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Figur 1. Undersökningsområdet: Avgränsning och fornlämningsbild april 2012.
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Inledning
Bakgrund
På uppdrag av Cementa AB har Västergötlands museum utfört en kulturhistorisk förstudie i Våmb. Förstudien har utförts av antikvarierna
Catharina Henriksson, Erik Holmström och Maria Norrman. Utredningen är gjord med anledning av stenindustrins planerade fortsatta
täktverksamhet i Våmb.
Kalkbränning har förekommit kring platåbergen i Västergötland sedan medeltiden. Stenindustrin i Våmb med tre stora industrier har ursprung från 1800-talets småskaliga kalkframställning och stenhuggeri.
Vid Gullhögen bedrevs tidigt kalkbränning, 1916 bildades AB Gullhögens bruk som 1924 gav upphov till cementindustrin 1924 med huvudsakligen kalksten som råvara. Cementindustrin tog senare helt över
och inköptes 1973 av Cementa AB.
Cementa har det stora norra brottet som successivt utvidgats kring
Våmbs by under 1900-talets andra hälft och 2000-talets början. Flera
arkeologiska undersökningar har tidigare gjorts i och med täktens expansion. Planerna på expansion omfattar bl.a. resterande delar av Brands
torp strax nordväst om Våmbs by.
Den aktuella delen av Våmb berörs av naturvårdens riksintresse. Här
finns även andra riksintressen såsom råvaruområde för stenindustrin.

Undersökningsområde
Undersökningsområdet ligger på sydsluttningen av Nordbillingen, en
knapp kilometer nordväst om Våmbs by. Det omfattar kvarvarande delar av Brandstorps by med anslutande område kring Gamla Skaravägen
med Bäckatorp och Keddakärret. Dagens stora stenbrott når fram till
områdets östra, sydöstra och södra del. Fortsatt täkt har under den senaste tioårsperioden medfört att området numera är avskilt från Våmbs
by av det utvidgade brottet.

Uppdragets genomförande
Beställaren har efterfrågat en kulturhistorisk förstudie för att få en
överblick av eventuella fornlämningar och andra kulturvärden. Vid
en analys av kulturmiljövärden i en agrar miljö som i det aktuella området brukar man generellt utgå från kulturlandskapet i stort och se
på agrarhistoriska strukturer, fornlämningsförekomst och bebyggelsehistoriska strukturer. Mot den bakgrunden har vi lagt tonvikten på en
kulturmiljökaraktärisering med avseende på översiktlig analys av:
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- det agrara kulturlandskapets värden
- fornlämningsförekomst
- bebyggelsemönster/byggnadshistoriska värden
Vår utgångspunkt för att utföra uppdraget är att:
- definiera och identifiera kulturvärden i stora drag
- karaktärisera hur kulturvärdena förhåller sig inbördes i kulturmiljön
och hur de upplevs i landskapet
Våmbs socken har genomgått stora landskapsmässiga förändringar under 1900-talet dels i och med det stadsnära läget vid Skövde, dels p.g.a.
att stenindustrin i bygden expanderat. Mot den bakgrunden har vi även
gjort en översiktlig historisk orientering av Våmb vad gäller fornlämningsstruktur och bebyggelsehistoria, för att vidga perspektivet på kulturvärdena inom undersökningsområdet.
Inom ramen för den kulturhistoriska utredningen har undersökningsområdet okulärt fältinventerats. Nedslag har gjorts i äldre kartmaterial
och i tidigare utredningar och undersökningar i området. Inventeringen
avser området i stora drag. Arbetet har utförts under mars-april 2012.

Antikvarisk synpunkt och
sammanfattning
Ur antikvarisk synpunkt har förutsättningarna för arbetet inneburit
att granska kulturvärden i ett område där en omvandlingsprocess en
längre tid varit planerad, och, vad gäller bebyggelsen i området, även
har påbörjats. Mot den bakgrunden har bedömningar och ställningstaganden, i detta skede, oaktat att här finns mycket stora kulturvärden i
kulturlandskapet, kommit att främst bli inriktade mer mot dokumentations- och vetenskapliga undersökningsåtgärder än mot konkreta bevarandesynpunkter.
Kulturvärdena i området är dock så höga att även synpunkter om möjligt bevarande av del av området framförs i utredningen (se nedan).
Kulturmiljöanalysen kan sammanfattas enligt följande:
Våmb ingår i ett större område som bl.a. berörs av riksintresse för naturvård. Våmb har dels individuella värden som bara finns här, dels representerar trakten den rika mångfalden i hela kambrosilurbygden och
dess unika platåbergsnatur. I mångt och mycket finns här samma typ
av det natursköna platåbergslandskapet i all dess artrika mångfald som
i t.ex. Ryd på Nordbillingen och i Bolum och Varnhem på Sydbillingen.
Samspelet mellan rika natur- och kulturvärden har i hög grad satt sin
prägel på kulturmiljön i Våmb.
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Figur 2. Gamla vägen från Skövde mot Skara
är en mycket värdefull kulturmiljö, ett av Skaraborgs viktigaste gamla färdstråk. Det är en av
våra få kvarvarande gamla huvudvägar kring
platåbergen vars dragning lätt kan förankras i
förhistorisk tid p.g.a. direktkontakt med fornlämningar i odlingslandskapet. Till vänster
stensättningen Raä 12.

Däremot präglas Våmb idag av att kulturlandskapet delvis genomgått
stora förändringar under 1900-talet. Detta dels p.g.a. det stadsnära läget till Skövde, där stadsbebyggelsen vuxit ut in i Våmbs socken, dels
p.g.a. stenindustrins stora expansion i Våmb med vidsträckta täktområden som följd. Sammantaget har detta starkt minskat antalet befintliga
fornlämningar, inte minst de karaktäristiska stensättningarna, samt även
betydligt reducerat agrara bebyggelse- och kulturlandskapsmiljöer.
När man ser på kulturvärden i undersökningsområdet är det därför
särskilt viktigt att beakta ovanstående perspektiv. Kulturmiljöns värden
idag kan i stora drag sammanfattas på följande sätt:
- Fornlämningar och arkeologiskt fyndmaterial förankrar jordbruksbygden i yngre stenålder och särskilt förekomsten av runda stensättningar (gravar) knyter an till den huvudbygd som etableras kring södra
Billingen i århundradena kring Kristi födelse. Stensättningarna är det
numera inte många kvar av efter senaste halvseklets landskapsomvandling i Våmb. Några tidigare okända fornlämningar påträffades vid okulärbesiktning av undersökningsområdet.
- Gamla Skaravägen från Skövde som löper i områdets södra del är en
av Skaraborgs viktigaste gamla färdleder, en del av stråket mellan Västerhav och Östersjön, med Skara som medeltida målpunkt. Den har förhistorisk bakgrund och är av mycket stort kommunikationshistoriskt
intresse. Vägen hör samman med värdefulla vägsträckor i Varnhem i
Skara kommun och ingår även i de välbevarade f.d. fägatusystem kring
Billingen som är särskilt viktiga att bevara. Den har en ovanligt stark
historisk kontinuitet och är idag en av våra få äldre huvudvägar kring
platåbergen som direkt kan förankras i förhistorisk tid p.g.a. närkontakt med fornlämningar i odlingslandskapet. Vägen inramas även av en
småskalig bebyggelsemiljö, karaktäristisk för övergångszonen mellan

Figur 3. Vid Gamla Skaravägen ligger det f.d.
soldattorpet Bäckatorp på ursprunglig plats sedan 1600-talet. Vägen inramas fortfarande av
stenmurar och ingår i de viktiga f.d. fägatusystemen kring Billingen.

Figur 4. Våmbskleven. Korsningen mellan
Gamla Skaravägen och den f.d. järnvägens
banvall vid det lilla bostadshuset på Våmb
30:191 är ett mycket karaktärsfullt inslag i
den värdefulla kulturmiljön.
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jordbruks- och skogsbygd på 1800-talet. Banvall och hållplats till f.d.
Sköfde-Axvalls järnväg från 1904 samt f.d. soldattorp och småbruk på
Billingens kronopark förstärker vägens kulturvärden ytterligare.
- Bäckatorp och Keddakärret har båda stort kulturhistoriskt värde p.g.a.
byggnader med välbevarad ursprunglig karaktär som ger en god bild av
soldattorps- och småbruksbebyggelse från 1800-talet. De hör till den
idag fåtaliga välbevarade agrara bebyggelsen i Våmbs socken. Bäckatorp
är av ett särskilt intresse som ett befintligt f.d. soldattorp i ursprungligt
läge i kulturlandskapet. Framför allt är de en viktig del i den värdefulla
kulturmiljön längs Gamla Skaravägen.

Figur 5. Våmb 30:133/F.d. Brandstorp 1:7
med manbyggnad från 1880-talet är en karaktärsfull agrar miljö i ursprungligt läge på
Brandstorps gamla bytomt.

Figur 6. Brandstorp har mycket stora kulturvärden som är förknippade med kulturlandskapet och byn som helhet. Fortfarande finns
en påtaglig upplevelse av gammal äng på delar av byns kvarvarande gamla ängsgärden
samt även i det f.d. åkergärdet Heagärdet.

- Brandstorp har mycket stora kulturvärden som är förknippade med
kulturlandskapet och den kvarvarande delen av bymiljön. Byn har ett
mycket karaktäristiskt kulturlandskap för platåbergsbygden med delvis
bevarade, troligen medeltida strukturer från den oskiftade tresädesbyn
såsom byläge, bytomt med delvis kvarliggande gårdslägen, vägnät/f.d.
fägator, gärdesindelning etc, delvis överlagrat av ett välbevarat stenmursindelat skifteslandskap från 1700-1800-tal. Även en äldre ängskaraktär
är fortfarande upplevelsemässig; t.ex. i f.d. ängsgärden och det västra
åkergärdet. Våmb 30:133/f.d. Brandstorp 1:7 är en fint sammanhållen
gårdsmiljö med stenmur och trädgård kring manbyggnad (1880-tal),
en särskild ekonomigård (1900-tal) kring framfartsvägen och timrad
smedja/brygghus (sent 1800-tal) vid bäcken. Tillsammans med ladugården på f.d. 1:8 (1934) upplevs gården som en enda agrar miljö med
genuin karaktär av mindre bondgård.
Överhuvudtaget är 1800-talets ofta stenmursindelade laga skifteslandskap vid Brandstorp tydligt upplevelsemässigt, väl sammanhållet
och välbevarat. Här finns gott om röjningsrösen och stenmurar. För-
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Figur 7. Brandstorp. En välbevarad fägata
mellan stenmurar löper genom 1800-talets
inägor i väster upp mot utmarkerna uppe på
Billingen.

historiska fornlämningar (gravar) förankrar kulturlandskapet i järnåldern. Här finns sannolikt fler ännu ej kända fornlämningar och eventuella boplatslägen.
Östra delarna av äldre inägor och bytomt är numera bortgrävda p.g.a.
av stenbrott och vägbygge. Även laga skiftets utflyttade gårdar vid Gamla
Skaravägen söder/sydväst om bytomten har rivits på senare år.

Bevarandeaspekter
Mot bakgrund av ovanstående besitter den Gamla Skaravägen med
närmaste omgivning så höga kulturvärden att det är angeläget att ställa
frågan om den skulle kunna bevaras och undantas från det planerade
täktområdet. Det avser primärt områdets sydligaste del med vägsträckan Bäckatorp-Keddakärret-Våmbskleven (sistnämnda ingår inte i området men väl i den sammanhängande kulturmiljön), samt anslutande
kulturlandskap med de två fornlämningarna Raä 12 och 53 i laga skiftets odlingslandskap med stenmurar och fägata. Det f.d. soldattorpet
Bäckatorp och småbruket Keddakärret tillför viktiga kulturvärden till
vägens kulturmiljö. Det finns idag inte så många kvar av välbevarade
agrara gårdsmiljöer i Våmb så det är viktigt att uppmärksamma de två
byggnadsobjekten.
Särskilt bör uppmärksammas att det efter 1900-talets landskapsförändring i Våmb inte finns många kvar av de karaktäristiska stensättningar som präglat trakten. Stensättningarna förankrar såväl socknen
som Skaraborg i den centralbygd som fanns kring Sydbillingen i århundradena kring Kristi födelse. Mot den bakgrunden är det särskilt
viktigt att kvarvarande stensättningar såsom Raä 12 och Raä 53 beva-
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Figur 8. Mellan Bäckatorp och Keddakärret
ringlar Gamla Skaravägen längs ett välbevarat laga skiftespräglat kulturlandskap, med
förhistoriska fornlämningar.

ras på plats i kulturlandskapet som en fortsatt upplevelsemässig del av
kulturmiljön i Våmb/Skövde.
Banvallen från 1904 för den f.d. Sköfde-Axvalls järnväg (nedlagd
1961) är av mycket stort kulturhistoriskt värde, den är kommunikationshistoriskt betydelsefull och är överhuvudtaget väl bibehållen. Den
bör generellt bevaras. (Ligger precis utanför undersökningsområdet i
sydväst.)

