L (060601) 
261 Janson, Zuaw (060901)  
262 P 87/3, 1987-08-31 

 

 
Ovan: K-fabriken sedd från Absolfabrikens tak. Nedan: K-fabrikens norra och östra gavel.  
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9a. Transportband 

Under K-fabriken löper ett transportband för skrotbitar av lättbetong. 
Konstruktionen är klädd med galvaniserad trapetskorrugerad plåt.  

 

 

 

Fd. skrotband under golvnivå har börjat gjutits igen. Å höger luckor från ångpannan i Norra fabriken.   

 

Transportband för skrotbitar från K-fabriken.  
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10. LE-hall 

Fastighetsägare: Kumla kommuns fastighetsbolag 

Byggår: 1968-69.  
Ursprunglig användning: LE-hallen byggdes för tillverkning av sk. lättelement 
med en skiva av cellplast omgiven av Ytong. Byggnaden fungerade även som 
efterbearbetningslokal för Ytongelement, här fanns kortare sågar som sågade 
tvärgående och passbitar.   
Nuvarande användning: Idag hyrs byggnaden av SPEDAB som lagerlokal.  
Kommentar: Byggnaden kallades tidigare P-hall. 
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Fasad av liggande väggelement av lättbetong. Lättbetongen obehandlad yta. 
Silverfärgade täcklister. Hörn plåtinklädda med silverfärgad plåt. Fönsterband 
med lättmetallbågar. På den västra fasaden utbyggnad lika som övriga 
byggnadskroppen. På kortsidorna finns takskjutport i galvad korrugerad plåt samt 
väv. LE-hallen har plantak med plåtklädd takfot.  
Exteriört finns två stycken dammutsugningsanläggningar, troligen. 
 
Befintligt skydd 

Byggnaden har inget skydd i gällande detaljplan, endast precisering av 
användning till J – industri. 263  
 
Kulturhistorisk bedömning 

LE-hallen har ett kulturhistoriskt värde och är en viktig del för förståelsen av hela 
produktionskedjan. Byggnaden har en särskild koppling till en av Yxhultbolagets 
produkter lättelementen.  
 

                                                 
263 P 87/3, 1987-08-31 

 
Ovan: LE-hallens norra och västra fasad. Nedan: LE-hallens södra och östra fasad.  
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11. E-hall 

Fastighetsägare: Kumla kommuns fastighetsbolag 

Byggår: 1989 
Ursprunglig användning: I E-hallen fanns fyra linjer där passbitar sågades.  
Nuvarande användning: Används av MTAB – Kumla Maskin och Trä AB som 
tillverkar engångspallar.  

Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Sockel gjuten i betong. Byggnadsstomme av gjutna betongpelare med liggande 
fasadelement. Exteriört är fasaden sprutputsad i en gul kulör. På kortsidorna finns 
inlastningsöppningar, i form av två vindfång med pulpettak. Portar med Ytong-
emblem. Efter sågning skrotades restbitarna och på långsidorna finns totalt 4 
stycken utlastningsportar. Dessa har sadeltak klädda med papp. Innertaket i E-
hallen har ljudabsorbenter, takstolar och pelarstomme är gjutna i betong. På den 
södra långsidan finns en dammutsugningsanläggning. Byggnaden täcks av ett 
flackt sadeltak. 
 
Interiör 

Interiört finns två skrottransportörer kvar längst i öster, ursprungligen fanns fyra 
stycken. Interiört finns fem av de tio ursprungliga traverserna kvar. Resterande är 
nedmonterade av nuvarande hyresgäst. 
 
Befintligt skydd 

Byggnaden har inget skydd i gällande detaljplan, endast precisering av 
användning till J – industri. 264  
 
Kulturhistorisk bedömning 

E-hallen har ett kulturhistoriskt värde, och byggdes som resultat av en ökad 
efterfrågan på passbitar och udda dimensioner vilket krävde en mer rationell 
hantering. Byggnaden visar på ett av de senare skedena i Yxhultbolagets historia.  
  

                                                 
264 P 87/3, 1987-08-31 
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Ovan: E-hallens ena gavel. Nedan: Den södra fasaden.  
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12. Västra och östra brännugnen  

Fastighetsägare: Kumla kommuns fastighetsbolag 

Byggår: Uppförd under SSAB:s tid, troligen 1940-tal. Tak mellan de ursprungliga 
byggnadskropparna tillkom 1969.265 
Tidigare användning: Ursprungligen fanns här Berghs ugnshus nr. II (östra) och 
nr. III (västra) för bränning av skiffer och framställning av olja. Under Yxhults tid 
användes byggnaden som lagerhus 2 för Ytong (östra) och lagerhus 3 för Absol.  
Nuvarande användning: Västra brännugnen används som lager av Svesten för 
Absol och lättbetongprodukter. Den östra används av MTAB – Kumla Maskin 
och Trä AB som lager. 
Kommentar: Ingen utrustning från SSAB:s tid finns kvar. Utrustningen försvann 
troligen i och med att Yxhult köpte Kvarntorpsområdet och slutade med fram-
ställning av olja 1966 och övergick till att använda byggnaden som lagerbyggnad. 
 
Byggnadsbeskrivning   

Exteriör 

Byggnaderna utgörs av två långsträckta byggnadskroppar med stomme i armerad 
betong, tegel och lättbetong. Den västra brännugnens fasad är murad med tegel 
med ljusinsläpp med glasbetong på den norra gaveln. Den västra brännugnen har 
en lägre tillbyggnad med pulpettak åt nordväst. Stora delar av teglet är i dåligt 
skick. På den västra långsidan finns delar av en skorsten bevarad. Den östra 
brännugnens gavlar endast är murade i tegel och långsidor av liggande vägg-
element samt vita lättbetongblock. Flertalet fd. fönster- och dörröppningar i 
fasaderna har satts igen med röd trapetskorrugerad plåt samt murats igen med vita 
lättbetongblock. Delar av byggnaden är målad på teglet utvändigt. Byggnadernas 
sadeltak är av lättbetong plattor och täckta med av svart trapetskorrugerad plåt.  
     Ett nytt flackt sadeltak binder ihop de två byggnadskropparna. På den östra 
brännugnens östra fasad finns ett sekundärt pulpettak monterat. På de södra 
gavlarna har tillbyggnaderna rivits i och med saneringen av området.  
 

Interiör 

I den västra byggnaden finns en avskiljande mittvägg av liggande väggelement.  
 

                                                 
265 Larsson I (070428) 
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Befintligt skydd  

Byggnaden har inget skydd i gällande detaljplan, endast precisering av 
användning till J – industri. 266  
 
Kulturhistorisk bedömning 

De fd. brännugnarna har ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnaderna tillhör de 
äldre byggnaderna i området och har koppling till SSAB och Yxhultbolaget. 
Byggnaderna är en mycket viktig del av helhetsmiljön intimt kopplade till den 
intilliggande Kvarntorpshögen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
266 P 87/3, 1987-08-31 

 

 

  

Östra och 
västra 
brännugnen.  
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13. Absolfabrik med tillhörande byggnader 

Fastighetsägare: Kumla kommuns fastighetsbolag  

Byggår: Nuvarande anläggning ombyggd 1975 för framställning av Absol. 
Ursprungligen fanns på platsen ugnar för bränning av kalksten under SSAB:s tid, 
från 1940-talet.  
Ursprunglig användning: Byggdes ursprungligen för kalk.  
Nuvarande användning: Absoltillverkningen i Kvarntorp startade troligen på 
1970-talet, innan dess övertogs kalkverksamheten av Yxhult. Hyrs av Svesten. 
Kommentar: Absol framställs av skadade lättbetongbitar som finfördelas. 
Absolen används för att suga upp miljöfarliga vätskor som t.ex. olja. 
Restprodukten vid framställningen blir ett fint mjöl (sk. Yxtender).  
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Fabriken utgörs av ett högt runt torn, i gjuten och armerad betong, utan ytbe-
handling. Vid markplan finns en genomkörsgång för fordon. Tillbyggnader med 
personalrum odyl. åt söder och väster, av lättbetong, tegel med ljusinsläpp av 
glasbetong. Industriportar i metall.  
 
