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Förord

Den bearbetade naturstenen i byggnaderna 
har inte oändlig livslängd. I stället är den ett 
av de mest hotade materialen i vår kulturmil
jö.

Genom en landsomfattande inventering 
av kulturhistoriskt intressanta byggnader med 
bearbetad och utvändigt exponerad natursten 
får vi en samlad bild av vilka bergarter som 
använts under olika tider och i olika regioner, 
samt olika stentypers benägenhet för skador. 
Med stöd av denna inventering kan man 
undersöka orsakerna till skadorna samt ut
veckla konserveringstekniska åtgärder och 
vårdprogram för framtiden.

Förutsättningen för att en inventering av 
detta slag kan göras är att den utförs under en 
begränsad tid med samma metod på länsnivå 
där kunskapen om det regionala byggnadsbe
ståndet finns. Tack vare att alla länsmuseer 
och/eller länsstyrelser ställt sig positiva till 
idén och praktiskt medverkar kan invente
ringen genomföras. En annan förutsättning 
är att det finns geologer som kan bergartsbe- 
stämma stenen i byggnaderna och medverkar 
i ett nära samarbete med kulturhistorikerna.

Samarbetet mellan geologer och kultur
historiker ger kunskap om vilken byggnads- 
sten man föredragit under olika perioder. 
Härigenom får konservatorerna ett bättre 
underlag för sitt arbete.

I denna serie, Natursten i byggnader, re
dovisas materialet länsvis i geografiskt sam
manhållna områden. Seriens två första publi
kationer är Teknik & Historia och Svensk 
byggnadssten & Skadebilder. I den första ges 
en bakgrund till projektet med tyngdpunkt på 
stenbyggande, stenbearbetning och stenkon
servering i kulturhistorisk och teknisk belys
ning och i den andra redovisas den geologis
ka bakgrunden med utförligare beskrivning 
av bergarter och skador.

Denna rapport omfattar Skaraborgs och 
Älvsborgs län, dvs. södra delen av Västsveri- 
ges inland.

Lund i juni 1996 

Barbro Sundnér
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Inledning
Barbro Sundnér

”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas 
av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den 
som planerar eller utför ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller 
begränsas.” (Lag om kulturminnen m.m. 1988, 1 kap., 1 §.)

Luftföroreningarnas inverkan på det mångsi
diga svenska kulturarvet har knappast kunnat 
undgå någon. Från att tidigare varit ett lokalt 
problem har luftföroreningarna med tiden 
utvecklats till att bli ett globalt hot.

De kulturhistoriska lämningar som hotas 
av miljöförstöring är av olika typ och materi
al. Inom Riksantikvarieämbetet pågår sedan 
1988 såväl inventering av som forskning om 
skilda typer av objekt inom området Luftför
oreningar och kulturmiljö. Arbetet omfattar 
även skydds- och restaureringsåtgärder base
rade på dagens kunskapsläge. Det övergri
pande syftet är att minska miljöns skadliga 
effekter på kulturminnen och kulturföremål 
(Lindborg 1990, Gullman 1992).

Natursten i byggnader är ett delprojekt 
inom området Luftföroreningar och kultur
miljö med inriktning på en rikstäckande över
siktlig inventering av material och skador på 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader med 
exponerad, bearbetad natursten.

Byggnads- och ornamentsten, 
ett mångfaldigt material

Byggnader av eller med natursten spänner 
över en stor tidsrymd i ett brett kulturhisto
riskt perspektiv. Vissa har funnits i nära 1000 
år, andra i bara några decennier. De finns 
både på landsbygd och i städer. De finns i 
jordbruksbygder, i industriområden, i skogs
bygder och i kustområden.

De representerar olika typer av byggnader 
som kyrkor, slott, bankhus, bostadshus m.m. 
som tillkommit under helt olika förutsätt
ningar och med olika intentioner. Den lokala 
variationen på byggnadernas uttryck åter
speglar den specifika kulturmiljön.

Till byggnads- och omamentsten har man 
använt många olika bergarter. Oftast har man 
hämtat sten från närliggande områden, men 
ibland har man transporterat stenen långvä
ga. Valet av stenmaterial har varierat under 
olika tider, liksom brytningstekniken och 
bearbetningen av stenen.

Att naturstenen i byggnaderna vittrar be
ror på många olika faktorer. Liksom byggna
derna kan ses i ett historiskt och geografiskt 
perspektiv kan luftangreppen studeras under 
liknande förutsättningar.

Att vissa bergarter är mera vittringsbe- 
nägna än andra har stor betydelse för skade
bilden. Denna kompliceras av andra förhål
landen, som byggnadstekniska sammanhang, 
tekniska utföranden, tidigare restaureringar 
och liknande.

Byggnader av eller med natursten är såle
des ett mångfaldigt material, där åtskilliga 
aspekter måste beaktas både vid undersök
ning av skadebilden och vid framtida åtgär
der.

Översiktlig inventering

För närvarande har vi ingen överblick över 
hur många byggnader som har bearbetad och 
exponerad natursten, var de finns eller vilka 
typer av objekt de representerar. Vi vet där
med inte heller hur många eller vilka som är 
skadade eller hotade. Projektet syftar till att 
ge en uppskattning av materialets omfatt
ning, art och skadefrekvens genom en riks
täckande översiktlig inventering.

Inventeringen skall ge bakgrund för be
dömningar av konserveringsbehovet och 
framtida uppföljning och planering, både re
gionalt och centralt. Den kommer dessutom 
att resultera i en samlad utvärdering av ska-
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desitutationen. Inventeringen skall också ge 
en uppfattning om vilka bergarter som är 
mest vittringsbenägna och vilka objekt som 
är mest hotade. Materialet skall kunna använ
das som underlag för utveckling av åtgärds- 
metoder. Det skall också att ge impulser till 
fortsatt forskning, både inom naturvetenskap
ligt och humanistiskt område. Projektets yt
tersta mål är kunskapsutveckling inom kul
turmiljövårdsområdet och utförs därför i sam
arbete mellan länsstyrelser, länsmuseer och 
Riksantikvarieämbetet.

Informationen från inventeringen läggs in 
på Riksantikvarieämbetets databas för lag
ring och bearbetning. Därmed blir materialet 
också tillgängligt för olika användare. För
teckning över de byggnader som ingår i in
venteringen kommer att finnas hos länssty
relserna och länsmuseerna.

Material och metod

Inventeringen omfattar byggnader (även ru
iner) med bearbetad och utvändigt exponerad 
natursten fram till omkring 1940, dvs. den tid 
när naturstenen bearbetats hantverksmässigt. 
Med bearbetad natursten avses skulpterad 
sten, övrig finhuggen sten och kvaderbearbe- 
tad fasadsten.

Många byggnader har enbart sockel av 
natursten. I de fall denna inte har någon 
utformad profil tas den inte med i invente
ringen. På samma sätt utesluts andra oprofi
lerade objekt, som förekommer i riklig mängd 
och som inte är oersättliga, t.ex. fönsterbän
kar och enkla inskriftstavlor. Sådana är fram
för allt vanliga i kyrkor från sekelskiftet och 
skulle kräva orimlig tid och stora resurser att 
inventera.

Det bör dock framhållas att en inventering 
av detta slag, som genomförs inom en be
gränsad tids- och kostnadsram, inte kan bli 
helt fullständig. Materialet väljs utifrån bygg- 
nadsinventeringar och andra sammanställ
ningar samt framför allt utifrån den kunskap 
som finns inom den lokala kulturminnesvår
den. Det som försummas är av marginell 
betydelse för helheten. Vid behov kommer 
kompletteringar att göras.

Inventeringen utförs av antikvarier från 
länsmuseer eller länsstyrelser medan berg- 
artsbestämningen görs av geologer. Eftersom 
materialet omedelbart skall kunna användas

för att ge svar på vissa frågor har inventering
en anpassats till dataregistrering. För fältar
betet används därför förtryckta blanketter, 
figur 1, som efterhand överförs till ett centralt 
dataregister. De frågor som styrt blanketter
nas innehåll och uppläggning gäller stende- 
taljernas ålder, bearbetningsgrad, bergart och 
skador samt byggnadernas ålder och typ. 
Blanketterna innehåller dels uppgifter om 
byggnaderna och dels uppgifter om objekten, 
dvs. naturstensdetaljerna.

Byggnad
Uppgifter om byggnaden omfattar län, land
skap, kommun, stad/socken, sockennummer, 
fastighetsbeteckning, benämning, typ, gatu
adress, ägare/förvaltare, kulturhistoriskt vär
de, byggnadsår, ombyggnadsår och arkitekt.

Med typ avses identifiering av byggna
dens huvudfunktion K=kyrka, S=slott, herr
gård, borg, P=profanhus. Byggnadernas kul
turhistoriska värde anger dels om byggnaden 
är ett byggnadsminne eller motsvarande (B), 
en fomlämning (F) eller en kyrka (K) och 
dels om byggnaden ingår i områden av speci
ellt kulturhistoriskt regionalt intresse (Reg) 
eller riksintresse (Riks). För att få en uppfatt
ning om byggnadens kulturhistoriska sam
band är det viktigt att ange byggnadsår. Stör
re och omfattande ombyggnader redovisas 
under rubriken ombyggnadsår. Dessa upp
gifter kan vara till hjälp vid datering av vissa 
objekt som kan antas ha kommit till i sam
band med en ombyggnad. Valet av bergarter 
har varierat under olika tider. Sannolikt har 
vissa arkitekter föredragit en bestämd berg
art. Såväl den arkitekt som ritat huset i dess 
första skede som den arkitekt som svarat för 
större ombyggnader anges under rubriken 
arkitektt. I vissa fall, i regel endast beträffan
de slott och kyrkor, finns flera byggnader 
inom samma byggnadskomplex. Dessa be
handlas då som en byggnad i registret.

Objekt
Uppgifter om objekten omfattar datering, typ, 
bergart, skador och fotodokumentation.

För att underlätta inventeringen har ob
jekten specificerats, såsom portal, inskrifts- 
tavla, vapentavla, fasad och övrigt. Under 
övrigt finns det möjlighet att precisera objek
tet, t.ex. lister, ornament m.m.
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FALTKORT NATURSTEN I BYGGNADER ÖVERSIKTLIG INVENTERING

kartnr Inventering utförd av | | Datum

_________  Bergartshestämning utförd av 1 I
1. Administrativa uppgifter

Län/landskap kommun stad/sn sn nr fastighetsbeteckning

ägare/ förvaltarebenämning tvp gatuadress

2.Bvggn år 3.0mbyggn år 4.Arkitekt

5.Objekt 6.Datering 7.Tvp 8.Bergart 9.Skador IQ.-.Foto

11. Restaurering
bvggnad: sten:

12,Övrigt 3.Källor och litteratur

Figur 1. Inventeringsblankett.
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Byggnadens tillkomstår överensstämmer 
inte alltid med objektens datering. Dessutom 
kan det finnas flera objekt av olika ålder i en 
och samma byggnad. Varje objekt dateras 
därför separat. I de fall dateringen inte är 
grundad på skriftliga uppgifter utan en upp
skattning, markeras detta med ett frågeteck
en efter årtalet på inventeringsblanketterna.

Eftersom de skulpterade och ornerade 
detaljerna i regel kan anses mera omistliga än 
de oprofilerade har objekten delats upp i två 
typer, typ A oprofilerade och typ B profilera
de. En annan avsikt med denna uppdelning är 
att kunna pröva om skadefrekvensen varierar 
i förhållande till bearbetningsgrad.

Uppgifter om bergarter skall vara rele
vanta för både geologer, stenhuggare, arki
tekter, antikvarier samt personer inom sten
industrin. Syftet är att identifiera stenen och 
att fastställa var den är bruten. Bergarterna 
delas in i fyra huvudgrupper, sandsten (sst), 
kalksten (kst), urberg (ub) och annat. Under 
varje huvudgrupp ges stenens gängse benäm
ning och geografiska ursprung, dvs. ort och 
landskap och för importerade stenar anges 
ursprungsland. Vid behov görs en komplette
rande geologisk kommentar. Då urbergsma- 
terial i regel inte har stora skador görs ingen 
närmare geologisk identifiering av sådana 
bergarter.

Skadorna bedöms mycket översiktligt i 
tre nivåer: 0- inga påtagliga, 1- begränsa
de, 2= omfattande med tillägget akut i före
kommande fall. Det är sällan natursten är helt 
utan skador, därför finns bedömningen inga 
påtagliga skador (0). Detta innebär att man 
inte ser några skador vid en översiktlig gransk
ning. Begränsade skador (1) avser skador 
som endast förekommer på mindre ytor eller 
delar av objektet. Omfattande skador (2) är 
skador där stora delar av objektet är skadat. 
Om skadorna är aktivt pågående, dvs. om 
material lossnar eller sandar, anges detta med 
tillägget akut. En akut skada kan således vara 
både begränsad (1 akut) eller omfattande (2 
akut). Skadorna utgår från en antikvaries 
bedömning, inte en konservators. Bedöm
ningen skall därför inte ses som en åtgärdsbe- 
dömning. Däremot skall den vara vägledan
de vid en kompletterande undersökning av 
konservator.

Ett objekt omfattar all bearbetad sten som 
är av samma ålder, bearbetningstyp (profile
rad eller oprofilerad) och bergart inom den

enskilda byggnaden. Därför kan ett objekt 
innehålla t. ex. flera portaler och fönster i 
samma byggnad. Inventeringens mål är att få 
fram vilka bergarter som är mest skadade 
samt vilken ålder och bearbetningsgrad ob
jekten representerar. Omvänt kan t.ex. en 
portal med olika bergarter behandlas som 
flera objekt. I vissa fall, framför allt när det 
gäller större kyrkor och slott med många 
objekt, har objekten delats upp trots att de 
överensstämmer i fråga om typ, bergart och 
ålder.

Materialredovisning

Rapporten inleds med en allmän beskrivning 
över hela områdets kulturlandskap med en 
översikt av klimatförhållanden, kulturhisto
risk bakgrund och den byggnadssten som 
brutits i området. Vidare ges en allmän bak
grund till luftföroreningarna samt en översikt 
över hur situationen såg ut omkring 1920 och 
hur den ser ut idag.

Därefter redovisas resultatet av invente
ringen länsvis. Byggnaderna på landsbygden 
delas upp i kyrkor, slott och herrgårdar samt 
övriga profana byggnader. Städerna presen
teras var för sig. Avslutningsvis görs en sam
manställning av materialet från varje län.

Redovisningen är en länsvis, kvantitativ 
sammanställning, som skall ge underlag för 
kvalitativa bedömningar vid framtida plane
ring. Materialet delas in i sju tidsperioder: 
1000-1300, 1300-1550, 1550-1650, 1650- 
1750, 1750-1860, 1860-1910 och 1910- 
1940. Dessa perioder har valts utifrån de 
väsentligaste brytpunkterna i stenbyggandet 
(jfr Andersson, K. 1993, s. 16 ff.). För varje 
byggnadskategori - kyrkor på landsbygden, 
slott och herrgårdar på landsbygden, övriga 
byggnader på landsbygden och byggnader i 
städerna - redovisas materialet i text och 
tabeller under följande rubriker:

Arkitektur och byggnadshistoria. Varje bygg
nadskategori inleds med en sammanfattande 
byggnadshistoria.

Byggnader och objekt. Här redovisas antalet 
byggnader och objekt som ingår i undersök
ningen samt deras ålder och bearbetnings
grad (två tabeller).
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Byggnadssten. Här presenteras vilka bergar
ter som förekommer i de undersökta objekten 
och de olika bergarternas användning under 
olika tidsperioder (två tabeller).

Skador. Här görs en sammanställning av ska
dorna i förhållande till objektens ålder, berg- 
artstyper, objektens bearbetningsgrad och 
byggnadernas ålder (fyra tabeller).

För de byggnadskategorier som omfattar ett 
mindre antal byggnader (i regel färre än tio) 
eller ett mindre antal objekt presenteras ma
terialet endast i de tabeller som anses rele
vanta för förståelsen. För vissa län kan det 
vara angeläget att komplettera tabellerna för 
att visa speciella regionala förhållanden.

Antalet objekt visar inte hur många olika 
arkitekturdetaljer som förekommer och inte 
heller hur mycket sten av olika bergarter som 
använts. Däremot visar mängden objekt hur 
ofta natursten använts i byggnaderna under 
de olika perioderna.

Byggnaderna på landsbygden markeras 
på länskartor. I de städer som har fler än tjugo 
byggnader presenteras dessa på stadsplaner.

Den avslutande sammanställningen av hela 
materialet för varje län följer i princip samma 
indelning som tidigare. Däremot presenteras 
materialet både i tabeller och diagram. För att 
lättare kunna användas vid jämförelse med 
material från andra län beräknas även sum
morna procentuellt.
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Kulturlandskapet
Benno Kathol, Runo Löfvendahl, Elisabet Orebäck Krantz ooh Barbro Sundnér

Topografi och kiimat

Skaraborgs och Älvsborgs län omfattar ett 
område som sträcker sig från norska gränsen 
i nordväst över södra delarna av Vänern, till 
Vättern i öster och Smålandsgränsen i sydost 
samt till Halland och Bohuslän i väster. Ska
raborgs län motsvaras av den norra delen av 
landskapet Västergötland vars södra del in
går i Älvsborgs län liksom hela landskapet 
Dalsland, figur 2.

I området finns stora bördiga slätter som 
Varaslätten, Tidadalen och Falbygden mellan 
Vänern och Vättern samt Dalboslätten väster 
om Vänerns sydspets. Närmare Vättern och 
söderut är terrängen mera höglänt liksom i 
områdets nordvästra del, dvs. större delen av 
Dalsland.

I slättområdet mellan Vättern och Vänern 
reser sig terassformade platåberg som Hö- 
kensås vid Vättern, Billingen i Skövdetrak- 
ten, Mösseberg vid Falköping och Kinnekul-

Mariesl

Lidköping sköyde
Skara® ®

SKARABORGS LÄN Hj 

(R)
® ®

---- *} Falköping Tidahol

Värietsboi

Trollhättan

Alingsås ’•
^ ÄLVSBORGS LÄN

Ulricehamn

100 Km

Figur 2. Skaraborgs och Älvsborgs län med länsgränser och städer.
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Tabell 1. Månadsmedeltemperatur i °C under perioden 1961-1990. (Efter Alexandersson m.fl. 1991.)

J F M A M I I A S O N D aT
Bastorp -4,0 -3,8 -0,8 3,7 9,6 14,0 15,3 14,2 10,3 6,4 1,2 -2,2 5,3
Vänersborg -2,3 -2,7 0,1 4,2 9,9 14,6 16,0 15,2 11,5 7,8 2,9 -0,5 6,4
Borås -2,9 -3,1 0,0 4,3 10,3 14,4 15,5 14,6 11,0 7,3 2,6 -0,9 6,1
Skara -3,3 -3,4 -0,2 4,5 10,5 14,6 15,7 14,7 10,8 6,9 1,9 -1,6 5,9

Tabell 2. Månadsnederbörd, för perioden 1961--1990. (Efter Alexandersson m.fl. 1991.)

J F M A M J J A S O N D Är
Bastorp 63 43 49 43 50 64 69 76 87 96 91 66 797
Vänersborg 55 37 45 39 48 56 67 66 77 79 81 59 709
Borås 86 55 64 55 59 74 84 83 100 105 116 95 976
Skara 37 27 30 34 41 48 59 62 61 56 56 44 556

Tabell 3. Månadsmedelvärden relativ fuktighet under perioden 1931-1960. (Efter Taesler 1972.)

J F M A M I J A S O N D
Vänersborg 87 85 81 76 72 72 76 77 82 84 88 88
Borås 88 85 81 74 69 72 78 79 86 87 90 89
Skara 88 85 79 74 70 72 77 80 85 87 91 90

le vid Vänern. Dessa diabastäckta områden 
är rester av tidigare sammanhängande kam- 
brosiluriska bergarter. Väster om Dalboslät
ten reser sig Kroppefjälls granitmassiv. Norr 
därom är terrängen småkuperad med nord
sydliga kvartsitryggar med mellanliggande 
dalar, den s.k. Dalformationen. Mot norska 
gränsen är landskapet starkt kuperat och skog- 
rikt med nord-sydliga dalgångar och djupa 
sjöar.

Det sydsvenska höglandet omfattar Väs
tergötlands södra del som är sönderskuret av 
talrika djupa sprickdalar, som Göta älvs dal i 
norr-söder mellan Trollhättan och Göteborg 
och Viskadalen i nordost-sydväst.

Vänerns sydvästra kust är låg och nästan 
inte alls sönderskuren medan kusterna i nord
väst och öster är mera sönderskurna av vikar 
och uddar.

I Skaraborgs län finns idag 7 städer och 
270 socknar och i Älvsborgs län 6 städer och 
214 socknar. I Skaraborgs län var folkmäng
den 278 162 invånare och i Älvsborgs 
län 444 259 invånare 1991.

I sydost påminner klimatet om Sydsven
ska höglandets. I väster och nordost är det av 
mera västsvensk typ och i nordväst av mel
lansvensk typ. Under perioden 1961-1990 
hade Bastorp (i områdets nordvästra del) 
lägst årsmedeltemperatur +5,3° C medan Vän- 
ersborg hade den högsta +6,4° C (jfr Stock

holm +6,6° C och Haparanda +1,1° C), tabell 
1. Nederbördsmängden varierade under sam
ma period mellan 556 mm/år (Skara) och 976 
mm/år (Borås) i de redovisade områdena, 
tabell 2. Medelvärdet för den relativa fuktig
heten under årets månader fluktuerade mel
lan 69% och 90% under perioden 1931-1960 
i de redovisade orterna, tabell 3. Torraste 
månaderna är maj-juni och fuktigaste no
vember-januari. Luftfuktighet och tempera
turförhållanden kan ha viss betydelse på ska
dor på natursten liksom t.ex. den förhärskan
de vindriktningen under regnperioder.

Kulturhistoria

De första människorna kom till Västergöt
land och Dalsland för ungefär 8-10 000 år 
sedan. De var jägare, fiskare och samlare av 
växter. De har lämnat efter sig många föremål 
av sten - pilspetsar, yxor, skrapor med mera. 
Ungefär 3000 år f. Kr. började jordbruket 
vinna insteg i landskapet. Stenyxor användes 
under denna tid till att röja för odling och 
bete. Kulturlandskapet började danas och 
människorna blev alltmer bofasta. Från den
na tid är gånggriftema, av vilka en majoritet 
1 igger på Falbygden. Senare under stenåldern 
byggdes hällkistorna, vilka liksom gånggrift-
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erna är gravar för många individer. Dessa 
megalitgravar är de mest markanta minnena 
av stenanvändning från forntiden vi ser i 
landskapet idag. Här manifesteras stenens 
laddade värde, hur den symboliserar styrka, 
makt och självkänsla.

Bruket av metall började bli vanligt om
kring 1800 år f. Kr. Bronsåldern innebar en 
blomstringsperiod för hantverk och handel. 
Stora gravhögar byggdes för den rika över
klassen. De flesta hällristningar som finns i 
vårt land tillkom under bronsåldern, de flesta 
i norra Bohuslän. Områden med hällristning
ar finns även i Skaraborgs och i Älvsborgs 
län, i synnerhet i Dalsland. Hällristningarna i 
Dalsland har både vad gäller form och inne
håll sin egen särart.

Under århundradena före Kristi födelse 
började järn användas till nyttoföremål och 
prydnad. Underromerskjämålder, efter Kristi 
födelse, importerades mängder av föremål. 
Gravfält med olika former av stensättningar 
finns på många platser. I Jämsyssla vid Skara 
finns exempel på gravar både från förro
mersk och romersk järnålder. Den romerska 
järnåldern följdes av folkvandringstiden. 
Under denna tid begravdes de flesta i an
språkslösa högar eller stensättningar. Bauta- 
stenar, domarringar och skeppssättningar res
tes under folkvandringstiden. Liksom mega- 
litgravama är dessa storartade exempel på 
stenens symbolvärde. Många fornborgar 
byggdes också vid denna tid, 400-500-talen. 
Fornborgarna är vanliga i Dalsland, där det 
exempelvis i området kring Steneby finns sju 
stycken.

Yngre järnålder med vikingatid har gett 
minnen i landskapet i form av några stora 
gravfält, bland annat i Västra Tunhem och 
Dimbo. För högt uppsatta personer anlades 
storhögar. Bysamhället fick en allt fastare 
form. De flesta runstenarna är också minnen 
från yngre järnålder.

Västergötland var ett av de landskap där 
den kristna missionen först vann varaktigt 
insteg. Husaby blev sannolikt biskopssäte, 
vid 1000-talets mitt efterträtt av Skara. Dals
land kristnades något senare under inflytande 
både från Norge och Västergötland. De första 
kyrkorna byggdes av trä, så kallade stavkyr
kor. Allteftersom kyrkan säkerställde sin eko
nomi genom tiondels successiva införande, 
byttes många träkyrkor ut mot stenkyrkor. 
Liksom vid byggandet av storstensgravarna 
var det säkert ett sätt att manifestera makt och 
rikedom, men även att visa internationella

kontakter. Kyrkorna hade engelska och kon
tinentala förebilder.

Att mura med kalkbruk var en ny konst i 
Sverige, tidigare hade man endast använt 
kallmurningstekniken i stenbyggandet. Sten
kyrkorna utformades med stor omsorg. De 
uppfördes med ett rektangulärt långhus i väs
ter och ett mindre kor i öster, vilket ibland 
försågs med absid. Flera kyrkor i Västergöt
land byggdes av välhuggen, slät kvaderhug
gen sten, vanligen sandsten men kalksten 
användes också. Som exempel kan nämnas 
Skälvums kyrka i Skaraborgs län, vars bygg
mästare Othelric vi känner från en inskrip
tion. Sydportalen var ofta rikt utsmyckad. 
Några kyrkor har ett så kallat tympanon med 
figural utsmyckning ovanför porten, såsom 
exempelvis Södra Vings kyrka i Älvsborgs 
län.

Under medeltidens senare del fogades tom 
och vapenhus till en del kyrkor och några 
utvidgades. Oftast användes tuktad marksten 
vid dessa byggnadsarbeten och inte bruten, 
välbearbetad sand- eller kalksten som vid 
medeltidens början. Skälet härtill var att kyr
korna ändå skulle putsas.

Kloster anlades under 1100- och 1200- 
talen. De första klosterordnarna tillhörde cis- 
terciensema, som bland annat anses vara inn
ovatorer på många områden, även inom byg
genskapen. De anlade kloster i Västergötland 
- ett munkkloster i Värnhem och ett nunne
kloster i Gudhem. Idag finns bara ruiner kvar 
av dessa kloster. Munkarna var dessförinnan 
en tid under 1100-talet i Lugnås, där de bland 
annat bröt kvarnstenar ur berget. Under 1200- 
talet slog sig tiggarordnarna ner i städerna 
Skara, Lödöse och Nya Lödöse, där de bygg
de kloster av tegel. Av dessa klosteranlägg
ningar finns inga rester ovan jord.

Bevarade försvarsanläggningar och bor
gar från medeltiden är få. I Västergötland är 
dock många kända, t.ex. Axevalla hus, Lena
borg, Aranäs och Gällkvist. Torpa stenhus 
uppfördes på 1400-talet och står fortfarande 
kvar, liksom det mindre Vinsarps stenhus.

Handelsplatser växte från järnålderns slut 
ut till städer där handeln kunde kontrolleras 
av centralmakten. Städerna kunde också vara 
tingsplatser och kultplatser. Enligt Adam av 
Bremen fanns i Skara en bild av guden Frö, 
vilken förstördes av biskop Egino från Dalby 
på 1000-talet. I Skövde utvecklades under 
medeltiden en kult kring S:ta Elin.

Olika hantverksgrupper växte fram och 
bildade skrån. Hantverk fick endast bedrivas
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i städerna. I Skaraborgs län finns fem medel
tida städer, nämligen Skara, Lidköping, Sköv
de, Falköping och Hjo. Ulricehamn, tidigare 
kallad Bogesund, är den enda nuvarande sta
den i Älvsborgs län med medeltida ursprung. 
Under medeltiden var även Lödöse en stad, 
en av landets viktigaste hamnstäder. Bostads
husen byggdes av trä. Sten användes i Skara
borgs- och Älvsborgs läns städer till kyrko- 
byggen och möjligen till något enstaka maga
sin. Tegel användes inte i någon större om
fattning förrän under senare delen av 1800- 
talet, förutom i kyrkornas tegelvalv.

Reformationen fick stor betydelse för kyr
korummen då bland annat den katolska kyr
kans rika utsmyckning till stor del togs bort. 
Skara som byggde hela sitt näringsliv kring 
kyrkan, drabbades av en svår tillbakagång 
när kyrkans tillgångar drogs in till staten. När 
danskarna brände staden 1612 förlorade man 
dessutom länsresidenset till det nyanlagda 
Mariestad. Mariestad blev också stiftsstad i 
ett stift som hertig Karl grundade i protest 
mot broderns (Johan III) religiösa inriktning. 
År 1593 byggdes en domkyrka i Mariestad, 
vilken alltsedan dess kallas domkyrka, trots 
att Mariestad redan 1647 upphörde att vara 
stiftstad.

År 1634 delades Västergötland i Älvs
borgs och Skaraborgs län och 1680 fogades 
Dalsland till Älvsborgs län, vilket var ett sätt 
att gynna de västra landskapen. I Älvsborgs 
län var 1600-talet stadsgrundningarnas år
hundrade framför andra. Här anlades Alingsås, 
Borås, Vänersborg och Åmål. Vänersborg 
blev residensstad i Älvsborgs län 1681. I 
Skaraborgs län grundades ingen stad under 
1600-talet.

Jacob och Magnus De la Gardie samlade 
på 1600-talet byggmästare, skulptörer och 
målare omkring sig på Läckö, vilket fick en 
stor betydelse för det konstnärliga skapandet 
i landskapet. Konstnärerna anlitades för ut
smyckning och renovering av ett stort antal 
kyrkor, vilket bildade skola - den så kallade 
Läcköskolan. Kyrkor byggdes också i många 
fall om och till och gavs framförallt större 
fönster och nya inredningar.

Adelns gårdar ändrade efter medeltiden 
utseende. Gårdarna hade ibland varit befästa 
hus, men nu visade man större intresse för 
den estetiska utformningen. Även här var trä 
det vanligaste byggnadsmaterialet men vissa 
manbyggnader byggdes av sten och putsa
des. Ett fåtal fick stenportaler eller smycka

des med vapentavlor av sten. Exempel från 
1600-talet är Mariedal i Ova, utanför Götene 
och från 1700-talet Stola i Strö, utanför Lid
köping. Tekniken att lågerhugga sten vann 
insteg under 1600-talet.

