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Inledning  
 

På uppdrag av Cementa AB har Västergötlands museum under vinter/vår 2012 utfört 
en kulturhistorisk förstudie i Våmb med anledning av stenindustrins planerade fort-
satta täktverksamhet. Arbetet ledde till rapporten Kulturhistorisk förstudie Brandstorp 
– Våmb 20121. Efter rapportens färdigställande inkom Cementa AB med önskan att 
sammanfatta ovan nämnda rapport till att enbart omfatta det nu aktuella täktområdet2. 
Det nu aktuella täktområdet utgör en mindre del av området som omfattases av 
ovanstående rapport. Förevarande text är resultatet av detta uppdrag.  

Översikt Våmb 

Våmb ingår i ett större område som bl a berörs av riksintresse för naturvård3. Trak-
ten runt Våmb representerar den rika mångfald i hela kambrosilurbygden och dess 
unika platåbergsnatur samtidigt som den har individuella värden som bara finns här. 
Samspelet mellan rika natur- och kulturvärden har i hög grad satt sin prägel på kul-
turmiljön i Våmb vilket tillsammans med de stora förändringar som skett under 1900-
talet. Det senare är orsakat bl a av det stadsnära läget med Skövdes stadsbebyggelse 
som växt in i Våmb och stenindustrins stora expansion med vidsträckta täktområden.  

Kort beskrivning av det aktuella området4 

Det här aktuella området korsas i söder av den öst-västligt orienterade gamla Skaravä-
gen. Söder om denna återfinns ett närmast triangulärt område med fr a åkermark med 
inslag av impediment och i öster de båda mindre gårdslämningarna Larsgården och 
Bäckatorp med bevarade byggnader. Den senare har bebyggelse både norr och söder 
om vägen. Omedelbart i öster återfinns det befintliga täktområdet. Väster om, och 
kring Bäckatorp finns fornlämningen RAÄ Våmb 55:1 (hålväg) samt flera husgrunder 
efter 1800- och 1900-talsbebyggelse med bondgårdar och missionshus. 

Centralt i området, norr om gamla Skaravägen, återfinns Heagärdet som var en del 
av inägomarken till Brandstorps by. Gärdet utgörs av åkermark med inslag av äldre 
ängsrester samt av impediment med odlingsrösen och stenmurar. I väster omgärdas 
gärdet av impediment med fornlämningarna RAÄ Våmb 12:1-2 och 53:1 (stensätt-
ningar) och i öster återfinns ett område med Brandstorps bylämning med fägata, ängs-
gärden och delvis bevarad gårdsbebyggelse. I anslutning till Brandstorp återfinns forn-
lämningarna RAÄ Våmb 7:1-2 (stensättningar). Öster om Brandstorp, på gränsen till 
det här aktuella området, återfinns den vid ovanstående inventering nyupptäckta forn-
lämningen (husgrund, historisk tid, se nedan för beskrivning) intill Hålldamsbäcken. I 
det branta skogsområdet i norr återfinns det stora fornlämningsområdet RAÄ Våmb 
52:1 (område med röjningsrösen, fossil åkermark, terrasseringar och hålvägar), på 
gammal inägo- och utmarker till Brandstorp.  

 

                                                 
 
1
 Västergötlands museums rapportserie: Arkeologisk rapport 2012:15 och Bebyggelsehistorisk 

rapport 2012:8 
2
 se bilaga 1 

3
 NRO 14075 Nordbillingen (http://lanstema.lst.se/mvpdf/nro14075.pdf) 

4
 se bilaga 1 
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Kulturmiljövärden beskrivning 

1. De fornlämningar och arkeologiskt fyndmaterial som återfinns i området för-
ankrar jordbruksbygden i yngre stenålder. Särskilt runda stensättningar knyter 
an till huvudbygden som etablerades kring södra Billingen för ca 2000 år se-
dan. Idag finns endast ett fåtal runda stensättningar bevarade i Våmb. Hålvä-
gar, röjningsrösen och fossil åkermark visar att jordbruksbygden har en myck-
et lång kontinuitet i området, från yngre stenålder till idag: 5  

a. RAÄ Våmb 7:1 – Stensättning. 
b. RAÄ Våmb 7:2 – Stensättning. 
c. RAÄ Våmb 12:1 – Stensättning. 
d. RAÄ Våmb 12:2 – Stensättningsliknande bildning. 
e. RAÄ Våmb 51:1 – Stensättning. 
f. RAÄ Våmb 52:1 – Odlingslämningar, 3 terrasser, 30-tal odlingsrösen 

och 1 hålväg. 
g. RAÄ Våmb 53:1 – Stensättning. 
h. RAÄ Våmb 55:1 – Hålväg. 
i. Ej ännu registerad fornlämning6 - Husgrund belägen intill Hålldams-

bäcken strax utanför aktuellt område. 
2. Gamla Skaravägen är en av Västergötlands allra viktigaste gamla färleder, en 

del av stråket mellan Västerhavet och Östersjön. Vägen har, genom bevarad 
kontakt med runda stensättningar, förhistorisk bakgrund och är av mycket 
stort kommunikationshistoriskt intresse. Färlden har idag få tydliga sträck-
ningar, varav den här aktuella hänger samman med de i Varnhem och Skara. 
Vägen utgör även en viktig del i det mycket välbevarade fd fägatusystem som 
fortfarande finns kring Billingen. Gamla Skaravägen 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. Invid Bäckatorp de-
lade sig vägen för att leda till Skövde från två håll, söderut via Våmb och ös-
terut via Brandstorp. Den södra sträckningen manifesteras bl a genom hålvä-
gen RAÄ Våmb 55:1. 