Intill byggnaden finns en tippficka med fasader klädd med grön trapetskorrugerad 
plåt och sadeltak. Här tippas lättbetongen och krossas till dimensioner kring 10 
cm i diameter som mest. Därefter transporteras materialet in i fabriken på ett 
transportband och krossas ytterligare.  
 
Utanför Absolfabriken finns även två dammfilter som suger bort damm från 
fabriken. Den ena äldre i grön slät plåt och den andra i blå plåt.   
 

Interiör 

Interiört finns hela produktionsutrustningen för Absoltillverkningen kvar som tex 
lättvarvs- och piggkrossar, siktar, sk. hund för transport mm. 
 
Befintligt skydd 

Byggnaden har inget skydd i gällande detaljplan, endast precisering av 
användning till J – industri. 267  
 
Kulturhistorisk bedömning 

Absolfabriken har ett kulturhistoriskt värde. Byggnaden är den enda industri-
byggnad i de tre inventerade områdena som fortfarande används för samma 
verksamhet som under Yxhult AB:s tid. Anläggningen med sitt torn är en viktig 
karaktärsbyggnad.    

                                                 
267 P 87/3, 1987-08-31 
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Överst åt vänster: Absolfabriken med sitt torn, överst åt höger: den nedre delen av Absolfabriken 
med utlastning, Nedan åt vänster: krossbyggnad och åt höger transportband som leder från 
krossen in till fabriken.    
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14. Personalbyggnad/mäss 

Fastighetsägare: Kumla kommuns kommunala fastighetsbolag 

 
 
 
 
 
 
 
 
Byggår: Byggnaden uppfördes under SSAB:s tid, troligen på 1940-talet. 1978 
byggdes byggnaden till med ett kök för industrimatsal.  
Har troligen även inrymt kontor. 268 
Tidigare användning: Användes ursprungligen som personalmatsal samt 
omklädningsrum (kallas manskapsbyggnad nr 1) och senare även som kök.   
Nuvarande användning: Byggnadens står tom men delar av byggnaden rustas 
upp av kommunen för att användas som forskningsstation för grundskoleelever i 
Kumla.  
Kommentar: Enligt planerna ska den västra delen av byggnaden rivas, markerad 
med svart på ritningen ovan.  
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

L-formad byggnadskropp med matsal i den sydöstra delen och omklädningsdel 
med duschutrymmen och bastu i den andra. Byggnadsdelarna är sammanbyggda 
med ett entréparti med ljusinsläpp av glasbetong. 
 
Den äldsta delen av byggnaden är troligen uppförd i tegel medan den nyare köks-
delen är uppförd i stående väggelement i lättbetong. Hela fasaden är sprutputsad i 
en gul kulör. En-, två- och treluftsfönster med gröngrå och vita träbågar. I övrigt 
är samtliga utgörs ljusinsläppen av betongglas. Bruna 1970-tals dörrar, delvis med 
ljusinsläpp. Byggnaden har ett sadeltak täckt med trapetskorrugerade plåt. 
  
Interiör 

Matsalen byggdes om 1958 och kvar finns väggfasta bord och taburetter. Även 
golv och väggar med klinkers och kakel finns kvar sedan 1958. I matsalen finns 
ljusinsläpp i form av betongglas. Köksdelen är lokaliserad längst i söder.   
 
Omklädningsrum med duschavdelning åt väster har sten- och klinkersklädda golv 
och kaklade och målade väggar. I duschutrymmet finns äldre rostfria duschar och 
handfat.  
Entréutrymmet mellan matsal och omklädning har ett delvis marmorklätt golv 
samt kaklade väggar. Toalett vid huvudentrén med väggar klädda med 
gråmellerade marmorplattor.  
 

                                                 
268 Larsson I (070428) 
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Befintligt skydd 

Byggnaden har inget skydd i gällande detaljplan, endast precisering av 
användning till J – industri. 269  
 
Kulturhistorisk bedömning 

Mässbyggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnaden tillhör de äldre 
byggnaderna i Kvarntorps industriområde med koppling både till SSAB och 
Yxhultbolaget. Den välbevarade mässinteriören från 1950-talet har ett högt 
arkitektoniskt värde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
269 P 87/3, 1987-08-31 

  

 
Mässbyggnadens nordöstra fasad med mässen i förgrunden och personalutrymmen i bakgrunden.  

Åt vänster: bild från mässen med väggfasta bord och stolar. Åt höger: den kaklade 
duschavdelningen.  
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15. Driftscentral  

Fastighetsägare: Kumla kommuns fastighetsbolag  

Byggår: Uppförd av SSAB:s troligen under 1940-talet.  
Ursprunglig användning: Det gamla driftkontoret från SSAB:s tid, 
driftscentralen var bemannad dygnet runt och hade kontroll över hela 
anläggningen. Underdelen fungerade som förråd. En kort tid efter Yxhultbolagets 
övertagande fungerade byggnaden för driftsförmannen270 och senare som förråd.    
Nuvarande användning: Står utan användning. 
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör  

Byggnaden är täckt av ett flackt sadeltak med trapetskorrugerad plått hängrännor 
och stuprör med skarpa vinklar. Fasaden består av liggande fasspontad panel, 
rödslammad, fasaden har svarta detaljer. Övervägande 2luftsfönster med mittpost, 
vita bågar. Gråmålade plåtdörrar i sutterängvåningen, i övervåningen en svart 
bräddörr och en dubbelport som klätts med ”plåt-skiva”. Byggnaden har en 
sutterängvåning (hög sockelvåning) i blåbetong som putsats grå.  
 

Interiör 

Övervåningen står tom och såväl golv som tak är lappade och lagade med skivor 
och masonit.  
 
Befintligt skydd 

Byggnaden har inget skydd i gällande detaljplan, endast precisering av 
användning till J – industri. 271  
 
Kulturhistorisk bedömning 

Byggnaden som sådan har inget enskilt kulturhistoriskt värde men är en viktig del 
av helhetsmiljön. 

 

 

 

 

 

                                                 
270 Larsson I (070428) 
271 P 87/3, 1987-08-31 

 
Driftcentralens exteriör.  
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16. Verkstadslokal och förrådsbyggnad 

Fastighetsägare: Kumla kommuns fastighetsbolag  

Byggår: Uppförd av SSAB:s troligen under 1940-talet.   
Ursprunglig användning: Uppförd som tippficka under SSAB:s tid med 
grovkrossanordning under mark. Denna grovkross användes under första halvan 
av 1940-talet innan den andra grovkrossen byggdes. Senare verkstadslokal och 
förrådsbyggnad för bland annat spik.  
Nuvarande användning: Står utan användning. 
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Byggnaden ligger i sluttningen strax norr om kontorskomplexet. Pulpettak täckt 
med trapetskorrugerad plåt. Svarta stuprör och hängrännor i plast. Fasaden är 
formgjuten betong som målats gul samt stående spontad panel som målats brun, 
skador mot grunden. Två- och treluftsfönster med spröjs och beslag, bruna bågar. 
Fönstren i nederdelen har ”glas med trådar”. Dubbel port i spontade bräder, målad 
brun. 
 