Arkeologisk undersökning och
dokumentationsåtgärder
Riksantikvarieämbetet och Västergötlands museum har under åren bland
annat undersökt ett flertal praktfulla förhistoriska gravar och en boplats
i Våmb. En stensättning och två odlingsrösen påträffades vid vår okulärbesiktning i den norra delen av utredningsområdet. Flera arkeologiska
undersökningar av olika slag och byggnadsdokumentationer kommer att
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behöva göras innan området exploateras. Endast en boplats är tidigare
påträffad (Våmb 59). Fler boplatser och gravar ligger sannolikt oupptäckta under matjordslagret.
Med vetskap om den stora spridning som gravarna/gravfälten har
inom området kring Sydbillingen med omnejd finns stora möjligheter
att fornlämningar ej synliga ovan mark påträffas, ex. boplatser och gravar. Inför planerade åtgärder kommer därför arkeologiska undersökningar av olika slag att bli nödvändiga. På den f.d. bytomten i Brandstorps
by har upp till fyra bondgårdar legat. Lämningar av bytomt och gårdstomter har medeltida eller förhistoriskt ursprung. Stensättningar finns
väster om Brandstorp. Sammantaget innebär detta att arkeologiska insatser kommer att krävas inför ingrepp i området. Vidare finns tomter
till soldattorp från 1600-talet. Kulturlandskapet har gott om bevarade
agrara strukturer såväl vad gäller bytomt och vägsystem som gärdesindelning, röjningsrösen, hägnader etc.
Det är också mycket angeläget att Brandstorp dokumenteras före planerad åtgärd även vad gäller kartering av det intressanta kulturlandskapet. Vidare rekommenderas även byggnadshistorisk dokumentation av
befintlig bebyggelse i undersökningsområdet, d.v.s. Brandstorp, Bäckatorp och Keddakärret.

Bebyggelse- och landskapshistorisk översikt
Våmb ligger i det pass som bildas av att en sprickdal klyver Billingen i
en nordlig och en sydlig del. Landskapsbilden präglas helt av det central

Figur 9. Brandstorp. Ovanför Skogslund norr
om byn var vidsträckt äng fortfarande på
1790-talet, här dominerar idag gran, tall och
blandskog kring Hållsdammsbäckens lopp.
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västgötska kambrosilurområdets särpräglade natur med dess skiffer- och
kalkstensterrasser i stigningar upp mot platåbergets diabasbranter. Kullar och rullstensåsar överlagrar här och var terrasserna och har bidragit
ytterligare till den bördiga jordbruksbygd som karaktäriserat trakten
sedan sten- och bronsålder. Från berget rinner flera strida bäckar över
sluttningen, t.ex. Hållsdammsbäcken och Våmbsbäcken. En yppig, ofta
lundartad ädellövskogsväxtlighet, karaktäristisk för kambrosilurområdet,
inramar bergssluttningar och bäckflöden. Högre upp mot den magra
diabasplatån vidtar bland- och barrskog. Här finns ett kulturlandskap
i en utpräglad jordbruksbygd som formats under flera tusen år. Väg 49
Skara-Skövde skär idag på tvärs över landskapets äldre strukturer och
går upp i passet mellan bergen.

Fram till 1800-talet - Det agrara
landskapet
Fornlämningsmiljö
Fornlämningsstruktur och arkeologiskt fyndmaterial visar att Våmb i
likhet med angränsande delar av Billingens sluttningar redan före vår
tideräknings början varit en betydelsefull bygd. Våmb hör i likhet med
Varnhem till det intressanta område som omger södra Billingen och
som bl.a. karaktäriseras dels av en rik bronsålder, dels och särskilt av
förekomsten av stora stensättningar (gravar) från förromersk järnålder.
Våmb har legat centralt i anslutning till det gamla färdstråket mellan Vänern och Vätterbygden, i förlängningen även mot Västkusten och mot

Figur 10. Vid Gamla Skaravägen väster om
Brandstorps bytomt finns några av de stora
runda stensättningar, gravar troligen från århundradena kring Kristi födelse, som präglat
Våmbs socken. Raä 53.
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Östergötland. Flera hålvägar i anslutning till boplatser och gamla bylägen leder in i passet genom Billingen och visar på att det bör ha varit
av stor betydelse redan i förhistorisk tid. Skaras västsvenska huvudroll
som central medeltida målpunkt för pilgrimsstråk, handel och kommunikation bidrog till färdstråkets stora betydelse både under medeltid och in i nyare tid.
Överhuvudtaget löper ett tätt stråk med förhistoriska fornlämningar,
framför allt gravar, längs hela kanten av östra Billingesluttningen. Lämningarna har en tidsmässig spännvidd från yngre stenålder till yngre
järnålder. De ger inte bara uttryck för tidig bosättning, utan också för
att här har varit ett kärnområde i den västgötska jordbruksbygden under årtusenden, med etablerade internationella kontakter redan ca 1000
år före år 0.
Under åren 1957 och 1959-60 undersökte Riksantikvarieämbetet flera
gravar med praktfynd från sen bronsålder till romersk järnålder, ca 1100
f Kr - 400 e Kr (Våmb 1 och 2). Liknande praktfulla gravar undersöktes
av Västergötlands museum i Borgunda socken (Raä 13) år 2000 (Axelsson 2004) se fig 11. Även i Häggum och Varnhem finns den här typen
av gravar. De flesta av dessa gravar är stensättningar, rösen uppbyggda
av stenar och jord. Ibland, som på ovan nämnda platser ligger de i och
på varandra innehållande ett flertal begravningar med bl.a. metallfynd
av olika slag. Många av dem är även idag synliga ovan mark, till skillnad från flatmarksgravar som kan påträffas i närheten av stensättningar.
Billingen och passen upp genom berget har utan tvekan varit betydelsefulla under järnåldern. Det har visat sig att den här typen av gravar
med praktfynd finns på flera platser i Nordeuropa.
År 1999 påbörjade Västergötlands museum en utredning inför täktens
utvidgning mot söder och då påträffades den första boplatsen i området, Våmb 59. Boplatsen undersöktes 2001 och då påträffades bl.a. läm-

Figur 11. Fibulor och hyska från romersk
järnålder (vänster). Pärlor av glas, horn,
guld och brons (höger). Borgunda Raä 13.



10

Västergötlands museum 2012:15 / 2012:8

ningar efter flera hus som C-14 daterats till senare delen av förromersk
järnålder, ca 200-talet f Kr. Här fanns även rester efter en hägnad, C-14
daterad till yngre järnålder. (Sjölin 2008).
Registrerade fornlämningar i området och dess närhet Se även fig. 1.
Raä nr

Lämningstyp

4

Rösen

5

Fyndplats för klubbliknande föremål (järn)

6

Fyndplats för yxa

7

Stensättningar (2 st.)

8

2 stensättningar, 3 stenkretsar (domarringar?)

9

Fyndplats för yxa

12

Stensättning + stensättningsliknande bildning

13

Hägnad

14

Stenmur/hägnad

16

Hålvägar

23

Hålvägar

24

Fyndplats för yxa

45

Lägenhetsbebyggelse

47

Hålväg

51

Stensättning

52

Fossil åkermark

53

Stensättning

55

Hålväg

59

Boplats

De fyra nya lämningar som nu påträffats
1.

Röjningsröse. Övrig kulturhistorisk lämning, ca 5 m i diam., 0,25 m hög.

2.

Stensättning, fast fornlämning, ca 8 m i diam., 0,4 m hög.

3.

Röjningsröse, Övrig kulturhistorisk lämning, ca 5 m i diam., 0,25 m hög.

4.

Husgrund. Övrig kulturhistorisk lämning, från historisk tid. 5 x 4 m stor och
mellan 0,5 – 0,7 m hög. I södra kanten syns syllstenar.

Byarnas bygd – medeltid-1700-tal
Områdets stora rikedom på förhistoriska fornlämningar, framför allt
gravar, ger uttryck för en tidig mänsklig aktivitet. Flera hålvägar för in
i bergspasset och indikerar att gamla vägen Skövde-Skara återgår på en
tidigt utvecklad kommunikationsled över Billingen, från Kåkindsslätten,
Vättern och Östergötland in mot Valle, Vänern och Västkusten.
De äldre bylägena med medeltida eller förhistorisk bakgrund i Våmb
ligger i för kambrosilurbygden typiska terränglägen i sluttningen av
kalkstensklevar och skifferterrasser. Inägorna med åker och äng sträckte
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sig över terrasser och klevar och mötte ofta den andra byns inägor med
endast en hägnad som avgränsning. Under sen medeltid-1600-tal spelade animalieproduktion en huvudroll och betesdriften var betydande
och ängens roll som fodermark med slåtter stod i sitt flor. Redan på
1600-talet påbörjades en uppodling som sedan tilltog under 1700- och
1800-tal, även om de gamla ängarna länge tycks ha varit ovanligt påtagliga som fodermarker i Våmb. I Våmb i likhet med flera andra delar av
Falbygd och Billingsbygd har byarnas och ensamgårdarnas inägor med
åker- och ängsgärden på 1600-1700-talen bildat stora mer eller mindre
sammanhängande inhägnade enheter som ibland varit flera kilometer
långa. Åkergärdena var i byarna Brandstorp och Våmb ännu på 1700talet delvis ålderdomligt präglade med oregelbundna ägofigurer.
Utmarken, de samfällt ägda markerna, med betesmark och skog som
resurs för bränsle, byggnads- och hägnadsvirke har framför allt legat
uppe på Sydbillingens och Nordbillingens bergsplatåer. Kronoparken
Billingens inrättande på 1600-talet medförde inskränkningar i byarnas
uttag av trä på skogen. Troligen medförde det även begränsningar för
betesdriften. Särhägnade större beteshagar fanns t.ex. vid Brandstorps
by. Men både vid Brandstorp och Våmb finns flera gamla ännu delvis
stenmurskantade fägator upp mot berget. Karaktäristiska är platåbergsområdenas långa system av fägator som länkade samman byar och ensamgårdar med utmarken och som kunde sträcka sig flera kilometer
från jordbruksbygden upp mot bergsplatåerna. Detta har verkligen satt
prägel på Falbygd och Billingsbygd och har åtminstone rötter i järnålderns animalieproduktion. Ofta har fägatorna haft dubbla funktioner
som landsväg och fägata såsom Skövde-Skaravägens gamla sträckning
Varnhem-Ljungstorp-Våmbs by. På flera håll är detta vägnät än idag till
stor del intakt som stenmurskantade lokalvägar vilket är mycket viktigt
att uppmärksamma.
Kalkframställning och brytning av sand- och kalksten har medeltida
anor i Billingsbygd och Falbygd. Åtminstone på 1700-talet förekom
kalkframställning i närområdet, på Våmbs bys ägor, men produktion i
mer industriell skala utvecklades först under 1800-talets senare del och
framför allt i början av 1900-talet . Kvarndrift har förekommit vid de
strida bäckarna på Billingens sluttning i Våmbs socken. I Våmbs by fanns
minst tre vattenkvarnar och troligen även en i Brandstorp.