3. Brandstorp7 - Bylämning belägen i karakteristiskt kulturlandskap för platå-
bergsbygden med bevarade, troligen medeltida strukturer såsom byläge, by-
tomt med delvis kvarliggande gårdslägen, vägnät med fd fägator, gärdesindel-
ning med stenmurar etc. Miljön har medeltida ursprung bestående av tre 
gårdslämningar och en bevarad gårdsanläggning. Bevarad bebyggelse i form 
av separat mangård med gammal trädgård samt hönshus, smedja/brygghus 
samt ladugård. Tydligt förankrade i den gamla bystrukturen är åkergärdet 
Heagärdet närmast i väster samt Kvarngärdet i norr och ängsgärdena Gårds-
hagen i söder. Fastighet: Våmb 30:133.8   

4. Bäckatorp9 – En fd agrar bebyggelseansamling centralt belägen vid vägskäl 
där Skaravägen delar sig för att leda till Skövde söderut via Våmb och österut 

                                                 
 
5
 Se beskrivning Bilaga 2 

6
 Nr 4 se beskrivning huvudrapporten s 10 

7
 se beskrivning huvudrapporten s 12 ff och 28 ff 

8
 Fd Brandstorp 1:7 och Brandstorp 1:8 

9
 Se beskrivning huvudrapporten s 13 och 31 ff 
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via Brandstorp. Av stort värde idag är ett soldattorp från ca 1880 som ligger 
på ursprungliga plats sedan 1600-talet. Här finns även ödetomter från småbruk 
och missionshus. Ödetomterna markeras av fruktträd och grundstenar efter 
borttagna bostadshus. Bäckatorps fd soldattorp med tillhörande höns-
hus/brygghus samt en jordkällare ligger invid vägen och inramas av en träd-
gård med fruktträd och planteringar. Soldattorpet är en ättling till ett av de två 
ryttartorp som fanns på platsen på 1600- och 1700-talen. Intill trädgården åter-
finns den hålväg, fornlämning RAÄ Våmb 55, som är en rest av gamla Skara-
vägens södra sträckning mot Våmb och Skövde.  Fastighet: Bäckatorp 1:2.  

5. Larsegården – Gammal tomtplats belägen strax sydväst om Bäckatorp. Be-
byggelsen revs på 2000-talet och idag minner endast grundstenar, planteringar 
och ett litet växthus om gården. 

 

Slutsatser och rekommendationer 
 
Det här aktuella området utgörs av ett sammanhängande kulturlandskap med 
mycket stora värden. Fornlämningar i form av stensättningar och fossila åkrar mm 
vittnar om att området har utgjort en kontinuerlig agrar miljö sedan forntid med 
den viktiga färdväg som knutit samman områdena öster och väster om Billingen. 
Gamla Skaravägen har ett mycket högt kulturhistoriskt värde med ett tydligt sam-
manhang med motsvarande lämningar i Varnhem. Området är väl läsbart med bi-
behållna väglämningar, i form av vägsträckningar, hålvägar och fägator, samt till-
hörande byanläggningar med åkermark, gärden och torpställen.10  

Den planerade utökade täkten i området har som konsekvens för ovanstående 
kulturlandskapsvärden, kulturhistoriska bebyggelsevärden samt fornlämningar att 
de tas bort och att de viktiga och mycket värdefulla sammanhang med fortsatta 
vägsträckningar, fornlämningar och jordbrukslämningar på och runt Billingen för-
svinner. Sannolikt förekommer även ett stort antal oupptäckta fornlämningar (bl a 
boplatslämningar och gravar) inom det aktuella området. 

Ytterligare konsekvens av täkten är att området idag utgör en viktig och popu-
lär rekreationsmiljö för Skövdes kommuninvånare. De gamla vägarna och fäga-
torna brukas bl a som promenadvägar. 

Det vore önskvärt utifrån kulturhistoriska synpunkt er att undersöka 
möjligheten till ett bevarande av Skaravägen, de båda stensättningarna RAÄ 
Våmb 12:1 och 2 samt soldattorpet Bäckatorp. 

Om det planerade täktområdet godkänns rekommenderar Västergötlands mu-
seum att följande åtgärder ska utföras: 

1. En genomgripande natur- och kulturhistorisk inventering och dokumentat-
ion av hela området. Tyngdpunkt bör ligga i att dokumentera och kartera 
det agrara kulturlandskapet med sammanhanget mellan vägar, fornläm-
ningar och agrara näringar i en gränstrakt från forntid till idag. 