Befintligt skydd 

Byggnaden har inget skydd i gällande detaljplan, endast precisering av 
användning till J – industri. 272  
 
Kulturhistorisk bedömning 

Byggnaden som sådan har inget enskilt kulturhistoriskt värde men är en viktig del 
av helhetsmiljön. Dock har byggnaden ett visst värde för SSAB:s verksamhet.  
 

                                                 
272 P 87/3, 1987-08-31 

 

Förrådsbyggnadens exteriör.   
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17. Förråd 

Fastighetsägare: Kumla kommuns fastighetsbolag 

Byggår: 1975273  
Ursprunglig användning: - 
Nuvarande användning: Står utan användning.  
Övrigt: De södra delarna av byggnaden som fungerade som lagerskjul har rivits 
under 2005-2006.  
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Byggnaden har stomme och takkonstruktion i betong. Fasader av liggande 
lättbetongelement och murade lättbetongblock. Metallister och hörnpartier 
inklädda med grön plåt. Fönsterband med lättmetallbågar. Sadeltak i lättbetong-
element, vindskivor inklädda med grön plåt.  
 
Befintligt skydd 

Byggnaden har inget skydd i gällande detaljplan, endast precisering av 
användning till J – industri. 274  
 
Kulturhistorisk bedömning 

Byggnaden som sådan har inget enskilt kulturhistoriskt värde men är en del av 
helhetsmiljön. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
273 Ritning 042382, bygglovhandling, Kumla kommun  
274 P 87/3, 1987-08-31 

 
Byggnadens nordvästra sida, på motstående sida har delar av en intilliggande 
byggnadskropp rivits.  
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18. Kontors- och verkstadskomplex 

Fastighetsägare: Kumla kommuns fastighetsbolag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byggår: Delar av byggnaden uppfördes av SSAB. Sin nuvarande utformning fick 
byggnaden 1967 då Yxhult byggde ihop de tre ursprungliga byggnadskroppar till 
ett U-format komplex.  
Ursprunglig användning: Under SSAB:s tid fanns här centralförråd, verkstäder 
och förråd. I och med ombyggnaden 1967 använde Yxhult AB byggnaden till 
produktionskontor, centralförråd, godsmottagning och verkstäder (elverkstad, 
plåtverkstad, snickeriverkstad, maskinverkstad). Snickeriverkstaden övergick 
senare till att bli driftlaboratorium.   
Nuvarande användning: Idag används byggnaden som kontor, verkstadslokaler 
och förrådsutrymmen.  
 
  
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör och interiör   

1. Förrådsdel 
2. Kontor 
3. Verkstadsdel, har innehållit såväl  
maskinverkstad som elverkstad och smedja.  
4. fd. plåtverkstad  
5. Driftslaboratorium, tidigare inrymdes  
här snickeriverkstad 
 
 
 
1. Förrådsdel längst i norr, en lägre byggnadskropp med pulpettak, en högre 
byggnadsdel i två plan med sadeltak och pulpettak. Taken är klädda med papp. 
Fasaden är sprutputsad i en rosa kulör. Fönstren är tvåluftsfönster med mittpost 
och vitmålade träbågar. Åt öster finns en dubbel träport, målad ljusblå, och en vit 
vikdörr som går ända upp till nock med en travers, även en plåtklädd dörr. 
Interiört finns ett öppet våningssystem, ett kontorsrum. En travers samt 
hyllsystem finns kvar. 
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2. Kontorsdel i två våningar mellan centralförrådet och verkstadsdelen. 
Byggnadsdelen täcks av ett sadeltak. Fönstren är enluftsfönster med vitmålade 
träbågar. Dörrarna är trädörrar med glas. Interiört finns kontors- och samman-
trädeslokaler som utnyttjats av Yxhultbolaget. Flertalet av golven och trapporna 
utgörs av kalksten och marmor.  
 
3. Verkstadsdelen ligger i en L-form som en förlängning av kontorsdelen. En 
högre byggnadsdel med sadeltak, plåtklätt tak och takfot. Slät fasad som är 
sprutputsad i rosa och beige kulör. Den lägre delen åt söder har ett pulpettak och 
en fasad av liggande lättbetongelement med fasningar. Vertikal skarv med 
lättmetalllist. Fönsterband med lättmetallbågar. Industriport in mot gården med 
pulpettak över. På den södra fasaden finns ett betongfundament med en generator 
eller liknande. Den fd. målarverkstaden åt sydöst idag används som garage. På 
gavelfasaden finns två portar, vita med ljusinsläpp. Undertak av plattor, och i 
taket finns ljusinsläpp.  
 
4. Fd. plåtverkstad med stomme av gjutna betongpelare, fasaderna är murade i 
lättbetongblock som sprutputsats med en mörkare rosa nyans. Byggnaden täcks av 
ett sadeltak. På den östra gaveln finns en port i gavlad plåt, ett par fönster med 
lättmetallbågar samt ett skärmtak i trapetskorrugerad plåt som vilar på I-balkar. 
Takstolarna utgörs av I-balkar. Innertaket utgörs av lättbetongelement och har 
ljusinsläpp, interiört finns en travers (max 2,5 ton) bevarad.  
 
5. Fd. driftslaboratorium uppfört i liggande lättbetongelement med täcklister av 
lättmetall. Fasaden är målad i en ljust gul kulör. Byggnadsdelen har ett pulpettak. 
På den östra gaveln finns två portar i galvad plåt, åt norr en vikport i vit metall 
med ljusinsläpp samt släta dörrar. Tvåluftsfönster med vita träbågar samt lätt-
metallbågar. Åt norr finns en mindre utbyggnad med pulpettak av sinuskorrugerad 
plåt. Hörnen är inklädda i gavlaniserad plåt.  
 
Invändigt finns en del utrustning kvar från Ytongtiden, bla. blandare, traverser, 
ånghärdare.  
 
Befintligt skydd 

Byggnaden har inget skydd i gällande detaljplan, endast precisering av 
användning till J – industri. 275  
 

Kulturhistorisk bedömning 

Kontorskomplexet har ett kulturhistoriskt värde. Byggnaden inrymmer många 
funktioner som varit viktiga för produktionen i Kvartorp. Byggnaden är en viktig 
del av helhetsmiljön.

                                                 
275 P 87/3, 1987-08-31 
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Överst: Centralförrådet, 
norra fasaden. Mitten: 
Fasad åt öster med den fd. 
plåtverkstaden med 
sadeltak i mitten. Nedan: 
Fasad åt öster med 
centralförråd åt vänster, 
kontorslokaler i mitten 
samt verkstad åt höger. Åt 
vänster: Pulpettak i 
verkstadsbyggnadens 
hörn.   

 



________________________________________________________________ 
 

 164 

Y som i Yxhult 

19. Våg 

Byggår: - 
Ursprunglig användning: Troligen en våg för tågvagnar. Även lokaler för 
tågklarering för kontakt med stationen i Kumla. 276 
Nuvarande användning: Ingen användning.  
Kommentar: Byggnaden är i väldigt dåligt skick och taket har delvis rasat in.  
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Regelstomme klädd med liggande fasspontad panel målad i en gul kulör. 
Pulpettak med papp. Kopplade tvåluftsfönster utan glas med grönmålade 
fönsterbågar och –foder. Dörrar med smal träspontpanel samt ljusinsläpp. 
Invändigt har det funnits ett utrymme för personal samt troligen en verkstadsdel. 
   