På 1640-talet började brytning av järn
malm i liten skala i Dalsland. Inte förrän på 
1700-talet, då man använde tackjärn från 
Bergslagen och inhemsk träkol, blev det en 
livskraftig järnindustri. Denna industri hade 
sin stora blomstringsperiod vid 1800-talets 
mitt. Därefter koncentrerades järnindustrin 
till Bergslagen där den nya effektiva besse
mermetoden användes.

1800-talet innebar stora förändringar. 
Befolkningen ökade, jorden skiftades så att 
varje gård fick sina ägor samlade i samman
hängande enheter med större åkrar och byar
na sprängdes. Folk flyttade till städer och 
samhällen och emigrationen, som fick sin 
kulmen under 1800-talets andra hälft, börja
de.

I Sjuhäradsbygden hade en mycket sam
mansatt ekonomi utvecklats. Träslöjd, linne
vävning, knalleverksamhet med mera gav 
grunden för försörjningen. Från ca 1820 blev 
bomullsvävning den viktigaste sysslan, orga
niserad genom förlagsverksamhet. Textilin
dustrin utvecklades och Borås blev ekono
miskt centrum i bygden. Det första spinneriet 
anlades i Sjuntorp redan 1813. Det första 
mekaniska väveriet tillkom 1834.

Industrialiseringen gjorde sitt intåg i 
många verksamheter, mer i Älvsborgs län än 
i Skaraborgs län, där jordbruket förblev den 
viktigaste näringen. I Skaraborgs län har in
dustrierna varit små med få undantag. I Troll
hättan, där fallen alltmer systematiskt utnytt
jades som kraftkälla, anlades det första träsli- 
periet för papperstillverkning i Sverige. I 
Dalsland blev sågverken och pappersbruken 
de viktiga näringarna sedan järnbruken lagts 
ned.

Kommunikationerna utvecklades. De stora 
kanalbyggena utfördes: Trollhätte Kanal, Göta 
Kanal, Dalslands Kanal. Järnvägar började 
anläggas vid 1800-talets mitt, vilka fick bety
delse för järnbruk och sågverk. Järnvägen 
från Herrljunga till Uddevalla fick en sär
skild betydelse för havreodlingens uppsving 
genom transporter av havre på export.

Stenbrytning har genom århundradena 
förekommit för olika ändamål på många plat
ser. I Dalsland bröts tälj sten för tillverkning 
av olika produkter (under medeltiden gjordes
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dopfuntar i detta material). Här bröts även 
stora mängder skiffer under 1800-talet, vil
ket framför allt använts för taktäckning, samt 
skorstenar och slipstenar. I några fall har det 
även använts till fasadbeklädnad. Så är fallet 
med Ekholmens herrgård i Dalsland från år 
1800. I Lugnås utanför Mariestad bröt man 
kvarnstenar ur gnejsen, en verksamhet som 
upphörde 1919. På Kinnekulle, där kalk- och 
sandsten brutits alltsedan medeltiden, blev 
stenhanteringen alltmer mekaniserad. Helle
kis Mekaniska Stenhuggeri från 1862 var det 
första industriella stenhuggeriet i länet. Vid 
sekelskiftet 1900 var 165 man verksamma 
som stenarbetare på Kinnekulle. På Råbäcks 
mekaniska stenhuggeri från 1888 kan man än 
idag se hur stenarna bearbetades på 1800- 
talet. På Billingen och Mösseberg har sten 
brutits i många större och mindre brott. Kalk
stenen användes till stor del för kalkbrän
ning, för jordbrukskalk och kalkbruk.

På 1800-talet propagerades det för använ- 
dade av natursten i ekonomibyggnader. På 
bland annat Kavlås och Stora Dala herrgårdar 
byggdes ladugårdar av tuktad marksten efter 
ritning av Charles Emil Löfvenskiöld. Ladu
gårdar byggdes med fähusdel av huggen gra
nit från omkring år 1880 till 1900-talets bör
jan. I närheten av kalkstensbrotten kom kalk
sten till flitig användning vid byggande av 
ekonomibyggnader. Kalkstenen är här näst 
intill obearbetad. En byggnadsteknik som 
framförallt användes i uthus var gjuttekni- 
ken, där mindre stenar gjöts in i kalkbruk. Till 
Karlsborgs fästning, som började byggas 
1820, fraktades sten över Vättern från Borg
hamn i Östergötland.

Befolkningsökningen medförde behov av 
större kyrkor. Många kyrkor revs och nya 
stora kyrkor byggdes i deras ställe. I andra 
fall blev den medeltida kyrkan kvar bredvid 
den nybyggda, som i Hyssna och Ornunga, 
båda i Älvsborgs län. I många fall gick sock
nar samman om en ny kyrka, exempelvis 
Ljunghem och Edåsa, som fick den nya kyr
kan Edhem i Skaraborgs län. Andra kyrkor 
utvidgades och blev kraftigt ombyggda. Kyr
korna putsades i allmänhet, men de flesta har 
inskriftstavlor av sten och många har sten- 
portaler. I Skaraborgs län har ett antal kyrkor 
hömkvadrar av sandsten.

I slutet av 1800-talet byggdes Skara dom
kyrka om under ledning av Helgo Zettervall. 
Kyrkan gavs, enligt 1800-talets restaurerings- 
princip, den gotiska dräkt man trodde den 
skulle ha fått på 1300-talet om möjligheterna

därtill funnits. Sandsten till ombyggnaden 
hämtades från Kinnekulle och Billingen.

Mot slutet av 1800-talet inriktades arki
tekturen alltmer på ”äkta material”, vilket 
medförde en uppgång för stenindustrin. Bygg
nadsmaterialet skulle redovisas i byggnaden 
och inte putsas över. Städerna växte och hög
konjunkturens verksamheter manifesterades 
i stadskärnornas stenhus och framförallt i 
bankpalatsen. I Vänersborg byggdes ett mo
numentalt riksbankshus av kalksten från 
Yxhult, ritat av arkitekt F. Dahl, år 1900-02. 
Många offentliga inrättningar som skolor och 
sjukhus byggdes också vid denna tid, huvud
sakligen av sten och tegel. Jugend och natio
nalromantikens arkitekturspråk innehöll ock
så natursten, särskilt i portaler och fönster
omfattningar.

Vid sidan av urberg har kalksten använts 
i mycket stor utsträckning för socklar. Kalk
stenen har använts dels som stora, hela skivor 
på högkant och dels som mindre stenar mura
de som tegel.

Slott och herrgårdar fick i många fall nya 
manbyggnadereller byggdes om. Under 1800- 
talets andra hälft efterträddes den stränga 
empiren av stilimitationer och nystilar. I en 
del fall kom sten till användning i portaler 
och omfattningar, exempelvis på Helliden i 
Tidaholm och Nääs slott sydväst om Alingsås, 
där sten använts som utsmyckning. Bjertorps 
slott (Skaraborgs län) från 1911-14 uppför
des i kalksten med portal av granit. I början av 
seklet uppfördes flera kyrkor av granit eller 
tegel utan att putsas, exempelvis Härjevad 
1915 i Skaraborgs län och Södra Härene 1910 
i Älvsborgs län. Runt sekelskiftet 1900 upp
fördes också vattentorn i Skara och Lidkö
ping, vilka har en exteriör av grå och röd 
kalksten och urberg. I Trollhättan och Vän
ersborg uppfördes vattentorn av tegel med 
detaljer av huggen sten.

11920-talets klassicistiska stil kom också 
naturstenen till användning i portaler, kolon
ner, balusterdockor och tandsnitt. I och med 
funktionalismens genombrott blev använd
ningen av sten ringa i husbyggandet. Från 
1940-talet och framåt har portomfattningar 
och i viss mån bottenvåningar klätts med 
tunna beklädnadsskivor av företrädesvis sli
pad kalksten och skiffer.
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Byggnadssten i Älvsborgs och 
Skaraborgs län

Den största delen av Älvsborgs och Skara
borgs läns blottade berggrund består av de
formerade och metamorft omvandlade berg
arter. Dessa tillhör flera regionalgeologiska 
enheter som ingår i den Fennoskandiska sköl
den och betecknas här som urberg.

Yngre sedimentära bergarter förekommer 
i Västergötlands platåberg (Västgötabergen) 
där urberget överlagras av kambriska till si- 
luriska sandstenar, kalkstenar och skiffrar. 
Dessa är bevarade p.g.a. ett täcke av hård 
diabas som skyddat de mjukare sediment
bergarterna mot nednötning.

Två geologiska enheter, som helt (Vi- 
singsögruppen) eller huvudsakligen (Dals- 
landsgruppen) består av sedimentära bergar
ter, intar en intermediär ställning i den här 
använda bergartsindelningen urberg - sedi
mentära bergarter. Inom Dalslandsgruppen 
har bergarternas för stenhanteringen vikti
gaste egenskaper (förskiffring, klyvbarhet) 
uppstått genom deformation och metamor
fos. Dessa ursprungligen sedimentära berg
arter räknas därför och p.g.a. sin prekambris- 
ka ålder här till urberget. Bland Visingsö- 
gruppens bergarter är däremot den ursprung
liga sedimentära lagringen en av de för sten
hanteringen avgörande egenskaperna. Vi- 
singsögruppen uppförs därför trots sin ålder 
under de sedimentära bergarterna.

Bergarter som har fått användning som 
byggnads- och ornamentsten är framför allt 
de paleozoiska sandstenarna och kalkstena
rna från Västergötland. Bland urbergsmateri- 
alet kan nämnas skiffroma från Dalslands- 
gruppen i Dalsland, olika gnejser och grani
ter samt tälj sten.

De stenbrott som använts för brytning av 
byggnadssten presenteras länsvis i tabell 4-5 
samt på kartan figur 3.

Urberg
Den mellersta och avsevärt största delen av 
urbergsområdet i Älvsborgs och Skaraborgs 
län tillhör det s.k. sydvästsvenska gnejsom
rådet, huvudsakligen bestående av ca 1400 
till 1800 miljoner år gamla ortognejser (gnej
ser bildade ur magmatiska djupbergarter). 

Sydost om Vänern runt Billingen-Fal-

bygden och i Dalsland överväger röda eller 
rödgrå, ofta ådrade och ibland ögonförande 
gnejser. Inlagrade i dessa gnejser förekom
mer öster om Billingen-Falbygden skivor av 
hyperitdiabas. Som hyperitdiabas betecknas 
en diabas vars fältspatkristaller är svartpig- 
menterade. Under namnet ”Svart Granit” har 
dessa diabaser i Småland och Skåne fått bety
dande stenindustriell användning.

Grå, homogena eller bandade ortognejser 
dominerar berggrunden i södra Västergöt
land och vissa områden i Dalsland. Nordväst 
om Vänersborg, vid Vårgårda och sydost om 
Kinna uppträder flera, mellan 3 och 20 km 
långa massiv av röda, porfyriska (ögonföran
de) graniter. Dessutom förekommer talrika 
mindre skivor eller gångar av omvandlade 
basiska bergarter samt en del förgnejsade 
ytbergarter.

På flera håll i Dalsland och västligaste 
Västergötland är gnejsområdets bergarter 
mindre metamorfa än omgivningen. Inom 
denna bergartssekvens, som kallas Åmåls- 
komplexet, förekommer i trakten av Dals 
Rostock, Håverud och norr därom ca 1030 till 
1080 miljoner år gamla, deformerade kvart- 
siter, skiffrar och diabaser. Dessa bergarter 
sammanfattas under namnet Dalslandsgrup- 
pen.

I nordvästra Dalsland utgörs bergrunden 
av omvandlade gråvackor (fältspatrika sand
stenar med bergartsfragment) och vulkaniter 
som tillhör Stora Le-Marstrandsgruppen. 
Inom denna grupp och i det angränsande 
gnejsområdet förekommer här och var små 
linser eller band av täljsten.

Berggrunden i östra Västergötland, öster 
om det sydvästsvenska gnejsområdet, består 
av graniter (Smålandsgraniter) som ingår i 
det s.k. transskandinaviska granit-porfyrbäl- 
tet. Området mellan Vänern och Vättern i 
nordostligaste Skaraborgs län byggs upp av 
svekofenniska bergarter, huvudsakligen s.k. 
urgraniter.

Granit och gnejs
Fjäråsområdet, Älvsborgs län
Vid sjön Lygnern i gränstrakten mellan Väs
tergötland och Halland har den s.k. Fjärås- 
gnejsen brutits föranvändning till byggnads-, 
ornament- och kantsten.

Ramhulta. I ett större (Gustavsberg) och 
ett mindre (Torrås) stenbrott i Ramhulta byn, 
5 km sydväst om Sätilä kyrka, bröt man en
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Di = Diabas 
Gr = Granit 
Gn = Gnejs

T = tälj sten
Sk = Skiffer
L = Lingulidsandsten

B = Billingekalksten 
K = Kinnekullekalksten 
F = Falbygden (södra), kalksten

Figur 3. Skaraborgs och Älvsborgs län med byggnadsstenbrott. Fyllda trianglar visar nu öppna brott, ofyllda 
trianglar nedlagda brott.

grå, glimmerrik, skiffrig gnejs för stenindu- 
striella ändamål. Under senare tid leverera
des skivor av denna gnejs i råformat direkt till 
byggnadsindustrin. Brytningen upphörde 
1982 i det mindre och 1984 i det större 
brottet.

Klevekärr. Samma typ av gnejs som den i 
Ramhulta har tagits ut ur ett brott vid Kleve
kärr ca 600 m ostnordost om Ramhultabrot- 
ten. Stenbrottet var i drift fram till 1982, 
gnejsen har använts för liknande ändamål 
som i Ramhulta.

Sjögärde. Nära intill Lygnern, 2,5 km 
väster om Tostareds kyrka, ligger ett sten

brott i en starkt förskiffrad gnejs. Det är dock 
oklart för vilka ändamål denna gnejs har 
brutits.

Övriga områden
Årebo (Älvsborgs län). Vid Årebo, ca 10 km 
sydsydost om Borås upptogs 1973 ett sten
brott i en rödgrå, ställvis massformig orto- 
gnejs. Bergarten används till byggnadssten 
och gravvårdar, både i Sverige och utom
lands. Brottet var fortfarande öppet år 1985.

Håhult (Älvsborgs län). Ca 1,4 km öster 
om Årebro stenbrott bryts en rödgrå orto- 
gnejs. Även detta brott öppnades 1973 och
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Tabell 4. Byggnadsstenbrott i Älvsborgs län. I stenbrott med fet stil pågår brytning fortfarande.

Lokal Karta.ruta Koordinater Stratigrafisk nivå Bersart
Al sbyn 10B,4g 657038/128063 Västra gnejssegmentet Täljsten
Askesjön 10B,2h 656005/128542 Stora Le - Marstrand Täljsten
Dals-Rostock, Långetjämet 09B.3 651520/129780 Dalslandsgruppen Skiffer, ler
Gäl lsbyn (Näsbo) 10B,lh 655963/128625 Stora Le - Marstrand Täljsten
Halängen A 09B,4j 652040/129510 Dalslandsgruppen Lerskiffer
Halängen B 09B,3j 651985/129515 Dalslandsgruppen Lerskiffer
Halängen C 09B,3j 651975/129514 Dalslandsgruppen Lerskiffer
Håhult 06C,8g 639370/133260 Ortognejs Granit
Hällan 09B,3j 651510/129870 Dalslandsgruppen Lerskiffer
Hökhult 10B,lh 655755/128540 Stora Le - Marstrand Täljsten
Klevekärr 06B,6i 638130/129498 Västra gnejssegmentet Gnejs
Källsviken A 09B,3i 651805/129490 Dalslandsgruppen Lerskiffer
Källsviken B 09B,3i 651802/129505 Dalslandsgruppen Lerskiffer
Källsviken C 09B,3j 651803/129505 Dalslandsgruppen Lerskiffer
Kölen 10B,2f 656420/127990 Stora Le - Marstrand Täljsten
Ramhulta A (Gustavsberg) 06B,6i 638106/129445 Västra gnejssegmentet Gnejs
Ramhulta B (Torrås) 06B,6i 638098/129437 Västra gnejssegmentet Gnejs
Ramsbyn 10B,3g 656850/128195 Västra gnejssegmentet Täljsten
Rådane Norra 08B,9g 649695/128380 Västra gnejssegmentet Täljsten
Sannerud 10B,0g 655300/128000 Stora Le - Marstrand Täljsten
Segersbyn 10C,le 655640/132135 Ortognejs Granit
Sjögärde 06B,5i 637640/129148 Västra gnejssegmentet Gnejs
Stommen 09B 652600/127100 Stora Le - Marstrand Täljsten
Tegen 08B,8g 649420/128105 Västra gnejssegmentet Täljsten
Arebo 06C,8g 639380/133120 Ortognejs Granit

var 1985 fortfarande i drift. Den brutna ste
nen används framför allt till gravvårdar främst 
för export till Mellaneuropa.

Segersbyn (Älvsborgs län). I början av 
1980-talet öppnades ett litet stenbrott vid 
Segersbyn ca 4 km norr om Åmål. Bergarten 
är en medelkornig, gråröd till röd granit och 
används som ornamentsten.

Lugnåsberget (Skaraborgs län). I östra 
kanten av Lugnåsberget har huvudsakligen 
under 1800-talet en vittrad gnejs brutits främst 
för tillverkning av kvarnstenar. Brytningen 
lades ner år 1921. Gnejsen överlagras i detta 
stenbrott av sandsten som har under samma 
tidsperiod använts till byggnadsändamål.

Hyperitdiabas
Hyperitdiabas är en diabas vars fältspatkris- 
taller är svart pigmenterade vilket ger stenen 
en mörkgrå, ställvis svart färg. Inom stenin
dustrin betecknas denna bergart som svart 
granit. Hyperitdiabas bryts främst för export 
och används mest för gravvårdar och fasader.

Brandstorp (Skaraborgs län). Vid Tor- 
kelsryd och Björnhult ca 2 resp. 3,3 km söder 
om Brandstorps kyrka är flera brott upptagna 
i relativt små linser av hyperitdiabas. Stenen 
har bl.a. exporterats till USA.

Lerskiffer
Inom Dalslandsgruppen uppträder i trakten 
runt Teåkerssjön och Dals Rostock lerskiffrar 
som är av en sådan beskaffenhet att de kunde 
fördelaktigt användas som takskiffer och till 
fasadbeklädnad. Sporadisk skifferbrytning 
pågick i Dalsland redan under 1700-talet, 
möjligtvis även ännu tidigare. En mera sten- 
industriel! användning av lerskiffern började 
i det tidiga 1800-talet. Utöver avsättning för 
skiffer inom Dalsland levererades en stor del 
av produktionen till bl.a. Göteborg och Nor
ge. Även åtskilliga järnvägsstationer täcktes 
under 1800-talets andra hälft med skiffer från 
Dalsland. Redan innan 1900-talets början 
gick dock skifferproduktionen i Dalsland 
starkt tillbaka. Den manuella brytningen här 
kunde då inte mera konkurrera med maski
nell brytning i bl.a. England. Dessutom var 
de engelska och franska lerskiffrarna tunnare 
och ansågs som vackrare än Dalslandsskif- 
fem. Nuförtiden är all skifferbrytning i Dals
land nedlagd.

Dals-Rostock, Långetjärnen (Älvsborgs 
län). Norr om Dals-Rostock öster om vägen 
mellan Mellerud och Bäckefors har i slutet på 
1960-talet påbörjats brytning av en klorit- 
skiffer. Bergarten är ofta uppdelad i tunna
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Tabell 5. Byggnadsstenbrott i Skaraborgs län. I stenbrott med fet stil pågår brytning fortfarande.

Lokal
Bosgården
Brandstorp A (Torkelsryd)
Brandstorp B (Björnhult)
Broddetorp
Falköping
Foglagården
Gullhögen
Gössäter A
Gössäter B
Gössäter C
Gössäter D
Gössäter E
Gössäter F
Gössäter G
Gössäter Fl
Gössäter I
Gössäter J
Gössäter nedre
Gössäter övre
Halla
Hulegården 
Husaby 
Hällekis A 
Hällekis B
Hällekis(stora brottet)
Hällekis, N
Hällekis hamn
Hälleskogen
Jutagården
Järneklev norra
Jämeklev södra
Karlsfors
Karlsro
Kestad
Käpplunda
Laggarebo
Lilla Backor A (norra)
Lilla Backor B
Lilla Backor C
Lilla Backor D(södra)
Lugnåsberget
Lugnåsberget
Oltorp
Råbäck A
Råbäck B
Råbäck C
Råbäck D
Råbäck E
Råbäck F
Råbäck G
Råbäck H
Råbäck I
Råbäck J
Råbäck K
Råbäck L
Råbäck M
Råbäck N
Råbäck O
Råbäck P
Råbäck Q
Råbäck R
Råbäck S

Karta.ruta Koordinater
08D,3e 646570/137010
07E,8a 644116/140448
07E,7a 643985/140452
08D,3e 646590/137060
08D,0d 645070/136790
07D,9d 644800/136773
08D,5g 647560/138360
09D,0c 650016/136246
09D,0c 650000/136243
08D,9c 649982/136238
08D,9c 649959/136239
08D,9c 649943/136240
08D,9c 649999/136212
08D,9c 649985/136211
08D,9c 649940/136179
09D,0c 650040/136247
08D,9c 649905/136236
09D,0c 650120/136330
09D,0c 650080/136310
08D,8b 649190/135680
08D,2e 646470/137070
08D,8b 649160/135750
09D,0c 650218/136030
09D,0c 650202/136015
09D,0b 650090/135975
09D,0c 650330/136150
09D,0b 650275/135920
08D,2d 646110/136910
07D,8e 644402/137197
08D,8b 649270/135510
08D,8b 649200/135530
08D,7f 648735/137986
08D,4g 647485/138410
08D,9c 649650/136270
08D,5g 647716/138466
08D,2d 646215/136915
08D,lc 645665/136181
08D,lc 645642/136165
08D,lc 645630/136150
08D,lc 645622/136142
09D,0f 650170/137840
09D,0f 650170/137840
08D,0g 645336/138475
08D,9b 649953/135827
08D,9b 649942/135820
08D,9b 649869/135779
08D,9b 649849/135772
08D,9b 649822/135768
08D,9b 649800/135769
08D,9b 649776/135772
08D,9b 649754/135775
09D,0b 650100/135946
09D,0b 650084/135934
09D,0b 650071/135922
09D,0b 650059/135913
09D,0b 650072/135895
08D,9b 649992/135856
08D,9b 649980/135845
08D,9b 649968/135837
08D,9b 649925/135812
08D,9b 649882/135788
08D,9b 649731/135775

Stratigrafisk nivå
Underkambrium 
Hyperitdiabas 
Hyperitdiabas 
Underkambrium 
Underordovicium 
Underordovicium 
Latorp - Dalbyn 
Kunda ("Täljsten") 
Kunda ("Täljsten") 
Kunda ("Täljsten") 
Kunda ("Täljsten") 
Kunda ("Täljsten") 
Kunda (Holen)
Kunda (Holen)
Kunda (Holen)
Kunda ("Täljsten") 
Kunda ("Täljsten") 
Underkambrium 
Underkambrium 
U nderkambrium 
Underkambrium 
Underkambrium 
Volkhov (Lanna) 
Volkhov (Lanna) 
Under-Mellanordovic. 
Underkambrium 
Underkambrium 
Underkambrium 
Underkambrium 
Underkambrium 
Underkambrium 
Latorp, Lanna 
Underordovicium 
Underkambrium 
Underordovicium 
Underkambrium 
Underordovicium 
Underordovicium 
Underordovicium 
U nderordovicium 
Östragnejssegment 
Underkambrium 
Underkambrium 
Kunda ("Täljsten") 
Kunda ("Täljsten") 
Kunda ("Täljsten") 
Kunda ("Täljsten") 
Kunda ("Täljsten") 
Kunda ("Täljsten") 
Kunda ("Täljsten") 
Kunda ("Täljsten") 
Kunda ("Täljsten") 
Kunda ("Täljsten") 
Kunda ("Täljsten") 
Kunda ("Täljsten") 
Volkhov (Lanna) 
Kunda ("Täljsten") 
Kunda ("Täljsten") 
Kunda ("Täljsten") 
Kunda ("Täljsten") 
Kunda ("Täljsten") 
Kunda ("Täljsten")

Bergart
Sandsten, Lingulid, Vg
Diabas
Diabas
Sandsten, Lingulid, Vg 
Kalksten, S Falbygden 
Kalksten, S Falbygden 
Kalksten, Billingen 
Kalksten, Kinnekulle 
Kalksten, Kinnekulle 
Kalksten, Kinnekulle 
Kalksten, Kinnekulle 
Kalksten, Kinnekulle 
Kalksten, Kinnekulle 
Kalksten, Kinnekulle 
Kalksten, Kinnekulle 
Kalksten, Kinnekulle 
Kalksten, Kinnekulle 
Sandsten, Lingulid, Vg 
Sandsten, Lingulid, Vg 
Sandsten, Lingulid, Vg 
Sandsten, Lingulid, Vg 
Sandsten, Lingulid, Vg 
Kalksten, Kinnekulle 
Kalksten, Kinnekulle 
Kalksten, Kinnekulle 
Sandsten. Lingulid, Vg 
Sandsten, Lingulid, Vg 
Sandsten. Lingulid, Vg 
Sandsten, Lingulid, Vg 
Sandsten, Lingulid, Vg 
Sandsten, Lingulid, Vg 
Kalksten, Billingen 
Kalksten, Billingen 
Sandsten, Lingulid, Vg 
Kalksten, Billingen 
Sandsten, Lingulid, Vg 
Kalksten, S Falbygden 
Kalksten, S Falbygden 
Kalksten, S Falbygden 
Kalksten, S Falbygden 
Gnejs
Sandsten, Lingulid, Vg 
Sandsten, Lingulid, Vg 
Kalksten, Kinnekulle 
Kalksten, Kinnekulle 
Kalksten, Kinnekulle 
Kalksten, Kinnekulle 
Kalksten, Kinnekulle 
Kalksten, Kinnekulle 
Kalksten, Kinnekulle 
Kalksten, Kinnekulle 
Kalksten, Kinnekulle 
Kalksten, Kinnekulle 
Kalksten, Kinnekulle 
Kalksten, Kinnekulle 
Kalksten, Kinnekulle 
Kalksten, Kinnekulle 
Kalksten, Kinnekulle 
Kalksten, Kinnekulle 
Kalksten, Kinnekulle 
Kalksten, Kinnekulle 
Kalksten, Kinnekulle
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Råbäck T 09D,0b 650128/135963 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Råbäck U 09D,0b 650115/135953 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Råbäck nedre 09D,0b 650100/135760 U nderkambri um Sandsten, Lingulid, Vg
Råbäck övre 09D,0b 650100/135810 Underkambrium Sandsten, Lingulid, Vg
Rössberga 08D,le 645835/137125 U nderordo vicium Kalksten, S Falbygden
Skultorp norra 08D,3g 646975/138395 Underordovicium Kalksten, Billingen
Skår 08D,0b 645450/135990 Underkambrium Sandsten, Lingulid, Vg
Stenbrottet 07D,9f 644530/137528 Ordovicium Kalksten, S Falbygden
Stenåsen 08D,2g 646335/138025 Ordovicium Kalksten, S Falbygden
Stora Backor 08D,lc 645727/136262 Underordovicium Kalksten, S Falbygden
Stora Stolan 08D,8g 649070/138320 Underkambrium Sandsten, Lingulid, Vg
Stora Stolan 08D,8g 649070/138320 Underordovicium Kalksten, Billingen
Tomten 08D,le 645740/137095 Underordovicium Kalksten, S Falbygden
Trolmen 08D,9b 649960/135670 Underkambrium Sandsten, Lingulid, Vg
Uddagården 08D,0e 645370/137270 Latorp-Lanna-Holen Kalksten, S Falbygden
Västerplana A 08D,9b 649649/135748 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Västerplana B 08D,9b 649617/135743 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Västerplana C 08D,9b 649600/135756 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Västerplana D 08D,8b 649490/135735 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Västerplana E 08D,8b 649465/135756 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Västerplana F 08D,9b 649637/135744 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Västerplana G 08D,9b 649599/135739 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Västerplana H 08D,9b 649593/135745 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Västerplana I 08D,9b 649585/135730 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Västerplana J 08D,9b 649573/135849 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Västerplana K 08D,9b 649554/135850 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Västerplana L 08D,9b 649546/135791 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Västerplana M 08D,9b 649557/135772 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Västerplana N 08D,9b 649550/135748 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Västerplana O 08D,9b 649542/135735 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Västerplana P 08D,9b 649532/135738 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Västerplana Q 08D,9b 649520/135735 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Västerplana R 08D,8b 649477/135714 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Västerplana S 08D,8b 649467/135711 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Västerplana T 08D,8b 649454/135709 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Västerplana U 08D,8b 649460/135732 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Västerplana V 08D,8b 649452/135725 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Västerplana W 08D,8b 649413/135724 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Österplana 08D,9c 649780/136192 Underordovicium Kalksten, Kinnekulle
Österplana hed A 08D,9c 649791/136206 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Österplana hed B 08D,9c 649772/136201 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Österplana hed C 08D,9c 649748/136187 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Österplana hed D 08D,9c 649723/136171 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Österplana hed E 08D,9c 649691/136154 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Österplana hed F 08D,9c 649860/136226 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Österplana hed G 08D,9c 649838/136221 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Österplana hed H 08D,9c 649820/136215 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Österplana hed I 08D,9c 649806/136212 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Österplana hed J 08D,9c 649673/136143 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Österplana hed K 08D,9c 649658/136132 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Österplana hed L 08D,9c 649643/136116 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Österplana hed M 08D,9c 649630/136100 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Österplana vall A 08D,9b 649562/135940 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Österplana vall B 08D,9b 649575/135952 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Österplana vall C 08D,9b 649573/135965 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Österplana vall D 08D,9b 649564/135978 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Österplana vall E 08D,9c 649564/136003 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Österplana vall F 08D,9c 649575/136009 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Österplana vall G 08D,9b 649549/135983 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Österplana vall H 08D,9b 649549/135996 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Österplana vall I 08D,9b 649542/135982 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Österplana vall J 08D,9b 649529/135994 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Österplana vall K 08D,9c 649545/136021 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Österplana vall L 08D,9c 649537/136020 Kunda ("Täljsten") Kalksten, Kinnekulle
Övertorp 08D,lh 645587/138448 Ordovicium Kalksten, S Falbygden
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leriga och mjäliga skikt. Hur länge brottet var 
i drift är oklart.