B r a n d s t o rp
Brandstorp som ligger dryga kilometern nordväst om Våmbs by har av
namnet att döma ursprung som en vikingatida eller medeltida gård. Efterleden -torp har betydelsen ”nybygge”/”nybyggd gård” på utmark. Förleden Brand- motsvarar antingen det fornsvenska mansnamnet ”Brand”
eller brand i betydelsen ”svedjeland” (enligt Ortnamnen i Skaraborgs
län). Enligt jordeboken år 1540 var här då ett halvt klosterhemman som
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Figur 12 . Brandstorps bytomt har medeltida
eller förhistoriska anor. Byn ligger i ett för
kambrosilurbygden typiskt ”nerhasat” läge på
kalkstensklevens sluttning ovanför bäckravinen, med den gamla åkermarken i ett högre
läge uppe på kleven.

Figur 13. Gamla Skaravägen har en genuin
prägel av en stenmurskantad gammal landsväg
som även fungerat som fägata. Mellan Keddakärret och Våmbskleven.
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Figur 14. Storskifteskarta över Brandstorps
by, upprättad 1793. Här syns hur de fyra gårdarna ligger tätt samlade i bäckravinens östsluttning. Utanför inägorna angränsar Våmbs
by i söder, kronoparken Billingen i väster och
norr samt i nordost Käpplunda bys ängsgärden.
Brandstorp var i likhet med Våmb en tresädesby med åkermarken samlad i tre gärden. Här
fanns även tre särhägnade ängsgärden. Lantmäteristyrelsens arkiv.

troligen tidigt utvecklats till en mindre bybildning. Jordnaturen ändrades sedan till ett halvt skattehemman som enligt storskifteskartan 1793
då omfattade fyra gårdar.
Byn ligger i ett för trakten typiskt byläge i sluttningen av kalkstenskleven som här genomskärs av Hållsdammsbäckens djupa bäckravin.
1793 års storskifteskarta visar hur de fyra gårdarna ligger tätt samlade
i ravinens östsluttning. Utanför inägorna angränsar Våmbs by i söder,
kronoparken Billingen i väster och norr samt i nordost Käpplunda bys
ängsgärden. Brandstorp år 1793 var i likhet med Våmb en tresädesby
med åkermarken samlad i tre gärden, här kallade Heagärdet, Hensbacka
gärdet och Kullagärdet. I åkern låg även särskilda vallar, troligen på en
något sämre eller mer sidlänt mark. Ängen var särhägnad i tre gärden,
Storängen, Kvarnängen och Gårdshagen. I Storängen fanns även ett
stort sidlänt sankparti i en sänka i mitten.
Åkerfigurerna var delvis ännu ganska oregelbundet ålderdomliga
och inrymde även små ängspartier. Flera små impediment syns i åkergärdena på kartan. En del kan vara kvarliggande stenar, men många är
troligen röjningsrösen och/eller förhistoriska gravar, vilket fortfarande
2012 förekommer på Heagärdet t.ex. Längre åt nordost, mer uppe på
sluttningen, var en del av inägorna avsatta till en särhägnad beteshage.
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Från byplatsen ledde dels en inhägnad fägata västerut genom Heagärdet
upp mot Billingens övre del, dels en mot nordost genom Kullagärdet
och Storängen upp mot Beteshagen. Skaravägen fungerade även som en
stor fägata bort mot Våmbskleven i nordväst, där en fägata ledde upp
mot berget. Fägatorna finns fortfarande kvar 2012 liksom byns framfartsväg från söder.
Bytomten var 1793 trång och välutnyttjad, bygatan som motsvarar
dagens södra framfartsväg delade bebyggelsen i två delar. Krydd- och
kålgårdarna som uppenbarligen låg på bytån följde bebyggelsens västsida ner mot bäcken. Samtliga gårdars byggnader var mer eller mindre
sammanbyggda i stora längor, karaktäristiskt för centrala Västergötland.
Måns Håkansgården samt Erik och Anders Andersgården i söder var
mycket tätt förenade, troligen med gemensamma man- och fägårdar.
Lars Persgårdens längor i mitten var mer sammanhållna till en enhet
medan Sven Andersgårdens byggnader var en mindre enhet lite för sig i
nordost. En separat byggnad låg för sig i sydväst vid bäcken, kanske byns
smedja eller brygghus. Någon kvarn finns visserligen inte markerad på
storskifteskartan, men en idag avgränsad utvidgning med två parallella
fåror där vattenflödet är strömt, jämte det intilliggande namnet Kvarnängen, talar starkt för att en vattenkvarn funnits i det strida flödet vid
den f.d. bytån på västsidan av byn.

Bäckatorp
På Våmbs bys gamla inägor, strax sydväst om Brandstorp, ligger det
f.d. soldattorpet Bäckatorp som är beläget nära Hållsdammsbäcken.
På ekonomiska kartan finns namnet Bäckatorp med först 1960 men
är betydligt äldre än så. På storskifteskartan över Våmbs by med inägor
1788 syns tydligt den snibb som inägorna bildar längst i norr. Där ligger Bäckatorp invid vägskälet i den kil som bildas av gamla Skaravägen och två vägar in mot Skövde, varav den ena gick ner via Våmbs by.
1788 fanns här en liten husgrupp med två småställen, som båda tycks
vara ryttartorp. Uppenbarligen var detta soldattorpen i de två byarna
som här låg samlade, i ett typiskt läge i kanten av inägorna, vid gränsen
mellan byarna. De två ryttartorpen brukade små intilliggande markstycken som uppläts samfällt av bönderna i byarna. Ryttartorpen förekommer tidigast på en geometrisk karta över Våmbs by från 1692 (se
bild). (Enligt häradsekonomiska kartan från 1882 uppges Bäckatorp
då vara soldattorp).

K e d d a k ä r ret
Keddakärret vid gamla Skaravägen längre väster om Bäckatorp är en av
flera mindre gårdsenheter kring Billingen som ligger på den f.d. kronoparken Billingen eller på utmark som gränsar till parken. Uppenbar-

13

14

Västergötlands museum 2012:15 / 2012:8

Figur 15. Geometrisk avmätning av Våmbs by
1692. Längst upp i nordväst ligger ryttarboställena vid dagens Bäckatorp. Lantmäteristyrelsens arkiv.

ligen har Keddakärret först legat inom kronoparken som gränsade till
Brandstorps inägor fram till in på 1800-talet. Första gången Keddakärret
omnämnts i jordeboken var 1795 då det noterades som en äng skatte.
Noteringen talar för att det kan bebyggts i sent 1700-tal.

Våmb
Våmbs by har även gett namn åt socknen. Namnet är troligen en sammansättning av det fornnordiska ”vá” i betydelsen vrå eller hörn med
”-hem” i betydelsen boplats. Hem-namnen anses i regel vara av hög ålder, åtminstone från äldre järnålder. Namnet kan syfta på den kilformiga breda öppning som passet genom Billingen formar och där viktiga
färdstråk tidigt passerade. Eftersom endast en liten del av det aktuella
området ligger på Våmbs bys gamla inägor berörs Våmb endast kortfattat här. Enligt jordeboken 1561 var byn då en storby med 14 gårdar

Kulturhistorisk förstudie
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Figur 16. På storskifteskartan över Våmbs by
med inägor 1788 syns tydligt den snibb som
inägorna bildar längst i nordväst. Där ligger
Bäckatorp invid vägskälet i den kil som bildas av gamla Skaravägen och två vägar in mot
Skövde, varav den ena gick ner via Våmbs by.
1788 fanns här en liten husgrupp (snett ovanför
pilen) med två småställen som bör vara de två
ryttartorpen. Lantmäteristyrelsens arkiv.

och minst en kvarn. Fler kvarnar har sedan funnits vid Våmbsbäcken
som rinner genom byn.
Storskifteskartan från 1788 visar gårdslägena på bytomten vid Våmbsbäcken och inägorna med åker och äng. Våmb var en tresädesby där
inägorna låg samlade i tre gärden. Från bytomten ledde en fägata mot
nordväst, motsvarande den södra av de två landsvägar in mot Skövde
som från Skaravägen genomkorsar socknen. Fägatan/landsvägen övertvärade en samfällt ägd tåplats som användes för svinbete. Nordväst
om svintån ligger det nu aktuella områdets södra del. Under 1700-talet
hade byns inägor utökats i en liten snibb mellan svintån och Bäckatorp.
I norra utkanten av inägorna låg en liten husgrupp i korsningen fägatan/
landsvägen och dåvarande Skaravägen. Det var två ryttartorp, det ena
tillhörande Våmbs by, och med all sannolikhet motsvarande Bäckatorp,
det andra tillhörde Brandstorps by. (Se under Bäckatorp ovan). Marken väster om torpen var 1788 en ”Plantere hage til Wåmbs By” som
det står på kartan. Kring bäckdalgången närmast söder om torpen var
inägomark till Våmbs by.
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1800-talets bebyggelse och kulturlandskap
Vad som bl.a. karaktäriserar utvecklingen i bygden i det sena 1800-talets Våmb är dels gårdsutflyttningen från byarna vid laga skiftet, dels
den ökande uppodlingen, dels framväxten av en obesutten bebyggelse
med torpställen och backstugor, dels utvecklingen av kalkindustrin på
Gullhögen och Carlsro.

Den agrara miljön
1800-talets skiftesreformer har i växlande utsträckning inneburit utflyttningar av gårdar från byarna. Våmbs stora by splittrades till stor del. I
Brandstorp skedde också en reglering av gårdarna men bebyggelsemönstret förblev mer samlat. Av stor betydelse var den reglering av kronoparkerna som skedde under 1800-talets första del när socknar och byar ofta
återfick äldre skogsrättigheter och även en hel del mark avsöndrades eller såldes av från kronoparkerna. Både Våmbs och Brandstorps marker
utökades åt nordväst längs Skaravägen. Mycket av byarnas gamla ängar
lades ut till odlingsmark efter storskifte och laga skifte, men ofta tycks
flera högre upp belägna ängsmarker i Våmb fortfarande ha förblivit fodermark även om åkerlyckor togs upp här och var. Nyodlingar gjordes
också i någon mån på gammal utmark upp mot Billingssluttningen. I
Brandstorpsområdet finns idag många inslag av ett välbevarat småskaligt odlingslandskap som präglas av laga skiftets tid, med stenmurar som
inramar åkergärdena. Några spridda grupper av torpställen och backstugor tillkom på gammal utmark längs gamla Skaravägen.

Brandstorp

Figur 17. Laga skifteskarta över Brandstorps
by 1839. Bebyggelsemönstret är fortfarande
samlat, men en av de två norra gårdarna utflyttades efter storskiftet 1793 ner till Skaravägen. Byn har fått nya ägor i väster och ett
långsträckt utmarksskifte upp på Billingens
diabasplatå, uppenbarligen på kronoparkens
gamla mark. Lantmäteristyrelsens arkiv.

1839 upprättades laga skifteskartan över Brandstorp. Det odlingslandskap som därefter tog form framträder mycket tydligt på den drygt 40
år yngre ekonomiska häradskartan som togs fram åren 1877-1882. Bebyggelsemönstret är fortfarande lätt igenkännbart även om gårdsutflyttningar genomfördes vid skiftet. Kvar på den gamla bytomten låg de två
södra, tätt liggande gårdarna. De två norra hade flyttats ut söderut längs
framfartsvägen och placerats nere vid Skövde-Skaravägen. Den ena av
de två norra gårdarna hade dock flyttats ut redan tidigare, sannolikt som
en följd av storskiftet 1793. Ytterligare två hemmansdelar flyttades ut eller nybildades vid laga skiftet och placerades nere vid Skaravägen, men
längre åt väster, vid gränsen av byns gamla inägor. De nya gårdarna hade
erhållit mycket av sina ägor på mark som tidigare bör ha ingått i kronoparken. En separat liten enklav med ett soldattorp och bl.a. ”soldatäng”
låg i skogskanten norr om Brotorp, längre åt nordväst (utanför det aktuella området). Det befintliga ryttartorpet intill Bäckatorp på sydsidan
av Skaravägen tycks ha legat kvar i sitt gamla läge ännu 1839.