Befintligt skydd 

- 

 
Kulturhistorisk bedömning 

Byggnaden som sådan har inget enskilt kulturhistoriskt värde men är en del av 
helhetsmiljön. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
276 Janson R (070115) 

 

 

Ovan: Huvudfasad 
mot rälsen. Nedan: 
Byggnadens 
baksida.  
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20. Pumpstation  

Byggår: - 
Ursprunglig användning: För att kunna pumpa upp vatten ur gruvan behövdes 
en mellanstation med en extra pump på grund av tryckhöjden. 277 
Nuvarande användning: Ingen användning. 
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör  

Grund utgörs troligen av lättelement. Byggnaden är murad i lättbetongblock och 
fasaden är putsad och avfärgad rosa. Pulpettak av lättbetong klätt med papp. Dörr 
med träpanel som målats brun. Svartmålade dörrfoder. I-balk.   
  
Befintligt skydd 

- 

 
Kulturhistorisk bedömning 

Byggnaden som sådan har inget enskilt kulturhistoriskt värde men är en del av 
helhetsmiljön. 
 

 

                                                 
277 Ewald (061121) 

 
Pumphus.  
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Övriga byggnader 
Enstaka byggnader som ej rivits vid inventeringstillfället, men som finns med i 
kommunens rivningsplan för området.  
 
a) Transformatorstation 

Fastighetsägare: Kumla kommuns fastighetsbolag 

Byggår: ? 
Ursprunglig användning: Ursprungligen transformatorstation för Atomenergi. 
Senare före mexifabriken.   
Nuvarande användning: - 
 
Byggnadsbeskrivning 

Exteriör 

Byggnad i en våning med murade tegelväggar och grund i kalksten. Den norra 
gaveln är till stor del putsad där delar av den numer rivna mexifabriken tidigare 
låg. Sadeltak med sinuskorrugerade plåt. Blå plåtdörrar.  
 
Befintligt skydd 

Byggnaden har inget skydd i gällande detaljplan, endast precisering av 
användning till J – industri. 278  
 
Kulturhistorisk bedömning 

Transformatorstationen har inget enskilt kulturhistoriskt värde. Byggnaden är 
dock den sista delen av den gamla mexifabriken.  
 
 

                                                 
278 P 87/3, 1987-08-31 

 
Transformatorstation samt detalj av kalkstens sockel.  



________________________________________________________________ 
 

 167 

Y som i Yxhult 

b) Skrotgården 

Länga 1 

Länga med regelstomme i trä, klädd med sinusplåt, även pulpettaket är klätt med 
sinusplåt. Långsidan är öppen och har trästolpar som bärs upp av gjutna plintar av 
trä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Länga 2 

Länga med pulpettak, uppförd med regelstomme, som delvis är öppen i norr. 
Pulpettaket är klätt med sinuskorrugerad plåt. Den södra delen är klädd med slät 
panel som troligen varit omålad. Här finns en dubbelport i trä samt tvåluftsfönster 
med spröjs. Fönstren är troligen återanvända och har en horisontell mittpost.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Länga 3 

Byggnaden är delvis öppen och har en locklist panel som har spår av röd slam-
färg. Pulpettaket täcks med sinuskorrugerad plåt. Mot byggnadens baksida finns 
hängränna och stuprör i galvad plåt och med skarpa hörn. Byggnaden ligger i en 
slänt och baksidan är delvis öppen och delvis klädd med liggande fasspontad 

 

 

Länga 1. 

Länga 2. 
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panel. Det längsgående golvbjälklaget utgörs av I-balkar och tvärgående är gjutna 
i grunden. Den inklädda delen har en dubbelport i trä. På den norra gaveln finns 
ett pulpettak som skyddar eluttag och liknande.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kulturhistorisk bedömning 

De byggnadskroppar som ingår i skrotgården har inget enskilt kulturhistoriskt 
värde men är en viktig del av helhetsmiljön.   

 

c) Betongficka 

Strax väster om Absolfabriken låg en betongficka för kalk. Järnvägsrälsen löpte 
under fickan. Riven under sommaren/hösten 2006.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturhistorisk bedömning 

Byggnaden hade ett kulturhistoriskt värde och var viktig för förståelsen av miljön 
som helhet. 

 

 

Länga 3. 
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4. Lämningar i landskapet 
Yxhultbolaget har under sin verksamhet påverkat landskapet och omgivningarna 
kring Hällabrottet, Yxhult och Kvarntorp. Lämningar finns dels i form av brott, 
fältugnar och slagghögar men även infrastruktur som järnväg och bostadsom-
råden. Siffrorna på kartan nedan visar spår i landskapet som är resultat av Yxhult-
bolagets lättbetong- och mexistenframställning.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta Kumla kommun copyright ©. De streckade markeringarna visar var de olika industriområdena ligger.  
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Stenbrott 
De stenbrott som varit av betydelse för lättbetong- och kalkstensframställningen 
är kalksten-, skiffer- och sandstensbrott. I direkt anslutning till fabriksområdena i 
Hällabrottet och Kvarntorp fanns stora delar av de fyndigheter som var grund-
läggande för framställningen av både lättbetong och mexisten. Idag sker ingen 
brytning och stenbrotten är vattenfyllda men de är ett tydligt spår efter den verk-
samhet som pågått under stora delar av 1900-talet. Brott för stenhuggeriverk-
samheten och framställning av jordbrukskalk redovisas ej här.     
 
Förutom egen brytning köpte Yxhultbolaget även in kalksten från andra delar av 
länet samt från övriga landet. När produktionen övergick till vit lättbetong under 
1970-talet ställdes högre krav på kalkkvaliteten och den kalk som bröts i Hälla-
brottet uppfyllde inte kraven utan innehöll för stora mängder föroreningar som 
tex. mangan och magnesium. Istället hämtades kalk under en tid från Larsbo och 
Dylta bruk. Kalken brändes innan den transporterades till Hällabrottet. Senare 
transporterades stora mängder kalksten från Slite på Gotland som brändes i 
Köping av Cementa och därefter transporterades till Hällabrottet och Kvarntorp. 
279 
 

1. Skifferbrott vid norra fabriken 

Fastighetsbeteckning: Norra Yxhult 1:1 

Råvara: Skiffer 
Tidsperiod: Osäkert när 
brytningen påbörjades men 
var igång under 1930-talet för 
lättbetongframställning i 
Norra fabriken. Troligen 
slutade brytningen vid 
övergången till vit lättbetong.  
Kommentar: Idag är brotten 
igenfyllda, vilket gjordes med 
start under slutet av 1960-
talet. 280   
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
279 Janson R (061012) 
280 Larsson I (070428) 

 

Karta från 1938-40 över Norra 
fabriken och intilliggande skiffer-
brott, nr. 47 samt slagghög norra 
om fabriken.  



______________________________________________________________ 
 

 171 

Y som i Yxhult 

 

2. Skogsbrottet 

Fastighetsbeteckning: Norra Yxhult 1:1 

Ursprunglig användning: Brytning av kalksten. 
Tidsperiod: Skogsbrottet användes från början för brytning av kalksten för sten-
huggeriverksamheten, från ca 1930 kom kalkstenen även lättbetongtillverkningen 
till godo. I och med övergången till tillverkning av vit lättbetong i Norra fabriken 
i början av 1960-talet slutade brytningen för lättbetong här. Fram till 1980-81 
bröts kalksten i Skogsbrottet till stenverksamheten.281 
Kommentar: I Skogsbrottet bröts kalksten för stenhuggeriverksamheten men för 
att minska spillet användes den kalksten som blev över från stenhuggeriverksam-
heten till lättbetongframställningen vid Norra fabriken.282 
 

3. Hynnebergsbrottet 

Fastighetsbeteckning: Hynneberg 1:21 

Ursprunglig användning: Brytning av kalksten och alunskiffer.  
Tidsperiod: Brytningen påbörjades samtidigt som den Södra fabriken anlades i 
slutet av 1940-talet. Brytning pågick fram till omkring 1976.283 
Kommentar: Endast brytning för framställning av den blå lättbetongen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

                                                 
281 Janson R (061016) 
282 Janson R, Zuaw G (060901) 
283 Janson R, Zuaw G (060901) 

Hynnebergsbrottet, 
2006. 