Halängen (Älvsborgs län). Nordost om 
Teåkersjön ca 2 km nordväst om Dalskogs 
kyrka var flera brott upptagna i en gråsvart, 
ställvis grågrön, mycket lätt klyvbar Ierskif- 
fer. Det största brottet, som även är det största 
brottet i Dalskogsområdet, har en längd på 
140 m, bredden varierar mellan 5 och 30 m, 
och djupet uppskattas till ca 20 m.

Halängens skifferförekomst upptäcktes år 
1850, och skiffern bröts kontinuerligt från 
1851 till mitten av 1880-talet. Därefter blev 
brytningen allt mer sporadisk fram till början 
av 1900-talet. Idag är brottet vattenfyllt. Skif
fern från Halängen har huvudsakligen an
vänts till takskiffer, och en del av produktio
nen exporterades till Norge.

Hällan (Älvsborgs län). Hällans skiffer
brott ligger invid Långetjämen ca 1,4 km 
väster om Dals Ro-stock. Den brutna stenen 
är en grå till gråsvart lerskiffer som huvud
sakligen har använts till takbeläggning. Brot
tet inmutades år 1779 och bearbetades däref
ter fram till slutet av 1800-talet. Skiffern 
bröts dels för leverans i Sverige och dels för 
export främst till Norge.

Källsviken (Älvsborgs län). Öster om Te
åkersjön och 1,9 km sydväst om Dalskogs 
kyrka ligger tre numera vattenfyllda brott i ett 
ca 10 m tjockt skifferlager. Den gråsvarta till 
svarta skiffern är ställvis förorenad med sva- 
velkis vilket vid vittring ofta ger gula miss- 
färgningar på förskiffringsytoma. Skifferbryt
ningen vid Källsviken pågick under större 
delen av 1800-talet, främst för takbelägg
ning. Så sent som i början av 1950-talet 
uttogs en mindre mängd skiffer ur det östli
gaste brottet.

Tälj st en
På flera platser i Dalsland (Älvsborgs län) 
uppträder större och mindre linser av extremt 
kiselfattiga, mörka bergarter (ultramafiter) 
som ställvis är omvandlade till täljsten eller 
en täljstensliknande bergart. Täljsten består 
av talk och klorit.

Täljstenen i Dalsland har brutits redan i 
förhistorisk tid. Senare under medeltiden har 
enligt Hallbäck (1959) ett flertal av de dals- 
ländska tälj stensdopfuntama tillverkats i Dals
land med täljsten från platsen. P.g.a. av sin 
värmebeständighet har täljstenen brutits för 
framställning av spisomfattningar, kaminer 
och grytor, men även gravstenar, klocklod

och dylikt har tillverkats av detta mjuka och 
lätt formbara material. I vilken omfattning 
man har använt täljsten från Dalsland till 
byggnads- eller monumentsten är än så länge 
oklart. Nuförtiden är all tälj stensbrytning i 
Dalsland nedlagd.

Alsbyn. Vid Alsbyn, 7 km nordväst om 
Torrskog har en täljstensliknande grågrön 
bergart brutits i några max. tre meter breda 
och två meter långa skärpningar.

Aske sjön och Ängebodarne. Drygt 1,5 km 
ostsydost om Ängebodarne öster om aske- 
sjön finns ett 15 m långt och 2-4 m brett 
täljstensbrott i en smal ultramafitkropp. Tälj
stenen är ställvis av måttlig kvalitet, ofta 
dock för hård för praktisk användning. Enligt 
uppgift fanns det mindre täljstensbrott väster 
om Askesjön samt vid Ängebodarne och Sig- 
fridsberg.

Gällsbyn (Näsbo). En 150 m lång och ca 
20 m bred lins av en bergart som ställvis är 
täljstensliknande har delvis kunnat användas 
som täljsten. Förekomsten ligger strax non
om Lidtjämet, ca 12 km nordväst om Bengts- 
fors. I slutet på 1800-talet var fortfarande två 
brott öppna, flertalet av de äldre brotten var 
dock redan under den tiden igenrasade och 
igenväxta.

Hökhult. Mellan Askesjön och Udderud- 
stjärn drygt en kilometer väster om Hökhult 
har under 1800-talets första hälft en växlande 
grön, grovkristallin täljsten brutits i ca 25 
små, max. 8 x 5 x 2 m stora skärpningar. Alla 
skärpningar ligger i en 180 m lång och 20 till 
40 m tjock lins av en ultramafit som bara 
ställvis är omvandlad till täljsten.

Kölen. ”Ungefär öster om Hästhagen i 
Kölens skog, Torrskogs socken, ej långt från 
gränsen till Nössemark” låg ett i forna tider 
anlitat täljstensbrott. I slutet på 1800-talet 
fanns stora gropar kvar men brottet var troli
gen inte mer i drift under 1800-talet. Täljste
nen är av varierande hårdhet och uppvisar 
enstaka kvartskom och glimmerfjäll i den 
annars homogena grundmassan.

Ramsbyn. Ca 1 km söder om Ramsbyn 
och 5,5 km västnordväst on Torrskog före
kommer flera mindre skärpningar i en mass- 
formig, grågrön, ställvis strålig täljstenslik
nande bergart. Skärpningarna blev upptagna 
under 1800-talets första hälft.

N. Rådane. En ca 10 m bred ultramafitlins 
ca 400 m nordnordväst om N. Rådane är 
ställvis omvandlad till täljsten. Täljstenen 
har utnyttjats i mindre omfattning i början av
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1800-talet, ett egentligt brott har dock inte 
funnits.

Sannerud. Ett täljstensbrott omnämns vara 
beläget vid Sannerud i Håbols församling, 
troligen söder eller sydost om Sandsjön. Ste
nen, som är lättarbetad, tämligen grovkornig 
och består av hornblände och klorit, har i liten 
skala använts till spishällar m.m. Enligt upp
gift togs tälj sten från Sannerud till dopfunten 
i Håbols kyrka.

Stommen. Ett täljstensbrott vid Stommen 
i Gesäters församling omnämns av Hallbäck 
(1959). Stommen ligger strax norr om Gesä
ters kyrka. Enligt Lundbohm (1885) fanns ett 
brott ”några tusen fot från Gesäters kyrka, 
norr om torpet Klåfvan vid den till Töftedal 
ledande landvägen”.

Tegen. Söder om Tegen, drygt 5 km öster 
om Torps kyrka uppträder flera max. 30 m 
breda ultramafitlinser. Nära kontakten till de 
omgivande gnejserna har denna bergart om
vandlats till en ljusgrön tälj sten. Täljstenen 
lär ha brutits i liten omfattning under 1800- 
talets första hälft.

Sedimentära bergarter
De sedimentära bergarterna inom Skaraborgs 
och Älvsborgs län tillhör två olika geologiska 
enheter. Den äldre av dessa är den ca 700-850 
miljoner år gamla Visingsögruppen. Den yng
re enheten består av paleozoiska (kambro- 
siluriska) bergarter som utgör den sediment
ära lagerföljden i Västergötlands platåberg.

Visingsögruppens bergarter är begränsa
de till den s.k. Vätternsänkan, d.v.s. området 
runt Vättern samt Visingsö och berggrunden 
under själva sjön. Västergötlands andel av 
Visingsögruppen består av en smal (max. 3 
km bred) remsa som sträcker sig längs Vät
terns strand från Karlsborg i norr förbi Hjo till 
trakten mittemot Visingsö samt strandområ
det mellan Habo och Fagerhult i Skaraborgs 
läns sydostligaste del. Den sedimentära berg
grunden i det här området utgörs av en sek
vens av gulvita eller gulbruna kvartssandste
nar som är överlagrade av fältspathaltiga 
sandstenar med inslag av leriga skikt. Vi
singsögruppens bergarter i Västergötland har 
troligen inte utnyttjats i större skala för bygg- 
nadsändamål.

Detta är däremot i hög grad fallet med de 
kambro-siluriska sedimentära bergarterna i 
Västgötabergen (Billingen-Falbygden, Kin- 
nekulle, Halle- och Hunneberg). Den paleo

zoiska sedimentära lagerföljden i dessa pla
tåberg börjar, nerifrån sett, med en ca 10 m 
tjock packe av tunnbankiga och ofta lerhalti
ga sandstenar (Mickwitziasandsten) som vi
lar direkt på urberget. Mickwitziasandstenen 
överlagras av den 24 m tjocka Lingulidsand- 
stenen vars övre begränsning i landskapet 
ofta framträder som klintar. Både Mickwit- 
zia- och Lingulidsandstenen räknas till undre 
kambrium. Mellersta och övre kambrium re
presenteras av en ca 22 m tjock sekvens av 
alunskiffrar.

Ovanpå dessa följer under- och mellan- 
ordoviciska kalkstenar som vanligen sam
manfattas under begreppet ortocerkalksten. 
Övre ordovicium består huvudsakligen av 
skiffrar med inlagrade mindre kalkstensskikt. 
Hela den ordoviciska sekvensen har en tjock
lek av ca 115 m. Vidare uppåt avslutas den 
sedimentära delen av lagerföljden med un- 
dersiluriska grå till mörkgrå, ställvis svarta 
eller röda skiffrar med inlagrade kalkstens
linser och -bankar.

Platåbergens högsta områden bildas av 
mer eller mindre utsträckta täcken av diabas, 
lokalt och i äldre litteratur kallad trapp, som 
skyddar de underliggande mjukare sediment
bergarterna från nednötning. Diabaserna 
trängde in i den kambro-siluriska lagerfölj
den på olika nivåer i olika områden, vilket 
medför att den bevarade delen av lagerfölj
den skiljer sig på de olika bergen. I Kinnekul- 
le och Billingen-Falbygden omfattar lager
följden kambriska till undersiluriska bergar
ter, medan diabasema i Halle- och Hunne
berg skär igenom kambrium och undre ordo
vicium; ortocerkalkstenen och de överlagra
de skiffrarna saknas alltså i dessa.

Sedimentära bergarter från Västergötlands 
kambro-silurområden som har brutits för 
byggnadsändamål är framför allt Lingulid
sandstenen och ortocerkalkstenen. Möjligt
vis har man under medeltiden även använt 
Mickwitziasandstenen i mindre utsträckning. 
De kolhaltiga alunskiffrarna har utnyttjats 
som energikälla vid kalkbränningen, men 
även för råoljeutvinning samt fyllnadsmate
rial vid lättbetongsframställning.

Lingulidsandsten
Lingulidsandstenen är en jämnkornig, med
el- till finkomig, delvis tjockbankad kvarts
sandsten. Färgen är i ovittrat tillstånd vit eller 
ljusgrå, men blir vid normal vittring i regel 
mörkare och ofta gulaktig. Tyvärr uppvisar
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Lingulidsandstenen i Västergötland efter någ
ra årtiondes exponering för atmosfären ib
land en svartfärgning som troligen beror på 
sandstenens innehåll av svavelkis (pyrit).

Tack vare sin jämnkornighet och den goda 
sammanhållningen är Lingulidsandstenen 
tämligen lättarbetad. Utöver detta tillät bank
tjockleken, i sekvensens övre del mellan 0,5 
och 1 m, uttagning av relativt stora block 
vilket gjorde denna sandsten särskilt lämplig 
som byggnads- och monumentsten. Lingul
idsandstenen bröts i Västergötland i stort sett 
från 1000- till 1200-talet, under 1400-talet 
och sedan från 1600-talet till 1900-talet för
sta hälft. Brytningen för byggnadsändamål 
ägde rum runt Kinnekulle, där ofta i sand
stensklinten, i Billingen och underordnat i 
Falbygden. I vilken mån och för vilka ända
mål man har brutit de underkambriska sand
stenarna i Halle- och Hunneberg är än så 
länge oklart.

Förutom i Västergötland uppträder Lin- 
gulidsandsten också i Östergötlands och När- 
kes underkambrium. Sandstenen där är dock 
delvis av en något annorlunda beskaffenhet, 
särskilt beträffande färg och vittring (svart
färgning).

Kinnekulle, Skaraborgs län
Gössäter. Det har funnits flera stenbrott inom 
Lingulidsandstenen runt Gössäter. Av dessa 
har brottet i själva Gössäter bidragit med 
material till Skara Domkyrka. Sandstenen 
som bröts för byggnadsändamål kom från de 
övre delarna av lingulidsandstenssekvensen. 
Så sent som 1919 öppnades ett sandstens- 
brott söder om Gössäter för en leverans av 
sandsten till konstmuseet i Oslo. Under sena
re år har sandstensbrytning inskränkts till 
industriella ändamål.

Halla. I ett stenbrott nära gården Halla, 2 
km väster om Husaby kyrka har sandsten 
brutits för restaureringen av Skara domkyr
ka. Materialet kommer från den översta delen 
av lingulidsandstenssekvensen.

Husaby. I området väster om Husaby kyr
ka finns flera stenbrott varifrån byggmateri
alet ti 11 Husaby kyrka och Biskopsborgen har 
tagits. Biskopsborgen själv har senare fung
erat som sandstensleverantör. I brottet ca 1 
km väster om Husaby kyrka har den översta 
delen av lingulidsandstenssekvensen brutits 
och bidragit med material till restaureringen 
av långhusets södra vägg på Husaby kyrka. 
Vid kanten av det igenfyllda stenbrottet lig
ger det fortfarande kvar några utkilade block,

vilka uppenbarligen har brutits för byggnads
ändamål.

Hällekis. Stenbrottet vid Hällekis ligger i 
den övre delen av lingulidsandstenssekven
sen. Denna del består av några tjocka bankar 
som lämpar sig för byggnadsändamål. Det är 
osäkert om det har skett någon brytning vid 
Hällekis under medeltiden. A andra sidan har 
Hällekis stenbrott inte bearbetats för bygg
nadsändamål sedan de stora restaureringarna 
av Skara domkyrka och Forshems kyrka i 
början på 1900-talet. Under 1930- till 1940- 
talet har stenbrottet använts för industriellt 
bruk. Det som finns kvar av stenbrottet idag 
är en ca 1-2 m hög vägg av grå Lingulidsand- 
sten med en del svartfärgade ytor. Där denna 
sandsten inte uppvisar svartfärgning, är den 
normalt gråfärgad i vittrat tillstånd.

Hällekis hamn. På udden strax norr om 
Hällekis hamn har under en tid 1800-talet 
brutits en betydande mängd byggnadssten. 
Brottet var nedlagt i början av 1900-talet.

Järneklev. Stenbrottet Järneklev tillhörde 
det stenbrottsområde som följer Lingulid- 
sandstensklinten från Blombergs hpl. söde
rut. Järneklev var det dominerande brottet i 
detta klintområde, men övergavs när järnvä
gen drogs fram däröver. Brytningen i detta 
område skedde framför allt i de undre delarna 
av lingulidsandstenssekvensen. Sandstenen 
bröts för industriella ändamål.

Kestää. Sandstensbrytning ägde rum vid 
klinten som ligger ca 300-400 m väst om 
Kestads kyrka. Från detta sedan länge ned
lagda brott har troligen materialet till Kestads 
kyrka hämtats.

Råbäck nedre och Trolmen. Stenbrotten i 
närheten av Råbäcks resp. Trolmens hamn är 
belägna i de undre delarna av lingulidsand
stenssekvensen. Dessa stenbrott, som endast 
bearbetats under en kort tid på 1880-talet, 
öppnades för byggsten till därvarande hamn
anläggningar. Materialet från dessa brott har 
troligen inte använts till byggnader och sten
brotten är nedlagda idag.

Råbäck övre. Stenbrottet Råbäck övre lig
ger i de övre delarna av lingulidsandstens
sekvensen och har troligen bara bearbetats 
för mycket lokalt behov. Fast detta stenbrott 
har gamla anor, har det ej bearbetats vid 
uppsvinget för renoveringsarbetena i början 
av 1900-talet. Sandstenen i detta brott ge
nomsätts av sprickor, vilket å ena sidan har 
förenklat brytningen, men å andra sidan på
skyndat nedvittringen.
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Billingen, Skaraborgs län
Bosgården. Strax väster om Bosgården, 1,7 
km sydväst om Broddetorps kyrka har under 
medeltiden sandsten brutits till byggandet av 
Skara domkyrka. Sandstensbankarna i områ
det anges som upp till en m tjocka.

Broddetorp. Under slutet av 1800-talet 
har man tagit sandsten från området söder om 
Ringagården, 1,2 km sydväst om Brodde
torps kyrka vid restaureringen av Skara Dom
kyrka. Sandstensbrytning har troligen även 
skett vid flera tidigare tillfällen, men uppgif
ter om denna verksamhet saknas. Idag är 
brottet till största delen igenfyllt, endast en ca 
2 m hög vägg med för det mesta tunna bankar 
var tillgänglig i slutet av 1980-talet.

Hulegården. Enligt uppgift har sandsten 
från denna trakt använts vid byggandet och 
restaureringen av Skara Domkyrka. Ett min
dre stenbrott vid Hulegården, 2,5 km sydsyd
väst om Broddetorps kyrka bearbetades i 
början av 1900-talet för tillverkning av trapp
stenar.

Hälleskogen. Sandsten från Hälleskogs- 
området ca 1,5 km väster om Håkantorps 
kyrka har under medeltiden använts vid upp
förandet av Skara domkyrka.

Laggarebo. Sandstenen vid Laggarebo, 
1,9 km västnordväst om Håkantorps kyrka 
har förr i tiden brutits i ganska stor skala. 
Även detta stenbrottsområde lär ha bidragit 
med material till byggandet och restaurering
en av Skara domkyrka.

Stora Stolan. I ett stort stenbrott vid Stora 
Stolan drygt två kilometer ostsydost om Tim
mersdala kyrka bröts både Lingulidsandsten 
och den överlagrande alunskiffern samt orto- 
cerkalkstenen. Till en början (runt sekelskif
tet?) bröts sandstenen för byggnadsändamål, 
senare under 1960-talet levererades all utta
gen sandsten till cementfabriken vid Skövde.

Falbygden, Skaraborgs län
Jutagården. Ett mycket obetydligt sandstens- 
brott fanns runt sekelskiftet vid Jutagården 
väster om vägen mellan Vartofta station och 
Slöta.

Oltorp. Strax nordväst om Oltorp, 6,5 km 
västnordväst om Tidaholm ägde sandstens
brytning ”fordom” rum.

Skår. Enligt uppgift lär sandstenen från 
trakten av Skår mellan Gökhem och Vilske- 
kleva ha tagits till Gökhems kyrka.

Ortocerkalksten
Ortocerkalkstenen eller ortoceratitkalkstenen 
har fått sitt namn efter de i bergarten rikligt 
förekommande, strutformade fossila bläck
fiskskalen, de s.k. ortoceratiterna. Kalkste
nen består till en stor del av småkristallina 
kalkspatkom, små skalfragment och under
ordnat lerpartiklar samt järnmineral. Till fär
gen är ortocerkalkstenen i Västergötland röd
brun eller ljusgrå till grå och i de övre hori
sonterna grå till grönaktig. Karakeristisk för 
ortocerkalkstenen är att den har avlagrats i 
form av tunna, sällan mer än 15 cm tjocka 
bankar som är separerade genom endast nå
gon centimeter tjocka märgliga (lerhaltiga) 
skikt. Längs dessa något oregelbundna mär- 
gelskikt kan stenen lätt klyvas i mer eller 
mindre stora plattor eller block med skrovli
ga eller knöliga ytor. Plattornas storlek beror 
därvid på de vertikala klåvens eller slagens 
täthet. En annan karakteriskisk detalj är ett på 
bankernas överytor utspritt, nätliknande gräv- 
spårmönster.

Ortocerkalkstenen i Västergötland har 
varit föremål för brytning och stenhantering 
redan under 1000-talet och därefter med va
rierande intensitet fram till idag. Stenbryt- 
ningen under äldre tider skedde oftast längs 
de lättillgängliga kalkstensklintarna. Först 
under andra hälften av 1800-talet började 
man uppta större stenbrott där dock en större 
del av den brutna stenen användes till kalk
bränning och senare till cementtillverkning. 
Det bör påpekas att endast vissa enstaka 
bankar i varje stenbrott eller klint är lämpliga 
för bygg- och monumentstensframställning.

Kinnekulle, Skaraborgs län
Ortoceratitkalkstenen på Kinnekulle har i 
stenindustrikretsar sedan länge namngivits 
efter stenens färg. Den undre rödstenen är en 
ca 22 m tjock sekvens som utgörs av rödbru
na, mest tunnbankade och ofta starkt märgli
ga kalkstenar. Dessa överlagras av det drygt 
en meter tjocka täljstenslagret. Detta lager 
består av relativt tjocka bankar av ljusgrå 
kalksten som ofta uppvisar tunna, mörkgrå 
till svarta, oregelbundna diskontinuitetsytor. 
Typiskt för tälj stenen är också de i vissa 
horisonter rikligt förekommande cystoidéer- 
na (”Kristalläpplen”, 1-2 cm stora, runda 
fossila tagghudingar). Den övre rödstenen 
(ca 11 m) är vanligen tunnbankad, i färgen 
något rödare än den undre rödstenen. Efter 
färgen av kokt lever har den översta delen av 
ortocerkalkstenen fått namnet leversten. Den-
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na 20 m tjocka sekvens utgörs av tunnbanka- 
de, starkt vittrande, grågröna eller rödbruna 
kalkstenar.

På Kinnekulle har huvudsakligen tälj stens
lagret och de angränsande partierna av undre 
och övre rödstenen använts inom stenhante- 
rinegen. Sedan länge har de karakteriska ban
karna eller lagren av stenhuggarna beteck
nats med olika namn såsom likhall, arkeolo
gen, golvstenslagret, sextumskvarten m.m. 
Vid stenhanteringens början under medelti
den var det endast likhallen som man bröt till 
gravhällar (likhällar).

Genom anläggningen av mekaniska sten
huggerier under 1800-talets andra hälft blev 
det möjligt att sälja sten från Kinnekulle i 
hela Sverige. Den av enskilda stenhuggare 
bearbetade stenen hade dock fortfarande i 
början av 1900-talet enbart lokal avsättning i 
området runt Kinnekulle.

Gössäter (A-J). I området runt Kultum 
och Svenningstorp, drygt en kilometer syd
väst om Gössäter fanns runt sekelskiftet tio 
kalkstensbrott varav sju stycken i täljstens- 
lagret och tre i leverstenen. Brytning i större 
skala sattes i gång i samband med anlägg
ningen av Gössäters mekaniska stenhuggeri 
år 1877.1 slutet av 1800-talet var fortfarande 
åtta brott i drift, och brytningen fortsatte 
kontinuerligt till slutet av 1910-talet. Om
kring 1920 gick verksamheten starkt tillbaka, 
år 1938 rapporterades dock åtminstone två 
öppna brott (Kultum och Björneberg) från 
detta område. För närvarande är alla brott i 
trakten sydväst om Gössäter nedlagda.

Hällekis (A-B). Strax öster om Hällekis 
hållplats, ca 1 km ostsydost om Hällekis 
hamn var i slutet av 1800-talet två kalkstens
brott i drift. Brotten var belägna i den undre 
rödstenen, och den uttagna stenen användes 
förmodligen enbart till cementtillverkning.

Hällekis stora kalkbrott. Ungefär en kilo
meter öster om Råbäcks station ligger Kinne- 
kulles största kalkstensbrott i under- och 
mellanordovicisk kalksten, dvs i hela orto- 
cerkalkstenssekvensen. Brottet är mer än 1,5 
km långt och mellan 200 och 300 m brett. I 
början av brytningstiden berbetades en del av 
den uttagna stenen i Hellekis mekaniska sten
huggeri som anlades år 1862. 1890 flyttades 
stenhuggeriverksamheten från Hällekis till 
Gössäters mekaniska stenhuggeri. Stenen från 
Hällekis stora kalkbrott användes därefter 
huvudsakligen till cementtillverkning. Brot
tet är nuförtiden nedlagt men fortfarande 
tillgängligt.

Råbäck (A-U). Råbäcks kalkstensbrott var 
med ett undantag alla upptagna i tälj stenslag
ret. Brotten låg spridda från trakten öster om 
Råbäck till området väster om Medelplana i 
det stråk där täljstenslagret träder i dagen på 
Kinnekulles västra sluttning. Kalkstensbryt- 
ning i detta område har troligen pågått sedan 
medeltiden. Efter grundandet av Råbäcks 
stenhuggeri år 1888 bröts och bearbetades 
stenen i större skala, främst i de brott som 
ligger nordväst om Medelplana kyrka i områ
dets södra del. I slutet av 1800-talet var åtta 
av 21 brott i drift, och verksamheten pågick 
därefter kontinuerligt åtminstone till slutet av 
1930-talet. Idag är alla brott nedlagda.

Västerplana (A-W). På platån öster om 
Västerplana kyrka var under slutet av 1800- 
talet 23 kalkstensbrott, varav fem aktiva, 
belägna i det här över större områden blotta
de täljstenslagret. Stenbrytning och stenhugg- 
ning bedrevs under den tiden delvis av Helle
kis aktiebolag. Den del av den bearbetade 
stenen som inte avsattes på plats fraktades ti 11 
Hällekis hamn eller också till Lidköping för 
vidare transport till mera avlägsna platser. 
Senare under 1920- och 1930-talet leverera
des sten från Västerplana till Thorsbergs sten
huggeri i närheten av Gössäter. Kalkstens- 
huggningen vid Västerplana var dock bara en 
binäring, och den här producerade stenen 
utgjorde endast en liten del av den samman
lagda produktionen på Kinnekulle. Nuförti
den är alla brott i detta område nedlagda.

Ös ter plana val! (A-L) och Österplana 
hed (A-M). Av tolv stenbrott vid Österplana 
vall, runt 2,5 km sydväst om Österplana kyr
ka, och tretton brott vid Österplana hed, norr 
och söder om samma kyrka, var i slutet av 
1800-talet sex resp. fem brott i drift. Alla 
stenbrott var belägna i täljstenslagret. Stenen 
bröts dels för Hellekis aktiebolagets räkning, 
dels för vidare bearbetning i Gössäters meka
niska stenhuggeri. Även i de här områdena 
utgjorde brytningen bara en liten del av kalk
stensproduktionen på Kinnekulle.

Österplana kyrka. Strax norr om Öster
plana kyrka bryter man idag både rödbrun 
och grå (täljstenslagret) kalksten i flera tätt 
intill varandra liggande brott. Banktjockle
ken varierar mellan 4 och 10 cm vilket med
för att stenen används mest i golv, trappor och 
fönsterbänkar samt som väggbeklädnad. 
Thorsbergs Stenhuggeri AB påbörjade bryt
ning på 1920-talet. Det är dock oklart om 
man redan från början bröt kalksten i brotten 
vid Österplana kyrka.
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BilZingen, Skaraborgs Iän
Den del av ortocerkalkstenen som motsvarar 
den undre rödstenen på Kinnekulle består på 
Billingen av ljusgrå till grå, hård och relativt 
tunnbankig kalksten. Karakteristisk för den
na sekvens är insprängda korn (2-8 mm) av 
svavelkis (pyrit). Täljstenslagret är utbildat 
som tämligen mörk kalksten med violetta 
inslag. Vid Käpplunda är täljstenslagret 1,5 
till 1,8 m tjockt, stenen som här kallas blåsten 
innehåller rikligt med ortoceratiter och ställ
vis cystoidéer. Den övre rödstenen represen
teras av en 5-15 m tjock sekvens av rödbrun 
till brunröd, för det mesta tät men ställvis 
också märglig och lös kalksten. Leverstenen 
består huvudsakligen av tunnbankad, grå- 
grönaktig, märglig kalksten. På Billingen har 
brytning för byggnadsändamål framför allt 
skett i den undre grå kalkstenen och i tälj
stenslagret. Leverstenen har inte använts i 
detta sammanhang.

Gullhögen. Vid västra utkanten av Sköv
de nedanför Brandstorp ligger med en ut
sträckning av ca 1000 x 500 m Billingens 
största stenbrott. Brottet, som på vissa ställen 
är mer än 50 m djupt, omfattar hela ortocer- 
kalkstenssekvensen. Kalkstenen från Gull
högen har sedan mer än hundra år tillbaka 
använts vid kalkbränning och under senare 
tid för storskalig cementtillverkning. Idag 
bryts kalksten för detta ändamål i två olika 
nivåer och områden i brottet. Om man har 
använt sten från Gullhögen till byggnadsän
damål är oklart, möjligtvis har det brutits 
blocksten i de mindre stenbrott som sedan 
länge fanns på det nuvarande storbrottets 
plats.

Karlsfors. Karlsfors övergivna kalkbrott 
ligger i ett gammalt brytningsområde på nor
ra Billingen söder om gården Karlsfors, ca 2 
km nordost om Lerdala kyrka. Den brutna 
stenen som tillhör ortocerkalkstenens undre 
avdelning är en tunn- till normalbankad grå 
kalksten med inslag av lera och kol. Det finns 
för tillfället inga uppgifter om stenens an
vändning som byggnadssten.

Karlsro. I Duroxbrotten vid Karlsro söder 
om vägen mellan Våmb och Skövde har man 
runt sekelskiftet brutit kalksten både förhugg
ning i Sköfde mekaniska stenhuggeri och för 
kalkbränning. Brytning för kalkbränning har 
pågått till slutet av 1960-talet. När block- 
stensbrytningen upphörde är däremot oklart.

Käpplunda. Sten från Käpplunda drygt 
1,5 km nordnordväst om Skövde centrum 
användes runt sekelskiftet för både kalkstens-

huggning och kalkbränning. De förhuggning 
lämpliga lagren utgörs av nerifrån räknat 
mörkprickig svart kalksten, ljusgrå kalksten 
och blåsten från täljstenslagret. Brottet är 
numera övergivet.

Skultorp norra. Drygt en kilometer syd
sydväst om N. Kyrketorps kyrka har den 
undre ljusgrå kalkstenen (hvitsten) och tälj
stenslagret (blåsten) brutits för stenhuggning. 
Verksamheten är rapporterad från tiden runt 
sekelskiftet. Idag är brottet övergivet.

Stora Skolan. Vid Stora Skolan på Bill
ingens nordspets finns ett större stenbrott i 
kambrisk sandsten, alunskiffer och överlag
rande ortocerkalksten. Kalkstenen har brutits 
från 1800-talet fram till 1960-talet, huvud
sakligen för kalkbränning på plats.

Falbygden, Skaraborgs län
Den 6-8 m tjocka kalkstenssekvens som 
motsvarar den undre rödstenen på Kinnekul
le utgörs av ljusgrå till grå, ställvis grönaktig, 
fossilfattig kalksten med insprängda korn av 
svavelkis (pyrit). Bankarna är för det mesta 
några centimeter tunna, i områdets östra del 
förekommer dock en del tjockbankad kalk
sten i sekvensens övre horisonter. Täljstens
lagret består av mörkgrå till grå, tjockbankad 
kalksten med cystoidéer. I områdets västra 
del förekommer ställvis tunnbankad och 
märglig kalksten inom täljstenslagret. Den 
övre rödstenen representeras dels av täta, 
dels av märgliga, rödbruna och tunnbankade 
kalkstenar. Leverstenen är grå- till grönaktig, 
ställvis även rödbrun.