Kulturhistorisk förstudie

I stora drag är den gamla inägostrukturen lätt att känna igen även efter laga skiftet även om graden av uppodling ökat. Främst odlades den
bättre ängsmarken upp samt att Heagärdet utvecklades något norrut.
Även de nya ägorna i väster bör ha nyodlats på gammal äng, frånsett
bäckdalgångarna som vetter ner mot Våmbsbäcken i söder och 1880
fortfarande hade prägel av fodermark. Den högre upp belägna ängen
med hasselbackarna fortsatte i stor utsträckning vara lövskogsmark/äng.
Flera idag befintliga odlingsrösen i Heagärdet kan nog kopplas till storskifte/laga skifte liksom även högre upp på åkerlyckor i beteshagen och
gammal äng. Röjningssten lades också upp längs ravinkanterna, något
man fortsätter med under 1900-talet. Långsmala utmarksskiften upp på
Billingens diabaskrön har tillkommit, troligen från kronoparken i tidigt
1800-tal. Nya fägator är markerade på kartan dels från Brandstorps bytomt upp mot bergets utmarker dels från Brandstorp 1:5 i väster. Dessa
fägator kan dock ha gamla anor och kan t.ex. ha gått längs kanten av
de gamla åker- och ängsgärdena utan att ha varit särskilt markerade på
storskifteskartan.
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Figur 18. Den östra vägen ovanför Brandstorp är fortfarande delvis stenmurskantad och
motsvarar fägatan från gårdarna på bytomten
uppmot 1800-talets utmarksskiften på Billingen.

B ä c k a t o r p, Våmb, Keddakärre t
1843 upprättades en laga skifteskarta över Våmb som i likhet med storskifteskartan endast karterar inägomarken. Efter laga skiftet på 1840-talet kvarligger endast ett fåtal gårdar på och intill den gamla bytomten.
Av den häradsekonomiska kartan från 1877-82 framgår tydligt hur graden av uppodling ökat. Kring Skaravägen åt nordväst tycks Våmbs och
Brandstorps marker ha utökats en hel del på kronoparkens tidigare domäner. Kring vägskälet vid Bäckatorp har börjat växa fram en grupp av
enklare bostadsbebyggelse, präglad av backstugor, torp och andra småställen samt några självägande mindre bondgårdar som blivit utflyttade
från Brandstorp och Våmb.
Om man ser till det aktuella området söder om Skaravägen är det ca
1880 till stor del åkermark med inslag av lövskog/äng längs de två bäckdalgångarna. Bäckatorp är angivet som soldattorp. Det södra av ryttartorpen tycks däremot ha ersatts med en backstuga. Strax söder om Bäckatorp ligger Larsegården som flyttades ut från Våmbs by vid laga skiftet
på 1840-talet. Intill Larsegården ligger även en ett mindre bostadshus.
Längre åt söder, på den f.d. svintån, ligger ytterligare en utflyttad hemmansdel av Larsegården samt en backstuga. På Brandstorps ägor norr
om Skaravägen ligger en backstuga mitt emot Bäckatorp och längre åt
väster en utflyttad bondgård från Brandstorps by.
Keddakärret längre åt nordväst ligger i kanten av en långsträckt grupp
av ett ca 25-tal backstugor, torpställen och småjordbruk som följer Skaravägen längs Våmbsbäckens dalgång bort mot Prästtorp i skogsbygden
i nordväst. Detta är gammal utmark på kronoparken som på 1800-talet
delvis kommit i sockenbönders ägo. Det är karaktäristiskt för 1800-talets
Västergötland att den obesuttna bebyggelsen med torp och backstugor

Figur 19. Våmb 30:154 Keddakärret är ursprungligen ett småbruk från sent 1700-tal
på Billingens kronopark. Det timrade parstugeliknande bostadshuset kanske kan härstamma från 1800-talets mitt. Keddakärret är ett
mycket gott exempel på den typiska utkantsbebyggelsen kring gamla Skaravägen.
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Figur 20. Ekonomisk häradskarta upprättad 1877-1882. Kvar på den gamla bytomten i Brandstorp ligger de två södra gårdarna
och söder och sydväst därom gårdar som flyttades ut vid laga skiftet 1839. I stora drag är
den gamla inägostrukturen lätt att känna igen
även efter laga skiftet även om graden av uppodling ökat. Även de nya ägorna i väster bör
ha nyodlats på gammal äng. Den högre upp
belägna ängen med hasselbackarna fortsatte i stor utsträckning vara lövskogsmark/äng.
Bäckatorp är fortfarande soldattorp men det
södra ryttartorpet tycks ha ersatts med en backstuga. Söder om Bäckatorp ligger två Larsegårdar som flyttats ut från Våmbs by vid laga
skiftet på 1840-talet samt ett mindre bostadshus. Norr om Skaravägen ligger en backstuga
och längre västerut en utflyttad bondgård från
Brandstorp. Keddakärret i nordväst ligger i
kanten av en långsträckt grupp av ett ca 25tal småställen som följer Skaravägen bort mot
Prästtorp i skogskanten i nordväst.

ökar kraftigt på gammal utmark, gärna längs landsvägarna och i gamla
marginalområden mellan skogsbygd och odlingsbygd.

En spirande stenindustri i 1800-talets Våmb
Karaktäristisk för västgötsk kalkindustri under 1800- och tidigt 1900-tal
var bl.a. att den var lågteknologisk och småskalig även om effekterna på
sikt kom att bli storskaliga i landskapet. Naturtillgångarna i Billingens
kalk- och skifferlager utnyttjades tidigt. Skövde stadsmuseums dokumentationsprojekt ”Stenrika Skövde” har registrerat 50 anläggningar, inom
nuvarande Skövde kommun, där man bedrivit någon form av brytning,
i huvudsak ur de sedimentära bergarter som ingår i Billingen. In på 1800talet idkades flera småskaliga verksamheter med kalk- och alunskifferbränning samt också stenhuggeri. Ur detta utvecklades stenindustrin i
och med 1900-talet. Som mest sysselsatte den långt över 1000 anställda
vid Skövdes tre stora stenindustrier: Gullhögen/Cementa, Rockwool/
Paroc och Skövde Gasbetong/Durox.
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I Våmb bedrevs kalkframställning genom bränning av kalksten och
alunskiffer i små fältugnar, samt även stenhuggeri i mindre skala, som
bönder och större gårdsägare idkade. Det äldsta kända brottet kan ha
varit på allmänningen Stenbrottet, på Persbergs ägor vid Våmbs by, omnämnt 1760. I Våmb fanns även ett stenbrott kallat Svarta Vågen, vid
Carlsro, som också kan ha varit ett av de äldsta brotten. 1852 fanns
ett kalkstensbrott på Klasborgs egendom. På 1860- och 70-talet ökade
stenutvinningen. Olika företagare fick arrendera socknens gemensamma stenbrott.
Ursprunget till Cementas verksamhet i Våmb får sökas på Gullhögens egendom. På Gullhögen strax öster om Våmbs by fanns redan vid
1800-talets början en småskalig husbehovsdrift med en kalkugn. Jordbruket dominerade dock egendomen fram till 1906 när kalkbränningen
satte fart. Gullhögens kalkbruk låg utanför stadens område till 1952 när
Våmb införlivades med Skövde.
Carlsro kalkbruk i sydöstra Våmb, var ett stadsnära företag även om
området hörde till Våmb. På Carlsro egendom igångsattes kalkbränning
jämte ett stenhuggeri redan på 1800-talet. År 1882 utvecklades driften
till industriell skala och 1884 etablerades firman som Sköfde Mekaniska
Stenhuggeri som kom att bli störst av stenhuggerierna som fanns i Billingen-Falbygdsområdet.

1900-talets samhällsomvandling
1900-talet har avsatt stora spår i och med det gamla agrarsamhällets
fortsatta omvandling i framväxten av det moderna svenska samhället;
med först industrialism och folkhem och sedan postindustrialism och
globalisering. 1900-talets senare del innebar rationaliseringar och specialiseringar av driften och en stor mängd jordbruksenheter har lagts
ned. Kulturlandskapet har ibland påverkats och blivit utslätat av det
industriella jordbrukets bortröjning och hårdodling av äldre tiders lämningar. I Våmb har dock kulturlandskapet, där det 2012 finns kvar i
mer begränsad omfattning, oftast bevarat en hög grad av småskalighet
och mångfald, med lång kontinuitet bakåt i tid, i det nutida odlingslandskapet.
Våmbs stadsnära läge i förhållande till det expansiva Skövde har påverkat utvecklingen i Våmb mycket, 1952 införlivades socknen som en
del av Skövde stad. Under 1900-talet har Våmbs by utvecklats till en
mindre tätort i järnvägens, stenindustrins och privatbilismens spår, numera som en extern stadsdel i Skövde. I södra delen av socknen byggdes den moderna stadsdelen Hentorp ut vid mitten av 1900-talet, på
Våmbs bys gamla södra gärde. Framför allt är det dock stenindustrins
stora expansion som förändrat bygd och landskap i Våmb.
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Kommunikationernas utveckling

Figur 21. Sköfde-Axvalls järnväg var i bruk
1904-1961. Banvallen är av stort kommunikationshistoriskt intresse och ett karaktäristiskt
inslag i kulturmiljön vid Våmbskleven.

Järnvägens tillkomst lade i många avseenden grunden för den nya tiden i Våmb inte minst för stenindustrins utveckling. År 1904 invigdes
Sköfde-Axvalls Järnväg med hållplats vid Våmbskleven. Kalkindustrin
var en pådrivande faktor för stationens tillkomst. Järnvägen var i drift
till 1961. Idag minner framför allt banvallen och den f.d. hållplatsen
om järnvägstrafiken genom Våmb. Befintliga torp och småbruk mellan
Keddakärret och Våmbskleven kompletterades med några mindre bostadshus och verksamhetsbyggnader kring hållplatsen.
1900-talets snabbt framväxande motorisering innebar för Våmb att
den gamla huvudvägen Skövde-Skara byggdes om med ny dragning
troligen på 1930-talet, förbi Våmb och Våmbskleven. Vägen har senare
breddats ytterligare. Mellan järnvägen, gamla Skaravägen och nya Skaravägen söder om stationen framväxte en mindre husgrupp; bl.a. med
plåtverkstad och bildemonteringsverkstad samt några mindre villor.

Den agrara miljön 1900-1960
Under 1900-talets första del fanns en stor mängd bondgårdar av olika
storlek i Våmb, främst som små och medelstora familjejordbruk som
bedrev ett ofta småskaligt blandjordbruk.
Den ekonomiska kartan, ”Grönsaksbladet” kallad karterades 1955-60
och trycktes 1960. Den åskådliggör på ett bra sätt utvecklingen i Våmb
under 1900-talets första hälft. Fortfarande dominerade den agrara miljön
bygden förutom närmast stenindustrierna. Skövde stadsområde växte i
början av 1900-talet ut västerut mot Våmb med Västermalm och senare
med Kullagärdet och Skövdegärdet som mer direkt anknyter till Våmbs
socken. På 1950-talet hade staden börjat växa ut högre upp på Billingssluttningen och närmat sig Skyttesledet och den gamla sockengränsen
där mot Våmb. Längst ner i sydost hade utbyggnaden av Hentorp påbörjats i liten skala för att sedan expandera stort under 1960-talet.
Odlingslandskapet vid Brandstorp var påtagligt litet förändrat
sedan 1880, odlingsintensiteten var ungefär densamma. Den främsta
bebyggelseförändringen var ett en mindre lägenhet, Skogslund, bebyggts
norr om Brandstorp, i anslutning till små åkerlyckor i kanten av de gamla in
ägorna uppe på skifferterrassen. Skogslund tillkom troligen ca 1910-20.
Bebyggelsebilden vid Brandstorp förändrades relativt lite under den
här tidsperioden. Minst fem jordbruksenheter var fortfarande verksamma vid Brandstorp och ytterligare två små bondgårdar fanns söder om
Skaravägen, på Våmbs gamla inägor. I övrigt fanns där några småställen och enstaka egnahem i 1930-talets villastil. T.ex. ersattes backstugan
sydost om Bäckatorp på 1930-talet med ett egnahem i villastil, vilket är
karaktäristiskt för den här tiden. Snett mitt emot Bäckatorp uppfördes
Salemkapellet för baptistförsamlingen 1912.
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S t e n i n d u strins expansion i Våmb
”Grönsaksbladet” från 1960 visar också hur stenindustrin vid Gullhögen
och Carlsro expanderat med industriområden och stora dagbrott. Gullhögens industriområde ligger precis öster om Våmbs by medan Carlsro
ligger i sydöstra Våmb på gränsen mot Skövde.
Storhetstiden för Carlsro kalkbruk inföll från starten 1884 fram till
på 1920-talet. 1917 bildades Skövde Mekaniska Stenhuggeri och Kalkbruks AB. Kalkbruket vid Carlsro knoppade 1943 av Skövde Gasbetong,
sedan 1924 inriktat på gasbetong (blåbetong), kallad Durox, med lokal
kalksten och alunskiffer som råmaterial. Från 1955 till nedläggningen
1970 var företaget verksamt under namnet Durox. Från stenhuggeriet
avknoppades även 1937-38 Rockwool AB med produktion av stenull
från platåbergets diabas. 1986 såldes Rockwool till Partek som 1999 bytte namn till Paroc och numera inte har produktion utan endast kontor
och upplag i Skövde. Carlsro/Rockwools verksamhet berör inte det nu
aktuella området men är av intresse för den historiska bakgrundsbilden
om varför Våmbs socken ser ut som den gör idag.
1906 etablerades kalkframställning på Gullhögen, tidvis även med
stenhuggeri. 1916 bildades AB Gullhögens bruk med August Wingårdh som pådrivande kraft. Ur kalkbruket utvecklades cementindust
rin 1924 med huvudsakligen kalksten som råvara. Förutom cement
tillverkades även kalkstensmjöl och kaliumsulfat som jordförbättringsmedel. 1951 upphörde kalkbruksdriften helt och cementindustrin expanderade stort. 1953 sysselsattes ca 310 personer vid fabriken, som
mest har fler än 400 personer arbetat där. 1973 köpte Cementa in
Gullhögen och 2008 var den en av tre kvarvarande cementfabriker i