Hynnebergsbrottet 
under pågående 
brytning från 
mitten av 1900-
talet. Foto ur 
Yxhultbygdens 
kultur- och 
hembygds-
förenings arkiv. 



______________________________________________________________ 
 

 172 

Y som i Yxhult 

4. Bergabrottet 

Fastighetsbeteckning: Hynneberg 1:21 och Hynneberg 1:17 

Ursprunglig användning: Brytning av kalksten.  
Tidsperiod: I och med att Yxhultbolaget köpte upp Berga stenhuggeri, omkring 
1965 284, påbörjades brytning av kalksten vid Bergabrottet. Brytningen i Berga-
brottet pågick fram till omkring 1976.285 
Kommentar: I och med att Yxhult började bryta i Bergabrottet utvidgades det 
söder ut. Kalkstenen i Bergabrottet var renare och finare, dvs. fri från fosfater, 
jämfört med Hynnebergsbrottet. 286 
 
5. Älvesta 

Fastighetsbeteckning: Älvesta 1:2 

Ursprunglig användning: Brytning av sandsten i och med att vit lättbetong 
började tillverkas. 287  
Tidsperiod: Här bröts sandsten från 1957 och fram till 1967, då man började 
brytningen i den stora sandstensfyndigheten vid anläggningen i Kvarntorp.288  
Kommentar: Från Älvesta brottet hade man projekterat en väg ända bort till 
Yxhultområdet för att lätt kunna transportera sandsten till fabriken. 289 
 

6. Norrtorp 

Fastighetsbeteckning: Norrtorp 5:1 

Ursprunglig användning: Skifferbrott för SSAB. 290 
Tidsperiod: Här bröts sandsten innan brytningen i gruvan startade. Brytning av 
sandsten i dagbrottet i Norrtorp pågick under perioden 1962-1968. 291  
Kommentar: 
Yxhultbolaget bröt 
endast den ytligt 
liggande sand-
stenen som fanns 
under skifferlagret. 
Istället för att 
avlägsna ett 30 
meter tjockt lager 
av kalk och jord-
massor valde man 
att starta brytningen 
i gruvan. 
 

                                                 
284 Janson R (061124) 
285 Janson R, Zuaw  G (060901) 
286 Janson R, Zuaw  G (060901) 
287 Juhlin (1963), s. 11 
288 Janson R, Zuaw  G  (060901) 
289 Janson R, Zuaw  G (060901) 
290 Zuaw G (061124) 
291 Larsson I (070428) 

 Vy över det idag vattenfyllda Norrtorpsbrottet, idag kallad Norrtorpssjön.  
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Befintligt skydd av stenbrott 

I översiktsplanen från 1999 omnämns brotten norr och öster om södra fabriken 
(inkluderar ovan nämnda Skogsbrottet, Hynnebergsbrottet och Bergabrottet 
författarens anmärkning) i Hällabrottet som kulturhistoriskt intressanta miljöer.292 
 
Kulturhistorisk bedömning av stenbrott 

Samtliga brott tillhörande Yxhultbolaget har ett högt kulturhistoriskt värde. 
Stenbrotten utgör viktiga spår i landskapet eftersom de innehöll huvudråvarorna 
vid tillverkningen av både lättbetong och mexisten.  
 

7. Fältugnar och slagghög 

Fastighetsbeteckning: Hynneberg 1:21 

Ursprunglig användning: I ugnarna brändes kalk och skiffer. Skiffern 
fungerade som bränsle i processen. Den brända kalken, CaO, och skifferaskan 
var viktiga komponenter i den blå lättbetongen. Slagghögen norr/ nordväst om 
fältugnarna innehåller rester från ugnarna i form av dåligt bränd kalk och släckt 
kalk samt skifferaska. Totalt fanns 12 stycken ugnar. 293 
Tidsperiod: Fältugnsverksamheten började omkring 1950 och pågick fram till 
1975, i och med övergången till ljus lättbetong. 294 
Kommentar: Redan under slutet av 1800-talet brändes kalk av Yxhultbolaget i 
Hällabrottet för framställning av jordbrukskalk. Den tidiga bränningen av kalk 
gjordes antingen i öppna högar, kalkfyrar, rostugnar eller olika typer av fält-
ugnar. Vid den tidiga bränningen blev skifferaskan en skrymmande biprodukt 
utan användningsområde. 295  
 
Den tidigaste bränningen vid Södra fabriken gjordes i 10 kalkugnar (kalkfyrar, 
högar) som låg där idag Hynnebergsbrottets vattenspegel finns. Ugnarna revs i 
och med brottets utökning. 296 Redan 1951 förbjöds bränningen av kalk i öppna 
högar, istället började man vid Södra fabriken bränna i moderna fältugnar. 297 
De moderna fältugnarna var mer hälsosamma när det gällde svavelutsläpp 
eftersom de tändes underifrån genom utsparade tändningshål bestående av 
brännbart material och glöden fortplantade sig genom hela högen. Fältugnarna 
var dessutom täckta med stybb vilket hindrade mycket av svavelutsläppen. 298  
 
De moderna fältugnarna gav större kvantiteter och rymde ca 15 000 ton. Men de 
gav även en sämre kvalitet i och med att lastningen skedde med grävskopor, 
vilket tidigare gjorts för hand. 299 Trots att större kvantiteter kunde brännas blev 
resultatet med fältugnarna en längre bränningstid vilket skapade brist på 

                                                 
292 Kumla kommuns översiktsplan (1999), s. 22 
293 Janson R, Zuaw G (060602) 
294 Hällabrottets Municipalsamhälle (F:2) Kumla kommun, arkiv (4) 
295 Bryttner (1968), sid III:5 
296 Janson R, Zuaw G (060602) 
297 Hällabrottets Municipalsamhälle (F:2) Kumla kommun, arkiv (1) 
298 Hällabrottets Municipalsamhälle (F:2) Kumla kommun, arkiv (2)   
299 Janson R, Zuaw G (060602) 
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råmaterial. Av den orsaken tvingades man minska ned från två skift till ett i södra 
fabriken. 300  
 
Befintligt skydd 

I översiktsplanen från 1999 omnämns fältugnarna i Hällabrottet som 
kulturhistoriskt intressanta miljöer.301 
 
Kulturhistorisk bedömning av fältugnar och slagghög 

Fältugnarna, tillsammans med slagghögen, har ett högt kulturhistoriskt värde.  
Fältugnarna utgör viktiga spår i landskapet eftersom de var en viktig del i 
produktionskedjan vid tillverkningen av den blå lättbetongen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
300 Hällabrottets Municipalsamhälle (f:2) Kumla kommun, arkiv (3)   
301 Kumla kommuns översiktsplan (1999), s. 22 

 

 

Ovan: Foto från 2006 taget från slagghögen ned mot rester av fältugnarna. 
Fältugnarna från 1972 under pågående bränning, omkringliggande slagghögar i 
bakgrunden. Privat foto.  
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8. Sandstensgruvan   

Fastighetsbeteckning: Kvarntorp 6:1 

Ursprunglig användning: Sandstensbrytning för tillverkning av mexisten och 
lättbetong. 
Nuvarande användning: Gruvan används idag för arkivering och lagring av 
handlingar och även för maskinell testverksamhet av Atlas Copco.    
Tidsperiod: Omkring 1967 fram till runt 2001.302  
Kommentar: I gruvan som ligger 40 meter under marknivå finns idag ca 300 
orter och upp till 4 mil bilväg. Fastighetsägare är Svensk Berglagring AB. När 
brytningen i gruvan slutade 2001 hämtades istället sand från Ättersta sandtag 
öster om Hampetorp för tillverkningen av lättbetong under de sista produktions-
åren. 303 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befintligt skydd 

- 

Kulturhistorisk bedömning 

Sandstensgruvan i Kvarntorp har ett högt kulturhistoriskt värde. Gruvan utgör ett 
viktig spår i landskapet då huvudråvaran för tillverkning av vit lättbetong och 
mexisten hämtades här ifrån.  