Falköping. Flera brott i nuvarande Falkö
pings stadsområde bearbetades för länge se
dan för kalkstenshuggning. Brotten var över
givna redan i början av 1900-talet.

Foglagården. I brottet vid Foglagården 
strax nordväst om Luttra kyrka bröts runt 
sekelskiftet sten från ortocerkalkstenens undre 
avdelning för huggning. Arbetet utfördes av 
enbart en person.

Lilla Backor (A-D). Vid Lilla Backor ost
nordost om Vilske-Kleva kyrka var flera brott 
upptagna i kalkstensklinten öster om lands
vägen. Runt sekelskiftet skedde brytning i 
liten skala. Stenen, huvudsakligen blåsten 
från täljstenslagret och underordnat överlag
rande rödbrun kalksten höggs på plats vid 
Hällebergs stenhuggeri. Produktionen utgjor
des av trottoar-, trapp-, golv- och skorstenar 
samt brunnshallar och hoar. Stenbrotten vid 
Lilla Backor är idag helt övergivna och delvis 
igenrasade.
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Rössberga och Tomten. Mellan Torbjörn- 
torp och Rössberga gård väster om Valtorp 
upptogs under 1900-talets förra hälft flera 
större stenbrott huvudsakligen för kalkbrän
ning, men underordnat även för stenindustri- 
ell bearbetning av kalkstenen. Brytningen i 
Rössberga upphörde 1963, ett av Tomtens 
stenbrott var fortfarande i drift i början av 
1970-talet.

Stenbrottet. I det s.k. Stenbrottet 4 km 
nordost om Vartofta har sedan 1800-talet 
brutits grå kalksten från ortocerkalkstenens 
undre avdelning för kalkbränning och i min
dre skala för huggning. Stenen höggs på plats 
till socklar, trottoarer, trappor, golv och skor
stenar. Avsättningen var för det mesta lokal, 
men en del av produktionen levererades till 
mera avlägsna platser, bl.a. till Skåne. Kalk
bränning upphörde 1963 men brytningen av 
plattsten fortsatte några år till.

Stenåsen. Kalkstensbrottet vid Stenåsen, 
1,6 km nordväst om Dala kyrka, upptogs i 
slutet av 1800- talet, huvudsakligen för kalk
bränning. En mindre mängd sten har dock 
huggits till socklar, trottoarer, trappor, golv 
och skorstenar. Stenen avsattes för det mesta 
lokalt. Brottet är övergivet och delvis vatten
fyllt idag.

Stora Backor. Vid Stora Backor strax väs
ter om landsvägen mellan Vilske-Kleva och 
Ugglum finns ett övergivet stenbrott i orto- 
cerkalksten. Den övre delen av den blottade 
lagerföjden består av tjockbankade gråbruna 
till röda kalkstenar som möjligtvis har varit 
föremål för stenhuggning i mindre utsträck
ning.

Uddagården. Drygt 5 km ostnordost om 
Falköpings centrum ligger Uddagårdens bryt
ningsområde i grå, gråbrun och rödbrun kalk
sten från ortocerkalkstenens undre avdelning 
samt i de underlagrande alunskiffrarna. Om
rådet är mer än en km långt och ca 600 m 
brett. Brytningen började under 1800-talet 
och fortsatte mer eller mindre kontinuerligt 
fram till idag. Den största delen av den brutna 
stenen var och är fortfarande avsedd för kalk
bränning, men en mindre mängd har även 
huggits till plattor, trottoarer, trapp- och golv
sten. Stenhuggeriverksamhetens produkter 
avsattes dels på plats, dels regionalt. Sedan 
mer än 50 år tillbaka tillverkas också gasbe
tong i en fabrik vid Uddagården.

Övertorp. Även i Övertorp, 2,5 km nord
ost om Varvs kyrka, var den övervägande 
delen av den brutna kalkstenen avsedd för 
kalkbränning. Stenhuggning skedde endast i

mindre skala för tillverkning av socklar, trot
toarer, trapp- och golvsten med både lokal 
och regional avsättning. Brytningen började 
under 1800-talet och fortsatte några decen
nier in i 1900-talet.

Luftföroreningar - en första 
överblick

Bakgrund
Med luftföroreningar menar vi utsläpp av för 
atmosfären delvis främmande ämnen, fram
för allt svavel- och kvävegaser samt sprid
ning av partiklar i form av sot/tjära. Luftför
oreningar är ett fenomen som främst förknip
pas med industrialismen, men även uppvärm
ning samt trafik/samfärdsel är viktiga källor. 
Dessa gaser samt partiklar förekommer ock
så naturligt på jorden och genereras t.ex. vid 
vulkanutbrott, stora skogsbränder samt fri- 
göres från träskområden.

Under industrialismens utveckling fram 
till sekelskiftet 1900 var påverkan endast 
lokal genom de nya industrier som växte 
fram och genom befolkningsökningen i stä
derna som medförde ökat utsläpp vid ved- 
och koleldad uppvärmning. Med järnvägar
nas och båttrafikens utbyggnad kom även 
transporterna att medföra utsläpp av sot och 
svavelpartiklar, med försurad nederbörd och 
nedsmutsning som resultat.

Den långväga transporten av luftförore
ningar, som ledde till regional spridning, blev 
verkligt betydelsefull efter andra världskri
get, då längre skorstenar spydde ut förore
ningarna högre upp i atmosfären och därvid 
spred dem effektivare. De regionala problem 
som uppkom uppmärksammades först i Skan
dinavien i slutet av 1960-talet då markforska
ren och meterologen Svante Odén slog larm. 
Användning av lågsvavlig olja samt över
gång till centraluppvärmning tillsammans 
med åtgärder för att rena industriutsläppen 
ledde till att situationen vad beträffar svavel- 
föroreningar förbättrades i början av 1970- 
talet. Därefter har de regionala utsläppen i 
Europa av svavel minskat med 30%. Minsk
ningen av svavelutsläppen i Sverige har varit 
mycket mer drastisk. De är nu omkring 20% 
av det maximala utsläppet i början av 1970-ta- 
let och i de tidigare mest förorenade städerna 
är halterna i luft mindre än 10% av värdena 
för 25 år sedan.
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Kväveoxider, som främst genereras av 
motortrafik och förbränning, omvandlas så 
småningom i sur miljö till salpetersyra, HNOr 
Kväve är tillsammans med kol och fosfor en 
av huvudbeståndsdelarna i organiskt materi
al. När det gäller såväl marina som terrestra 
organismer, är antingen fosfor eller kväve i 
lämplig form det grundämne som begränsar 
tillväxten (bristämne). Spridningen av kvä
veföreningar påverkar därför såväl hydrosfä- 
ren som biosfären. Först i samband med över
gång till katalytisk rening av bilmotorer bör
jade kväveoxidutsläppen plana ut i början av 
1990-talet.

Andra ämnen som spelar roll i detta sam
manhang är ozon, (03), koldioxid (CO ,) och 
vissa organiska föreningar, t.ex. metan (CH4), 
formaldehyd (CH20) och väteperoxid (H202). 
Alla dessa komponenter har samband med 
luftföroreningar direkt eller indirekt.

Det är även av betydelse om föroreningen 
uppträder i fast, flytande eller gasform. Sva
vel och kväve sprids normalt i gasform som 
oxider, S02 respektive NO-NO,. Genom re
aktioner i luften med olika former av syre i 
fukt/vatten bildas de lösliga jonerna sulfat 
(S042") respektive nitrat (N03").

Traditionellt har vi ägnat mest intresse åt 
föroreningarna i löst form, och mätt t.ex. 
sulfat, nitrat och pH i nederbörd (regn). Vi har 
emellertid också en spridning av gaserna S02 
och NOx i torrt tillstånd i lufthavet, ofta 
fastsittande på partiklar. Man mäter därför 
ofta mängden SO, respektive NO, (NO ) per 
m3 luft genom att pumpa luft genom ett filter 
där dessa gaser fastnar. Det är vanligen denna 
mängd som utgör måttstock när mängden 
svavel respektive kväve i luft redovisas. 
Medan minskningen av de lösta jonerna och 
ökningen av pH i nederbörd ej är särskilt stor 
i Sverige, är minskningen av SO, i luften 
mycket stor, speciellt i stads- och industri
miljöer. Lunds centrum är ett utmärkt exem
pel på detta. Medan genomsnitthalten SO, i 
luft vintertid var cirka 140 (tg/m3 omkring 
1970 hade den 1990 sjunkit till cirka 7 pg/m3, 
dvs. en reduktion på 95%. Denna minskning 
är troligen ganska representativ, och kan 
främst förklaras med övergång till lågsvavli- 
ga oljor samt centraluppvärmning av bostä
der.

Mätningar och analys 
Under de senaste decennierna har både kom
muner och länsstyrelser utfört en rad olika

mätningar av luftföroreningar och många mät
ningar pågår. Luftföroreningar kan mätas på 
olika sätt, dels genom mätningar av direkta 
utsläpp och dels genom mätningar av nedfall, 
deposition.

En sak är halten i luften, en helt annan 
depositionen/upptaget på olika typer av ytor. 
Våtdeponeringen, dvs. regn, faller ju relativt 
likformigt på ytorna. Torrdepositionen sker 
däremot väldigt olika på olika typer av ytor. 
Viktigt är t.ex. om de är snötäckta, torra eller 
fuktiga samt om de är vegetationsklädda eller 
ej. Vidare tar olika typer av vegetation (grö
da, träd, gräs) upp gaserna olika effektivt. 
Temperatur, vind, och relativ luftfuktighet är 
också betydelsefulla.

Man har börjat mäta upptaget av svavel- 
och kväveföreningar på olika typer av vege
tationsytor (Westling m.fl. 1992). Då dessa 
sannolikt inte är jämförbara med motsvaran
de upptag på sten kan vi i detta sammanhang 
inte utnyttja dessa mätningar.

Vi vet att upptaget på olika stenmaterial 
(mineral) varierar, kalcit/kalksten tar upp 
svavel (SO,) i betydligt större omfattning än 
silikatbergarter (med kvarts och fältspater). 
Upptaget är också beroende av luftens kemis
ka sammansättning; förekomst av kväveför
eningar eller ozon ökar upptaget av svaveldi
oxid påtagligt. Torr eller fuktig yta spelar stor 
roll liksom ytans topografi. Ju ojämnare yta 
(dvs. större specifik yta) desto större upptag. 
Av mycket stor betydelse är om ytan är utsatt 
för regn eller ej. En regnutsatt yta spolas ju 
ren av vatten. Om vattnet är surt ökar de flesta 
mineralers löslighet, ytan blir ojämnare. En 
regnskyddad yta däremot spolas aldrig ren, 
däremot fastnar partiklar (sot, organiskt ma
terial, mineral, absorberande gaser) kontinu
erligt. Reaktiva gaser i kombination med fukt 
och syre ger olika kemiska reaktioner - sten- 
ytan kan även förändras och försvagas meka
niskt. Vi vet mycket litet om vad denna typ av 
åldrande betyder för stenens fortbestånd. Vi 
kan förutsätta att stenytan/stenen generellt 
försvagas, men vet ej hur och i vilken omfatt
ning.

Då mätningar kan utföras på flera olika 
sätt och bearbetningen av resultaten kan va
riera uppstår problem vid jämförelse av olika 
regionala mätningar. I det här sammanhanget 
ges därför endast en översikt av utsläpp av 
svaveldioxid och kväveoxid efter en lands
omfattande sammanställning utarbetad av Sta
tistiska Centralbyrån (Utsläpp till luft i 
Sverige... 1992).
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Det är således inte bara under de senaste 
decennierna byggnaderna har varit utsatta för 
påverkan av luftföroreningar. Det är dock 
inte förrän under senare tid mätningar har 
utförts. Liksom nu var även tidigare vissa 
områden mer utsatta än andra. En första över
siktlig sammanställning av de viktigaste luft
föroreningarnas spridningsbild kan ge en 
uppfattning om var de största problemområ
dena har funnits och finns.

I det följande ges en kort presentation dels 
av situationen kring 1920, dvs. när industria
liseringen var genomförd, dels av den nuva
rande situationen, omkring 1990.

Tiden omkring 1920

Industrier
Den största industrin i området var 1920 
textilindustrin med koncentration i Borås men 
också på landsbygden i Älvsborgs län (Indu
stri... 1922). Här var mer än 5 000 arbetare 
sysselsatta. Därnäst var pappersindustrin av 
förhållandevis stor omfattning, främst i Älvs
borgs län. I Skaraborgs län var kalk- och 
kritbruken den verksamhet som omfattade 
flest arbetare, ca 1 200. ITidaholm, men även 
i Lidköping, fanns en omfattande tändsticks-

< 10.000 inv lo - 30.000 inv
Figur 4. Skaraborgs och Älvsborgs län. Järnvägar och befolkningsmängd i städerna ca 1920. (Befolknings
underlaget ur Historisk statistik för Sverige 1955. Underlaget för järnvägsnätet ur Sandin 1990.)

32



industri med sammanlagt omkring 1 800 ar
betare. Trollhättan dominerades av meka
niska verkstäder, som även fanns i Åmål och 
Skövde. I Vänersborg sysselsattes omkring 
550 arbetare i skotillverkning.

Uppvärmning
Det finns inga uppgifter om hur mycket ut
släpp de koleldade hushållen orsakade. Det 
som kan vara användbart som jämförelse 
mellan olika områden är befolkningstätheten 
i städerna.

Borås hade 28 226 invånare och var där
med den största staden i området 1920 (His
torisk statistik för Sverige 1955). Därnäst 
kom Trollhättan med 14 763 invånare. Sköv
de, Vänersborg och Lidköping hade mellan 
8 300 och 9 900. Övriga städer hade mindre 
än 6 500 invånare. Minst var Hjo med om
kring 2 500 invånare, figur 4.

Hamnar
Den största hamntrafiken i Vänern hade Vän
ersborg där ankomna och avgångna båtar 
hade sammanlagt 284 710 nettoton (Sjö
fart... 1920). Motsvarande mängd var 150650 
nettoton i Trollhättan och 118 252 nettoton i 
Otterbäcken. Övriga hamnar i Vänern-Åmål, 
Lidköping och Mariestad - hade mindre än 
75 000 nettoton. Hjo var den enda hamnen i 
Vättern men hade endast en omsättning på ca 
48 700 nettoton. Många fartyg var segelfar
tyg men flertalet utgjordes av ång- och mo
torfartyg.

Järnvägar
Från mitten av 1800-talet byggdes landets 
järnvägsnät ut i stor omfattning. Västra stam
banan mellan Göteborg och Stockholm, som 
var klar 1862, går genom Skaraborgs län och 
södra delen av Älvsborgs län. Stambanan 
passerar bland annat Alingsås, Falköping och 
Skövde. Falköping blev en järnvägspunkt 
där en förbindelse till södra stambanan knöts 
1862. Även Skövde blev en järnvägsknut 
med förbindelse till Karlsborg (1876) och 
Skara (1910). I Borås sammanbands flera 
järnvägar under 1800-talet och 1900-talets 
början: Herrljunga i norr 1863, Varberg i 
söder 1880, Göteborg i väster 1894 och Alve
sta i sydost 1902. Bergslagernas järnväg 
mellan Göteborg och Falun anlades genom 
hela Göta älvs dal via Trollhättan (1877) och 
Vänersborg (1879) och norrut längs Vänerns

västsida. Dalslands järnväg, som öppnades 
1879, fick kontakt med Oslo.

De flesta tågen drevs av koleldade ånglok, 
som kan ha medfört en hel del utsläpp i luften. 
Men även de motorvagnar som började an
vändas vid 1900-talets början och som drevs 
av bensin och diesel kan ha medfört en hel del 
utsläpp. Mera allmänt kom dessa dock till 
användning först på 1930-talet då även de 
första eldrivna tågen sattes in.

Nutida luftföroreningar
Som tidigare nämnts kommer här endast de 
direkta utsläppen av svaveldioxid och kväve
oxid efter Statistiska Centralbyråns samman
ställning att presenteras (Utsläpp till luft i 
Sverige ... 1992). Som jämföresle kan bl.a. 
nämnas de mätningar som kontinuerligt ut
förs på uppdrag av länsstyrelserna i respekti
ve län.

Svaveldioxid
Älvsborgs län svarade för den största mäng
den utsläpp av svaveldioxid under 1990,3 600 
ton. I Skaraborgs län var utsläppen nästan 
hälften så mycket, 1 800 ton. Tabell 6 och 
figur 5 visar de olika kommunernas utsläpp 
1990. Trollhättans och Borås kommuner 
släppte ut 700 ton vardera och Vänersborgs 
kommun 500 ton. Övriga kommuner hade 
mindre än 500 tons svaveldioxidutsläpp.

Förbränning av eldningsolja, framför allt 
från industrin, orsakar de största utsläppen av 
svaveldioxider.

Kväveoxid
Även de största kväveoxidutsläppen svarade 
Älvsborgs län för under 1990, men skillna
den var inte så stor som för svaveldioxiden. 
Älvsborgs län släppte ut 17 100 ton kväveox
ider och Skaraborgs län 12 900 ton. Fördel
ningen på kommuner framgår av tabell 7 och 
figur 5. Borås kommun hade störst utsläpp på 
ca 3 900 ton. Därnäst kom Skövdes kommun 
med 2 800 ton och Trollhättans kommun med 
2 100 ton. Vänersborgs, Lidköpings, Falkö
pings och Marks kommuner släppte ut mel
lan 1700 och 1200 ton kväveoxider medan 
övriga kommuner hade mindre än 1000 tons 
kväveoxidsutsläpp.

Utsläppen av kväveoxider kommer fram
för allt från trafiken (biltrafik, flyg, järnväg,
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100 Km

■ S021990 □ NOx 1990 □ 1000 Ton

Kommuner:
1. Dals-Ed
2. Bengtsfors
3. Åmål
4. Färgelanda
5. Mellerud
6. Vänersborg
7. Lidköping
8. Götene
9. Mariestad

10. Töreboda
11. Gullspång
12. Karlsborg
13. Tibro
14. Skövde
15. Skara
16. Vara
17. Grästorp
18. Trollhättan

19. Lilla Edet
20. Alingsås
21. Essunga
22. Herrljunga
23. Falköping
24. Tidaholm
25. Hjo
26. Habo
27. Mullsjö

28. Ulricehamn
29. Borås
30. Vårgårda
31. Lerum
32. Ale
33. Mark
34. Svenljunga
35. Tranemo

Figur 5. Skaraborgs och Älvsborgs läns kommuner samt utsläpp av svaveldioxid, S02, och kväveoxid, NOx, 
år 1990. (Efter utsläpp till luft ...1992.)
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sjöfart och arbetsmaskiner). En sammanställ
ning av de största vägarnas trafikflöden från 
mätningar 1990 framgår av kartan, figur 6. 
Flera stora Europavägar går genom området: 
E 40 som passerar Ulricehamn och Borås mot

Göteborg, E 3 som går via Alingsås, Skara 
och Mariestad mot Stockholm och E 45 som 
passerar Trollhättan, Vänersborg och Åmål 
mot Karlstad.

Tabell 6. Utsläpp av svaveldioxid i luften 1990. Uppgifterna avrundade till 100 ton. (Efter Utsläpp till luft 
... 1992.)

Skaraborgs
Grästorp

län
Töreboda

Älvsborgs län
Dals-Ed Mark 200

Essunga - Mariestad 100 Färgelanda 100 Svenljunga 100
Mullsjö - Lidköping 200 Ale 100 Herrljunga 100
Habo - Skara 100 Lerum 100 Vänersborg 500
Karlsborg - Skövde 300 Vårgårda 100 Trollhättan 700
Gullspång 100 Hjo - Tranemo 200 Alingsås 200
Vara 100 Tidaholm 100 Bengtsfors 400 Borås 700
Götene 300 Falköping 100 Mellerud 100 Ulricehamn 100
Tibro 300 Lilla Edet 100 Åmål -

Tabell 7. Utsläpp av kväveoxid i luften 1990. Uppgifterna avrundade till 100 ton. (Efter Utsläpp till luft... 
1992.)

Skaraborgs län Älvsborgs län
Grästorp 300 Töreboda 400 Dals-Ed 200 Mark 1200
Essunga 300 Mariestad 1000 Färgelanda 300 Svenljunga 500
Mullsjö 300 Lidköping 1500 Ale 800 Herrljunga 400
Habo 400 Skara 800 Lerum 900 Vänersborg 1700
Karlsborg 300 Skövde 2800 Vårgårda 400 Trollhättan 2100
Gullspång 400 Hjo 300 Tranemo 600 Alingsås 1100
Vara 1000 Tidaholm 500 Bengtsfors 600 Borås 3900
Götene 900 Falköping 1300 Mellerud 400 Ulricehamn 900
Tibro 400 Lilla Edet 600 Åmål 500

35



1000

10000

WINDOW: 
1169.5/6328.5 
1533.9/6601.8

Figur 6. Trafikflödet i Skaraborgs och Älvsborgs län 1990, avseende antalfordon per årsmedeldygn. Kartan 
utförd av Vägverket.
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Skaraborgs län
Elisabet Orebäck Krantz

Material och metod

Skaraborgs län omfattar Västergötlands nord
östra del, området mellan Vänern och Vät
tern. Slätten och platåbergen ger länet dess 
prägel. Tivedsskogama utgör gräns mot nord
ost. I sydost bildar trakterna mellan den bör
diga slätten och mer kuperade skogsområden 
gräns. I länet finns sju städer: Skövde, Lidkö
ping, Falköping, Mariestad, Skara, Tidaholm 
och Hjo (i storleksordning). Med undantag 
för Skövde och i viss mån Skara domineras 
bebyggelsen av träbyggnader. Flera av de 
sjutton kommunerna saknar byggnader med 
exteriört exponerad och bearbetad natursten, 
enligt inventeringens karakteristika. De in
venterade byggnaderna på landsbygden är 
huvudsakligen kyrkor. Dessutom finns ett 
mindre antal herrgårdar och även några en
staka profanhus, figur 7.

Byggnaderna har tagits fram via invente
ringar av kulturhistoriskt värdefull bebyg
gelse i de fall sådana föreligger. Dessa inven
teringar varierar i fråga om innehåll och i 
någon kommun saknas byggnadsinventering 
helt. Därför har kontroller och komplette
ringar fått göras vid fältarbetet. Av samma 
skäl kan flera byggnader ha förbigåtts vid 
inventeringen. Tveksamhet rörande datering 
och andra uppgifter har i registret markerats 
med frågetecken, vilket inte framgår i följan
de sammanställning. Inventeringen genom
fördes sommaren 1993 av Elisabet Orebäck 
Krantz, Skaraborgs länsmuseum. Den geolo
giska bergartsbestämningen har utförts av 
Benno Kathol, Geologiska institutionen, 
Stockholms universitet.

Kyrkor på landsbygden

Arkitektur och byggnadshistoria
I Västergötland vann kristendomen tidigt in
steg och redan i slutet av 1200-talet var 505

kyrkor byggda i det som idag är Västergöt
land, enligt Äldre Västgötalagen. I Skara
borgs län finns idag cirka 280 kyrkor och 
kapell. Av dessa är närmare hälften av med
eltida ursprung och nästan en fjärdedel från 
1800-talets andra hälft och början av 1900- 
talet. De flesta medeltidskyrkorna är från 
tidig medeltid, 1100- och 1200-tal, dvs. ro
manska. Många av dessa är emellertid om
byggda. Exempel på en tidigmedeltida kyrka 
med tämligen oförändrad exteriör är Skäl- 
vums kyrka med fasad av slät, välhuggen 
kvader samt tympanonfält med figurativ ut
smyckning.

Medeltiden
Tornet i Husaby kyrka har antagits tillhöra de 
äldsta stenbyggnaderna i Västergötland, från 
andra halvan av 1000-talet. Med hjälp av 
dendrokronologisk dateringsmetod har trä
virke i Göteve kyrkas absid daterats till 1090- 
talet, i Kungslena kyrka till 1120-tal och i 
Götene kyrka till omkring 1125. En av de 
säkrast daterade kyrkorna är Forsby kyrka 
som enligt inskrift är uppförd 1135. Många 
stenkyrkor byggdes under 1100- och 1200- 
talen, ofta som ersättning för tidigare träkyr
kor. Vid 1200-talets slut var behovet av sock
enkyrkor i stort sett tillfredsställt. Vid medel
tidens slut slogs många socknar samman och 
flera kyrkor ödelädes.

Klostren i Värnhem och Gudhem hörde 
till cisterciensorden. Idag står dessa kloster 
som ruiner och har exponerad, bearbetad 
natursten. I Skara byggde franciskaner och 
dominikaner kloster av i huvudsak tegel, av 
vilka det idag endast finns rester underjord.

Byggnadsmaterialet hämtades från när
liggande stenbrott. Kalkstens- och sand- 
stenslagren i Kinnekulle, Mösseberg och Bil
lingen gav utmärkta byggnadsmaterial. Det 
är också i närheten av dessa berg som de 
flesta medeltida stenkyrkorna ligger. Även 
granit och gnejs i form av marksten har an
vänts i murarna, främst där fasaderna är put
sade.
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□ ■

50 Km

□ Slott och herrgårdar ■ Slott och herrgårdar med akuta skador 
O Kyrkor • Kyrkor med akuta skador
O Övriga byggnader ♦ Övriga byggnader med akuta skador

Figur 7. Byggnader med exteriört exponerad och bearbetad natursten på landsbygden i Skaraborgs län.

Nyare tid
Berga kyrka med torn från 1712 har en enkel 
barockportal av kalksten och är den enda 
kyrka i länet från tiden 1650-1750 som be
funnits ha exponerad natursten, enligt inven- 
teringskriterierna, Läckö slottskapell undan
taget. Berga kyrka har medeltida ursprung 
men fick sitt nuvarande utseende på 1600- 
och 1700-talen. Många kyrkor genomgick 
förändringar vid denna tid i form av tillbygg
nader och vidgade fönsteröppningar, men 
nybyggandet var ringa. I och med befolk
ningsökningen från och med 1800-talets bör
jan växte behovet av större kyrkor.

Växjöbiskopen Esaias Tegnér propagera
de ivrigt för nya kyrkobyggnader, vilket gav 
upphov till att de nya stora kyrkor som bygg
des fick benämningen Tegnérlador. Exempel 
på sådana är Tråvads och Larvs kyrkor i Vara 
kommun. Den stora kyrkobyggnadsperioden 
inträffade under 1800-talets andra hälft. Un
der denna period byggdes också många kyr
kor om. De flesta kyrkorna är putsade, men 
även oputsade kyrkor förekommer, såsom 
Vinköls kyrka av granit samt Synnerby och 
Saleby kyrkor av sandsten. Runt sekelskiftet 
1900 byggdes också några kyrkor av oputsat 
tegel och tuktad granit. Undenäs kyrka från
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1893 är ett exempel på en nygotisk tegelkate
dral och Härjevads kyrka byggdes 1915 i röd 
granit. I länets östra, skogrika delar är många 
kyrkor helt byggda av trä, såsom Nykyrka 
kyrka i Mullsjö, byggd 1887.

Byggnader och objekt
Vid fältinventeringen har de kyrkor under
sökts, som vid litteraturgenomgång visat sig 
ha bearbetad och exteriört exponerad natur
sten. Här kan vissa förbiseenden ha gjorts då 
allt inte finns antecknat i litteraturen och allt 
inte syns på eventuella fotografier. Många 
kyrkor har som enda objekt av sten i fasaden 
en inskriftstavla samt fönsterbänkar. Dessa 
kyrkor har inte inventerats (jfr s. 10).

Av totalt cirka 280 kyrkor i Skaraborgs län 
har 71 av landsbygdskyrkoma befunnits ha 
exponerad natursten i fasaden. Dessa kyrkor 
fördelar sig i olika perioder: 38 kyrkor från 
perioden 1000-1300, 2 från perioden 1300- 
1550, 1 från perioden 1650-1750, 7 från 
perioden 1750-1860,20 från perioden 1860- 
1910 samt 3 från perioden 1910-1940, tabell 
8. Det är alltså en klar majoritet från tidig 
medeltid och sent 1800-tal.

Varje kyrka innehåller flera olika objekt 
av varierande ålder, typ och bergart. I kyrkor
na finns fyra gånger så många objekt som 
byggnader, 289 st. De flesta objekten åter
finns i perioden 1860-1910.

Objektens ålder överensstämmer i stora 
drag med kyrkornas ålder. Kyrkor med expo
nerad, bearbetad sten finns företrädesvis i ett 
bälte från Kålland och Kinnekulle till Bil
lingen, se karta figur 7.

De flesta objekten saknar mera utformad 
profil, 62%, medan 38% är profilerade, tabell 
9. Flera medeltida kyrkor är oputsade och 
byggda av välhuggen kvader av sandsten, 
exempelvis Skälvum och Kinne Vedum. 
Dessa 1100-talskyrkor uppvisar ett fantas
tiskt hantverkskunnande. Våmbs kyrka är 
byggd av kalksten av tuktad kvader i smala 
skift. Sammanlagt har 18 medeltidskyrkor 
oputsade fasader av tuktad eller välhuggen 
kvader. Många putsade kyrkor har socklar av 
oputsad natursten med en enkel profil. I några 
romanska torn finns ljudöppningar med ko
lonnetter med kapital och baser. Flera kyrkor 
från 1800-talets andra hälft med putsad fasad 
har hörnkedjor av släthuggen sandstenskva
der, såsom Öttum och Häggesled. Till de mer 
bearbetade objekten hör tympanonfält med 
figurativ framställning, portaler och vapen
tavlor.

Romanska portaler 
I Skaraborgs län finns flera medeltida porta
ler bevarade. Många har flyttats från sin ur
sprungliga placering som ofta var i sydfasa- 
den till tornets västfasad. 1 några fall har 
portalen hamnat inne i vapenhuset då sådant 
byggts till. I andra fall har portalen varit 
överputsad. Sammanlagt har 16 landsbygds- 
kyrkor medeltida portaler av exteriört expo
nerad och bearbetad natursten. Av de exteri
ört exponerade, romanska portalerna är någ
ra flankerade av kolonneroch några har skulp
terade tympanonfält. Här kan särskilt näm
nas Härja och Forshems kyrkor, figur 8.

Tabell 8. Kyrkor och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia

Byggnader 38 2 1 7 20 3 71
Objekt 84 6 10 33 41 105 10 289

Tabell 9. Profilerade och oprofilerade objekt; frekvens och ålder.