Figur 22. Vy mot Cementa över del av det stora norra brottet från utsiktsplatsen vid Brands
torp. Foto: Ulf Larsson, Västergötlands museum, 2009.
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Figur 23. Den ekonomiska kartan, ”Grönsaksbladet”
kallad karterades 1955-60. Den åskådliggör på ett
bra sätt utvecklingen i Våmb under 1900-talets första
hälft, då det fortfarande fanns en stor mängd bondgårdar här, främst små och medelstora familjejordbruk. Odlingslandskapet vid Brandstorp var påtagligt
litet förändrat sedan 1880. Fortfarande dominerade
den agrara miljön bygden förutom närmast stenindustrierna. De syns på var sida av Skaravägen i bildens högerkant. Skövde stadsområde växte i början av
1900-talet ut västerut mot Våmb och på 1950-talet
bredde staden ut sig högre upp mot Billingssluttningen. Längst ner i sydost hade utbyggnaden av Hentorp
påbörjats i liten skala.

Figur 24. Ekonomiska kartan, ”gula kartan” från 1986 visar tydligt den omvandling
som Våmb genomgått under de 25 år som gått
sedan ”grönsaksbladet” producerades 1960.
Brotten har expanderat starkt mot nordväst
och söder på det gamla odlingslandskapets
marker. Flera bondgårdar har försvunnit, flertalet var utflyttade vid laga skiftet från Våmb
och Brandstorp. Söder om Skaravägen är nästan all äldre bebyggelse borta. Staden har vuxit
ut med nya stadsdelen Hentorp och områdena
på Billingesluttningen.
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Sverige. Då arbetade 85 personer där och fabriken tillverkade byggoch murcement samt snabbhårdnande cement och hade en automatisk säckförpackningsanläggning.

Landskapsomvandlingen vid Brandstorp och Våmb
1960-2000-tal – en överblick
Utvecklingen av stenindustrin under 1900-talet har avsatt mycket stora
spår i Våmbs socken, där väldiga dagbrott präglar socknens sydöstra,
mellersta och nordöstra del. Det stora norra dagbrottet som är kopplat till Cementa (Gullhögen) har till stor del tagits upp på kalkstensklevens och skifferterrassernas odlings- och betesmarker. Motsvarande
brott finns även söder om Våmbs by och anknyter till verksamheten vid
Rockwool/Paroc (gamla Carlsro). Det har haft liknande genomslag på
kulturlandskapet och i stort sett all bebyggelse söder om väg 49 (Skaravägen), mellan Klasborgs gård och Våmbs by är borta t.ex. Lillegården
m.fl. Längre söderut finns numera endast den moderna stadsbebyggelsen
i Hentorp i Skövde. På Klasborgs ägor finns numera en golfbana. Längs
Sydbillingens sluttning i sydväst finns en del av de gamla odlingslandskapet bevarat i naturreservatet Klasborgs och Våmbs ängar.
Närmast Våmbs by är det gamla kulturlandskapet starkt förminskat
p.g.a. brotten. Bybebyggelsen med den välkända medeltidskyrkan ligger som på en landbrygga mellan brotten i norr och söder där även väg
49 Skövde-Skara går. Bondgårds- och bostadsbebyggelse har rivits som
en följd av stenbrottens utvidgning. Såväl det stadsnära läget som stenindustrins täktbehov har bidragit till att det idag inte finns så många
agrara bebyggelsemiljöer/byggnadsobjekt med ursprunglig karaktär kvar
i Våmbs socken. Många förhistoriska fornlämningar har borttagits under årens lopp.
Nu planerad täkt avser att expandera norra brottet högre upp mot
Billingen i nordväst, över Brandstorp och bort mot Keddakärret.
Vad gäller det stora norra brottet så tillväxte det kraftigt under 1900talets senare del, vilket framgår av jämförelse mellan ekonomiska kartan,
”grönsaksbladet” från 1960 och ”gula kartan” från1985. Bland annat bröts
då bort ett område mellan Skyttesledet i Skövde och Brandstorp, med
påföljd att den gamla norra sträckningen av Skaravägen in mot Skövde
försvann. Nuvarande vägsträcka från Södra Bergvägen mot Brandstorp
byggdes som en ersättningsväg.
F.d. Brandstorp 1:4 och 1:13 öster om byn med bostadsbebyggelse
från 1800- och tidigt 1900-tal revs under den tidsperioden jämte ytterligare sex bostadshus vid Rosenbacken. Brottets utvidgning slukade även
en stor del av Brandstorps gamla östra inägor med bl.a. hela Storängen
och större delen av Kullagärdet. Under tidsperioden försvann även f.d.
Brandstorp 1:26, en av de utflyttade gårdarna vid Brandstorps bytomt,
med en funkisvilla från 1930-talet och äldre gårdsbyggnader. Vid Skatte-
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gården närmast norr om Våmbs by revs även Våmbs f.d. folkskolebyggnader från 1900-talets början.
På 1990- och 2000-talet har ett tiotal bebyggda fastigheter försvunnit
kring Brandstorp, varav nio ligger inom det nu aktuella undersökningsområdet och två i det område som utvidgades 2001. Av de fyra återstående gårdarna vid Brandstorps gamla bytomt har f.d. Brandstorp 1:6
och 1:28 samt 1:8 (utom ladugården) rivits, huvudsakligen med byggnader från ca sent 1800- tidigt 1900-tal. Kvar står endast en gård (f.d.
Brandstorp 1:7) och en ladugård (f.d. 1:8).
Figur 25. Sydväst om dagens Brandstorp minner ödetomternas fruktträd om de bondgårdar
som rivits på senare år.

Figur 26. Våmb 30:133/F.d. Brandstorp 1:7
är idag den enda kvarvarande gården jämte
ladugården på f.d. Brandstorp 1:8. Man upplever bybebyggelsen idag som en enda samlad,
genuin jordbruksenhet. Vy åt nordväst från
mötet gamla/nya vägen.

Figur 27. Vy från utsiktsplatsen vid brottkanten
vid Brandstorp över norra brottet.

Under samma tidsperiod försvann även de utflyttade gårdarna i väster vid Skaravägen, f.d. Brandstorp 1:5 och Brandstorp 1:12 Lugnet,
båda med gårdsbyggnader från tiden 1850-1900. F.d. Brandstorp 1:15
Salemkapellet från 1912 är också borta. Enda återstående bebyggelsen
här inom undersökningsområdet är Bäckatorp 1:2 samt Keddakärret i
väster. På sydsidan av Skaravägen är Våmb 20:1 Larsegården och Våmb
3:20, som också var ett mindre ställe med äldre agrar bebyggelse, rivna. I sluttningen ovanför Brandstorp försvann Skogslund, Brandstorp
1:28, från 1900-talets början, under perioden. Närmare Keddakärret låg
Brandstorp 1:14 med ett mindre bostadshus.
Vid ett av de f.d. ryttartorpen stod f.d. Brandstorp 1:24 där 1800talets backstuga ersattes med ett bostadshus i villastil 1936-37. Detta
revs troligen i samband med brottutvidgningen vid 2000-talets början,
i likhet med Våmb 9:37 Larsegården som låg längre ner på Våmbs f.d.
svintå. Gården hade en liten manbyggnad från 1875 och ladugård från
1912, enligt Sveriges Bebyggelse.
Den södra vägsträckningen av gamla Skaravägen som vid Bäckatorp
går ner mot Våmb blev bortsprängd efter 2001 på sträckan över den f.d.
svintån. Vägen syns som hålväg, lokalt kallad Kyrkvägen, vid Bäckatorp
(fast fornlämning).

Kulturhistorisk förstudie
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Det aktuella området 2012
Översiktlig beskrivning/kulturmiljökaraktärisering
B r a n d s t o rp
Det aktuella området omfattar i Brandstorp bytomten och kvarvarande
västra, norra och sydvästra delen av de ursprungliga inägorna samt de
inägor i väster som tillkom på 1800-talet. Idag avgränsas Brandstorpsmiljön i öster av den på 1970-80-talet nybyggda vägen som går nära
Norra brottets västra sida, i sydost hakar den på den gamla Skaravägen i
dess kvarvarande del. Öster om vägen vid Brandstorp finns p-plats med
utsiktsplats över Norra brottet.
Brandstorp ligger i en markant västsluttning som den strida Hållsdammsbäcken skurit ur kalkstenskleven. Bytomten ligger i ett för kambrosilurbygden typiskt ”nerhasat” läge med den gamla åkermarken i ett
högre beläget terrängläge på kleven. Den delvis allé- och stenmurskantade framfartsvägen från söder är den gamla bygatan. Den är även en
f.d. fägata i likhet med korsande brukningsvägar upp mot Heagärdet
i väster och upp mot gamla Beteshagen samt utmarken på Billingen i
nordost. Fortfarande ligger öppen f.d. åkermark på det kulliga Heagärdet som i väster övergår i mer hävdad odlingsmark på 1800-talets inägor. Upp mot sluttningen vidtar delvis förbuskade och delvis lundartade
ädellövskogsmarker som högre upp övergår i bland- och barrskog kring
bäckens övre lopp.
På gamla brukningsvägar och fägator går idag vandringsleder och
motionsspår. Området är välfrekventerat av motionärer.

Figur 29. Nya vägen som tillkom mellan 1960
och 1985 går nära brottkanten och passerar
över den gamla bytomten östliga del.

Figur 28. Mellan nya vägen och brottkanten
står Brandstorps brevlåda kvar.

Figur 30. Vy från nya vägen i nordost över byn
med den gräsbevuxna obebyggda norra delen
av den medeltida bytomten i förgrunden.