                                                 
302 Gustafsson T (061107) 
303 Gustafsson T (061107) 

 Karta över gångar och orter i gruvan i Kvarntorp, Kumla kommun copyright ©. 
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9. Kumla-Yxhults järnväg (KYJ) 

Fastighetsbeteckning: -  

Byggår: Den ursprungliga normalspåriga sträckningen mellan Kumla och Yxhult 
byggdes 1883 och avsynades 1884, tillbyggt 1941-42 i och med SSAB:s 
etablering i Kvarntorp samt 1947 i och med uppförandet av Södra fabriken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ursprunglig användning: Den normalspåriga banan uppfördes av Yxhults Sten-
huggeri AB för enskild godstrafik. 1885 fick man tillstånd att köra allmän gods-
trafik. 304 Den ursprungliga sträckningen var 6,1 km och slutstationen fanns 
utanför stenhyvleriverkstaden. 305 Under 1940-talet och en bit in på 1950-talet 
trafikerades järnvägen även av persontrafik. 306  
Nuvarande användning: Idag är spårsträckningen mellan Kumla och Kvarntorp 
fortfarande igång för tågtrafik. Den ursprungliga sträckningen till Norra fabriks-
området ej intakt, vilket även gäller sträckningen ned till Södra fabriksområdet.  
Kommentar: Kumla-Yxhults järnväg är en av landets första privata järnvägar 
för normalspår när den invigdes på 1880-talet. Järnvägen var viktig för Yxhults 
stenhuggeri AB för att på enklaste sätt kunna transportera de ömtåliga 
produkterna i form av huggna stenar och för att kunna tillgodose marknaden med 
de mängder kalk som efterfrågades. Linjen sköttes av Yxhultbolaget själva. 307 
Från omkring 1943 tillkom persontrafik på järnvägssträckan, då många som 

                                                 
304 Aghult K m.fl (2005) s. 2 
305 Juhlin (1963), s. 116 
306 Aghult K m.fl. (2005), s. 13 
307 Runering m.fl (2005), s. 341-432 

Karta över järnvägens utsträckning omkring 1950. Bild ur boken ”Yxhult – en historik”. 
Pilarna markerar de gamla hållplatserna för Hällabrottet respektive Kvarntorp.   
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arbetade för SSAB pendlade från Örebro. Persontrafiken lades ned 1954 och 
ersattes med bussförbindelser. 308 Under 1960-talet sjönk antalet tågset drastiskt 
på järnvägssträckan, på grund av SSAB:s konkurs och att transporterna för 
Yxhults del i huvudsak gick med lastbilar. Istället användes järnvägen av Supra, 
Amnikemi AB samt Ferriklor samtliga lokaliserade till Kvarntorps industri-
område. Yxhultbolaget stod för järnvägen fram till 1982 då Supra lades ned. 
1983 övergick järnvägen i statens ägo. 1983 anlade SAKAB (Svensk Avfallskon-
ertering AB) sin verksamhet till Kvarntorp och 1986 byggdes ett SAKAB spår 
till. 1987 revs växeln till Södra fabriksområdet. 309 
 
Byggnadsbeskrivning 

Järnvägen utgörs av en normalspårig bana. Den ursprungliga sträckningen vid 
norra fabriksområdet är igenväxt och spåret delvis borttaget, likaså på sträckan 
vidare ned till Södra fabriken. På sina ställen finns lastkajer kvar. Öster om 
emultitfabriken och längs norra fabriksområdets östra del ända ned till Ramsågs-
vägen finns rester och lämningar av den gamla lastkajen. Längst i norr finns en 
lastkant byggd i blåbetongblock med armering som bakom skifferförrådet 
övergår i kalksten. Längre söder ut vid Deli Bakery samt Ellege emballage finns 
rester av kalkstenskant. Samt väster om det nya stenhuggeriet finns lastkaj i 
kalksten.  

 
 

                                                 
308 Aghult K, sid 2 
309 Aghult K, s. 16-18  

 

Lastkaj i armerad 
blåbetong, strax 
sydöst om 
emultitfabriken 
Lättbetongkajen 
övergår i en kaj i 
lättbetong vid 
skifferförrådet.  
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Vid Gruvvägen strax norr om norra fabriksområdet låg hållplatsen för Hälla-
brottet. Här fanns även ett stickspår dit de mindre företagen i området tran-
sporterade t.ex. kalksten på ett trallspår. Spåret är delvis borta. Kvar finns en kaj i 
kalksten. 310 Hållplatsen för Kvarntorp låg strax väster om Kvarntorps industri-
område, vid en kvarvarande våg. Den ursprungliga järnvägssträckningen gick 
alldeles förbi våghuset. 311 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
310 Aghult K m.fl. (2005), s. 12 
311 Aghult K, m.fl. (2005), s. 20 

 

Våghuset som står 
kvar vid den gamla 
hållplatsen för 
Kvarntorp.  

 
Längre söder ut finns också rester av lastkaj i kalksten, vid Deli Bakery/Ellege 
emballage samt det nya stenhuggeriet.   
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Befintligt skydd 

- 
 
Kulturhistorisk bedömning 

Järnvägen har ett högt kulturhistoriskt värde, rälsen med kvarvarande lastkajer o 
dyl. är en viktig del av hela industrimiljön. Att en av de första privata 
normalspåriga järnvägarna i Sverige byggdes just här visar på Yxhultbolagets 
betydelse inom den svenska byggnadsindstrin. Järnvägens var av stor betydelse 
för transporterna när det gällde Yxhultbolagets produkter från slutet av 1800-talet 
och under större delen av 1900-talet.  
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10. Kvarntorps bostadsområde 

Fastighetsbeteckning: -  

Byggår: Områdets första bostadshus som omfattade hyreshus utmed Skiffer-
vägen samt fem radhuslängor utmed Stybbvägen, numera rivna, byggdes mellan 
1941-43. Första etappen innefattade även bad- och tvättinrättningar, samlings-
lokaler, brandstation och affärsbyggnader mm. I den senare utbyggnadsetappen 
mellan 1946-47 uppfördes bl.a. skola, Folkets hus och tio hyresfastigheter ritade 
av arkitekten Gunnar Hållén. Sista utbyggnaden skedde 1959 och innehöll 
enfamiljsvillor och idrottsanläggning.312 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ursprunglig användning: I området fanns hyreshus, radhus och enfamiljsvillor, 
bad- och tvättinrättning, samlinglokal, matservering, butiker, brandstation, skola, 
post. 313  
Nuvarande användning: Endast hyreshus och enfamiljshus, i skolbyggnaden 
inryms kontorslokaler.  