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %

Profilerade 35 1 5 15 17 34 3 110 38
Oprofilerade 49 5 5 18 24 71 7 179 62
Summa 84 6 10 33 41 105 10 289 100
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Figur 8. Forshems kyrka uppförd av kvader av Lingulidsandsten. Romansk 
portal med tympanon som hland annat visar en stenhuggare. Foto E. Orebäck 
Krantz 1993, Skaraborgs länsmuseum.

Byggnadssten
Kalksten och sandsten har använts lika mycket 
vad gäller antal objekt i kyrkorna, tabell 10, 
totalt i 88% av samtliga objekt. Övriga 12% 
är huggna i urberg. Dessutom finns ett obe
stämt objekt under tidig medeltid, i tabellen 
benämnd Annan. Sandstenen fick sin största 
användning under tidig medeltid. Från 1650- 
talet och framåt har kalkstenen varit flitigast 
använd. Vid 1800-talets slut användes dock 
även sandsten och urberg i stor utsträckning.

I inventeringen har två olika sandstensty

per identifierats, varav lokal Lingulidsand
sten är den helt dominerande, tabell 11. Tre 
olika kalkstenstyper är klart identifierade. 
Därutöver har några kalk- och sandstensob
jekt ej kunnat bestämmas till härkomst. I en 
del fall har det varit svårt att bestämma från 
vilket brott i Västergötland en viss kalksten 
kommer. I dessa fall har kalkstenen endast 
fått beteckningen Västergötland. Kalkstenen 
från Borghamn har uteslutande använts un
der 1800-talet.
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Tabell 10. Sandsten, kalksten och urberg ; frekvens och objektens ålder.

Bereart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Sandsten 66 2 2 4 13 39 126 44
Kalksten 16 3 7 26 25 43 8 128 44
Urberg 1 1 1 3 3 23 2 34 12
Annan 1 1 0
Summa 84 6 10 33 41 105 10 289 100

Tabell 11. Sand- och kalkstenstyper, frekvens och objektens ålder (Nä= Närke, Vg= Västergötland, Ög= 
Östergötland).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %
Sandstenar
Lingulid, Vg 64 2 2 4 13 38 123 48
Vättern 1 1 0
Obestämd 1 1 2 1

Kalkstenar
Billingen, Vg 1 1 1 3 1
Kinnekulle, Vg 5 1 4 18 7 23 5 63 25
Västergötland 11 2 2 5 13 13 1 47 19
Borghamn, Ög 2 2 1
Obestämd 1 3 2 6 1 13 5
Summa 82 5 9 30 38 82 8 254 100

Skador
De flesta objekten har någon form av skada, 
tabell 12. Endast 17% saknar påtagliga ska
dor. Begränsade skador finns hos 34% och 
omfattande skador hos 49% av samtliga ob
jekt. 30% av objekten har vad som i invente
ringen kallas en akut skada, vilket betyder att 
den är pågående (jfr s. 12). Den kan dock vara 
så begränsad att den inte föranleder akut 
åtgärd. De flesta objekten med akuta skador 
tillhör perioden 1860-1910.

En sammanställning över objekt med akuta 
skador respektive inga påtagliga skador rela
terade till bergart visas i tabell 13. Hälften av 
objekten med Kinnekullekalksten har akuta 
skador. Av kalkstenen betecknad Västergöt
land har nära hälften akuta skador. De två 
objekten av Borghamnskalksten har akuta 
skador. Däremot har Lingulidsandstenen kla

rat sig bättre, endast en femtedel av samtliga 
objekt har akuta skador. Minst skadade är 
objekten av urberg där de flesta saknar påtag
liga skador.

Av samtliga objekt med akuta skador är 
53% profilerade och 47% oprofilerade, vil
ket i det här fallet inte ger utslag för att 
profilerade detaljer skulle vara mer skadade, 
tabell 14.

Uppmärksammas kan exempelvis in- 
skriftstavlor på Värnhems klosterkyrka där 
ytan vid inventeringen var starkt exfolierad. 
Dessa tavlor har sommaren 1995 lagats av 
konservatorer.

Av samtliga 71 kyrkor med exponerad 
sten har 43 akuta skador på naturstenen, dvs 
61%, tabell 15. De flesta av dessa kyrkor är 
romanska.

Tabell 12. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %

0, ej påtagliga 3 1 1 3 4 32 4 48 17
1, begränsade 25 1 2 11 16 40 4 99 34
2, omfattande 56 4 7 19 21 33 2 142 49
Summa 84 6 10 33 41 105 10 289 100
Akuta skador 17 2 2 18 15 31 2 87 30
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Tabell 13. Skadefrekvens av bergartstyper fördelad på antal objekt med akuta 
eller inga påtagliga skador (Nä= Närke, Vg= Västergötland, Ög= Östergötland).

Sandstenar

Akuta skador Insa nåtaeliga
skador

(Totalt)

Lingulid, Vg 27 6 123
Vättern 1 1
Obestämd 1 2

Kalkstenar
Billingen, Vg 1 1 3
Kinnekulle, Vg 32 5 63
Västergötland 19 3 47
Borghamn, Ög 2 2
Obestämd 5 2 13

Urberg 29 34

Annat
Obestämt 1 1
Summa 87 48 289

Tabell 14. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador; frekvens och ålder (jämför tabell 9).

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Profilerade 11 1 2 9 8 13 2 46 53
Oprofilerade 6 1 9 7 18 41 47
Summa 17 2 2 18 15 31 2 87 100

Tabell 15. Kyrkor med akuta skador (jämför tabell 8).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %

Byggnader 24 1 1 6 11 43 61

Slott och herrgårdar på 
landsbygden

Arkitektur och byggnadshistoria
Flera borganläggningar anlades under med
eltiden, av vilka det idag finns rester kvar 
under jord, exempelvis Axevalla hus, Gäll
kvist och Lenaborg. Ruiner som ingår i denna 
inventering är Husaby biskopsborg och Ara- 
näs slottsruin. Läckö slott har medeltida ur
sprung. Vid 1500-talets början fanns det ett 
femtiotal sätesgårdar. Därutöver ägde kyrkan 
ett antal gårdar.

Under 1600-talet mångdubblades antalet 
sätesgårdar. Magnus Gabriel De la Gardie 
som innehade Läckö bedrev en aktiv godspo
litik och utökade sitt gods med 14 säterier.

Bland annat lät han uppföra Mariedals slott. 
1700-talet innebar en blomstringsperiod för 
herrgårdsbyggandet, som exempel kan näm
nas Stola, figur 9. Runt sekelskiftet 1800 fick 
vem som helst rätt att äga frälsejord och i 
slutet av 1800-talet upphörde skillnaderna i 
beskattning. Helliden är ett exempel på ro
mantisk villastil från 1800-talets slut och 
Bjertorp från 1911 uppvisar en tung stenfa
sad ritad av Ferdinand Boberg. Det stora 
flertalet av herrgårdarna i länet är byggda av 
trä.

Byggnader och objekt
26 byggnader med exponerad natursten kan 
hänföras till kategorin slott och herrgårdar, 
tabell 16. Av dessa är 2 ruiner, 2 ladugårdar
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Figur 9. Stola herrgårdfrån 1713-1719. Hörnkedjor och omfattningar av Kinnekullekalksten. Foto Ch. Ahlin 1982, 
Skaraborgs länsmuseum.

Tabell 16. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia

Byggnader 2 1 2 7 4 5 5 26
Objekt 2 6 10 30 16 14 17 95

Tabell 17. Profilerade och oprofilerade objekt; frekvens och ålder.

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %

Profilerade 1 7 19 7 7 9 50 53
Oprofilerade 2 5 3 11 9 7 8 45 47
Summa 2 6 10 30 16 14 17 95 100

och 1 brukskontor. Antalet objekt är sam
manlagt 95 stycken. Största anhopningen av 
objekt är i perioden 1650-1750, vilket inte är 
förvånande med tanke på barockens förkär
lek för stendetaljer. Stenobjekten är ofta yng
re än byggnaderna då de tillfogats vid om
byggnader och dylikt.

Natursten förekommer i vapen- och in- 
skriftstavlor, portaler, fasadornament och 
socklar. Antalet profilerade och oprofilerade

objekt fördelar sig ungefär lika, tabell 17. 
Antalet profilerade objekt är störst i perioden 
1650-1750. Läckö slott är i en särställning 
med sina portaler från 1600-talet. I regel är 
slottens och herrgårdarnas murverk putsade 
eller av marksten. Vissa undantag finns dock, 
t.ex. Bjertorp från 1911-14 där hela fasaden 
består av rustik kvader av kalksten - ett 
oprofilerat objekt.
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Byggnadssten
Mer än tre fjärdedelar av objekten, 78 %, är av 
kalksten, tabell 18. 16% av objekten är av 
sandsten och 6% av urberg, det sistnämnda 
endast i de yngsta objekten.

Tre sandstenstyper har identifierats, got
ländsk, Lingulidsandsten och Vättemsand- 
sten, tabell 19. I 4 fall har sandstenen inte 
kunnat fastställas. Två kalkstenstyper är iden
tifierade, Billingen och Kinnekulle, men i 9 
fall endast till Västergötland. Kalkstenen från 
Kinnekulle är den i särklass mest använda 
stenen och finns i 60% av samtliga objekt. I

9 objekt har kalkstenen inte närmare identi
fierats.

Lingulidsandsten finns i det äldsta objek
tet men förekommer inte efter 1860. Den 
gotländska sandstenen, som endast represen
teras av ett objekt, tillhör perioden 1860- 
1910. På samma sätt finns Vatternsandstenen 
endast i två objekt från perioden 1750-1860. 
Den kalksten som identifierats komma från 
Billingen är endast företrädd i de yngsta 
objekten, medan Kinnekullekalkstenen finns 
i samtliga perioder utom den allra äldsta.

Tabell 18. Sandsten, kalksten och urberg; frekvens och objektens ålder.

Bergart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Sandsten 1 3 1 4 4 1 1 15 16
Kalksten 3 9 26 12 13 11 74 78
Urberg 1 5 6 6
Summa 2 6 10 30 16 14 17 95 100

Tabell 19. Sand- och kalkstenstyper, frekvens och objektens ålder (Vg= Västergötland).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %
Sandstenar
Gotland 1 i 1
Lingulid, Vg 1 3 1 1 2 8 9
Vättern 2 2 2
Obestämd 3 1 4 4

Kalkstenar
Billingen, Vg 3 3 3
Kinnekulle, Vg 3 8 23 9 7 3 53 60
Västergötland 1 1 3 4 9 10
Obestämd 1 2 2 3 1 9 10
Summa 1 6 10 30 16 14 12 89 100

Tabell 20. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sa %

0, ej påtagliga 1 3 1 2 10 17 18
1, begränsade 2 2 4 4 6 3 4 25 26
2, omfattande 3 6 23 9 9 3 53 56
Summa 2 6 10 30 16 14 17 95 100
Akuta skador 1 6 6 6 6 5 30 32
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Skador
Av samtliga 95 objekt är det endast 17 som 
inte har några påtagliga skador, 25 objekt har 
begränsade skador och 53 stycken har omfat
tande skador, tabell 20. Antalet objekt med 
akuta skador - 30 stycken - är mycket jämnt 
fördelat i tid.

Kalkstenen från Kinnekulle, som är den 
sten som förekommer mest, har också de 
flesta akuta skadorna i absoluta tal, tabell 21. 
Eftersom övriga bergarter endast förekom
mer i ett mindre antal objekt är det svårt att 
fastställa vilka som är mest vittringsbenägna.

Det finns dock en tendens till att kalkstenarna 
generellt har fler objekt med akuta skador än 
sandstenarna. Urbergsmaterialet har i de fles
ta fall inga påtagliga skador.

De mer utsmyckade naturstensdetaljerna 
har oftare akuta skador än de enkelt utforma
de, tabell 22. Av samtliga objekt med akuta 
skador är 67% profilerade.

Hälften av byggnaderna har objekt med 
akuta skador, tabell 23. 11 av de 26 byggna
derna inom kategorin är klassificerade som 
byggnadsminnen eller motsvarande.

Tabell 21. Skadefrekvens av bergartstyper fördelad på antal objekt med akuta 
eller inga påtagliga skador (Vg= Västergötland).

Sandstenar

Akuta skador Inga påtagliga
skador

(Totalf)

Gotland 1 1
Lingulid, Vg 2 8
Vättern 1 2
Obestämd 1 4

Kalkstenar
Billingen, Vg 2 3
Kinnekulle, Vg 17 5 53
Västergötland 6 3 9
Obestämd 3 1 9

Urberg 5 6
Summa 30 17 95

Tabell 22. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador; frekvens och ålder (jämför tabell 17).

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sm %

Profilerade 5 5 3 5 2 20 67
Oprofilerade 1 1 1 3 1 3 10 33
Summa 1 6 6 6 6 5 30 100

Tabell 23. Byggnader med akuta skador (jämför tabell 16).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sm %

Byggnader 1 13 3 3 2 13 50
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Figur 10. Bjurums skola från 1770 med huggna detaljer av Lingulidsandsteni dörr- och fönsteromfattningar. 
Foto E. Orebäck Krantz 1993, Skaraborgs länsmuseum.

Övriga byggnader på 
landsbygden

Byggnader och objekt
Via byggnadsinventeringar har endast 17 pro
fanabyggnader, förutom herrgårdar, med till
sammans 49 objekt påträffats på landsbygden, 
tabell 24. Av dessa ligger 6 i tätorterna Gräs
torp, Götene, Töreboda och Vara. Karlsborgs 
fästning (från större delen av 1800-talet) in
går också i denna kategori. Fem av byggna
derna är skolbyggnader och två är kvarnar. 
Därutöver är det bland annat Kollängens tings
hus från 1785, Stora Ekebergs sanatoriebygg- 
nad från 1914, Vadsbo museum från 1811, 
Villa Giacominas lusthus från 1795 och Villa 
Nås från 1932. Äldst är Bjurums skola från 
1770, figur 10.

Många ekonomibyggnader är helt eller 
delvis byggda av sten. Både granit och kalk
sten har använts. De flesta av dessa är dock 
byggda av grovt tuktad sten och faller inte 
inom ramen för denna inventering. Några 
ekonomibyggnader, uppförda av kvaderbe- 
arbetad sten, har dock påträffats efter fältar

betet. Kalksten har speciellt använts i uthus i 
närheten av platåbergen. Särskilt vad gäller 
ekonomibyggnader kan dock förbiseenden 
ha gjorts i inventeringen, eftersom dessa ofta 
är anonyma.

Den övervägande delen av stenobjekten 
är enkla och oprofilerade, såsom socklar och 
rustik kvaderfasad, tabell 25. En del är dock 
portaler, som på Stora Ekeberg, Skärv, och 
reliefer som på Gammalstorp, Tun.

Byggnadssten
Kalksten dominerar bland objekten, tabell 
26. Endast 2 av 49 objekt är sandsten, nämli
gen de i Bjurums skola. Urberg förekommer 
i 9 objekt.

Sandstenen är genomgående västgötsk 
Lingulidsandsten, tabell 27. Av kalkstensty
per dominerar Borghamnsstenen från Öster
götland - samtliga objekt tillhör Karlsborgs 
fästning. Ett objekt har kunnat hänföras till 
Östergötland, men inte exakt ursprungsort. 
Kalksten från Billingen och Kinnekulle har 
identifierats men några objekt kan endast 
bestämmas till Västergötland i allmänhet.
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Tabell 24. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia

Byggnader 5 6 6 17
Objekt 16 19 14 49

Tabell 25. Profilerade och oprofilerade objekt; frekvens och ålder.

Obiekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %

Profilerade 7 5 7 19 39
Oprofilerade 9 14 7 30 61
Summa 16 19 14 49 100

Tabell 26. Sandsten, kalksten och urberg; frekvens och objektens ålder.

Bergart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Sandsten 2 2 4
Kalksten 14 13 11 38 78
Urberg 6 3 9 18
Summa 16 19 14 49 100

Tabell 27. Sand- och kalkstenstyper, frekvens och objektens ålder (Vg= Västergötland).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %
Sandstenar
Lingulid, Vg 2 2 5

Kalkstenar
Billingen, Vg 4 1 5 13
Kinnekulle, Vg 3 3 6 15
Västergötland 6 6 15
Borghamn, Ög 9 8 17 43
Östergötland 1 1 3
Obestämd 2 1 3 8
Summa 16 13 11 40 100

Skador
Nästan hälften av samtliga objekt har akuta 
skador, tabell 28. De flesta av dessa tillhör de 
äldsta objekten från perioden 1750-1860.

Den bergart som visar mest skador är 
Borghamnskalkstenen, där 16 av 17 objekt 
har akuta skador, tabell 29. Samtliga objekt 
av urberg saknar påtagliga skador.

De oprofilerade objekten har lika stor 
omfattning av akuta skador som de profilera
de, tabell 30. Av samtliga 17 byggnader har 
6 objekt med akuta skador, tabell 31. De 
flesta tillhör perioden 1750-1860.
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Tabell 28. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %

0, ej påtagliga 8 7 15 31
1, begränsade 2 7 6 15 31
2, omfattande 14 4 1 19 39
Summa 16 19 14 49 100
Akuta skador 14 8 2 24 49

Tabell 29. Skadefrekvens av bergartstyper fördelad på antal objekt med akuta 
eller inga påtagliga skador (Vg= Västergötland, Ög= Östergötland).

Sandstenar

Akuta skador Insa Dåtaslisa
skador

(Totalf)

Lingulid, Vg 2 2

Kalkstenar
Billingen, Vg 1 2 5
Kinnekulle, Vg 1 1 6
Västergötland 1 2 6
Borghamn, Ög 16 17
Östergötland 1 1
Obestämd 2 1 3

Urberg 9 9
Summa 24 15 49

Tabell 30. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador; frekvens och ålder (jämför tabell 25).

Obiekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Ła %

Profilerade 6 4 2 12 50
Oprofilerade 8 4 12 50
Summa 14 8 2 24 100

Tabell 31. Byggnader med akuta skador (jämför tabell 24).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Hä % 

Byggnader_________________________________________________________ 4__________ 1__________ 1________6 35

Skövde

Arkitektur och byggnadshistoria
Skövde omnämns i skrifter från 1200-talet i 
samband med Elinkulten. Platsen blev en 
viktig vallfartsort med påföljd att en handels
plats utvecklades med årliga marknader. Nå
gon stad i egentlig mening var det förmodli
gen inte förrän omkring år 1400. Reformatio
nen innebar en stor tillbakagång för Skövde 
som miste sin betydelse som vallfartsort. 

Skövde var länge en av de minsta städerna

i länet. Ännu i mitten av 1700-talet hade 
staden knappt 400 invånare. Staden var en 
utpräglad trästad med cirka 90 trähus och har 
flera gånger härjats av brand. År 1759 brann 
60 av 85 tomter. Branden var så förödande att 
en flyttning av stadens invånare till någon 
näraliggande stad diskuterades. Borgarna 
vägrade flytta och staden återuppbyggdes 
efter en ny stadsplan. Det medeltida gatunä
tet övergavs till förmån för en rutnätsplan. 
Det enda som är kvar sedan tiden före bran
den är Helénsgården, byggd av trä. Stadens 
rådhus hade brunnit ned vid branden år 1759.
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Figur 11. Bostadshus från 1906, kv. Eken 2, Skövde. 
Rustikt huggen Billingekalksten i bottenvåningen samt 
finhuggna detaljer runt portalomfattning. Arkitekt F. 
A. Neuendorf. Foto E. Orebäck Krantz 1993, Skara
borgs länsmuseum.

Ett nytt rådhus byggdes år 1776 av sten. Även 
kyrkan brandskadades svårt och fick åter
uppbyggas.

År 1859 invigdes den del av stambanan 
som dragits genom Skövde. Järnvägen fick 
stor betydelse för staden, industrier etablera
des och befolkningen växte. En ny stadsplan

för stadens utbyggnad gjordes på 1860-talet. 
Bebyggelsen blev alltmer stadsmässig och 
flera stenhus byggdes, figur 11. År 1877 
gjordes en ny stadsplan föreskriven av Bygg
nadsstadga för rikets städer 1874. Breda es
planader planerades för att förhindra förö
dande bränder. Staden utvidgades söderut. 
En villastad med påkostade villor växte fram 
på 1880-talet. Nya stadsdelar planerades av 
Per Olof Hallman efter den princip med ore
gelbundna kvarter och platsbildningar, som 
var förhärskande strax efter sekelskiftet.

Industrier som fick betydelse för Skövde 
var kalkstensbrott, stenhuggeri, mekaniska 
verkstäder, tegelbruk, cementgjuteri med fle
ra. I början av 1900-talet förlädes tre rege
menten till Skövde vilket kommit att prägla 
staden. Staden fick en särställning i länet och 
har vuxit till att bli den största. Hyreshusom
råden och småhusområden omger numera 
Skövde.

Byggnader och objekt
I inventeringen ingår 58 byggnader i Skövde 
stad, med sammanlagt 112 objekt, tabell 32. 
De flesta av dessa ligger i stadens centrum 
och tillhör perioden 1860-1940, figur 12. 
Kyrkan med tidigmedeltida ursprung, S:ta 
Helena, är den i särklass äldsta byggnaden. 
Rådhuset är enda byggnad från 1700-talet 
och resten är från tiden efter år 1860. Dessa är 
bostadshus, affärshus, bankhus, elektricitets
verk, skolor och tingshus.

Av de inventerade objekten är 60% opro
filerade och 40% profilerade, tabell 33. De 
profilerade objekten utgörs främst av porta
ler, fönsteromfattningar och listverk.

Tabell 32. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S: a

Byggnader 1 25 32 58
Objekt 4 1 47 60 112

Tabell 33. Profilerade och oprofilerade objekt; frekvens och ålder.

Obiekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %

Profilerade 1 1 20 23 45 40
Oprofilerade 3 27 37 67 60
Summa 4 1 47 60 112 100
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Figur 12. Skövde. Byggnader med exteriört exponerad och bearbetad natursten markerade med cirklar. 
Fyllda cirklar avser byggnader med akuta skador. Två byggnader i stadens norra och östra del är inte synliga 
på kartan.

Byggnadssten
Kalksten dominerar, med sina 92 objekt av 
112, helt det inventerade materialet, tabell 
34. Endast 5 objekt är av sandsten och 15 av 
urberg. Sandsten förekommer exempelvis i 
S:ta Helena kyrka och urberg (granit) i det av 
Per Olof Hallman ritade kanslihuset från 1915.

Två olika sandstenar har identifierats och 
två kalkstenstyper, tabell 35. Kalksten från 
Billingen har använts i drygt hälften av ob
jekten, vilket är naturligt då Skövde ligger på 
Billingens sluttning. En tredjedel av de sedi
mentära bergarterna är västgötsk kalksten 
vars härkomst inte säkert kunnat fastställas. 
Fyra objekt är av obestämd härkomst. Den 
enda bergart i inventeringsmaterialet, som 
inte är från regionen, är gotländsk sandsten, 
som endast finns i ett objekt, nämligen i före 
detta bankhuset på Hertig Johans gata.

Skador
Hälften av objekten har begränsade skador, 
tabell 36. Endast 19% saknar påtagliga ska
dor och 31% av objekten har omfattande 
skador. Akuta skador finns hos 41% av objek
ten. Skadorna har en någorlunda jämn fördel
ning mellan de olika perioderna.

Alla bergarter, utom det enda objekt av 
gotländsk sandsten som identifierats i Sköv
de, har objekt med akuta skador, tabell 37. De 
flesta objekten av urberg har inga påtagliga 
skador. Omkring hälften av alla kalkstensty
per har akuta skador.

Akuta skador finns på både profilerade 
och oprofilerade objekt, tabell 38. De profile
rade objekten utgör drygt hälften av de objekt 
som har akuta skador. 36 av 58 byggnader har 
akuta skador, däribland finns kyrkan och ett 
byggnadsminne, Regementet, tabell 39.
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Tabell 34. Sandsten, kalksten och urberg; frekvens och objektens ålder.

Bergart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Sandsten 3 2 5 4
Kalksten 1 1 42 48 92 82
Urberg 3 12 15 13
Summa 4 1 47 60 112 100

Tabell 35. Sand- och kalkstenstyper, frekvens och objektens ålder (Vg= Västergötland)

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %
Sandstenar
Gotland 1 1 1
Lingulid, Vg 3 1 4 4

Kalkstenar
Billingen, Vg 28 26 54 56
Kinnekulle, Vg 1 1 2 2
Västergötland 1 11 20 32 33
Obestämd 3 1 4 4
Summa 4 1 44 48 97 100

Tabell 36. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

0, ej påtagliga 4 17 21 19
1, begränsade 4 23 29 56 50
2, omfattande 1 20 14 35 31
Summa 4 1 47 60 112 100
Akuta skador 3 19 24 46 41

Tabell 37. Skadefrekvens av bergartstyper fördelad på antal objekt med akuta 
eller inga påtagliga skador (Vg= Västergötland).

Sandstenar
Gotland

Akuta skador Inea oåtaeliea
skador

(Totalt)

1
Lingulid, Vg 2 4

Kalkstenar
Billingen, Vg 23 7 54
Kinnekulle, Vg 1 2
Västergötland 16 1 32
Obestämd 2 4

Urberg 2 13 15
Summa 46 21 112

Tabell 38. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador; frekvens och ålder (jämför tabell 33).

Obiekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Profilerade 1 10 14 25 54
Oprofilerade 2 9 10 21 46
Summa 3 19 24 46 100
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Tabell 39. Byggnader med akuta skador (jämför tabell 32).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Lä %

Byggnader 1 17 19 37 64

Lidköping

Arkitektur och byggnadshistoria
Lidköping är en av Skaraborgs läns fem med
eltida städer. Stadens ursprung är en strate
giskt belägen handelsplats vid Lidans myn
ning i Vänern. Staden nämns i skriftligt käll
material först 1446, då de äldsta kända stads- 
privilegierna utfärdades.

1500-talet var en blomstringsperiod för 
Lidköpings handel. Lidköping fungerade då 
som mellanhand för handeln mellan Väner- 
1 andskapen och Nya Lödöse, Sveriges vikti
ga hamnstad i väster. Staden härjades av en 
brand år 1553, men återuppbyggdes.

Den medeltida staden var belägen öster 
om Lidan. En rest av der medeltida gatunätet 
finns delvis bevarat vid Limtorget. Staden 
präglades helt av träbebyggelse.

År 1672 påbörjade greve Magnus Gabriel 
De la Gardie byggandet av den stad han 
erhållit rätten att anlägga i sitt grevskap Läckö. 
Nya Lidköping anlades väster om Lidan efter 
stormaktstidens ideal - en strikt rutnätsplan 
med ett mycket stort torg. Byggnadsmateria
let var trä i form av timrade hus, eventuellt 
med brädfodring. Gamla och Nya Lidköping 
förenades 1683 efter det att kronan övertagit 
stora delar av adelns jord vid reduktionen.

År 1747 hade Lidköping 784 invånare. 
Enligt uppgift fanns då 218 trähus och inget 
av sten i staden. Ännu i början av 1800-talet 
var kyrkan och det s.k. Grevhuset de enda 
stenbyggnaderna.

Kyrkan, helgad åt S:t Nicolaus, uppfördes 
troligen ursprungligen på 1400-talet och har 
blivit ombyggd flera gånger, bl.a. på 1600- 
talet genom Magnus Gabriel De la Gardies 
försorg. Efter stadsbranden 1849, då även 
kyrkan skadades, fick den en helt ny exteriör 
i nygotisk stil.

Nästan hela Gamla staden brann ned 1849. 
Staden återuppbyggdes efter nya ideal. Den 
medeltida stadsplanen fick ge vika för en 
rätvinklig rutnätsplan. De första tegelhusen i 
Lidköping lär ha uppförts i Gamla staden 
efter branden. Tegelfasaderna putsades.

I slutet av 1800-talet började man anlägga 
industrier i Lidköping. Redan 1910 fanns det 
34 fabriker i staden med sammanlagt över 
1000 anställda. Befolkningen ökade med mer 
än 50% mellan 1900 och 1920. Förutom 
bostadshus byggdes samlingslokaler och for
eningshus samt ett påkostat vattentorn, figur 
13.

Lidköping var länets största stad från slu
tet av 1600-talet ända inpå 1900-talet. Staden 
har behållit sin trästadskaraktär, men i Lidkö
pings centrala delar, vid torg och huvudgator, 
har sten i viss mån använts som byggnadsma
terial under 1900-talet.

Figurl3. Vattentornet i Lidköping från 1902. Omfatt
ningar och ornament samt släthuggen kvadersten av 
Kinnekullekalksten medan den rustikt huggna kva- 
dern är av obestämd västgötsk kalksten. Foto E. 
Orebäck Krantz 1993, Skaraborgs länsmuseum.
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Figur 14. Lidköping. Byggnader med exteriört exponerad och bearbe
tad natursten markerade med cirklar. Fyllda cirklar avser byggnader 
med akuta skador.

Byggnader och objekt
I Lidköping ingår 28 byggnader med expone
rad natursten i inventeringen, tabell 40. Bygg
naderna ligger inom de äldre stadsdelarna, 
Gamla och Nya staden samt villastaden, figur 
14. De inventerade byggnaderna omfattar 61 
objekt. Den medeltida Nicolaikyrkan fick 
efter branden 1849 en helt ny exteriör. Efter 
år 1672 byggdes rådhuset med bottenvåning 
av sten, där vapentavlor av sten ingår. Det 
nuvarande rådhuset är dock nybyggt efter 
brand på 1960-talet. Omkring år 1675 bygg
des Grevhuset med portaler och fönsterom
fattningar av sandsten. Från slutet av 1700-

talet härrör Schougska gården vars källar- 
längor åt gården har portaler av röd kalksten. 
Stadshotellet, ursprungligen från 1850-talet 
men ombyggt 1900, har ett fönsterparti av 
kalksten. Ar 1901 byggdes tingshuset vars 
entréparti med flera fasaddetaljer utgörs av 
kalksten. Övriga byggnader med sten är från 
1900-talet och utgörs av allt från det rikt 
utsmyckade Gamla Sparbankshuset vid Nya 
Stadens Torg till enkla portaler från 1930- 
talet vid Mellbygatan.

De flesta inventerade objekten består av 
oprofilerade detaljer, såsom fönsteromfatt
ningar, portaler och kvadersten, tabell 41.

Tabell 40. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a

Byggnader 1 2 3 8 14 28
Objekt 2 3 5 23 28 61
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Tabell 41. Profilerade och oprofilerade objekt; frekvens och ålder.