Figur 31. Framfartsvägen där den murkantade mangården med höga lövträd ger karaktär
jämte den lilla faluröda ekonomigården från
1900-talet.
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Den gamla bytomtens norra del
där de norra gårdarna låg fram
till laga skiftet är idag främst en
gräsbevuxen öppen yta. Nere i
Kvarnängen finns två bäckfåror
på ett ställe i bäcken som skulle
kunna indikera att där funnits
en kvarn, även om några byggnadslämningar inte observerades
vid en snabb okulär besiktning.
Figur 33. Våmb 30:133/F.d. Brandstorp 1:7.
Figur 32. Våmb 30:133/F.d. Brandstorp 1:7
Söder
om byn minner övervuxHönshuset från 1900-talet är en välbevarad
är en mycket väl sammanhållen gårdsmiljö
na ödetomter med fruktträd om
med stenmursavgränsad separat mangård med och mycket karaktäristisk byggnad i gårds1800-talets utflyttade numera
en gammal trädgård kring manbyggnaden från miljön.
1880-talet.
rivna gårdar.
F.d. Brandstorp 1:7 (idag Våmb 30:133) är idag den enda kvarvarande
gården jämte ladugården på f.d. Brandstorp 1:8. Detta var de två södra
gårdarna i byn på storskifteskartan 1793, gårdarnas byggnader låg då
mycket tätt ihop. Troligen är det ett arv från detta som gör att ladugården på f.d. 1:8 ligger så nära invid f.d. 1:7. Man upplever bebyggelsen
som en enda samlad, genuin jordbruksenhet. F.d. Brandstorp 1:7 är en
mycket väl sammanhållen gårdsmiljö med stenmursavgränsad separat
mangård med en fin gammal trädgård kring manbyggnaden, en särskild
ekonomigård kring framfartsvägen och smedja/brygghus vid bäcken.
Gårdens ladugård från 1895 låg i norr men är nu borta. Grundstenar
syns efter ladugård och ytterligare uthus nära bäcken.
Figur 34. Fortfarande finns många äldre
Mangården med bl.a. en vällagd stenmur, höga lövträd, fruktträdgård,
strukturer kvar i kulturlandskapet vid Brands
torp. Byns framfartsväg går i samma sträckbärbuskar och gammaldags perennrabatter inramar en manbyggnad, med

ning som på 1700-talet. F.d. 1:7 och 1:8 var
de två södra gårdarna i byn på storskifteskartan 1793, gårdarnas byggnader låg då mycket
tätt samlade. Kanske är det arvet därifrån som
gör att ekonomibyggnaderna fortfarande står
nära ihop, även om dagens byggnader är från
1900-talet.

Figur 35. Nere vid bäcken står en faluröd timrad smedja/brygghus från sent 1800-tal. Huset
är en karaktärsfull byggnad vid den strömmande bäcken och har i sen tid fått en liten veranda
utbyggd.
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Figur 36. Våmb 30:135/F.d. Brandstorp 1:8.
Nuvarande stora ladugård i trä och betong är
karaktäristisk för 1930-40-talets ladugårdar.
Den rivna mangårdsbebyggelsen som hörde
till 1:8 låg på den nuvarande vägens andra
sida.

fem- eller sexdelad planform, uppfört på 1880-talet, enligt Sveriges Bebyggelse. Den ursprungliga karaktären är väl bibehållen med fasad av
gulmålad locklistpanel under tegeltak samt från början av 1900-talet en
frontespis och en med balkong överbyggd glasveranda. Manbyggnaden
har moderniserats något under 1900-talets senare del.
Ekonomigården omfattar bebyggelse från 1900-talets mitt; en faluröd länga med bodar och ett välbevarat hönshus samt ett gårdskontor
och fristående yngre garage. Vidare finns ett förfallet dass med toppigt tak. Nere vid bäcken står en mycket väl bibehållen faluröd timrad
smedja/brygghus från sent 1800-tal på hög stensockel med småspröj-

Figur 37. De gamla inägorna närmast gården har delvis bevarat en äldre karaktär med
strukturer som kan ha rötter i medeltid eller
vikingatid, delvis överlagrat av det välbevarade stenmursindelade skifteslandskapet från
1700-1800-tal.
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Figur 38. I det välbevarade kulturlandskapet kring Brandstorp finns en stark förhistorisk
förankring. Raä 12 är en av de karaktäristiska
stensättningar (gravar) som präglar kulturmiljön kring byn och längs Gamla Skaravägen.

sade fönster, dekorativa foder och tegeltak. Intill finns en förfallen bod.
Vid fägatan mot Heagärdet i väster finns en husgrund i sammanhang
med stengärdesgården.
Efter laga skiftet kom gården till stor del att få sina ägor på Heagärdet och Gårdshagen som gränsar mot gårdsläget.
F.d. Brandstorp 1:8 (Våmb 30:135). Nuvarande stora ladugård i trä
och betong har en relativt hög skullöverbyggnad över fähus och stall, den
uppfördes 1934 enligt Sveriges Bebyggelse. Den rivna mangårdsbebyggelsen som hörde till 1:8 låg på den nuvarande vägens andra sida.
Brandstorps bytomt omges av ett mycket karaktäristiskt kulturlandskap för platåbergsbygden. Här kännetecknas Nordbillingssluttningen
av branta stigningar upp mellan kalkstensklevar och skifferterrasser som

Figur 39. Det gamla ängsgärdet Gårdshagen
omger bäcken. Ursprunget som äng är till stor
del fortfarande lätt att uppfatta.
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här och var överlagras av mjukt
modellerade kullar och sänkor, genomskurna av bäckens delvis djupa ravin med små forsar och fall,
med kalksten och skiffrar i dagen,
kantad av yppig växtlighet med
stora inslag av ädellövskog. Det
är särpräglade och ofta mycket
vackra och tilltalande natur- och
kulturvärden som samspelar i hel- Figur 40. Västra vägen ovanför Skogslund är
hetsupplevelsen.
numera en del av vandringsled och motionsspår,
Överhuvudtaget är 1800-talets men hör samman med fägatorna från 1800-taofta stenmursindelade laga skif- lets utskiftade bondgårdar vid Brandstorp
teslandskap vid Brandstorp tydligt upplevelsemäsigt, väl sammanhållet och välbevarat. Det gäller både
Brandstorps gamla inägor och 1800-talets inägor i väster. Här framträder också mycket tydliga äldre strukturer. I väster finns förekomst av
förhistoriska gravar (Raä Våmb 12 och 53), med all sannolikhet förekommer förhistoriska fornlämningar även uppe i byns gamla inägor. I
väster finns också gott om odlingsrösen, eventuellt främst från storskifte/laga skifte liksom ett par välbevarade fägator mellan stenmurar upp
mot bergsplatåns utmarker. Viss bortröjning av stenmurar i laga skifteslandskapet i väster har gjorts i senare tid, men helheten är ändå mycket
god. En fägata, som ovanför Gamla Skaravägen är mycket välbevarad
mellan stenmurar, sträcker sig ända nerifrån den f.d. järnvägen upp mot
Skogslund. Om Skogslund från 1900-talets början minner idag främst
stenmurar, grindstolpar, husgrunder och fruktträd.
De gamla inägorna närmast gården har delvis bevarat en äldre karaktär med strukturer som kan ha rötter i medeltid eller vikingatid, del-
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Figur 41. I Kvarnängen vid gården delas den
strida bäckens fåra i två grenar som sedan går
ihop. Eventuellt är detta en gammal kvarnplats.

Figur 42. Om Skogslund från tidigt 1900-tal
minner numera främst grindstolpar, grundstenar och fruktträd.

Figur 43. Vid fägatan mot Heagärdet precis
väster om gården finns en husgrund av okänt
ursprung i sammanhang med stengärdesgården.
Figur 44. Vad som är påtagligt i Brandstorp är
att en äldre ängskaraktär fortfarande är upplevelsemässig här och var, t.ex. i nordöstra delen
av Heagärdet där endast mindre odlingar gjordes på 1800-talet. Där tycks även på 1700-talet ha funnits kvar en gammal ängsprägel Hasselbackarna är karaktäristiska även idag.
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Figur 47. I Heagärdet finns gott om stenmurar
och röjningssten, sannolikt från laga skiftets tid
på 1830-40-talet.

Figur 45 och 46. Bäckatorp ligger på ursprunglig plats och bostadshuset bör motsvara
det som fanns till soldattorpet på 1880-talet.
Exteriören är välbevarad sedan sent 1800-tal,
en liten matkällare och en liten utbyggnad har
tillkommit på baksidan. Från ca 1930-50 är
ett brygghus/hönshus/garage i trä och murad
cementsten. En separat jordgrävd källare med
kalkstensfront är senare pågjuten. Intill tomten finns den hålväg (fast fornlämning) som
är en rest av gamla Skaravägens södra sträckning mot Skövde.

vis överlagrat av det vid gården mycket välbevarade skifteslandskapet
från 1700-1800-tal. De bevarade f.d. fägatorna, partiellt fortfarande
mellan stenmurar, förstärker detta goda helhetsintryck. T.ex. passerar
en vid f.d. 1:7 och går västerut bort mot Heagärdet, en går mer norrut
upp mot den gamla Beteshagen och vidare upp mot utmarken uppe på
Billingen. Åtminstone några av de f.d. fägatorna härstammar från den
oskiftade byns vägsystem och kan på så vis ha hög ålder. Tydligt förankrade i den gamla bystrukturen är framför allt åkergärdet Heagärdet
på kullarna närmast väster ovanför gården och de gamla ängsgärdena
Gårdshagen, i bäckravinen i sydväst, samt Kvarnängen närmast norr
om gården. Den mer lundartade ädellövskogskaraktären kännetecknar
t.ex. norra delen av Heagärdet och delar av Gårdshagen, även om där
också delvis är förbuskat.
Heagärdet har stensättningar som är förhistoriska gravar (Raä 7 och
Raä 51). Där finns också gott om odlingsrösen troligen från 1700-1800tal och uppe i den norra utkanten längre upp i sluttningen finns ett
större område med röjningsrösen och terrasser samt en hålväg (Raä 52).
Heagärdet är genomgående mestadels småskaligt röjt i likhet med Kvarn
ängen. Gårdshagen tycks endast delvis vara odlingspåverkad.
Idag är sluttningarna längre upp skogsbevuxna, längst upp med barrskog i form av högvuxna granar eller furor. I de övre sluttningarna kring
bäcken märks både beskogning och förbuskning tydligt och här har förr
varit betydligt öppnare. Vanligt är en blandskog med stora inslag av löv,
här och var med ofta lundartade ädellövskogsinslag, vilket helt dominerar
i nedre sluttningarna där ängsprägeln i bl.a. hasselbackarna är tydlig.
Vad som är påtagligt i Brandstorp är att en äldre ängskaraktär fortfarande är upplevelsemässig här och var, t.ex. i nordöstra delen av Heagärdet där endast mindre odlingar gjordes på 1800-talet. T.ex. inslaget
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av hassel som finns i backarna kring Brandstorp förstärker detta goda
intryck. Men genomslag av annan f.d. lövängsprägel tycks också förekomma trots igenväxning. Det finns också inslag av platåer i goda sydoch västsluttningar som varit solbelysta och lämpade för tidig bosättning
t.ex. högt upp i Heagärdet och ovanför Skogslund (se fig.1) sistnämnda
indikerar även förekomst av tidigare ej kända förhistoriska gravar vid
okulär besiktning. Överhuvudtaget är det inte svårt att uppfatta området som att inägorna längre tillbaka i tiden varit starkt ängsdominerade,
men att åkern ganska tidigt kommit att utökas i den befintliga ängen
såsom fallet kan ha varit i tresädesbyar som Brandstorp.
Gårdshagen som delvis även har en mer sidlänt karaktär kring bäcken
har bl.a. stensträng som eventuellt kan stå för den äldre ängsgärdesavgränsningen där. Namnet indikerar dessutom möjligen ett äldre d.v.s.
förhistoriskt/medeltida tomtläge för Brandstorp.
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Figur 48. Vy från Bäckatorp ner mot den f.d.
svintån där brottkanten numera är nära i söder.