                                                 
312 Kumla kommuns bevarandeprogram (1990), s. 125 
313 Kumla kommuns bevarandeprogram (1990), s. 125 

Den första etappen 
rödmarkerad, och den 
senare etappen 
blåmarkerad, streckade 
markeringen visar läget för 
de rivna radhuslängorna. 
Grön markering visar den 
sista utbyggnadsetappen. 
Karta Kumla kommun, 
copyright ©. 
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Kommentar: Samhället i Kvarntorp byggdes i och med att Svenska Skifferolje-
aktiebolaget lades i Kvarntorp eftersom behovet av bostäder i närheten av 
industrin var stort. Samhället utrustades med stora serviceanläggningar som affär, 
postkontor mm. När Yxhultbolaget köpte fd. Skifferoljebolagets anläggningar 
1965 ingick även bostadsområdet i köpet. 314 För tillfället sköts området av en 
konkursförvaltare sedan kommunens beslut att köpa 22 fastigheter i området 
överklagats av den tänkte ägaren.315   
 
Områdesbeskrivning  

I stort har området idag samma utsträckning som det hade när Yxhultbolaget 
köpte området 1965. Fem flerfamiljshus uppförda 1941-43 längs Stybbvägen har 
rivits och delvis ersatts med nyare bebyggelse. En byggnad står idag delvis 
raserad. Några av de befintliga byggnaderna har genomgått vissa exteriöra 
förändringar i form av tilläggsisolering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En stor del av byggnaderna är uppförda med lättbetong i byggnadskonstruk-
tionen, bl.a. flerfamiljshusen längs Gasolvägen från mitten av 1940-talet. De har 
fasader putsade med ädelputs och med tidstypiska arkitektoniska detaljer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
314 Kvarntorpsutredningen (1973) s. 4 
315 Nerikes allehanda 2007-01-04 

 

 
Den äldsta hyreshusbebyggelsen längs Skiffervägen, 

Bostadsbebyggelse från 1946-47 av Gunnar Hållén, uppförda i 
lättbetong,  
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Befintligt skydd 

Bostadsområdet har inget skydd i gällande detaljplan, endast beteckningarna B2 
samt CH2 anger användning till bostadshus i två våningar samt centrumbe-
byggelse.316 Enligt Kumla kommuns bevarandeplan har området ett kultur-
historiskt intresse. ”Området är framvuxet under en förhållandevis kort period, 
vilket har resulterat i att den bevarade bebyggelsen har en utformning som är 
tydligt präglad av funktionalistiskt byggnadssätt. Det finns få ställen i länet där 
man idag kan studera 1940- och 50-talens byggande”. I bevarandeprogrammet 
nämns att ”karaktäristiska byggnader från beredskapsindustrin och den 
funktionalistiska bebyggelsemiljön i bostadsområdet bör redovisas i detaljplan.” 
317 
  
Kulturhistorisk bedömning 

Kvarntorps bostadsområde har ett högt kulturhistoriskt intresse. Trots vissa 
förändringar har byggnader i området arkitektoniska kvaliteter och området 
präglas starkt av byggnadstidens funktionalistiska ideal. Området är en form av 
modernt brukssamhälle med moderna material och modern arkitektur.  

                                                 
316 P 87/3, 1987-08-31 
317 Kumla kommuns bevarandeprogram (1990), sid 126 

 

Konsumbyggnad från början av 1940-talet.   
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11. Hällabrottet 

Fastighetsbeteckning: -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byggår: 1957/58 fram till 1963.  
Ursprunglig användning: Villabebyggelse 
Nuvarande användning: Villabebyggelse 
Kommentar: I Hällabrottet växte det fram ett bostadsområde i form av prov-
villor där de olika konstruktionsmetoderna och elementen provades av Yxhult-
bolaget. Tomterna såldes till en början endast till anställda inom företaget. 
Tomterna var då gratis och man betalade endast en anslutningsavgift på ca 1500 
kr.  
 
Byggnaderna är uppförda i olika etapper:  
Etapp 1: Klackvägen, 1957. 318 
Etapp 2: Fasadvägen, 1962-63. 319 
Etapp 3: Ytongvägen, delvis 1962-63320 samt troligen senare. Här är alla 
byggnader uppförda med olika tekniker. 321 
Etapp 4: Blockvägen, grupphus.  
Etapp 5: Lönntorpsvägen, Carléns väg, från 1958. 322  
 

                                                 
318 Minnesanteckningar 060901 
319 Arkivmaterial – mapp  
320 Arkivmaterial – mapp  
321 Minnesanteckningar 060901 
322 Minnesanteckningar 060901 

 

Karta Kumla kommun, copyright ©. 
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Områdesbeskrivning 

Området består av villor uppförda i lättbetong och mexisten. I projektets första 
etapp har endast en mycket översiktig inventering genomförts. Området bör 
inventeras mer ingående.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befintligt skydd 

- 

 

Kulturhistorisk bedömning 

Bebyggelsen i Hällabrottet är kulturhistoriskt värdefull genom sin starka 
koppling till Yxhult AB som var ortens dominerande industriföretag. 
Bebyggelsen är en provkarta över olika material och konstruktioner som är intimt 
förknippad med Yxhultbolaget och dess produktion. Här finns olika typvillor som 
ritats av Ytonghus AB.     

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Villa längs Carléns väg uppförd i lättbetong.  
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Källförteckning 
 

Tryckta källor 

Adler Peter, Bygga industrialiserat (2005), AB Svensk Byggtjänst, Lund 
 
Bevarandeprogram, kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, Kumla 
kommun (1990) 
 
Bladh Mats, Bostadsmaterialindustrin 1945-1985 (1991), Gävle, 
Forskningsrapport Statens institut för byggnadsforskning, Svensk byggtjänst 
 
Broschyr från 1971, Ytongbolagen 
 
Broschyr från 1977, Yxhultgruppen 
 
Ericson Birgitta, Johansson Britt-Marie (1994) Bostadsbyggandet i idé och 
praktik – Omkunskaper och föreställningar inom byggsektorn, Lund 
University Press 
 
Koncentrationstendenser inom byggnadsmaterialindustrin, SOU 1977:43 (1977), 
Stockholm 
 
Kumla bygden (forntid, nutid, framtid) VIII Nutida näringsliv (1987) 
Kommanditbolaget Kumla tryckeri. Utgiven av Kumla kommun genom Jonas 
L:son Samzelius, Tage Tapper och Olle Eriksson. 
 
Nilsson Urban, Den vittrade fasadstenens väl bibehållna förlagor – 
Skulpturförlagor från Yxhults stenhuggeri AB (1994) Riksantikvarieämbetet, 
Statens historiska museer  
 
Rationellt småhusbyggande, SOU 1969:63 (1969), Stockholm  
 
Runering m.fl., Från masugnar till mobiltelefoner – Industrihistoria i Örebro län, 
Bergslag och bondebygd (2004-05) Örebro läns museum, ansvarig utgivare Lars 
Skoghäll 
 
Schumann Walter, Mineral och bergarter (1973) P.A Norstedt & Söners förlag, 
Stockholm 
 
Skifferskriften, nr 1 (1964) 
 
YTONG – Yxhults lättbetong (1950) Yxhults försäljnings AB, Y Steen, M. 
Söderholm m.fl. 
 