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Profilerade 2 1 2 9 6 20 33
Oprofilerade 2 3 14 22 41 67
Summa 2 3 5 23 28 61 100

Tabell 42. Sandsten, kalksten och urberg; frekvens och objektens ålder.

Bereart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %

Sandsten 1 2 3 5
Kalksten 2 2 3 20 23 50 82
Urberg 3 5 8 13
Summa 2 3 5 23 28 61 100

Tabell 43. Sand- och kalkstenstyper, frekvens och objektens ålder (Vg= Västergötland).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %
Sandstenar
Lingulid, Vg 1 2 3 6

Kalkstenar
Billingen, Vg 1 1 2 4
Kinnekulle, Vg 2 2 2 14 16 36 68
Västergötland 5 4 9 17
Obestämd 1 2 3 6
Summa 2 3 5 20 23 53 100

Tabell 44. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

0, ej påtagliga 4 10 14 23
1, begränsade 2 8 8 18 30
2, omfattande 3 5 11 10 29 48
Summa 2 3 5 23 28 61 100
Akuta skador 1 1 3 7 6 18 30

Byggnadssten
Kalksten dominerar och förekommer i 82% 
av alla objekt, tabell 42. Urberg förekommer 
i 13% och sandsten i 5%. Urberg har exem
pelvis använts i Skaraborgsbankens hus vid 
Nya Stadens torg. Sandsten återfinns bland 
annat i Nicolaikyrkan.

Endast lokala bergarter har påträffats, Lin- 
gulidsandsten samt kalkstenar från Kinne- 
kulle och Billingen samt obestämda kalkste
nar (Västergötland), tabell 43. Några objekt 
är av oidentifierad sedimentär sten. De flesta 
objekten, 68%, består av Kinnekullekalk- 
sten.

Skador
Endast 23% av stenobjekten saknar påtagliga 
skador, tabell 44.48% har omfattande skador 
och 30% har begränsade skador. Akuta ska
dor finns hos 30% av samtliga objekt.

Alla bergarterna har skador - urberg och 
Billingekalkstenen dock inga akuta sådana, 
tabell 45.

Akuta skador finns i lika stor omfattning 
på profilerade som på oprofilerade stendetal- 
jer, tabell 46. Exempelvis har Gamla Spar
bankshuset skador både på profilerad och 
oprofilerad sten. Detsamma gäller Tingshu
set som har omfattande skador. Nicolaikyr
kan, vars sandsten delvis var i mycket dåligt
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Tabell 45. Skadefrekvens av bergartstyper fördelad på antal objekt med akuta 
eller inga påtagliga skador (Vg= Västergötland).

Sandstenar

Akuta skador Inea nåtaeliea
skador

(Totalt)

Lingulid, Vg 1 3

Kalkstenar
Billingen, Vg 1 2
Kinnekulle, Vg 13 2 36
Västergötland 3 2 9
Obestämd 1 2 3

Urberg 7 8
Summa 18 14 61

Tabell 46. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador; frekvens och ålder (jämför tabell 41).

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Profilerade 1 1 1 5 1 9 50
Oprofilerade 2 2 5 9 50
Summa 1 1 3 7 6 18 100

Tabell 47. Byggnader med akuta skador (jämför tabell 40).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Byggnader 1 1 2 3 5 12 43

skick, höll vid inventeringstillfället på att 
åtgärdas.

Av samtliga 28 byggnader har 12 akuta 
skador, dvs. 43%, tabell 47. De flesta tillhör 
perioden 1910-1940.

Falköping

Arkitektur och byggnadshistoria
Falköping är en av Skaraborgs läns medeltida 
städer. S:t Olofskulten gjorde staden till en 
vallfartsort. Den tidigmedeltida kyrkan har 
idag bland annat kvar en sydportal från den 
tiden. Läget vid Ätrastigens övergång till 
Falbygden gav länet kontakter söderut. Ät- 
rastigen var den gamla ridvägen genom Red
vägs härad. Idag återstår endast rester av den 
medeltida stadsplanen. Falköping brändes vid 
flera tillfällen av danskarna under 1500-talet 
och början av 1600-talet. Ännu år 1747 fanns 
inga stenhus, annat än kyrkan. Staden hade 
då 215 invånare.

Stambanan drogs genom Falköping. Järn
vägsstationen anlades en bit norr om den 
medeltida stadskärnan. Järnvägen gav förut
sättningar för industrialisering. Ett antal in
dustrier anlades, särskilt snickerier och kon
fektionsfabriker. Invånarantalet fyrdubblades 
under 1800-talets andra hälft.

Liksom övriga städer i länet var bebyg
gelsen av trä. I den mån det har byggts sten
eller tegelhus.så finns endast kyrkan bevarad 
med exponerad sten från tiden före 1800- 
talets slut. Lasarettet i Falköping byggdes i 
slutet av 1800-talet och har lister av kalksten. 
Ett fåtal byggnader av stenstadskaraktär bygg
des i kvarteren kring Stora torget vid sekel
skiftet 1900. Endast tre byggnader där, från 
1900-talets början, har exponerad natursten i 
fasaden. Sparbanksbyggnaden i 1920-tals- 
klassicistisk stil har en fasad som är rikt 
smyckad med ornament av urberg. Under 
1900-talet har Falköping vuxit med egna
hemsområden på Mössebergssluttningen samt 
senare hyreshusområden och småhusområ
den vilka omsluter den gamla stadskärnan.
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Byggnader och objekt
I Falköping ingår 11 byggnader i invente
ringen, tabell 48. Dessa har sammanlagt 27 
objekt. Byggnaderna ligger i centrala Falkö
ping. Majoriteten är från 1900-talet. S :t Olofs 
kyrka är den enda byggnaden med exponerad 
natursten från tiden före 1800-talets slut. Det 
är en stor romansk kyrka, troligen från 1100- 
talets förra del, sannolikt utbyggd till nuva
rande omfattning före medeltidens slut. Syd- 
fasaden har en medeltida sandstensportal. 
Fasaden är oputsad kalksten.

Stenobjekten är överlag enkla och oprofi
lerade, tabell 49. Endast 30% av objekten är 
profilerade.

Byggnadssten
Kalksten är den dominerande bergarten och 
finns i 70% av objekten, tabell 50. Kalksten 
finns bland annat i järnvägsstationens släta 
kalkstensskivor och i Centralskolans ut
smyckning, figur 15. Urberg har använts i 
19% av byggnaderna och sandsten i 11%. 
Exempel på hur urberg har använts är spar
bankens balusterdockor i granit.

Sandsten, här Lingulidsandsten, förekom
mer endast i den medeltida kyrkan, tabell 51. 
Av kalkstensobjekten är 9 identifierade som 
Billingekalksten och 8 ospecifiserat från 
Västergötland.Två objekt av kalksten har ej 
närmare identifierats.

Tabell 48. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sa
Byggnader 1 3 7 11
Objekt 4 12 11 27

Tabell 49. Profilerade och oprofilerade objekt; frekvens och ålder.

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %

Profilerade 1 5 2 8 30
Oprofilerade 3 7 9 19 70
Summa 4 12 11 27 100

Tabell 50. Sandsten, kalksten och urberg; frekvens och objektens ålder.

Bergart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Sandsten 3 3 11
Kalksten 1 10 8 19 70
Urberg 2 3 5 19
Summa 4 12 11 27 100

Tabell 51. Sand- och kalkstenstyper, frekvens och objektens ålder (Vg= Västergötland).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %
Sandstenar
Lingulid, Vg 3 3 14

Kalkstenar
Billingen, Vg 6 3 9 41
Västergötland 1 4 3 8 36
Obestämd 2 2 9
Summa 4 10 8 22 100
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Figur 15. Centralskolan i Falköping från 1908 med detaljer av Billingekalksten. Foto E. Orebäck Krantz 
1993, Skaraborgs länsmuseum.

Tabell 52. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %

0, ej påtagliga 4 4 15
1, begränsade 1 9 5 15 56
2, omfattande 3 3 2 8 30
Summa 4 12 11 27 100
Akuta skador 2 9 4 15 56

Tabell 53. Skadefrekvens av bergartstyper fördelad på antal objekt med akuta 
eller inga påtagliga skador (Vg= Västergötland).

Sandstenar

Akuta skador Inea rtåtaeliea
skador

(Totaltl

Lingulid, Vg 2 3

Kalkstenar
Billingen, Vg 5 9
Västergötland 5 1 8
Obestämd 2 2

Urberg 1 3 5
Summa 15 4 27
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Tabell 54. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador; frekvens och ålder (jämför tabell 49).

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %

Profilerade 1 5 1 7 47
Oprofilerade 1 4 3 8 53
Summa 2 9 4 15 100

Tabell 55. Byggnader med akuta skador (jämför tabell 48).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %

Byggnader 1 3 2 6 55

Skador
Av de inventerade objekten har 15% inga 
påtagliga skador, 56% har begränsade och 
30% har omfattande skador, tabell 52. På 
56% av objekten finns akuta skador. Akuta 
skador finns hos alla bergartstypema, tabell 
53. Byggnadsdetaljer av urberg har dock få 
skador.

Akuta skador förekommer i ungefär lika 
stor omfattning på profilerade som på oprofi
lerade stendetaljer, tabell 54.

Sex av de elva byggnaderna med exteriört 
exponerad och bearbetad sten i Falköping har 
akuta skador, tabell 55, däribland den medel
tida kyrkan och Centralskolan.

Marie stad

Arkitektur och byggnadshistoria
Mariestad grundlädes år 1583 av hertig Karl, 
sedermera Karl IX. Han ville främja handeln 
och ansåg att läget vid Tidans utlopp i Vänern 
var gynnsamt. Staden anlades alldeles vid 
vattnet på åsen invid sätesgården Tunaholm. 
Hertig Karl bröt loss sitt hertigdöme ur Skara 
stift, vid den så kallade liturgiska striden, och 
grundade eget stift. Domkyrkobygget påbör
jades år 1593. Från 1660 har Mariestad varit 
residensstad.

År 1693 brann nästan hela staden ner. 
Endast näset, längst ut på åsen, klarade sig. 
Staden återuppbyggdes efter ny regelbunden 
stadsplan.

Under 1700-talet blomstrade Mariestads 
handel och viss industriell verksamhet. Sta
den var en utpräglad trästad. År 1747 fanns i 
staden inga stenhus utom kyrkan. Vid sekel
skiftet 1800 var Mariestad med sina 1 049 
invånare länets näst största stad. En stor del

av länets administration var förlagd till Ma
riestad.

1800-talet innebar en viss tillbakagång 
för Mariestad. Varken Göta Kanal eller stam
banan drogs via Mariestad. I slutet av 1800- 
talet utvidgades dock stadsområdet åt öster 
och söder. Drottninggatan anlades som pa
radgata. Egnahemsområden började byggas. 
År 1895 drabbades Mariestad åter av en brand 
vilket fick till följd att Esplanaden anlades 
samt att avbrända tomter bebyggdes med 
stenhus. Fortfarande finns Gamla Stan kvar 
med trähusbebyggelse från främst 1700- och 
1800-tal.

Mariestads stadsområde har under 1900- 
talet utökats med stora landområden, främst 
med småhusbebyggelse men även hyreshus
områden. Electrolux som etablerades i sta
den 1952 har haft stor betydelse för dess 
utveckling.

Byggnader och objekt
De 12 byggnader som inventerats i Mariestad 
ligger alla i stadskärnan, tabell 56. (Länsresi
denset och Vadsbo museum ligger i Leks
bergs socken och räknas i denna inventering 
till landsbygden). Byggnaderna har tillsam
mans 27 stenobjekt. Den äldsta byggnaden 
med exponerad sten i fasaden är domkyrkan 
från 1593. I mitten av 1800-talet byggdes 
läroverket med stenportal och kalkstenssock- 
el. De flesta byggnaderna är från tiden kring 
sekelskiftet 1900.

Objekten är till övervägande del oprofile
rade, dvs. enkelt bearbetade portaler, lister 
och socklar, nämligen 70%, tabell 57. Någon 
mer bearbetad portal förekommer, såsom 
Mariestads musikskola. Endast 8 objekt är 
profilerade.
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Tabell 56. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a

Byggnader 1 1 7 3 12
Objekt 6 2 14 5 27

Tabell 57. Profilerade och oprofilerade objekt; frekvens och ålder.

Obiekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sa %

Profilerade 2 5 1 8 30
Oprofilerade 4 2 9 4 19 70
Summa 6 2 14 5 27 100

Tabell 58. Kalksten och urberg; frekvens och objektens ålder.

Bergart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %

Kalksten 5 2 8 4 19 70
Urberg 1 6 1 8 30
Summa 6 2 14 5 27 100

Tabell 59. Kalkstenstyper, frekvens och objektens ålder (Vg= Västergötland).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %
Kalkstenar
Kinnekulle, Vg 5 2 6 4 17 89
Västergötland 1 1 5
Obestämd 1 1 5
Summa 5 2 8 4 19 100

Tabell 60. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %

0, ej påtagliga 1 1 7 2 11 41
1, begränsade 1 1 5 1 8 30
2, omfattande 4 2 2 8 30
Summa 6 2 14 5 27 100
Akuta skador 2 2 1 5 19

Byggnadssten
Kalksten är den dominerande bergarten med 
19 objekt av 27, tabell 58. Övriga 8 objekt är 
urberg. Sandsten förekommer inte. Kring se
kelskiftet 1900 var ungefär hälften av objek
ten kalksten och hälften urberg.

De flesta objekten är av Kinnekullekalk- 
sten. Ett objekt är av ospecificerad kalksten 
från Västergötland och ett är ej identifierat, 
tabell 59.

Skador
Av de inventerade objekten visar 41% inga 
påtagliga skador, tabell 60. Av övriga objekt 
har hälften begränsade skador och hälften 
omfattande skador. Fem objekt har akuta 
skador.

Inga objekt av urberg har påtagliga ska
dor, tabell 61. De objekt som uppvisar akuta 
skador är alla av kalksten.

Två objekt med akuta skador är profilera-
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Tabell 61. Skadefrekvens av bergartstyper fördelad på antal objekt med akuta 
eller inga påtagliga skador (Vg= Västergötland).

Kalkstenar

Akuta skador Inaa påtaeliea
skador

(Totalt)

Kinnekulle, Vg 3 3 17
Västergötland 1 1
Obestämd 1 1

Urberg 8 8
Summa 5 11 27

Tabell 62. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador; frekvens och ålder (jämför tabell 57).

Obiekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a

Profilerade 2 2
Oprofilerade 2 1 3
Summa 2 2 1 5

Tabell 63. Byggnader med akuta skador (jämför tabell 56).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 %

Byggnader___________________________________ 1________________________________ 2__________ 1________4 33

de och tre är oprofilerade, tabell 62. Fyra av 
de tolv byggnaderna som inventerats har aku
ta skador, tabell 63, bl.a. den äldsta byggna
den, domkyrkan från 1593.

Skara

Arkitektur och byggnadshistoria
Skara har troligen utvecklats ur en förkristen 
kultplats. Här var också tidigt en tingsplats 
och marknadsplats. Kyrkan förläde sitt bi
skopssäte hit på 1000-talet. En kyrka uppför
des, senare många gånger om- och tillbyggd, 
figur 16. Katedralskolan och två kloster anla- 
des på 1200-talet. Man vet inte när Skara fick 
stadsrättigheter men mycket talar för att det 
fanns en stadsstyrelse åtminstone på 1200- 
talet. Staden var dock mycket liten.

Under 1500-talet härjades Skara av dans
karna och vådeld och det var dåligt ställt med 
staden. Reformationen hade sopat undan grun
den för dess existens. Gustav Vasa ville att 
stadens borgare skulle flytta. Johan III gyn
nade däremot staden och lät uppföra Skara
borg för kungens ståthållare. Slottet brändes 
dock ned av danskarna efter knappt 30 år.

1600- och 1700-talen innebar ingen större 
ljusning för borgarna i Skara. Rumsuthyr- 
ning till Katedralskolans djäknar var en vik
tig inkomstkälla vid sidan av jordbruket. På 
1700-talet grundades flera inrättningar så
som bibliotek, botanisk trädgård och veteri
närinrättning. År 1719 brann tre fjärdedelar 
av stadens byggnader. Staden återuppbygg
des efter samma stadsplan som tidigare. De 
nya husen var liksom tidigare byggda av trä. 
Vid flera tillfällen har rutnätsplaner gjorts för 
staden, den första redan på 1600-talet, men 
ingen av dem har kommit till utförande. Det 
medeltida gatunätet är än idag det förhärs
kande i stadens centrum.

Under 1800-talet skedde, liksom i de fles
ta andra städer, stora förändringar. Stadens 
befolkning växte. Stadens folkmängd var 826 
personer år 1800 och 4 431 år 1900. Skara 
gick miste om stambanan men blev istället en 
knutpunkt för smalspårig järnvägstrafik. För
sta förbindelsen med stambanan var i Stens
torp 1874. Handel och hantverk fick ett upp
sving. Skara som skolstad blev allt viktigare. 
Läroverk för flickor, lärarseminarier, lant
bruksskola, hovslagarskola var några skolor 
som startade vid sidan av folkskolor och 
läroverk.
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Figur 16. Skara domkyrka med stora delar av murverket från 1300-talet, ombyggd til! nuvarande utseende 
på 1890-talet. Murarna är uppförda av släthuggen kvadersten av lokal Lingulidsandsten medan fönster
omfattningar från 1890-talet är av Kinnekullekalksten. Foto ca år 1900, Skaraborgs länsmuseum.

Flera stadsplaneförslag lades under 1800- 
talets andra hälft. Det var rutnätsplaner som 
inte tog hänsyn till befintlig bebyggelse. Nya 
byggnader uppfördes dock i stort sett enligt 
den gamla, medeltida planen. Järnvägsgatan 
planerades däremot som en ny paradgata vid 
järnvägens anläggande och utefter denna och 
omkringliggande gator byggdes stenhus av

sluten stadskaraktär. Först 1909 gjordes en 
stadsplan för stadens expansion som tog till 
vara faktiska förhållanden. Egnahemsområ
den växte fram utanför den gamla stadskär
nan från sekelskiftet 1900. Varje årtionde har 
fogat sitt område med småhus till staden. 
1960-talets miljonprogram har resulterat i 
mindre hyreshusområden.
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Figur 17. Skara. Byggnader med exteriört exponerad och bearbetad natur
sten markerade med cirklar. Fyllda cirklar avser byggnader med akuta 
skador.

Byggnader och objekt
I inventeringen ingår i Skara 30 byggnader 
med tillsammans 90 objekt, tabell 64. Den 
enda medeltida byggnaden är domkyrkan. 
De flesta byggnaderna och objekten är från 
tiden runt sekelskiftet 1900 och ligger i den 
gamla stadskärnan, figur 17. Det gäller t. ex. 
apotekshuset uppfört 1904, ursprungligen 
även bank, ritat av arkitekt Ernst Torulf i 
utpräglad jugendstil. Samme arkitekt ritade 
även vattentornet år 1898, vilket är ett exem
pel på mästerlig stenanvändning.

Av objekten är ungefär hälften profilerade 
och hälften oprofilerade med en liten över
vikt för de oprofilerade, tabell 65. Kyrkans 
fasad är av slät kvader. I övrigt finns allt från 
profilerade lister till fönsteromfattningar och 
portaler.

Byggnadssten
Kalksten överväger liksom i länet i övrigt, 
men urberg har använts i hela 27% av objek
ten och sandsten i 19%, tabell 66.

I Skara har tre olika sandstenar identifie
rats, dock är västgötsk Lingulidsandsten do
minerande, tabell 67. Till ett par stendetaljer 
har man använt sten från andra områden än 
det närliggande, dvs. gotländsk sandsten res
pektive Y xhultskalksten från N ärke. Av kalk- 
stensobjekten kommer 29 från Kinnekulle 
och 11 från Billingen. Fem objekt kommer 
från Västergötland mer ospecificerat, och 3 
objekt är oidentifierade. I de äldsta objekten 
har endast Lingulidsandsten använts.
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Tabell 64. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia

Byggnader 1 1 2 12 14 30
Objekt 3 3 2 7 39 36 90

Tabell 65. Profilerade och oprofilerade objekt; frekvens och ålder.

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sm %

Profilerade 2 2 1 1 19 16 41 46
Oprofilerade 1 1 1 6 20 20 49 54
Summa 3 3 2 7 39 36 90 100

Tabell 66. Kalksten, sandsten och urberg; frekvens och objektens ålder.

Bergart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sm %

Sandsten 3 3 5 6 17 19
Kalksten 1 1 24 23 49 54
Urberg 1 1 9 13 24 27
Summa 3 3 2 7 39 36 90 100

Tabell 67. Sand- och kalkstenstyper, frekvens och objektens ålder (Nä= Närke, Vg= Västergötland).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sm %
Sandstenar
Gotland 1 1 2
Lingulid, Vg 3 3 5 4 15 23
Vättern 1 1 2

Kalkstenar
Billingen, Vg 5 6 11 17
Kinnekulle, Vg 1 1 15 12 29 44
Västergötland 3 2 5 8
Yxhultsomr. Nä 1 1 2
Obestämd 1 2 3 5
Summa 3 3 1 6 30 23 66 100

Skador
Drygt hälften av objekten har begränsade 
skador, tabell 68. En fjärdedel har omfattan
de skador och övriga inga påtagliga skador 
alls. 33 objekt av 90 har skador som kan 
betecknas som akuta. Sådana skador uppträ
der främst i de yngre objekten.

Akuta skador finns på alla bergarter utom 
på den gotländska sandstenen och Vättern - 
sandstenen, tabell 69. Av de 29 objekt som 
identifierats som Kinnekullekalksten har 17

akuta skador och endast ett objekt av dessa 
saknar påtagliga skador.

De akuta skadorna fördelar sig ungefär 
lika på de profilerade och de oprofilerade 
objekten, tabell 70.

Av de 30 byggnader som ingår i invente
ringen har 22 akuta skador på stenobjekten, 
tabell 71, däribland är 14 byggnader klassifi
cerade som byggnadsminnen eller motsva
rande.
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Tabell 68. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

0, ej påtagliga 1 1 5 12 19 21
1, begränsade 3 3 1 3 26 13 49 54
2, omfattande 3 8 11 22 24
Summa 3 3 2 7 39 36 90 100
Akuta skador 1 4 13 15 33 37

Tabell 69. Skadefrekvens av bergartstyper fördelad på antal objekt med akuta 
eller inga påtagliga skador (Nä= Närke, Vg= Västergötland).

Sandstenar
Gotland

Akuta skador Inga nåtagliga
skador

(Totalt)

1
Lingulid, Vg 
Vättern

4 15
1

Kalkstenar
Billingen, Vg 3 1 11
Kinnekulle, Vg 17 1 29
Västergötland 4 5
Yxhultsomr, Nä 1 1
Obestämd 2 3

Urberg 2 17 24
Summa 33 19 90

Tabell 70. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador; frekvens och ålder (jämför tabell 65).

Obiekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %

Profilerade 1 9 6 16 48
Oprofilerade 4 4 9 17 52
Summa 1 4 13 15 33 100

Tabell 71. Byggnader med akuta skador (jämför tabell 64).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %

Byggnader 1 2 9 10 22 73

Tidaholm

Arkitektur och byggnadshistoria
Tidaholm är Skaraborgs läns yngsta stad. 
Den har utvecklats ur en stormansgård av 
medeltida ursprung belägen på Ön i Tidan vid 
Agnetorps kyrkby. På 1790-talet flyttades 
mangården till en plats söder om Ön där den 
fortfarande finns kvar. På Ön anlades ett 
järnbruk vid fallen i Tidan. Vid mitten av

1800-talet började man att under Hans von 
Essens ledning tillverka jordbruksmaskiner, 
von Essen anlade även såg och snickeri. Snick
eriet blev brukets viktigaste industrigren. Där 
tillverkades bland annat de på sin tid beröm
da Tidaholmskärroma, möbler och inredning
ar. År 1868 bildade Hans von Essen tänds- 
ticksbolaget Vulcan AB, som blev den vikti
ga industri som stadens utveckling kom att 
bygga på.

Sedan Tidaholm fått järnvägsförbindelse
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Tabell 72. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a

Byggnader 2 1 3
Objekt 4 2 6

med omvärlden 1876 expanderade Vulcans 
tändsticksfabrik raskt. År 1893 hade fabriken 
redan 1 200 anställda. År 1900 var den värl
dens största tändsticksfabrik. Samhället väx
te.

Tidaholm fick köpingrättigheter 1895 och 
hade då 2 888 invånare. I och med att Tida
holm blev köping gjordes en plan för dess 
utbyggnad. Bebyggelsen blev alltmer stads- 
mässig och alla serviceyrken fanns företräd
da i staden. År 1910 fick Tidaholm stadsrät- 
tigheter.

Förutom tändsticksfabriken fanns flera 
mindre industrier, men Vulcan präglade sam
hällslivet. Stadens område har under 1900- 
talet vuxit med stora egnahemsområden och 
några hyreshusområden. Tidaholm är en ut
präglad trästad.

Byggnader och objekt
I Tidaholm ingår 3 byggnader med samman
lagt 6 objekt, tabell 72. De ligger i Tidaholms 
centrum. Byggnaderna är ett bankhus från 
1890-talet, tingshuset från 1904 och stadshu
set från 1931.

Objekten är portaler och kvadersten, hälf
ten är profilerade objekt och hälften är opro
filerade.

Byggnadssten och skador
Objekten fördelar sig med två objekt av var
dera sandsten, kalksten och urberg.

Sandstenen som har använts i tingshuset 
kommer från Gotland. Kalkstenen är från 
Västergötland utan närmare specificering.

Inget objekt har omfattande skador. Två 
objekt har inga påtagliga skador. Övriga 4 
objekt har begränsade skador. Av dessa är 2 
av akut karaktär, det ena av gotländsk sand
sten, det andra av västgötsk kalksten. Av de 
akut skadade objekten är ett profilerat och ett 
oprofilerat. De skadade stendetaljerna tillhör 
två byggnader, båda från tiden runt sekelskif
tet 1900.

Hjo

Arkitektur och byggnadshistoria
Hjo ligger vid Vättern. Staden har medeltida 
ursprung men när Hjo fick sina stadsprivile- 
gier är inte känt. Alvastra kloster hade stora 
jordinnehav i Hjotrakten. Trafiken över Vät
tern till Östergötland var livlig och gick via 
Hjo.

Stadsplanen i stadskärnan är än idag av 
medeltida mönster. Reformationen blev ett 
hårt slag för Hjo. Klostrens innehav drogs in 
till kronan och den livliga trafiken från Alv
astra kloster lades ner. Stadens borgare fick 
det bekymmersamt, Gustav Vasa ville att 
Hjoborna skulle flytta till Vadstena istället. 
Gustav Vasas sonson hertig Johan gynnade 
däremot Hjo och gav borgarna skattelättna
der. Borgarnas huvudsyssla var jordbruk men 
handel och hantverk var naturligtvis också 
viktigt. Fiske var en del av näringslivet.

Kyrkan och några kvarter i staden förstör
des av en brand 1794. Strax därefter byggdes 
en ny kyrka.

1800-talet innebar stora förändringar för 
Hjo. En hamn byggdes 1851-55 som kunde 
ta emot större fartyg. Järnväg anlades 1873 
som i Stenstorp gav förbindelse med stamba
nan. År 1876 grundades Hjo Vattenkuranstalt 
som blev en viktig inkomskälla för staden.

I slutet av 1800-talet och under 1900- 
talets första hälft grundades några industrier 
av vilka särskilt Kihlbergs AB kan nämnas. 
De tillverkade bland annat vagnsfjädrar och 
senare häftklammer.

Staden utvidgades i slutet av 1800-talet 
med en rutnätsplan norr om den gamla stads
kärnan och har sedan vuxit främst väster och 
söderut. Staden fick aldrig någon egentlig 
stenarkitektur utan är fortfarande en utpräg
lad trästad.
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Tabell 73. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sa

Byggnader 1 1 4 6
Objekt 2 1 5 8

Byggnader och objekt
I Hjo har 6 byggnader med tillsammans 8 
objekt av exponerad sten inventerats, tabell 
73. Kyrkan från 1799 är den äldsta byggna
den av dessa. Förutom kyrkan ligger två av 
byggnaderna i den gamla stadskärnan. Tre 
byggnader är villor med kolonner av urberg 
från 1900-talets början i villaområdena utan
för den gamla stadskärnan.

Hälften av objekten är profilerade och 
består av kolonner och stadshusets vapentav
la. Den andra hälften består av oprofilerade 
objekt av typ kvader.

Byggnadssten och skador
Hälften av stenobjekten i Hjo är av kalksten, 
ett från Borghamnsområdet i Östergötland 
och ett ej närmare identifierat och hälften av 
urberg. Objekten av urberg är byggda på 
1900-talet.

Endast ett kalkstensobjekt har gått att här
komstbestämma, nämligen kyrkans kvader
sten, som kommer från Borghamnsområdet. 
Övriga objekt kan antingen komma från Kin- 
nekulle eller Borghamn. För Borghamn talar 
att Hjo alltid haft en livlig trafik med Öster
götland.

Hälften av objekten uppvisar inte några 
påtagliga skador. Ett objekt har begränsade 
skador, medan tre objekt har omfattande ska
dor. Tre objekt har akuta skador, dessa objekt 
är av kalksten. De tillhör två byggnader, den 
ena från perioden 1750-1860, den andra från 
1910-1940.

Skaraborgs län - sammanställ
ning

Byggnader och objekt
Sten har i stor omfattning använts som bygg
nadsmaterial i Skaraborgs län. Vanligast är 
dock att stenen använts i relativt obearbetat 
skick, såsom tuktad marksten eller kalkstens- 
skikt i ekonomihus, samt i enklare lister och 
omfattningar. Figurativt bearbetad stenkonst 
är tämligen ovanlig exteriört. I många fall är 
stenen inte synlig i exteriören utan överput
sad, vilket gäller de flesta kyrkorna.

I Skaraborgs län har 262 byggnader med 
bearbetad och exteriört exponerad natursten 
från perioden 1000-1940 inventerats. Dessa 
byggnader har sammanlagt nästan tre gånger 
så många objekt, 764 st, tabell 74. Byggna
dernas ålder överensstämmer inte alltid med 
objektens. Ibland har man återanvänt äldre 
material i en byggnad, exempelvis i kyrkor 
där äldre portaler tagits till vara i en yngre 
kyrka. I andra fall har byggnaden genomgått 
en restaurering och fått nya utsmyckningar 
av natursten. Detta gäller flertalet kyrkor. I 
yngre bebyggelse överensstämmer oftast 
byggnadernas och objektens datering. Inven
teringen gör inte anspråk på att vara heltäck
ande, utan är en översikt. Meningen är att 
materialet ska uppdateras kontinuerligt.