Bäckatorp
Bäckatorp vid Hållsdammsbäcken har varit centralt beläget i och med
läget i det f.d. vägskälet i den kil som bildades av gamla Skaravägen och
de två vägarna in mot Skövde, varav den ena gick via Brandstorp och
Skyttesledet och den andra gick ner via Våmbs by. Dagens Bäckatorp,
som 2012 är den enda kvarvarande bebyggelsen här, var fortfarande
soldattorp omkring 1880 och är ättling till det ena av de två ryttartorp
som fanns här på 1600- och 1700-talet.
På båda sidor av gamla Skaravägen vid dagens Bäckatorp syns ödetomterna efter de rivna f.d. småbruken, missionshuset och bondgårdarna.
Om ställena som legat här tills ganska nyligen vittnar nu främst fruktträd och grundstenar. Småskalig jordbruksmark på Brandstorps ägor
avgränsar ödetomterna i norr, kring Bäckatorp på sydsidan av vägen är
det ohävdad gräsmark, träddungar, åkermark och det stora dagbrottet.
Dagbrottet täcker numera den f.d. svintån längre ner i söder och når upp
mot Larsegårdens gamla tomtplats strax sydväst om Bäckatorp.
På gamla Skaravägens sydsida, väster om Bäckatorp bort till i höjd
med Keddakärret är främst mark som kom till Våmbs by från kronoparken i tidigt 1800-tal. Idag är här främst åker eller öppen gräsmark samt
lövskog kring den lilla bäckfåra som här rinner ner från berget. Nerifrån banvallen kommer en liten f.d. fägata som efter laga skiftet förband
Brandstorp 1:5 med betesmarken vid Skogslund uppe i sluttningen.
Bäckatorp 1:2 idag kännetecknas av ett f.d. småbruk med äldre bostadshus med tillhörande hönshus/brygghus och en jordkällare. Ladugården
finns inte kvar. Bostadshuset bör motsvara det som fanns till soldattorpet på 1880-talet. Det är en liten enkelstuga med bakåt utbyggt kök.
Exteriören är välbevarad sedan sent 1800-tal, främst en liten matkällare och ytterligare en liten utbyggnad har tillkommit på baksidan och
någon mindre modernisering på 1950-talet. Enligt Sveriges Bebyggelse

Figur 49. Larsegårdens gamla tomtplats strax
söder om Bäckatorp. Grundstenar, igenvuxna
täppor och ett litet växthus minner om den på
2000-talet rivna gårdsbebyggelsen.
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Figur 50. Keddakärrets faluröda småbruksbebyggelse och det småskaliga kulturlandskapet
ger Gamla Skaravägen stark karaktär och historisk förankring som en av våra välbevarade
gamla huvudvägar i Skaraborg.

byggdes huset ca 1880, men det ger dock intryck av att ha en äldre
stomme och kan istället ha blivit tillbyggt och upprustat på 1880-talet. Från ca 1930-50 är ett brygghus/hönshus/garage i trä och murad
cementsten. En separat jordgrävd källare med kalkstensfront är senare
pågjuten. Husen som ligger precis vid vägen inramas av en liten trädgård med fruktträd och blomstertäppa. Intill tomten finns den hålväg
(fast fornlämning) som är en rest av gamla Skaravägens södra sträckning
mot Våmb och Skövde.

Keddakärret
Keddakärret, som avslutar det aktuella området i väster, inleder numera
den sammanhängande småskaliga äldre husgrupp med f.d. torp och småställen som följer gamla Skaravägen bort mot den f.d. järnvägshållplatsen och vidare längs gamla vägen in i skogen västerut. Tidigare fortsatte
husgruppen även österut förbi Bäckatorp bort till Brandstorp.
Tomten omges närmast av träddungar och småskalig jordbruksmark i
norr och väster. På andra, södra sidan gamla Skaravägen ligger ett äldre men
moderniserat bostadshus som ligger utanför det aktuella området. Längre
åt nordväst, utanför området, ligger Brotorp med en husgrupp med några
både äldre och yngre bostadshus. I likhet med Keddakärret har även Brotorp etablerats som ett torp/småbruk på den tidigare kronoparken. Keddakärret noteras i jordeboken första gången 1795 som en äng skatte.
Våmb 30:154 Keddakärret karaktäriseras idag av ett f.d. småbruk med
äldre bostadshus med tillhörande yngre bodar och garage och dass. Ladugården finns inte kvar. Det faluröda panelade timrade bostadshuset har enkupigt
taktegel och har en parstugeliknande karaktär med liten bakre utbyggnad.
Som huset ser ut idag kan det eventuellt vara från ca 1850, förhöjt och till-
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byggt med öppen veranda i början av 1900-talet och har delvis fått yngre
fönster. En liten bodlänga med pulpettak inrymmer bodar och dass.

G a m l a S k aravägen
Vägen är en hel och sammanhållen kulturmiljö och här redogörs för
hela vägstråket Våmbskleven-Brandstorp även om den västra delen med
Våmbskleven ligger utanför undersökningsområdet.
Våmb har legat centralt i anslutning till det gamla väst-östliga färdstråket mellan Vänern och Vättern. Flera hålvägar för in i passet genom
Billingen och indikerar den betydelse färdleden bör ha haft redan i förhistorisk tid. Vid en arkeologisk undersökning på Våmbs bys f.d. svintå
2001 påträffades en förhistorisk boplats (Våmb 59), som ligger i direkt
anslutning till gamla Skaravägens södra sträckning ner mot Våmb och
Skövde, vilket förankrar vägen i järnåldern. Skara kom att stå i fokus
under medeltiden både för när- och fjärrtrafik och pilgrimsstråket mot
Skara berörde även S:ta Elins grav i Skövde kyrka vilket ytterligare kan
antas ha stärkt ledens betydelse. Stråket Lidköping-Skara-Skövde är även
i vår tid en huvudled i denna del av Västergötland.
Skaravägens äldre sträckning gick från Varnhem via Skarke och Hålltorp upp mot Ljungstorp på Billingens västsluttning, vidare upp genom
passet mot Prästtorp och Våmbskleven på skogen i Våmbs socken och
därifrån vidare mot Bäckatorp. Där delade den sig sedan i två sträckningar mot Skövde. Den norra grenen gick rakt fram vid Bäckatorp och fortsatte via Brandstorp och Skyttesledet ner mot Skövde. Den södra grenen
gick vid Bäckatorp ner mot sydost via Våmbs by sedan mot nordost och
mötte sedan den norra grenen och förenades med denna strax sydväst
om Skövde stadsgräns. På storskifteskartan över Våmbs by 1788 kan ses
hur södra vägen kommer från Skövde österifrån genom inägorna fram
mot byn. Den viker sedan av mot nordväst upp genom inägorna, över
svintån, upp mot Bäckatorp. Södra grenen behöll sin sträckning genom
Våmb fortfarande ca 1880 men någon gång under 1900-talets första del
upphörde man använda sträckan Bäckatorp-Larsegården som blev en
hålväg. Södra vägen i övrigt dalade i betydelse och blev en brukningsväg,
den norra grenen blev vägens fortsättning. Eventuellt under 1800-talet
hade även uppstått en ännu sydligare gren som gick i stora drag som
Skaravägens nya sträckning som troligen byggdes på 1930-talet.
Mellan 1960 och 1985 bortgrävdes nästan hela norra vägen Brandstorp-Skövde när norra brottet utvidgades. Den f.d. södra vägen grävdes
bort över Våmbs svintå när brottet utvidgades 2001. Vägen finns kvar
på en sträcka genom Våmbs by och precis nordväst därom.
Sträckan mellan Brandstorp och Våmbskleven har före 1800-talet dels
karaktäriserats av Brandstorps bybebyggelse, dels av Bäckatorps soldattorp, dels av torp och småbruk i skogskanten på kronoparken Billingen.
Under 1800-talet utvecklades en mycket typisk tät utkantsbebyggelse av
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Figur 51. I nuläget är detta den enda delen
av Gamla Skaravägen kring Billingen som går
i närkontakt med befintliga förhistoriska gravar i det äldre odlingslandskapet. Vägen ingår
också i det äldre fägatusystem kring Billingen
som är särskilt viktigt att bevara.

småställen och backstugor kring Våmbskleven, tillkomsten av järnvägen
och hållplatsen 1904 skapade en liten knutpunkt där.
Mellan Brandstorp och Bäckatorp uppstod en husgrupp kring vägskälet av utflyttade gårdar från Brandstorp och Våmb, några backstugor och
andra småställen. Nästan alla byggnader i husgruppen där har rivits på
senare år, sannolikt inför den planerade utvidgningen av stentäkten.
Närmast Brandstorp idag präglas vägen dels av närheten till brottkanten och angöringen till den nya vägdragningen, dels av framfartsväg
och kvarvarande gårdsbebyggelse vid Brandstorps by, dels av ohävdade
ödetomter nära vägen.
Som vägsträckning betraktad är Gamla Skaravägen mest välbevarad
mellan Bäckatorp och Keddakärret, där den inramas av breda stenmurar
och dessutom löper genom ett väl bibehållet småskaligt kulturlandskap
med förhistoriska fornlämningar i närkontakt med vägen. Den är en typisk gammal landsväg som även använts som fägata. Fornlämningarna
omfattar dels en rund stensättning som kan vara från förromersk järn-
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ålder, dels en trolig sådan stensättning. Det f.d. soldattorpet Bäckatorp
1:2 som ligger vid det f.d. vägskälet med en hålvägsrest (fornlämning)
ger också vägen en påtagligt ålderdomlig karaktär.
Bäckatorp 1:2 och Våmb 30:154 Keddakärret är idag de mest välbevarade äldre småställena med tidstypisk 1800-talsbebyggelse längs vägen och är av stor betydelse för kulturmiljöns karaktär. Äldre bebyggelse
finns även på t.ex. Våmb 30:186 söder om Keddakärret, med ett parstugeliknande bostadshus, dock mer moderniserat på senare år. (Ligger
utanför aktuellt område).
Mellan Keddakärret och övergången av den f.d. järnvägen har vägen
uteslutande kvar enkelsidiga murar och är troligen något breddad. (Är
utanför undersökningsområdet). Här inramar den kvarvarande småskaliga bebyggelsen vägen och ger den dess genuina karaktär av gammal
färdväg. Främst tre bostadshus från sent 1800- eller tidigt 1900-tal vid
Våmbsklevens hållplats har kvar mer av ursprunglig karaktär och är viktiga delar av kulturmiljön: Våmb S:6 och Våmb 30:191 som båda ligger
vid hållplats korsningen väg/järnväg samt Våmb 30:194 som är ett vitputsat litet bostadshus från 1905. Korsningen mellan väg och f.d. järnväg
vid Våmbskleven är ett mycket karaktärsfullt inslag i kulturmiljön.
Banvallen för Sköfde-Axvalls järnväg från 1904 besitter stora kulturvärden och är starkt karaktärsskapande i kulturmiljön kring vägen. Den
används nu som gång/cykelväg. Banvallen ligger precis utanför undersökningsområdet i söder.

Kulturmiljön - kulturvärden
och synpunkter
Aspekter på dokumentationsåtgärder och arkeologisk undersökning
kommer mer i fokus än eventuella bevarandesynpunkter i den här utredningen. Emellertid finns här också så stora kulturvärden att det även
är motiverat att lyfta frågan om bevarandeaspekter för en del av området (se Gamla Skaravägen nedan).

Gamla Skaravägen
Gamla Skara/Skövdevägen som löper i områdets södra del är en av Skaraborgs viktigaste gamla färdleder, den har förhistorisk förankring och är
av mycket stort kommunikationshistoriskt intresse. Museets nyligen avslutade kulturmiljöutredning i Varnhem har identifierat välbevarade äldre
vägmiljöer längs Skaravägen på andra sidan Billingen. Det gör även den
aktuella vägsträckningen mycket intressant ur kulturhistorisk synpunkt.
Det är en av våra få kvarvarande gamla huvudvägar kring platåbergen
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Figur 52. Gamla Skaravägen omges av en typisk småskalig bebyggelse med flera välbevarade byggnader, karaktäristisk både för 1800talets utkantsmiljöer och små knutpunkter
vid järnvägen. Till höger, Våmb 30:194 vid
Våmbskleven med bostadshus från 1905 (utanför området).