Yxhult 1878-1938, (1938) sammanställd av Sven Ivar Lind, Stockholm 
 
Ytongnytt, Nr 9 (1945)  
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Ytongnytt, Nr 9 (1946) 
 
Ytongnytt, Nr 9 (1947) 
 
Yxhult – en historik om bygd och industri (1963) Nerikes allehanda Tryckeri 
Örebro. Sammanställd av Henning Julin 
 
Översiktsplan Kumla 2020 del 1 och 2 (1999-11-22) 
 

Otryckta källor 

Aghult Kjell, ombearbetning samt bilder Göran Appelskog, Kumla – Yxhults 
järnväg, K.Y.J, 1883-1983, Kumla-Yxhult, Yxhult-Hynneberg, Yxhult-Mossby mm 
och industrin i trakten, (2005) 
 
Byggnadsinventering (1996), Kumla kommun 
 
Detaljplan P 87/3 (1987-08-31), (Kvarntorp) 
 
Detaljplan P87/5 över Yxhult norra industriområde (1987-06-23) 
 
Detaljplan P8, Norra Yxhult (del av), (2000-09-28) samt antagandehandling 
 
Hjalmmarsson Emmelie, Yxhults gamla huvudkontor – byggnaden, dess historia 
och möjliga nya användningssätt (2005) examensarbete vid Mälardalens 
Högskola 
 
Produktinformation – Ytong (74-10-23) Larsson Kaj, Yxhultgruppen 
 
Produktinformation – mexi (74-10-23) Larsson Kaj, Yxhultgruppen 
 
Svensson Erik, Standtoft Simon, Sandin Stina, Globaliseringens effekter på 
byggindustrin – om marknadens upp- och nedgångar, samt Yxhults 
spännande utveckling (2006) Chalmers Tekniska Högskola  

 
Arkiv 

Kumla kommun 

Hällabrottets Municipalsamhälle, F:2, Tidnningsartikel, bilaga 6, hälsovårds-
nämndens beslut10/2-1950. (1) 
 
Hällabrottets Municipalsamhälle, F:2, Företagsnämndens rökgaskommitté Nr 1, 
51 (2) 
 
Hällabrottets Municipalsamhälle, f:2, Brev till Hälsovårdsnämnd i 
mnuicipalsamhället Hällabrottet. (3)  
 
Hällabrottets Municipalsamhälle, F:2, Hälsovårdsnämnd Yxhults rök, 1951-65 (4) 
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Ärende 162/67 301, Kumla kommun, bygglovarkiv 
 
Bygglovansökan (1959), dnr. 1959.10, Kumla kommun, bygglovarkiv 
 
Ärende 24.01.68 (1968) Kumla kommun, bygglovansökan 
 
Ritning 042382, Kumla kommun, bygglovhandling 
 
Ärende 421/96-232, Kumla kommun, bygglovarkiv 
 

Yxhultbygdens kultur- och hembygdsförenings arkiv  

PM för besök vid Yxhults stenhuggeri A/B:s anläggningar 
 
Broschyrer Mexi 
 
Foton ur arkivet 
 
Karta över Yxhults stenhuggeri AB:s Industriområde i Kumla landskommun, 
Örebro län upprättad åren 1950-52 av ingenjörsfirman Erik Geisler Örebro 
 
Karta över Yxhults Stenhuggeri Aktiebolags fastigheter inom Norra Yxhult, Södra 
Yxhult Hällebrottet, Hynneberg, Byrsta, Hjortsberga, Älvesta och Örsta i Kumla 
socken, av Örebro län -  genom sammanställning av befintliga kartor samt 
mätning beträffande byggnader upprättad år 1938 av Arvid Thorvald, 
Distriktslantmätare. Kopierad och kompletterad 1941. 
 
Muntliga källor 

Andersson Peter, fastighetsskötare FARAO fastighets AB: 060616, 060825 
 
Carlén Göran: 070722 
 
Erlandsson Boris, telefonsamtal: 060802 
 
Evald (elektriker): 061121 
 
Gustafsson,Torbjörn (Svesten) telefonsamtal: 061107 
 
Gustafsson Roland: 060928 
 
Hamrén Lennart: 061106, 070206 
 
Jelin Lars: 060601 
 
Janson Rune, Zuaw Göran mfl., rundvandring i Kvarntorp: 060901  
 
Janson Rune, Zuaw Göran mfl., rundvandring i Södra fabriksområdet: 060602  
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Janson Rune, Zuaw Göran mfl., rundvandring i Norra fabriksområdet: 060524 
 
Janson Rune, kontakt: 061107, 061012, 061016, 070115, 070118  
 
Larsson I, kontakt: 070428 
 
Zuaw Göran, kontakt: 061124, 071107, 070201 
 
Witt Peder: 060529 
 

Internetsidor 

http://www.ssi.se/radon/Radon_Blabetong.html?MenueType=1&Menu2=Radon#
2olika (061018) 
 
http://home.swipnet.se/~w55588/Arbeten/Internationell%20MF.htm#_Toc497642
705 (060823) 
 
http://www.betong.se/upload/mallar/article.asp?sida=21&ArticleId=26 
(070201) 
 

Övrigt 

Ritning över kallförråd i Norra fabriken (1963) 
 
Dagen (3/7-1965) 
 
Nerikes allehanda 2007-01-04 
 
Nerikes Tidning 14/9 1935: ”Ånghärdad betong som byggnadsmaterial” 
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Nedan är tillägg i andra upplagan.  
 
Kvarntorps industriområde kompletteras med följande: 
 

Högtorp 

Fastighetsbeteckning: Högtorp 5:3, fastighetsägare: Kumla Golfklubb  
 
Byggår:  
Ursprunglig användning: Tidigare mangårdsbyggnad till gården Högtorp. 
Byggnaden har därefter fungerat som bostad för Dir Tore Hedbäck, teknisk 
chef vid SSAB och även kontor för Yxhult. 323 
Nuvarande användning: Byggnaden fungerar numera som golfrestaurant.   
 
Norra fabriksområdet bör kompletteras med följande direktörsvillor: 
 

Villa Ahlsäter 

Fastighetsbeteckning: Norra Yxhult 1:5, fastighetsägare: privatägd  
 
Byggår: omkring 1950 
Ursprunglig användning: Direktör Erik Ahlstedts villa. Ahlstedt var med 
och grundade Internationella Ytong. 324 
 

Villa Vigersta  

Fastighetsbeteckning: Norra Yxhult 1:7, fastighetsägare: privatägd  
 
Byggår: 1946 325 
Ursprunglig användning: Bostad för överingenjör Wikfors. 326  
 
Villa Elvesta/Älvesta 

Fastighetsbeteckning: Älvesta 2:115, fastighetsägare: privatägd 
 
Byggår: omkring 1954327 
Ursprunglig användning: byggdes för teknisk direktör Arvid Johansson, 
chef för Kvarntorps industrier. Senare bodde här teknisk direktör Henri 
Wittich, och därefter Arne Jacobsson. 328 
Kommentar: Byggnaden ersatte en tidigare äldre fastighet fd. Nessers gård 
som revs. 329 
 

                                                 
323 Janson R (070823) 
324 Carlén G (070718) 
325 Yxhultbygdens kultur- och hembygdsförenings arkiv: bildmapp 368 
326 Carlén G (070718) 
327 Yxhultbygdens kultur- och hembygdsförenings arkiv: bildmapp 368 
328 Carlén G (070718) 
329 Yxhultbygdens kultur- och hembygdsförenings arkiv: bildmapp 368 
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Villa Vesta  

Fastighetsbeteckning: trol. Nedre Vesta 1:20, fastighetsägare: privatägd  
 
Byggår: 1964 
Ursprunglig användning: byggdes för direktör Göran Carlén. 
Kommentar: Ritades av arkitekter på Ytonghus AB. Villan köptes upp av 
Göran Carlén under 1970-talet och såldes vidare i mitten av 1980-talet.330 
 
Övrigt:  

Av intresse kan också nämnas att det i Adolfsberg i Örebro finns en 
direktörsbostad för dir. och koncernchef Karl Erik Savén. Senare även 
bostad för Lars Sjöborg som var ägare av Yxhult från 1984.  
 
 
 

                                                 
330 Carlén G (070718) 
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