De två yngsta perioderna, 1860-1910 och 
1910-1940, har en klar dominans i fråga om 
antalet byggnader och objekt. Där ingår stä
dernas stenhusbebyggelse med Skövde stad 
som varande den med flest stenbyggnader. 
Det är främst flerbostadshus i flera våningar 
med eller utan butikslokaler i bottenvåning
en. Stenen har främst använts till lister, sock
lar och omfattningar. Därnäst i storleksord-

Tabell 74. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a

Byggnader 43 4 3 11 23 89 89 262
Objekt 97 15 28 68 90 278 188 764
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Figur 18. Byggnader och objekt - procentuell fördelning mellan landsbygd och stad, beräknad på det totala 
antalet byggnader respektive objekt.

ning följer den äldsta perioden, 1000-1300, 
då de romanska stenkyrkorna byggdes. Till 
den perioden hör även Aranäs slottsruin. 148 
stenhus återfinns i städer, 71 kyrkor på 
landsbygden, 26 byggnader faller inom kate
gorin slott och herresäten och 17 byggnader 
tillhör övriga byggnader på landsbygden. Till 
profana hus, både i staden och på landet, hör 
bland annat, förutom bostadhus, institutions- 
byggnader av flera slag såsom tingshus, sko
lor, sjukhus och banker.

Med ett objekt menas naturstensdetaljer 
av samma ålder, bearbetningsgrad samt berg
art. Objektens antal kan därför variera på 
byggnaderna (se s. 12). Detta blir särskilt syn
ligt i de yngre perioderna där den procentuel
la skillnaden mellan stad och landsbygd är 
större för byggnaderna än för objekten, figur 
18. Förklaringen ligger i de många objekt, 
inskriftstavlor och liknande, som tillfogades 
äldre byggnader särskilt under 1800-talet.

Närmare 35% av alla inventerade bygg-
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Figur 19. Profilerade och oprofilerade objekt — procentuell fördelning i perioder, beräknad på det totala 
antalet objekt.

nader är från perioden 1910-1940, varav 
huvuddelen är stadsbebyggelse. Nästan lika 
stor del av stenbyggnaderna återfinns i peri
oden 1860-1910, varav mer än hälften av 
byggnaderna ligger på landet. De romanska 
stenkyrkorna åskådliggörs tydligt i diagram
mets landsbygdsstapel i perioden 1000-1300. 
I de mellanliggande perioderna dominerar 
landsbygdens kyrkor och herresäten. Unge
fär samma förhållande finner man bland ob
jekten, med vissa avvikelser. I perioden 1650- 
1750 finns förhållandevis fler objekt på 
landsbygden än byggnader under samma pe
riod. Samma förhållande visar peri oden 1860- 
1910. I perioderna 1300-1550 och 1550— 
1650 har endast 7 objekt påträffats.

Bearbetad natursten omfattar såväl opro
filerad kvader som profilerade stenar, orna
ment och utsmyckningar. Under 1900-talet 
blev det vanligt med sockelvåningar av kva
der med rustikt bearbetad yta. Stenen som 
användes var ofta granit, men mycket vanligt 
i Skaraborgs län är sockel våningar med kalk
sten med rustik yta. Kalkstenen, kvaderhug
gen eller i form av stora skivor, är också 
mycket vanlig som sockelmaterial, både på 
sten- och trähus. Dessa socklar har inte in
venterats om de inte ingår i byggnad med fler 
stenobjekt, eftersom de är så vanliga att de i 
Skaraborgs län kan jämställas med granit
socklar. Några byggnader har helt kvader- 
klädda fasader. Det gäller främst några av de 
romanska kyrkorna med sin perfekt släthugg- 
na sandstenskvader, men även en byggnad

som Bjertorps slott från 1911 har en kvader- 
fasad. Fönsteromfattningar och portaler kan 
också vara helt oprofilerade. Till oprofilera
de objekt räknas även enkla inskriftstavlor. 
Profilerade objekt innefattar mer bearbetade 
detaljer såsom portaler med svängda former, 
fönsteromfattningar, listverk, ornamentik och 
vapentavlor.

Drygt hälften av objekten är profilerade 
på något sätt. Totalt finns 308 profilerade 
objekt och 456 oprofilerade, figur 19. Opro
filerade objekt dominerar i de flesta perioder
na utom mellan 1550 och 1750. De oprofile
rade objektens dominans är störst i de två 
senaste perioderna.

Byggnadssten
Kalksten är den byggnadssten som domine
rar i länet med 62%, tabell 75. Sandsten följer 
därefter med 23% av stenobjekten. Urberg 
kommer inte långt därefter med 15%. Ett 
objekt är obestämt.

Tabell 75. Sandsten, kalksten, urberg 
och annan bergart fördelade på antal 
objekt.

Bereart Antal %

Sandsten 173 23
Kalksten 475 62
Urberg 115 15
Annan 1 0
Summa 764 100
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Figur 20. Frekvens av olika sand- och kalkstenstyper fördelad på antalet objekt.

De sedimentära bergarterna har geolo
giskt bergartsbestämts. Sju typer av sand- 
och kalksten har identifierats, figur 20. Van
ligast är kalksten från Kinnekulle som iden
tifierats i 206 objekt. Den västgötska Lingu- 
lidsandstenen finns i 158 objekt. 1119 objekt 
har kalkstenen inte närmare kunnat identifie
rats än till Västergötland. 87 objekt är gjorda 
av Billingekalksten och 20 av Borghamns- 
kalksten. Länets egna stenbrott har erbjudit 
så gott om sten att endast ett fåtal objekt är 
gjorda av sten från annat håll, nämligen Vät- 
ternsandsten, gotländsk sandsten, kalksten 
från Östergötlan och från Yxhultsområdet. 
Något objekt är av okänd härkomst.

De olika stentyperna har använts i olika 
perioder. Vissa bergarter har utnyttjats under 
kortare perioder, andra under längre, tabell 
76. Västgötsk Lingulidsandsten har sin störs
ta användning i perioden 1000-1300, då de 
romanska kyrkorna byggdes. Den lättbearbe- 
tade och följsamma sandstenen användes både 
till kvaderfasader och skulpturala verk såsom

portaler och tympanonfält. Kinnekullekalk- 
stenen används under alla perioder men har 
sin topp dels under perioden 1650-1750 och 
dels runt sekelskiftet 1900. Kalksten från 
Billingen har endast identifierats i objekt från 
1750-talet och därefter, men döljer sig också 
bland dem som endast betecknats som kalk
sten, Västergötland. Exempel på detta är 
Våmbs kyrka från 1100-talet som sannolikt 
byggts av den lokala Billingekalkstenen.

Byggnadssten från andra håll i landet har 
använts i förhållandevis sen tid, ett exempel 
på Vätternsandsten finns dock från tidig med
eltid. Den i övriga landet så använda Yxhults- 
kalkstenen har av naturliga skäl inte kommit 
till användning i Skaraborgs län, utom i ett 
fall - ett bostadshus i Skara. Urberg har 
använts under hela perioden, dock i ringa 
omfattning i bearbetat skick fram till 1800- 
talets slut. Stenen har främst använts under 
1900-talets tidiga decennier, där det framför 
allt blev viktigt i städernas bankbyggande för 
att utstråla soliditet.
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Tabell 76. Bergartstypernas fördelning i olika tidsperioder med antal förekommande objekt. Urberg och 
annan bergart presenteras separat nederst i tabellen.

Bergart

Sst Lingulid, Vg

1000-1300

74

1300-1550

8

1550-1650

3

1650-1750

6

1750-1860

24

1860-1910

43

1910-1940 S:a

158
Sst Vättern 1 2 1 4
Kst Kinnekulle, Vg 5 4 19 44 25 65 44 206
Kst Västergötland 13 2 2 6 14 40 42 119
Kst Borghamn, Ög 12 8 20
Kst Billingen, Vg 1 45 41 87
Sst Gotland 5 5
Kst Östergötland 1 1
Kst Yxhultsomr, Nä 1 1

Urberg 2 1 2 4 4 55 47 115
Annan 1 1

Tabell 77. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

0, ej påtagliga 3 2 2 7 7 65 69 155 20
1, begränsade 35 6 9 16 29 123 72 290 38
2, omfattande 59 7 17 45 54 90 47 319 42
Summa 97 15 28 68 90 278 188 764 100
Akuta skador 22 3 11 26 43 96 62 263 34

Skador
Skadorna på stenobjekten har översiktligt 
bedömts efter en tredelad skala (se s. 12). I 
tabell 77 kan man utläsa i vilken utsträckning 
objekten från de olika perioderna är skadade. 
Endast 20% saknar påtagliga skador, 38% 
har begränsade skador och 42% har omfat
tande skador. Akuta skador finns på 34% av 
objekten, flest i perioden 1860-1910.

Skadefrekvens - bergart 
De sedimentära bergarterna, kalksten och 
sandsten, är mer vittringsbenägna än urberg, 
vilket tydligt framgår av figur 21. Skadorna 
på urberg är helt marginella. Av sandstensob- 
jekten har närmare 25% akuta skador och 
cirka 6% inga påtagliga skador. Närmare 
50% av kalkstensobjekten har akuta skador, 
cirka 10% har inga påtagliga skador.

80% ■ -

70% ■ ■

60% ■ ■

50% ■ ■

40% ■ ■

30% ■ ■

20% ■ -

10% --

Sandsten Kalksten Urberg

B Akuta skador □ Inga påtagliga skador
Figur 21. Bergarternas skadefrekvens. Procentuell fördelning av akuta och inga påtagliga skador på 
sandsten, kalksten och urberg. Antalet objekt inom varje bergart redovisat.
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Figur 22. Olika sand- och kalkstenstypers skadefrekvens. Procentuell fördelning av akuta och inga påtagliga 
skador av identifierade sand- och kalkstenstyper som representerar mer än 10 objekt. Antalet objekt inom 
varje bergartstyp redovisat.
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Figur 23. Skadefrekvens i förhållande till objektens ålder. Procentuell fördelning av akuta och inga 
påtagliga skador inom varje period. Antalet objekt inom varje period redovisat.

Av kalkstenen från Borghamn har alla 
objekt utom ett akuta skador, figur 22. Inget 
av objekten av Borghamnssten saknar påtag
liga skador. De övriga sedimentära bergarter 
har akuta skador på mellan 30 och 50% av 
objekten och inga påtagliga skador på om
kring 10%. Bäst tycks Lingulidsandsten ha 
klarat sig där ca 25% av objekten har akuta 
skador.

Skadefrekvens - ålder 
Antalet objekt med akuta skador är relativt 
sett störst i perioden 1750-1860 och inte i den 
äldsta perioden som man kanske kunde vänta 
sig, figur 23. Trots att de äldsta objekten varit 
utsatta för nedbrytning under längst tid har 
dessa klarat sig bättre än många av de yngre 
objekten. Detta beror främst på högre kvalitet 
på stenmaterialet. Mellan 5 och 15% av ob
jekten från tiden före 1860 har inga påtagliga 
skador. Efter 1860 har andelen oskadade ob
jekt ökat till 25-35%.
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Figur 24. Jämförelse av skadefrekvens mellan landsbygd och stad. Procentuell fördelning av akuta och inga 
påtagliga skador på olika bergarter.

De olika bergarternas vittringsbenägen- 
het har större betydelse för skadornas omfatt
ning än objektens ålder.

Skadefrekvens - stad/landsbygd 
Figur 24 visar skillnaden mellan landsbygd 
och stadsmiljö när det gäller fördelning av 
akuta skador och frånvaron av påtagliga ska
dor. På landsbygden har inte något urbergs- 
objekt någon akut skada, vilket däremot är 
fallet i städerna. Sandstensobjekten har akuta 
skador både i staden och på landet men rela
tivt sett fler i staden. Anmärkningsvärt är att 
alla sandstensobjekt i städerna har mer eller 
mindre påtagliga skador. Dessa resultat talar 
för att luftföroreningar kan ha en viss bety
delse för skadebilden. Däremot är förhållan
dena för kalksten likvärdiga på landsbygden 
och i städerna.

Byggnader och objekt med akuta 
skador
I princip gäller att ett mer bearbetat objekt är 
mer utsatt för nedbrytning än ett oprofilerat. 
Karaktären på objekten i Skaraborgs län gör 
dock att utslaget inte blir särskilt frapperan
de, tabell 78. Lite mer än hälften av de akut 
skadade objekten är profilerade, nämligen 
53%. Kvadersten med rustik yta är ett mycket 
vanligt fasadmaterial i länet och räknas som 
ett oprofilerat objekt. Denna sten är dock på 
sina håll mycket vittringsbenägen vilket fram
går av tabellen.

Stapeldiagrammet, figur 25, visar hur det 
totala antalet profilerade och oprofilerade 
objekt fördelar sig i tid och hur stor del som 
är akut skadade. Akuta skador dominerar 
bland de profilerade objekten i de flesta peri
oderna, trots att det ibland är de oprofilerade

Tabell 78. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador; frekvens och ålder (jämför tabell 74).

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sa %

Profilerade 13 1 8 16 18 53 30 139 53
Oprofilerade 9 2 3 10 25 43 32 124 47
Summa 22 3 11 26 43 96 62 263 100
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Tabell 79. Naturstensobjekt som konserverats med bidrag från RIK 1988-1995. Skaraborgs län.

Bvesnad Objekt Ålder Konserveringsår
Forshems kyrka Passionsrelief. 1100-t 1989
Forshems kyrka Väst- o sydportal 1100-t 1989
Torpa stenhus Portal 1600-t 1988
Skara domkyrka Syd- väst o nordport 1894 1989
S:ta Helena kyrka Skövde Västportalen 1770-t 1991
Synnerby kyrka Gravmonument 1634 1991
Värnhems klosterkyrka Nordport. 1200-t 1989
Värnhems klosterkyrka Inskriftstavlor 1700 ca 1995

som dominerar. Undantag är perioderna 1750- 
1860 och 1910-1940. Mest skadad profile
rad sten finns i perioden 1860-1910.

Av samtliga inventerade 262 byggnader 
har 226 någon form av skada. Av dessa har 
147 byggnader skador som kan betecknas 
som akuta, figur 26. Ungefär 95% av kyrkor
na på landsbygden har stenobjekt med någon 
form av skada och 60% har objekt med akuta 
skador. För slott och herrgårdar är det något 
bättre där cirka 85% av byggnaderna har 
skadad sten och cirka hälften har akuta ska
dor. Av den profana bebyggelsen på lands

bygden har cirka 65% skadad sten och cirka 
35% akuta skador. När det gäller bebyggel
sen i städerna har närmare 85% skador och 
nära 60% akuta skador. Diagrammet visar att 
förhållandena inom de olika byggnadskate- 
gorierna och mellan stad och land inte nämn
värt skiljer sig åt.

Akuta skador behöver inte innebära att 
stendetaljerna kräver omedelbar konserve- 
ringsåtgärd utan varje objekt måste bedömas 
av konservator. Sedan 1988 har en del objekt 
åtgärdats, tabell 79.

20% - -

15% ■■

10% ■■

1550-16501300-1550 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-19401000-1300

□ Samtl prof □ Samtl oprof ■ Akuta prof ■ Akuta oprof

Figur 25. Skadefrekvens relaterad till objektens bearbetningsgrad och ålder. Procentuell fördelning av 
samtliga objekt.
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Figur 26. Skadefrekvens relaterad till olika byggnadsgrupper: kyrkor, slott och övriga profana byggnader 
på landsbygden samt stadsbebyggelse. Procentuell fördelning av antalet byggnader inom varje byggnads- 
grupp.
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Alvsborgs län
Jan Johansson

Material och metod

Älvsborgs län omfattar Dalsland och västra 
delen av Västergötland. Länets utbredning 
följer inga naturliga gränser, utan kan sägas 
vara en administrativ konstruktion, tillkom
men på 1600-talet. Residensstad är Väners
borg.

I länet finns sex städer:Borås, Trollhättan, 
Vänersborg, Alingsås, Åmål och Ulricehamn, 
uppräknade efter storleksordning. Här finns 
merparten av länets stenhus. På landsbygden 
förekommer stenhus huvudsakligen i form 
av kyrkor och enstaka slott och herrgårdar 
samt övriga profanhus, figur 27.

Inventeringen har gjorts i två steg, där en 
litteratur- och arkivinventering följts av en 
fältinventering. Urvalet av byggnader har 
huvudsakligen gjorts på grundval av befint
lig litteratur och byggnadsinventeringar samt 
lokal kännedom. För samtliga städer finns 
inventeringar att tillgå. Slott, herrgårdar och 
kyrkor har valts utifrån översiktsverk och 
monografier samt kyrkobeskrivningar. Då 
urvalet huvudsakligen gjorts med utgångs
punkt från befintlig litteratur, har komplette
ringar och kontroller fått göras efterhand 
under fältinventeringens gång. Totalt påträf
fades 146 byggnader, vilka fördelar sig på de 
olika huvudgrupperna av byggnader enligt 
följande: stadsbebyggelse 101, kyrkor på 
landsbygden 31, slott/herrgårdar 7 samt övri
ga profanhus på landsbygden 7.

Inventeringen genomfördes med vissa 
avbrott under perioden oktober 1992-febru
ari 1993, av Jan Johansson, Älvsborgs läns
museum. Den geologiska bergartsbestäm- 
ningen har utförts av Benno Kathol, Geolo
giska institutionen, Stockholms universitet.

Kyrkor på landsbygden

Arkitektur och byggnadshistoria
I Älvsborgs län finns idag ca 225 kyrkor av 
sten på landsbygden. Därtill kommer ett 20-

tal ruiner. De flesta kyrkplatserna härstam
mar från tidig medeltid. Generellt kan byg
gandet av stenkyrkor indelas i två huvudperi
oder, 1100-1200-tal och 1800-1900-tal 
Många av de medeltida kyrkorna är dock 
ombyggda och förändrade. Detta gäller fram
för allt i Dalsland. I Västergötland återfinns 
enstaka kyrkor av medeltida ursprung som 
endast i mindre omfattning förändrats i sena
re tid, så t.ex. Ornunga gamla kyrka.

Medeltiden
Dagens län utgjorde områdesmässigt sett del 
av det medeltida Skara stift. Dalsland var 
inom det ett prosteri, fram till 1658, då det 
uppgick i det nybildade Karlstads stift, till
sammans med Värmland.

Inom länet skiljer sig den kyrkliga bygg
nadstraditionen delvis mellan den norra (Dals
land) och den södra delen (Västergötland). I 
Dalsland började av allt att döma stenkyrkor 
att byggas först omkring 1200. Av Dalslands 
43 medeltida socknar, hade ungefär en tred
jedel stenkyrkor. Byggnadsmaterialet är till 
övervägande del marksten, som ibland klu
vits och tuktats. I enstaka fall användes tegel 
som byggnadsmaterial. I vilken utsträckning 
utsmyckning av huggen sten förekommit i 
denna landsända under perioden är oklart. 
Endast ett exempel på sådan sten är känd. Vid 
rivningen av Högsäters gamla kyrka år 1908 
tillvaratogs ett tympanon av sandsten, från 
den ursprungliga sydportalen. Tympanet, 
daterat till omkring 1200, har delvis bevarad 
figurativ framställning, och förvaras idag på 
Statens Historiska Museum i Stockholm.

I länets västgötadel är förhållandet annor
lunda. Här började ett omfattande stenkyrko- 
byggande redan på 1100-talet, som sedan 
fortsätter ett stycke fram på 1200-talet. Sten
kyrkorna är antingen byggda av marksten, 
t.ex. Eriksbergs gamla kyrka, eller av huggen 
sand- och kalkstenskvader. Den främsta re
presentanten för kvaderbyggda kyrkor inom 
länet är Asklanda kyrka. Stenkyrkorna i väst- 
götadelen har dessutom i mycket högre grad 
erhållit utsmyckning i portaler, omfattningar, 
sockel och hörnkedjor. Det finns inga kända
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■ Slott och herrgårdar med akuta skador 
• Kyrkor med akuta skador

□ Slott och herrgårdar 
O Kyrkor
<C> Övriga byggnader ♦ Övriga byggnader med akuta skador

Figur 27. Byggnader med exteriört exponerad och bearbetad natursten på landsbygden i Älvsborgs län 
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medeltida tegelkyrkor på landsbygden i den
na del av länet. Tegel har däremot använts för 
valvslagning.

Vid reformationen fanns en klosterstiftel
se (helgeandshus och hospital ej medräknat) 
inom länets gränser. Klostret, ett dominika
nerkonvent, fanns redan på 1240-talet i Gam
la Lödöse. Av det finns inget bevarat ovan 
mark till idag.

Nyare tid
De följande århundradena efter reformatio
nen kännetecknas av om- och tillbyggnader 
av medeltida kyrkor. I Dalsland blev t.ex. 
samtliga stenkyrkors långhus förlängda och 
nya polygonala kor tillkom. På 1600-talet 
nybyggdes åtminstone två stenkyrkor, den 
ena i Lerum i Västergötland och den andra i 
Erikstad i Dalsland. I Lerum ersattes en äldre, 
möjligen medeltida, träkyrka av en ny i sten. 
Kyrkan uppfördes med rektangulärt långhus, 
utan markerat kor, och med vapenhus i väster. 
Mot östgaveln byggde släkten Lillie till Asp
näs år 1672 ett gravkor.

Även under 1700-talet, i samband med 
den tilltagande befolkningsökningen, bygg
des vissa kyrkor om. På 1740-talet fick t.ex. 
Bolstads kyrka i Dalsland korsarmar i norr 
och söder av utrymmesmässiga skäl.

Först under 1800-talets andra hälft och 
fram till 1900-talets första årtionden inträder 
åter en period av nybyggande av kyrkor. 
Flera socknar fick en ny kyrka, antingen 
bredvid den medeltida, eller på annan plats i 
socknen. Andra revs och ersatte den gamla 
med en ny, som t.ex. i Högsäter i Dalsland. Ett 
exempel på en socken med både bevarad 
medeltidskyrka och nykyrka är Eriksbergs 
socken i Västergötland.

En del nykyrkor byggdes av granit. Runt 
fönster och portaler kan huggen sten i samma 
eller annat material förekomma.

Byggnader och objekt
De flesta kyrkor, som genomgått om- och 
tillbyggnader, har i regel i samband därmed

fått en inskriftstavla av sten. Till övervägan
de del rör det sig om rätvinkliga släta stentav
lor utan profilering eller ornamentik. Inskrifts- 
tavlor har endast registrerats då de förekom
mer tillsammans med annan sten i samma 
kyrka. Detta gäller även för fönsterbänkar. 
Kyrkor vars enda exponerade natursten be
står av en inskriftstavla och/eller fönsterbän
kar, har inte medtagits i inventeringen (jfr s. 
10).

I Älvsborgs län finns 31 kyrkor på 
landsbygden med exteriört exponerad och 
bearbetad natursten, dvs. uppskattningsvis 
ca 15% av det totala antalet landskyrkor, 
tabell 80. Av dem är 4 ruiner. Merparten av 
kyrkorna återfinns i länets västgötadel med 
tyngdpunkt till det östra området. Området är 
länets kyrktätaste och hänger samman med 
det angränsande kyrktäta Skaraborgs län. 
Kyrkostrukturen, med många små socknar, 
återspeglar tidigmedeltida förhållanden. Som 
framgår av tabellen fördelar sig materialet i 
två tydliga huvudgrupper. Ungefär hälften av 
kyrkorna härstammar från medeltiden, 14 
stycken. Tiden därefter och fram till 1800- 
talets andra hälft kännetecknas av ett mycket 
begränsat nybyggande av kyrkor. Under pe
rioden 1860-1910 byggdes däremot 13 nya 
kyrkor med bearbetad natursten.

Varje kyrka innehåller i regel mer än ett 
objekt, av olika ålder, typ och material. Detta 
får till följd att antalet objekt klart överstiger 
antalet kyrkor i undersökningen. I de 31 kyr
korna har 95 objekt registrerats, se tabell 80. 
De flesta objekten tillhör perioden 1860— 
1910.

Av det sammanlagda antalet objekt är 
fördelningen mellan oprofilerad och profile
rad sten tämligen lika, tabell 81. Endast en 
medeltida kyrka, Asklanda kyrka, har fortfa
rande sitt ursprungliga murverk av välhug- 
gen sandstenskvader synligt. Övriga medel
tida kyrkor med exponerad natursten är Söd
ra Ving, Kärråkra, Siene, Västra Tunhem, 
Ornunga gamla och Eriksbergs gamla. Södra 
Vings kyrka har hörnkedjor i långhus och kor 
av huggen sandsten. Liknande hömkedjor 
har Ornunga gamla kyrka haft, åtminstone i

Tabell 80. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia

Byggnader 14 1 2 13 1 31
Objekt 19 3 11 50 12 95
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Figur 28. Södra Vings kyrkas sydportal från 11 OO-talet. 
Foto J. Johansson 1992, Älvsborgs länsmuseum.

Tabell 81. Profilerade och oprofilerade objekt; frekvens och ålder.

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Profilerade 12 3 3 24 6 48 51
Oprofilerade 7 8 26 6 47 49
Summa 19 3 11 50 12 95 100

långhuset, att döma av en delvis bevarad 
sådan på sydsidan. Några av kyrkorna har 
huggen sockel av natursten. Skråkantade 
socklar av sandsten finns i Västra Tunhem 
och Asklanda. Kärråkra kyrkas sockel är ut
smyckad med repstav. Enkla oprofilerade 
portaler finns i Eriksbergs gamla kyrka och 
Asklanda kyrka. Portaler med profilerade 
detaljer finns i Södra Härene kyrkoruin och 
Södra Ving. Den senare är försedd med ko
lonnetter och tympanon med figurativ fram
ställning. Portalen som dateras till 1100-ta- 
lets mitt är den enda helt bevarade från me
deltiden med profilerad natursten som är ex
ponerad, figur 28. Andra profilerade portaler 
finns visserligen, men är förbyggda. I nord
väggen på Kärråkras kyrka sitter ett sekun
därt inmurat tympanon från 1100-talet. I Sie- 
ne är en romansk skulptur insatt på samma vis 
i sydväggen.

I kyrkor från senare tider förekommer den 
bearbetade stenen främst i inskriftstavlor,

fönsterbänkar, omfattningar, portaler och 
socklar. I relativt många fall har kyrkorna i 
länet, byggda under 1800-talet och fram till 
1900-talets första årtionden, erhållit oputsat 
murverk av rustikt huggen granitkvader. Det
ta gäller såväl hela kyrkobyggnader som vis
sa tillbyggnader, t.ex. västtorn. Inte sällan har 
dessa kyrkor släthuggen sten eller annat ma
terial i omfattningar och portaler. Ståtliga 
exempel på sådana kyrkor finner vi i Sund- 
als-Ryr i Dalsland och Eriksberg. Exempel 
på västtorn av detta slag utgör Öra kyrkas 
från 1913.

Byggnadssten
Av byggnads- och ornamentstenen domine
rar urberg, vanligen granit, som finns i 36% 
av samtliga objekt, tabell 82. Sand- och kalk
sten finns i 26% respektive 34% av objekten. 
Med annan bergart avses här skiffer, som
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Tabell 82. Sandsten, kalksten, urberg och annan bergart; frekvens och objektens ålder.

Bergart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Sandsten 19 5 1 25 26
Kalksten 3 8 17 4 32 34
Urberg 27 7 34 36
Annan 3 1 4 4
Summa 19 3 11 50 12 95 100

Tabell 83. Sand- och kalkstenstyper, frekvens och objektens ålder (Nä= Närke, Sk= Skåne, Vg= Västergöt
land).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %
Sandstenar
Lingulid, Nä 1 i 2
Lingulid, Vg 14 4 1 19 33
Obestämd 5 5 9

Kalkstenar
Ignaberga, Sk 1 1 2
Öland 1 1 2
Billingen, Vg 2 1 3 5
Kinnekulle, Vg 2 6 4 1 13 23
Västergötland 3 1 4 7
Yxhultsomr, Nä 4 4 7
Annan 1 1 2
Obestämd 2 3 5 9
Summa 19 3 8 22 5 57 100

förekommer som fasadbeklädnad på klock
staplar i Dalsland.

Nio olika sand- och kalkstenstyper har 
identifierats, tabell 83. Av sandstenen är väst
götsk Lingulid den nästan allenarådande, och 
förekommer framför allt i de medeltida kyr
korna. Men enstaka nedslag från perioderna 
1860-1910 och 1910-1940 är också kända. 
Inom gruppen kalksten dominerar inte helt 
oväntat Kinnekullekalksten, som finns i 23% 
av objekten. Men även andra kalkstenar från 
Västergötland förekommer. Enstaka objekt 
av kalksten från Yxhult i Närke, Ignaberga i 
Skåne och Öland uppträder också.

Skador
De flesta naturstensobjekten i länets lantkyr
kor har inga påtagliga skador, 62%, tabell 84. 
Begränsade skador finns hos 26% och omfat
tande skador har noterats på 12% av samtliga 
objekt. Att så pass få objekt uppvisar skador 
har delvis sin förklaring i att den övervägan
de delen av naturstenen är granit. Av de totalt 
95 objekten har 13 akuta skador, dvs. 14%. 
Merparten tillhör perioden 1860-1910.

Bortsett från ett enda objekt av Ignaberga- 
kalksten har samtliga identifierade sand- och 
kalkstenar objekt med akuta skador, tabell 
85. Av urbergsmaterialet saknar 33 av 34 
påtagliga skador.

Tabell 84. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sią %

0, ej påtagliga 10 1 6 34 8 59 62
1, begränsade 5 1 4 11 4 25 26
2, omfattande 4 1 1 5 11 12
Summa 19 3 11 50 12 95 100
Akuta skador 1 1 1 9 1 13 14
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Tabell 85. Skadefrekvens av bergartstyper fördelad på antal objekt med akuta 
eller inga påtagliga skador (Nä= Närke, Sk= Skåne, Vg= Västergötland).

Sandstenar

Akuta skador Inga nåtauliga
skador

(Totalt)

Lingulid, Nä 1 1
Lingulid, Vg 2 7 19
Obestämd 4 5

Kalkstenar
Ignaberga, Sk 1 1
Öland 1 1
Billingen, Vg 2 1 3
Kinnekulle, Vg 2 5 13
Västergötland 1 4
Yxhultsomr, Nä 3 4
Annan 1 1
Obestämd 1 3 5

Urbers 33 34

Annat
Skiffer 4 4
Summa 13 59 95

Tabell 86. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador; frekvens och ålder (jämför tabell 81).

Obiekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Profilerade 1 8 9 69
Oprofilerade 1 1 1 1 4 31
Summa 1 1 19 1 13 100

Tabell 87. Byggnader med akuta skador (jämför tabell 80).