2. Byggnadshistorisk dokumentation av den befintliga bebyggelsen och 
yngre bebyggelselämningar. 

3. Flera arkeologiska undersökningar av olika slag av samt undersökning av 
ännu ej utgrävda fornlämningar i området. 

4. Att befolkningen i Skövde kommun kommuniceras med planer och resul-
tatet av de tre ovanstående punkterna. 

                                                 
 
10

 Se bilaga 1  
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BILAGA 1. Karta över planerat täktområde med fornlämningar och bebyggelse markerade 
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BILAGA 2. Fornlämningar i området - kort beskrivning 

a. RAÄ Våmb 7:1 – Stensättning, rund 10-11 m diam. 0,2 m hög. Övertorvad med i 
ytan uppstickande stenar. Möjligen är stensättningen en triangulär stensättning 
med 12 m långa sidor, uddar åt N, SO och VSV. Ett par stenar ha islagna järn-
dubbar. 4 m SSV om nr. 1 är: 2). 

b. RAÄ Våmb 7:2 – Stensättning, Stensättning rund 8 m diam. 0,1-0,2 m hög. Över-
torvad med i ytan delvis synliga stenar 0,2-0,4 m stora Kantkedja delvis synlig 
0,1-0,2m h. av 0,3 m st. stenar belägen 2 m Ö om åkerkant och 3m N om åker-
kant. Stensättningens S kant skadad av grop "skyttevärn", 3x1,5 m V-Ö och 0,3-
0,4 m dj. 

c. RAÄ Våmb 12:1 – Stensättning, rund högliknande, 10 m diameter och 0,7 m hög. 
Kantkedja ställvis synlig 0,2 m hög av 0,4 m stora stenar. Bevuxen med flera 
lövbuskar. Intill och söder om nr 1 och i sydsluttning är RAÄ Våmb 12:2. 

d. RAÄ Våmb 12:2 - Stensättningsliknande bildning rund 4 m diam. 0,1-0,2 m hög. 
Övertorvad. Södra kanten intill 1 m bred är bortschaktad vid odling. 

e. RAÄ Våmb 51:1 – Stensättning, närmast rund 10 m diameter och 0,2 m hög. Över-
torvad. På ytan rikligt med stenar 0,2-0,5 m stora. Belägen i sydvästsluttning i 
lerblandad moränmark. Åkermark. 

f. RAÄ Våmb 52:1 – Odlingslämningar, inom ett ca 250x100 m (Ö-V) stort område, 
bestående av 3 terrasser, 30-tal odlingsrösen och 1 hålväg. Terrasserna är paral-
lella, 25-70 m långa (Ö-V) 1-2 m breda. och 0,1-0,3m höga. De är övertorvade 
med i ytan synliga stenar. Vinkelrätt mot terrassernas V ända är en terrass, ca 40 
m lång.(N-S) 1-2 m bred. och 0,3 m hög. Odlingsrösena runda 3-5 m diam. Och 
0,1-0,4 m höga av 0,2-0,5 m stora stenar samt enstaka stenar eller block, 1-1,5 m 
stora. Hålvägen är 45 m lång, 3 m br. Och 0,3 m djup och kantad av spridda ste-
nar. Hålvägen fortsätter mot S i vägen mellan åkrarna. I V delen är en stenvall 20 
m lång (Ö-V) 2,5 m bred och 0,1-0,2 m hög. Området är beväxt med hassel, 
björk och gran. Området ansluter till NV brukad åkermark och kan antas ha bru-
kats under senare historisk tid. 

g. RAÄ Våmb 53:1 – Stensättning rund 7 m diameter och 0,2 m hög. Övertorvad. I 
mitten är ett tiotal stenar. Mellan stenarna i mittpartiet är en svag försänkning, 
3x1,5 m (NV-SÖ) och 0,1 m djup. I kanten enstaka stenar. Beväxt med lövsly. 2 
m ÖNÖ om stensättningen är en schaktkant efter grustäkt. 

h. RAÄ Våmb 55:1 – Hålväg, ca 50 m l. (NV-SÖ) 2-3,5 m br. och 0,2-0,6 m dj. Me-
deltida. Hålvägen går genom tomtmark. På flygfotobilden syns att hålvägen har 
fortsatt mot SÖ, i nuvarande bergtäkt. Enl. hyresgästen på Bäckatorp (som bebott 
huset i 60 år) kallades hålvägen för Kyrkvägen.11 

i. Ej ännu registerad fornlämning12 - Husgrund, övrig kulturhistorisk lämning, histo-
risk tid. 5x4 n stor och mellan 0,5-0,7 m hög. I södra kanten syns syllstenar. Be-
lägen intill Hålldamsbäcken strax utanför aktuellt område. 

 

                                                 
 
11

 FMIS – fmis.raa.se 
12

 Nr 4 se beskrivning huvudrapporten s 8 ff,  