Figur 53. Det gamla soldattorpet Bäckatorp
och de bevarade stenmurarna tillför Gamla
Skaravägen särskilda kulturvärden.

vars dragning lätt kan förankras i förhistorisk tid på grund av fornlämningarna. Vägen hör samman med den likaledes mycket värdefulla vägsträckan Varnhem-Skarke-Hålltorp-Ljungstorp i Skara kommun.
- Vägsträckan har en ovanligt stark historisk kontinuitet:
--I nuläget är detta den enda delen av gamla Skaravägen kring Billingen
som går i närkontakt med befintliga förhistoriska gravar i det äldre odlingslandskapet.
-- Den aktuella vägsträckan har en ytterligare historisk dimension eftersom vägen lokalt förbinder agrarsamhällets gamla knutpunkt (soldattorpet) med industrialismens knutpunkt (järnvägens hållplats).
-- Här finns en typisk småskalig bebyggelse med flera välbevarade byggnader, karaktäristisk både för 1800-talets utkantsmiljöer och små knutpunkter vid järnvägen. Den ålderdomliga bebyggelsen på BäckatorpKeddakärret förstärker vägens kulturvärden ytterligare.
- Vägen ingår i de välbevarade fägatusystemen kring Billingen som är
särskilt viktiga att bevara.
- Mot bakgrund av ovanstående besitter den gamla Skaravägen med
närmaste omgivning så höga kulturvärden att det är angeläget att ställa
frågan om den skulle kunna bevaras och undantas från det planerade
täktområdet. Det avser primärt områdets sydligaste del med vägsträckan
Bäckatorp-Keddakärret-Våmbskleven (sistnämnda ingår inte i undersökningsområdet), samt anslutande kulturlandskap med de två fornlämningarna Raä 12 och 53 i laga skiftets odlingslandskap med stenmurar
och fägata. Byggnaderna på Bäckatorp och Keddakärret tillför viktiga
kulturvärden.
Särskilt bör uppmärksammas att det efter 1900-talets landskapsförändring i Våmb inte finns många kvar av de karaktäristiska stensättningar som präglat trakten. Stensättningarna förankrar såväl socknen som
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Skaraborg i den centralbygd som fanns kring Sydbillingen i århundradena kring Kristi födelse. Mot den bakgrunden är det särskilt viktigt att
kvarvarande stensättningar såsom Raä 12 och Raä 53 bevaras på plats i
kulturlandskapet som en fortsatt upplevelsemässig del av kulturmiljön
i Våmb/Skövde.
Banvallen från 1904 för den f.d. Sköfde-Axvalls järnväg är av mycket
stort kulturhistoriskt värde, den är kommunikationshistoriskt betydelsefull och är överhuvudtaget väl bibehållen. Den bör generellt bevaras.
(Ligger precis utanför undersökningsområdet i sydväst).

Bäckatorp och Keddakärret
Bäckatorp och Keddakärret har båda välbevarade byggnader som ger
en god bild av torp- och småbruksbebyggelse från 1800-talets senare
del, karaktäristisk för platåbergssluttningen.
- Båda hör till det lilla fåtal kvarvarande välbevarade agrara små bebyggelsemiljöerna i Våmbs socken.
- Bäckatorp har ett särskilt intresse som ett befintligt f.d. soldattorp i ursprungligt läge i kulturlandskapet vilket återspeglar det gamla oskiftade
agrarsamhällets förhållanden. Detta är av stort kulturhistoriskt intresse,
eftersom annars ofta även soldattorpen flyttades ut till nya lägen vid
laga skiftet. Lämningar finns sannolikt efter de två ryttartorpen med
ursprung från 1600-talet.
- Mot bakgrund av ovanstående är Bäckatorp och Keddakärret av stort
kulturhistoriskt värde. Framför allt är de en viktig del i den mycket värdefulla kulturmiljön längs gamla Skaravägen.

Figur 54. Den nerskurna banvallen från
1904 nära Våmbskleven ger stora upplevelsemässiga landskaps- och kulturmiljövärden till
dagens vandrare och cyklister. (Ligger precis
utanför undersökningsområdet).

Figur 55. Banvallen till f.d. Sköfde-Axvalls
järnväg från 1904 är starkt karaktärsskapande i kulturmiljön.Våmb 30:186 med ett moderniserat äldre bostadshus ligger precis utanför undersökningsområdet.

Figur 56. Det ursprungliga gårdsläget på den
sannolikt medeltida bytomten i Brandstorp
ger stor historisk kontinuitet till dagens 1800och 1900-talsbebyggelse. Våmb 30:133/F.d.
Brandstorp 1:7 är en väl sammanhållen gårdsmiljö från sent 1800- och 1900-tal, starkt
präglad av manbyggnaden från 1880-talet.
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Figur 57. Ett välbevarat stenmursindelat odlingslandskap från laga skiftets tid på 183040-talet kännetecknar de inägor i väster som
byn förvärvade i tidigt 1800-tal.

Brandstorp
Brandstorp har mycket stora kulturvärden som är förknippade med
kulturlandskapet och byn som helhet:
- Byn har ett mycket karaktäristiskt kulturlandskap för platåbergsbygden.
- De bevarade vägsystemen med de f.d. fägatorna förstärker detta goda
helhetsintryck
- Bytomt, äldre bebyggelsestrukturer och vägnät återspeglar troligen
medeltida eller äldre förhållanden. Det ursprungliga gårdsläget på
den sannolikt medeltida bytomten ger stor historisk kontinuitet och
förankring till dagens 1800- och 1900-talsbebyggelse
- Även de gamla inägorna närmast gården har delvis bevarat en äldre
karaktär med strukturer som kan ha rötter i medeltid eller vikingatid,
delvis överlagrat av det vid gården mycket välbevarade skifteslandskapet från 1700-1800-tal. Även en äldre ängskaraktär är fortfarande
upplevelsemässig på flera håll, t.ex. i nordöstra delen av Heagärdet.
- Överhuvudtaget är 1800-talets ofta stenmursindelade laga skifteslandskap vid Brandstorp tydligt upplevelsemässigt, väl sammanhållet och
välbevarat. Det gäller både Brandstorps gamla inägor och 1800-talets
inägor i väster. Här finns även gott om röjningsrösen och stenmurar.
- F.d. Brandstorp 1:7 är en väl sammanhållen gårdsmiljö från sent 1800och 1900-tal med stenmursavgränsad mangård med en fin gammal
trädgård kring manbyggnad från 1880-talet, en särskild ekonomigård
kring framfartsvägen och smedja/brygghus vid bäcken. Tillsammans
med ladugården på 1:8 upplever man gården som en enda agrar bebyggelsemiljö med genuin karaktär av mindre bondgård.

Kulturhistorisk förstudie

- Flera kända förhistoriska fornlämningar (gravar) finns som förankrar
kulturlandskapet i järnåldern. Här finns sannolikt fler ännu ej kända
fornlämningar och eventuella boplatslägen.
- Vid ingrepp i området kan de arkeologiska insatserna på goda grunder antas bli stora. Antagandet baseras dels på välgrundad empirisk
kunskap om traktens fornlämningsstruktur, dels på översiktlig fältbesiktning, dels på Brandstorps agrarhistoriska strukturer. Det framstår
även som mycket angeläget att Brandstorp dokumenteras före planerad åtgärd med kartering av kulturlandskapet. Då rekommenderas
även byggnadshistorisk dokumentation av Brandstorp, Bäckatorp och
Keddakärret.
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Anders Berglund

Arkeologi för Logistic Center Falköping. Undersökning av Friggeråker
socken RAÄ 116, Falköpings kommun, Västergötland 2009
Maria Norrman
Arkeologisk förundersökning av RAÄ Skövde 167/177 och 200,
”Horsås trädgårdsstad”, Skövde 5:85, Skövde kommun, Västergötland
2010
Maria Norrman
Arkeologisk förundersökning av RAÄ Råda 101:1 i Råda socken, Råda
Prästbol 1:15, Lidköpings kommun, Västergötland
Catharina Henriksson Kompletterande särskild arkeologisk utredning inför byggnation inom
fastigheten Skövde 5:85 i Skövde socken, Skövde kommun
Marita Sjölin
Boplatslämning från 1100-talet, Raä 47 i Råda socken, Lidköpings
kommun. Västergötland. Arkeologisk förundersökning 2009
Marita Sjölin
Boplatslämning i Horsås. Fornlämning RAÄ 178 i Skövde socken,
Skövde kommun, Västergötland. Arkeologisk förundersökning 2010
Anders Berglund
Arkeologi på Heden – Arkeologisk undersökning av fornlämning 202 i
Skövde socken & kommun, Västergötland
Maria Vretemark
Osteologisk analys av djurben från kv Mästaren på Kvarnholmen i
Kalmar, Småland
Maria Vretemark
Osteologisk analys av benmaterial från kv. Intellektet, RAÄ 330 Valla,
Linköping, Östergötland
Ragnar Sigsjö
Arkeologisk provundersökning av Jarlehus  borgruin 1982-83, fornlämning
nr 1, Rackeby socken, Västergötland
Marita Sjölin
Virkelsborg – fortsatt arkeologisk undersökning. Fornlämning RAÄ 34 i
Västerbitterna socken, Vara kommun, Västergötland. Arkeologisk
forskningsundersökning 2010
Anders Berglund
Norra Ryd, Skövde kommun. Besiktning, inventering, utredning av
arkeologi.
Maria Vretemark
Osteologisk analys av djurben från kv Dovhjorten i Jönköping, Småland
Maria Norrman
Inför etablering av fem nya vindkraftverk på fastigheterna Kymbo 9:1,
Bäck 12:1 och Hångsdala 3:6 i Kymbo, Valstad och Hångsdala socknar,
Tidaholms kommun, Västergötland. Arkeologisk utredning 2011.
Maria Norrman
Komplettering av rapport 2010:28. Arkeologisk undersökning 2000 av
fornlämning 52, Götene socken och kommun, Västergötland.
Maria Norrman
Kulturhistorisk förstudie inför en planerad vindkraftspark, projekt
Borgstena, Borgstena 8:1, Borgstena-Ingeshult 2:1, Nötegärde 1:1,
Stockared 1:1 m.fl., Borås kommun.
Anders Berglund
Gullspångsparken. Arkeologisk inventering av planerade vindkraftverk
med tillfartsvägar, Gullspångs kommun, Västergötland.
Maria Vretemark
Osteologisk analys av djurben från förundersökning i kv. Valnötsträdet 6
i Kalmar, Småland.
Anders Berglund
Mosstorpsparken. Arkeologisk inventering av planerade vindkraftverk
med tillfartsvägar, Gullspångs kommun, Västergötland
Maria Norrman
Kulturhistorisk förstudie inför planerade vindkraftverk, projekt
Sparresäter, Karlsfors 3:1, Sjöråsen 1:1 och Sparresäter 1:13,
Skövde kommun
Anders Berglund
Kinneskogen. Arkeologisk inventering av planerad vindkraftpark i
Västra Kinneskogen, Mariestads kommun, Västergötland
Anders Berglund
Arkeologisk inventering av planerad vindkraftpark Brevikshults
häradsallmänning, Vårgårda kommun, Västergötland
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Catharina Henriksson Kulturhistorisk utredning Varnhem 2011
& Erik Holmström
Anders Berglund
Arkeologi i Horsås - Trädgårdsstaden 2011. Förundersökningar av RAÄ
119, 168, 173, 174, 179, 180 och 184, Skövde socken och kommun,
Västergötland
Catharina Henriksson Särskild arkeologisk utredning inför byggnation inom fastigheten/erna
Våmb 30.241 och Hene 8.16 i Våmb & Norra Kyrketorp socken, Skövde
kommun
Catharina Henriksson Särskild arkeologisk utredning inför byggnation inom fastigheterna
Källby 6:6 och 2:27, Källby socken, Götene kommun
Maria Norrman
Inför bergtäkt på fastigheterna Håberg 1:15, Skogen 1:5,
Tengenestorp 1:19 m fl, Grästorps kommun
Maria Vretemark
Osteologisk analys av djurben från kv. Bokbindaren i Linköping,
Östergötland
Maria Vretemark
Osteologisk analys av djurben från Hulje 8:3, RAÄ 281 Mjölby socken,
Östergötland
Maria Norrman
Hällkistan som inte fanns. Raä Häggesled 37:2, Häggesled socken,
Lidköpings kommun. Arkeologisk förundersökning 2011
Anders Berglund
Kring Fåraberget i Falköping. Arkeologisk utredning 2011 inom DP
Tåstorp-Fåraberget, Falköpings kommun, Västergötland
Anders Berglund
Spåren av ett litet gravfält. Undersökning av Ryd sn RAÄ 55, Skövde
kommun, Västergötland
Catharina Henriksson Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning av
fornlämning Raä nr 17, Hjo stad, Hjo kommun
Catharina Henriksson Arkeologisk förundersökning inför byggnation inom Källby Raä nr 94,
Götene kommun
Anders Berglund
Mindre arkeologisk utredning inom fastigheten Råda 14:60, Råda socken,
Lidköpings kommun, Västergötland
Catharina Henriksson Arkeologisk förundersökning inför byggnation inom Raä nr 81, Norra
Kyrketorp socken, Skövde kommun, Västergötland
Catharina Henriksson, Kulturhistorisk förstudie, Brandstorp - Våmb 2012
Erik Holmström och
Maria Norrman