Byggnader

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a % 

3 1 5 9 29

Av samtliga 13 objekt med akuta skador är 
9 profilerade och 4 oprofilerade, tabell 86. 
Flertalet skadade objekt återfinns i kyrkor 
från perioden 1860-1910, i omfattningar, 
fönster och portaler.

Sammantaget har 9 av 31 kyrkor, 29%, 
objekt med akuta skador, tabell 87. Av de 
romanska kyrkorna har blott 3 av 14 skador 
av detta slag. Av dessa tre har i sin tur endast 
en, Asklanda, akut skadad medeltida sten, i 
det här fallet absidens sockel. I de övriga två 
romanska kyrkorna är det yngre by ggnadsde- 
taljer som är skadade, i Norra Björke kyrka 
en västportal från 1903 och i Södra Ving 
fönsterbänkar från 1800-talet.

Av de yngre kyrkorna, fem till antalet, 
med akut skadade objekt, bör Hyssna nya 
kyrka från 1907, uppmärksammas på grund 
av de allvarliga skador som naturstenen har. 
Kyrkan, ritad av TorTorén, tar i sin arkitektur 
upp drag från gotländsk byggnadstradition, 
vilket tydligt kommer till uttryck i västtor- 
nets gestaltning och i portaler. Den profilera
de Yxhultskalkstenen i portalernas kapital 
och postament samt i de trifolieformade por
talbågarna, har en kraftig exfoliering.

De kyrkor som har akuta skador är kon
centrerade till länets västgötadel vilket torde 
ha sin förklaring i valet av material, se figur 
27.1 Dalsland förekommer nämligen inte de
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Figur 29. Torpa stenhus. Slottet har sin huvudingång i 
trapptornet genom portalen av Kinnekullekalksten.från 
1600-talets början. Foto J. Johansson 1992,Alvsborgs 
länsmuseum.

vittringsbenägna sedimentära bergarterna i 
samma utsträckning som i de västgötska kyr
korna.

Slott och herrgårdar på 
landsbygden

Arkitektur och byggnadshistoria
Under medeltiden fanns det rikligt med bor
gar och befästa stormansgårdar i länet, fram
för allt i den södra delen i Västergötland. 
Byggherrar var både kungen, biskop och stor
män. De första anläggningarna var i regel av

jord och trä, men efterhand, och fr.o.m. 1200- 
talet, började man uppföra borgar av sten och 
tegel.

I Älvsborgs län finns idag ett 20-tal slott 
och herresäten. Av dem finns fem stycken i 
Dalsland. Somliga är byggda av trä medan 
andra är av sten med putsad fasad. Ingen har 
helt exponerat murverk av natursten. I de fall 
huggen natursten förekommer återfinns den i 
omfattningar, portaler och ornament. I blott 
ett fåtal slott ingår medeltida byggnadsläm- 
ningar, såsom Torpa stenhus, Vinsarps sten
hus och Kobergs slott. Samtliga tre har dock 
förändrats under tidernas lopp. Bäst bevarad 
är Torpa stenhus, som trots tillbyggnader på 
1500- och 1600-talet, i form av en förläng
ning av det medeltida fasta huset samt uppfö
randet av ett trapptorn, bibehållit sin medel
tida prägel, figur 29. Kobergs slott, med anor 
från 1400-talet, fick sitt nuvarande utseende 
viden omfattande restaurering 1897-98, ledd 
av arkitekt Fredrik Liljekvist. Exteriören för 
tankarna till Vasatidens renässansbyggnader, 
i synnerhet Vadstenas slott. Vinsarps stenhus, 
en kvadratisk tornbyggnad som ingått i ett 
större komplex, förändrades på 1930-talet.

Från 1600-talet härrör Nääs slott. Dagens 
putsade huvudbyggnad med markerad fron- 
tonkrönt mittrisalit med kolonnportik, är i 
mångt och mycket ett resultat av 1827-års 
restaurering. Av de dalsländska herrgårdarna 
är endast Baldersnäs, från 1910-tal, och Kvan- 
tenburg, från 1818, murade hus, med endast 
få detaljer av huggen natursten.

Byggnader och objekt
Endast 7 av länets slott och herrgårdar har 
exponerad bearbetad natursten, tabell 88. I 
varje byggnad ingår som regel flera objekt, 
totalt 25 st, som detaljer i fasaden och kring 
öppningar. Ett särfall är emellertid Ekhol
mens herrgård i Dalsland, vars timrade stom
me har fasaden klädd med små skifferplattor.

Det är inte alltid objekten är samtida med 
byggnaden. Stenen kan ha tillkommit vid en 
senare förändring av det ursprungliga huset. 
De äldsta slotten tillhör senare delen av me-

Tabell 88. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

Byggnader

1000-1300 1300-1550 1550-1650

3 1

1650-1750 1750-1860

3

1860-1910 1910-1940 Lä

7
Objekt 6 7 8 4 25
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Tabell 89. Profilerade och oprofilerade objekt; frekvens och ålder.

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Profilerade 6 2 6 3 17 68
Oprofilerade 5 2 1 8 32
Summa 6 7 8 4 25 100

Tabell 90. Sandsten, kalksten, urberg och annan bergart; frekvens och objektens ålder

Bereart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sra %

Sandsten 2 1 I 4 16
Kalksten 4 4 5 13 52
Urberg 2 2 3 7 28
Annan 1 1 4
Summa 6 7 8 4 25 100

Tabell 91. Sand- och kalkstenstyper, frekvens och objektens ålder (Nä= Närke, Vg= Västergötland).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %
Sandstenar
Gotland 1 1 2 12
Lingulid, Vg 1 1 6
Obestämd 1 1 6

Kalkstenar
Kinnekulle, Vg 4 4 1 9 53
Yxhultsomr, Nä 2 2 12
Obestämd 2 2 12
Summa 6 4 6 1 17 100

deltiden medan de yngsta byggts först under 
perioden 1750-1860. N aturstensobjekten har 
däremot tillkommit först under 1600-talet 
men även under 1900-talet.

Särskilt rik på natursten är Kobergs slotts- 
fasad. I kontrast till den putsade väggen, 
förekommer sådan sten i de två portalerna, i 
fönster, takgesims, våningsband, konsoler, 
ornament och burspråk. Fyra av slotten har 
inskriftstavlor, varav Torpas och Vinsarps är 
profilerade. De övriga två, Baldersnäs och 
Kvantenburg i Dalsland, är släta tavlor med 
årtal. Torpas, från 1620-talet, ingår som en 
del i en förnämlig senrenässansportal, vilken 
är stenhusets huvudingång. Vinsarps i sin 
nuvarande gestaltning har av allt att döma 
tillkommit vid en restaurering på 1930-talet. 
I portalen ingår dock en del 1600-tals sten.

Huvuddelen av de registrerade objekten, 
dvs. 68%, är profilerade, däribland alla de 
äldsta, tabell 89.

Byggnadssten
Kalksten är vanligast förekommande bergar
ten, tabell 90. Drygt hälften, 13 stycken, av 
objekten är av detta material. Av övriga ob
jekt är 7 av urberg och 4 av sandsten. Medan 
objekten av sedimentära bergarter förekom
mer fördelat över tiden efter medeltiden, upp
träder urberg, och då företrädesvis som sock
el, räcke etc., först omkring 1800-talets inträ
de.

Mer än hälften av den totala mängden 
objekt av kalksten kommer från Kinnekulle, 
tabell 91. Övrig identifierad sten härstammar 
från Yxhult i Närke. Sandstenen i Kobergs 
och Vinsarps portaler är från Gotland. I den 
senare ingår dessutom västgötsk Lingulid- 
sandsten.
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Tabell 92. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

0, ej påtagliga 4 2 2 8 32
1, begränsade 6 2 5 2 15 60
2, omfattande 1 1 2 8
Summa 6 7 8 4 25 100
Akuta skador 1 1 2 1 5 20

Tabell 93. Skadefrekvens av bergartstyper fördelad på antal objekt med akuta 
eller inga påtagliga skador (Nä= Närke, Vg= Västergötland).

Sandstenar
Gotland
Lingulid, Vg 
Obestämd

Akuta skador Inga nåtagliga
skador

f Totalt)

2
1
1

Kalkstenar
Kinnekulle, Vg 2 1 9
Yxhultsomr, Nä 1 2
Obestämd 1 2

Urberg 1 6 7

Annat
Skiffer 1 1
Summa 5 8 25

Tabell 94. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador; frekvens och ålder (jämför tabell 89).

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a

Profilerade 1 2 1 4
Oprofilerade 1 1
Summa 1 1 2 1 5

Tabell 95. Byggnader med akuta skador (jämför tabell 88).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sią 

Byggnader________________________ 3________________________________ 1______________________________4_

Skador
Endast 2 av 25 objekt har omfattande skador. 
Begränsade har noterats på 15 objekt medan 
8 inte har några inga påtagliga skador. Akuta 
skador finns på 5 objekt, tabell 92.

Endast kalkstenen samt ett objekt av ur
berg har akuta skador, tabell 93. Graniten 
(urberg) är som regel oskadad i ytan, däremot 
kan tryckskador i form av sprickor, som i 
Nääs portik, förekomma. Omfattande är ska
dorna på Kvantenburgs kalkstensockel och

på enstaka av fönsterbänkarna i Nääs slott. 
Av byggnadsstenen är det främst den profile
rade som har skador, tabell 94. Akut skadad, 
om än i begränsad omfattning, är den röda 
Kinnekullekalkstenen i Torpas 1600-tals por
tal, Kobergs Yxhultskalksten i portal samt 
detaljer av obestämd kalksten och fönster
bänkar i Baldersnäs stenladugård.

Fyra av de sju byggnaderna har objekt 
med akuta skador, därav Torpa stenhus, som 
är byggnadsminne, tabell 95.
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Figur 30. Wermlandsbanken i Bengtsfors. Portal 
från 1918 av granit. Foto J. Johansson 1992, 
Alvsborgs länsmuseum.

Övriga byggnader på 
landsbygden

Byggnader och objekt
Förutom högreståndsbebyggelse och kyrkor 
förekommer byggnader med exteriört expo
nerad och bearbetad natursten i ringa omfatt
ning på landsbygden. Av länets samhällen 
har endast Mellerud och Bengtsfors i Dals
land hus av sådant slag. I Mellerud ligger 
Nordals härads tingshus från 1909-10, ritat 
av arkitekt L. Kjellman. I Bengtsfors cen
trum ligger ett bankhus från 1918, figur 30, 
och ett bibliotek byggt 1935. Som framgår av 
tabell 96 har 7 byggnader registrerats på 
landsbygden, inberäknat ovannämnda tre. 
Antalet byggnader är dock i verkligheten 
större. I framför allt länets södra del finns ett 
större antal kulturhistoriskt värdefulla jord
bruksfastigheter med ladugårdens fädel byggd 
av huggen granit. Även andra ekonomibygg
nader av detta material kan förekomma så
som t.ex. friliggande svinhus. Då invente

ringen är översiktlig har bara två sådana 
fastigheter medtagits, just för att uppmärk
samma och exemplifiera detta byggnadsskick.

Det finns även andra stenbyggnader knut
na till jordbruket, t.ex. Trollabo kvarn i Herr- 
ljunga kommun som har botten- och övervå
ning av huggen granitkvader. Fasad helt av 
sådan sten har ett svinhus från 1920-talet, 
tillhörigt en jordbruksfastighet i Vårgårda 
kommun. En byggnad av säreget slag är det 
kyrkoarkiv, helt uppfört av röd granitkvader, 
som ligger strax bredvid Algutstorps präst
gård i Vårgårda kommun.

Byggnadssten och skador
Byggnadsmaterialet i jordbruksbebyggelsens 
byggnader är uteslutande av oprofilerad hug
gen granit som fasadsten. Exempel på profi
lerad sten finner vi endast i tingshuset i Mel
lerud och i bankhuset i Bengtsfors. Först
nämnda fastighet av tegel har fönster, orna
ment och sockellist av profilerad kalksten. 
Sockel och trappa är dock av granit. Bankhu
set har en profilerad portal av granit

Endast tingshuset har huggen sten av an
nat slag än granit, i det här fallet kalksten från 
Kinnekulle och Billingen i Västergötland. 
Kalkstenen uppvisar begränsade skador, ställ
vis akuta på sockellisten. Graniten däremot 
har inga synbara skador. Totalt är 2 objekt 
akut skadade, båda tillhörande Melleruds 
tingshus.

Borås

Arkitektur och byggnadshistoria
Staden grundades 1620 och fick stadsprivile- 
gier 1622. Orsaken till stadens tillkomst är att 
söka i den dåtida kungamaktens ekonomiska 
politik och organisation av riket. I området 
fanns sedan länge en livlig handel på 
landsbygden som staten ville tygla och kon
centrera till en stadsbildning.

Den äldsta staden, anlagd invid ån Viskan,

Tabell 96. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia

Byggnader 2 5 7
Obiekt 6 6 12
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var av allt att döma planlagd enligt sträng 
geometrisk regelbundenhet. Staden avgrän
sades vid denna tid dels av Viskan, dels av ett 
tullstaket vars dragning gick i nuvarande 
Järnvägsgatan - Kungsgatan - Åsbogatan. I 
centrum låg Stora Torget, som än idag har 
samma plats. Bebyggelsen var med undantag 
av kyrkan, Caroli kyrka, och rådhuset byggda 
av timmer i en- eller två våningar. Redan 
tidigt var husen panelklädda vilket framgår 
av Carl von Linnés reseberättelse 1746. Av 
1600- och 1700-talets stad finns endast ett 
fåtal byggnader kvar p.g.a. de våldsamma 
bränder som hemsökte staden 1681, 1727, 
1822 och 1827. De båda bränderna på 1820- 
talet resulterade i radikala förändringar av 
bebyggelsemönstret. En ny stadsplan antogs 
1827 vilken föreskrev ett nytt byggnadsätt 
med breda gator och öppna platser. Tanken 
var att staden därigenom skulle indelas i 
brandceller, för att undvika framtida kata
strofer. Enligt 1827-års byggnadsförordning 
fick trähus inte vara högre än en våning och 
inte sammanbyggas med stall, bodar etc. 
Byggnadsstadgan kom att likforma stadens 
utseende både avseende byggnadsvolymer 
och fasadernas detaljarbeten. Man talar om 
en särskild Boråsarkitektur.

Ännu på 1880-talet var bebyggelsen små
skalig och huvudsakligen av trä. Antalet sten
hus var vid tiden mindre än tio stycken. Men

under 1800-talets två sista decennier kom 
stadsbilden att förändras. I 1875-års bygg
nadsordning tilläts stenhus uppföras i fyra 
våningar och därmed var förändringens tid 
igång. I centrum skedde snabbt en förvand
ling där träbebyggelse ersattes av storstads- 
mässig stenhusbebyggelse med bostäder i 
övervåningarna och affärslokaler i botten.

Vid denna tid var industrialiseringen re
dan i full gång. Under 1800-talets förra del 
dominerade garveri- och färgeriverksamhe- 
ten. Men under seklets senare del etablerar 
sig flera vävnadsförläggare i staden och fa
briker anlades i stor omfattning. Textilstaden 
Borås ”tillkom”. Efterhand grundas trikå- 
och konfektionsindustri runt om i staden. I 
anslutning till fabrikerna i stadens utkant 
v äxte bostadsområden fram. Utanför den äldre 
stadsplanen skapades under 1910- och 1920- 
talen villa- och egnahemsområden efter vil
lastadens planideal. Camillo Sittes idéer går 
igen i Byttorp, Parkstaden, Salängen och 
Östermalm. Som alla andra städer genomför
des en centrumsanering i Borås, som på all
var kom igång på 1950-talet, där de centrala 
delarna omvandlades till ett affärscity.

0 100 500 1000m
iii i i i i i i i i----------- 1

Figur 31. Borås. Byggnader med exteriört exponerad och bearbetad natursten 
markerade med cirklar. Fyllda cirklar avser byggnader med akuta skador.
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Figur 32. Borås Sparbank från 1893. Bottenvåningens rustikt huggen fasadsten liksom omfattningar och 
ornament är av Yxhultskalksten medan sockelpartiet är av röd granit. Arkitekt Lars Kellman. Foto J. 
Johansson 1992, Alv sborgs länsmuseum.

Byggnader och objekt
Fram till 1800-talets mitt var Carol i kyrka 
och rådhuset stadens enda stenbyggnader. 
Men som en konsekvens av den tilltagande 
industrialiseringen, stadens bränder och 1875- 
års byggnadsordning började stenhus att byg
gas i allt större utsträckning under seklets 
senare del. De byggnader som tillkom var av 
allehanda slag. Tegelbyggda fabriker bygg
des i utkanten. I själva centrum byggdes 
flervåninga bostads- och affärshus. En rad 
institutionsbyggnader etablerades såsom en
ergiverk, telegrafverk, skolor, tings- och råd
hus samt bankbyggnader. Gustav Adolfs kyr
ka uppfördes 1906 efter ritningar av Carl 
Bern. Stadens vattentorn, en borganläggning

av granit, ritad av Erik Josephson, byggdes i 
Kvarnbergsparken.

Sammanlagt ingår 26 byggnader med ex
ponerad natursten i inventeringen, tabell 97. 
1 dessa ingår 89 objekt. Samtliga byggnader 
är belägna i centrum, figur 31. Byggnaderna 
representeras bl.a. av två kyrkor, ett vatten
torn, två bankbyggnader, figur 32, fyra insti
tutionsbyggnader samt järnvägsstation. Res
terande fastigheter är bostads- och affärshus, 
somliga med kontor. Som framgår av tabell 
97 är merparten, 18 stycken, tillkomna under 
perioden 1860-1910. Ingen av de registrera
de fastigheterna är byggda före 1880. Det 
äldsta, just från detta år, är f.d. Caroli Folk
skola. Materialet speglar tydligt stenstadens

Tabell 97. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Łą

Byggnader 18 8 26
Objekt 67 22 89
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Tabell 98. Profilerade och oprofilerade objekt; frekvens och ålder.

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Łą %

Profilerade 28 11 39 44
Oprofilerade 39 11 50 56
Summa 67 22 89 100

Tabell 99. Sandsten, kalksten, urberg och annan bergart; frekvens och objektens ålder.

Bereart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sa %

Sandsten 2 2 2
Kalksten 34 5 39 44
Urberg 31 17 48 54
Summa 67 22 89 100

Tabell 100. Kalkstenstyper, frekvens och objektens ålder (Nä= Närke, Sk= Skåne).

Sandstenar
1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Gotland 2 2 5

Kalkstenar
Billingen. Vg 6 2 8 20
Kinnekulle, Vg 18 18 44
Västergötland 2 2 5
Yxhultsomr, Nä 4 1 5 12
Obestämd 4 2 6 15
Summa 36 5 41 100

successiva framväxt. Två stenhus tillhör 1880- 
talet. Från följande årtionde härstammar 8 
byggnader, liksom från 1900-talets första år
tionde. Till 1910- och 20-talet hör 6 respekti
ve 3 byggnader. Av dessa siffror framgår 
tydligt centrums monumentalisering med 
stenhus runt sekelskiftet.

I de inventerade husen är väggmurverket 
av oprofilerad sten i sockel- och bottenvå
ning. Ingen fastighet har hel fasad av bearbe
tad sten. Väggen över våningen av sten är 
antingen putsad eller av tegel. Profilerad sten 
återfinns i portaler, fönsteromfattningar, list
verk och som ornament. Av antalet objekt är 
44% profilerade, tabell 98. Objekten är, med 
ett undantag, samtida med respektive bygg
nad.

Byggnadssten
Urberg, dvs. granit, är den vanligast före
kommande byggnadstenen, följd av kalk
sten, tabell 99. Av den totala mängden objekt 
är 54% granit och 44% kalksten. Endast Gus
tav Adolfs kyrka har sandstensutsmyckning i 
form av en västportal och ornament i tornfa
saden. I 1910- och -20-talets byggnader do
minerar granit markant, både i väggmurverk 
och i detaljer. I 1890- och 1900-tals byggna
der är förhållandena annorlunda, ty under 
denna period är kalkstenen vanligast.

Av de sedimentära bergarterna är kalksten 
från Kinnekulle den rikligast förekomman
de, tabell 100.1 några fall har kalksten från 
Billingen använts. Sandsten från Gotland åter
finns endast i kyrkan. Sparbankens byggnad 
från 1893 och Tempelriddarordens från om
kring 1910 är de enda fastigheterna med 
kalksten från Yxhult i Närke.
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Tabell 101 Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sa %

0, ej påtagliga 33 17 50 56
1, begränsade 16 5 21 24
2, omfattande 18 18 20
Summa 67 22 89 100
Akuta skador 25 3 28 31

Tabell 102. Skadefrekvens av bergartstyper fördelad på antal objekt med akuta 
eller inga påtagliga skador ( Nä= Närke, Vg= Västergötland).

Sandstenar

Akuta skador Inga nåtagliga
skador

(Totalt)

Gotland 1 2

Kalkstenar
Billingen, Vg 6 8
Kinnekulle, Vg 12 2 18
Västergötland 1 2
Yxhultsomr, Nä 2 5
Obestämd 6 6

Urberg 48 48
Summa 28 50 89

Tabell 103. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador; frekvens och ålder (jämför tabell 98).

Obiekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %

Profilerade 16 1 17 61
Oprofilerade 9 2 11 39
Summa 25 3 28 100

Tabell 104. Byggnader med akuta skador (jämför tabell 97).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Ea %

Byggnader___________________________________________________________________ 12__________ 1_______ 13 50

Skador
Drygt 40% av de inventerade objekten har 
någon skada, tabell 101. Av dessa 39 objekt är 
28 stycken akut skadade, dvs. 31% av samt
liga objekt.

En betydande del av Kinnekullekalkste- 
nen har akuta skador, 12 av 18 objekt, tabell 
102. Även övriga kalkstenar visar förhållan
devis stor procent akuta skador. Graniten har 
däremot inga synbara skador.

Akuta skador uppträder i större omfatt
ning på profilerade objekt än vad de gör på 
oprofilerade. Av samtliga akut skadade ob

jekt är 17 profilerade och 11 oprofilerade, 
tabell 103.

I Borås är det huvudsakligen bebyggelsen 
runt sekelskiftet som har dessa skador. Hälf
ten av det totala antalet byggnader, 50%, har 
akut skadad natursten, tabell 104.
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Trollhättan

Arkitektur och byggnadshistoria
Trollhättan är en ung stad, som först 1916 
erhöll stadsrättigheter. Staden kom att växa 
fram vid Göta älv, den viktiga vattenvägen 
mellan Västerhavet och Vänern. Redan un
der medeltiden omtalas kvarnverksamhet på 
denna plats. Men först under 1600-talet bör
jade en viss bebyggelse att utbreda sig vid 
älvstranden, en oreglerad sådan för mjölnare 
och sågare. År 1800 öppnades Trollhätte slus
sar, vilket medförde en kraftigt ökad industri
ell utveckling på platsen. När Göta kanal 
färdigställdes 1832 fick slussarna ånyo byg
gas om, under ledning av Nils Ericson. För
bättrade kommunikationer förde med sig att 
modem industri etablerades i Trollhättan. 
Bebyggelse och befolkning tilltog. Fler ar
betstillfällen ökade efterfrågan på fler och 
större bostäder.

Det nya kanalbolaget, bildat på 1830-talet 
och som ägde i stort sett all mark vid älven, 
uppdrog åt Nils Ericson att upprätta en stads

plan för det växande samhället. Planen gavs 
rätvinkliga gator med regelbundna kvarter. 
På 1850-talet började den gamla bebyggel
sen att ersättas av nya och större byggnader, 
framför allt utmed Storgatan. Flertalet var 
en- och tvåvånings trähus med en klassice- 
rande fasad. Samhället tillhörde fram till 1800- 
talets mitt Gärdhems socken, men kom 1859 
att bilda egen församling År 1862 byggdes 
Trollhättans kyrka. Denna gotiserande tegel
kyrka ritades av A.F. Edelsvärd och anlades i 
slussområdet, söder om den framväxande 
staden.

År 1892-93 reglerades bebyggelsen på 
nytt genom G. Skårmans förslag, vilket med
förde en utökning av Ericsons plan, med fler 
regelbundna kvarter. Detta förslag kom sen i 
sin tur att vara grund för 1904 års stadsplan. 
Utmed älvstranden sträckte sig nu en lång
smal regelbundet reglerad samhällsbildning, 
åt öster begränsad av Österlånggatan. Indu
strin koncentrerades allt mer till öama Örnan 
och Malgön i älven.

Fortsatt framväxt förde med sig ett hus
byggande av sten. Med undantag av kyrkan,

Figur 33. Olidans kraftstation från 1906-10 i Trollhättan. Hela byggnaden är byggd av granit. Arkitekt Erik 
Josefsson. Foto J. Johansson 1992, Älvsborgs länsmuseum.
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Figur 34. Trollhättan. Byggnader med exteriört exponerad och bearbetad natursten 
markerade med cirklar. Fyllda cirklar avser byggnader med akuta skador.

började monumentala stenhus, huvudsakli
gen av tegel, med putsad eller oputsad fasad, 
att byggas i slutet av 1800-talet. Framför allt 
var det bostadshus med butiker i gatuplan, 
men också ett tingshus. Väster om älven, vid 
Strömslund, byggdes 1890-1910 ett egna
hems område för industriarbetare. Planens 
initiativtagare var Edward Albert.

Kraftindustrins utbyggnad i början på 
1900-talet medförde kraftiga förändringar i 
området. Den tidigare industrietableringen 
flyttades till ett nytt område vid Stallbacka. 
Kanalöarna i älven kom att präglas av Vatten
falls verksamhet och båttrafiken. År 1916 
ombyggdes ånyo slussarna, samma år som 
Trollhättan blev stad. Dess fortsatta expan
sion medförde ökad nybebyggelse och från 
andra världskrigets slut har centrum alltmer 
blivit ett affärscity. Trollhättan är idag en 
utpräglad industristad med SAAB och Volvo 
som största arbetsgivare.

Byggnader och objekt
Efter byggandet av kyrkan 1862 började sten
hus att uppföras i Trollhättan från slutet av 
århundradet. Ett tingshus byggdes i tegel 
med viss stenutsmyckning 1896. Året dess
förinnan hade den s.k. Schwanvillan uppförts 
vid älvens östra strand. Från början en privat
villa i tegel med rik förekomst av huggen 
bearbetad sten i det sena 1800-talets stil
eklekticism, sedemera förvaltningsbyggnad 
för Trollhätte kanal- och vattenverk. Under 
följande årtionden, fram till 1920-talet till
kom en rad bostads- och affärshus i centrum. 
En stor del har tegelfasader, några med detal
jer av huggen sten. Runt sekelskiftet tillkom
mer också flera industribyggnader av sten. 
Av dessa kan framför allt Olidans kraftstation 
från 1910 framhållas, en massiv kraftverks- 
byggnad av granit, ritad av E. Josefsson, figur 
33. Av kommunala byggnader kan nämnas 
badhus och vattentorn, från 1900-talets bör
jan, båda av tegel med detaljer av sten. Bygg
nadernas läge framgår av figur 34.
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Tabell 105. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia

Byggnader 10 15 25
Objekt 23 34 57

Tabell 106. Profilerade och oprofilerade objekt; frekvens och ålder.

Obiekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %

Profilerade 9 10 19 33
Oprofilerade 14 24 38 67
Summa 23 34 57 100

I Trollhättan har totalt 25 byggnader med 
57 objekt av bearbetad exponerad natursten 
påträffats, tabell 105. Av dessa är 11 bostads- 
och affärshus byggda 1900-1930. Den äldsta 
byggnaden är kyrkan, byggd i tegel men med 
sockel, avtäckningar, listverk och fönster
bänkar av sten. Byggnader knutna till vatten
kraften är 5 stycken, samtliga från 1900- 
1910-talet.

Av de 57 objekten är 67% oprofilerade, 
tabell 106. Den oprofilerade byggnadsstenen 
återfinns i allmänhet som sockelsten eller 
som väggmurverk i bottenvåning. Enda bygg
naderna som har hela fasader av exponerad 
sten är Olide- och Hojumstationen samt ma
skinhuset till Strömkarlsbron. I enstaka 
fall förekommer oprofilerad sten som dekor 
och i omfattningar. Den profilerade stenen 
uppträder vanligen i portaler, fönsteromfatt
ningar och listverk.

Byggnadsten
De bergarter som förekommer är kalksten, 
42%, och urberg, dvs. granit, 58%, tabell 
107. Granit har använts både som fasadsten 
och till detaljer. Exempel på det senare är 
Strömslundsskolans huvudentré, en portal av 
släthuggen granit, krönt av ett glest tandsnitt. 
Detaljer av granit kan också ses i nuvarande 
Trollhättans museibyggnad. Tegelhuset från 
omkring 1930 har sockel, fönsteromfattning
ar och portal av släthuggen granit, medan 
takfot och våningsband är av profilerad så
dan. Kalkstenen har använts på samma sätt 
som graniten. Stadshotellet, hotell Swania, 
kan tjäna som exempel. Det byggdes 1916 
och har en bottenvåning av slät kalkstenskva
der och däröver murverk av tegel. Detaljer 
såsom en portal och burspråk är profilerade.

Tidsmässigt sett förekommer granit som 
byggnadssten huvudsakligen i byggnader till-

Tabell 107. Kalksten och urberg; frekvens och objektens ålder.

Bergart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %

Kalksten 11 13 24 42
Urberg 12 21 33 58
Summa 23 34 57 100

Tabell 108. Kalkstenstyper, frekvens och objektens ålder (Nä= Närke, Vg= Västergötland).

Kalkstenar
1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Gotland 2 2 8
Kinnekulle, Vg 5 7 12 50
Yxhultsomr, Nä 4 4 8 33
Obestämd 2 2 8
Summa 11 13 24 100
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komna fr.o.m. 1900-talets början. I de äldsta 
byggnaderna, från slutet av 1800-talet, domi
nerar kalkstenen. Av kalkstenens 24 objekt är 
hälften av Kinnekullesten, tabell 108. Övriga 
kalkstenar härrör från Yxhult i Närke och 
från Gotland. Olika typer av kalksten kan 
förekomma sida vid sida. Ett exempel på det 
är Schwanvillan som har detaljer av sten från 
både Yxhult och Kinnekulle.

Skador
Över hälften, 63%, av objekten saknar synba
ra skador, tabell 109. Detta förhållande har 
åtminstone delvis sin förklaring i att en stor 
mängd, 58%, av objekten är av granit. All den 
skadade stenen är av kalksten. Begränsade 
skador har dokumenterats på 18 objekt. Om
fattande skadad sten har noterats på objekt i

Schwanvillan och gamla apotekshuset, totalt 
3 stycken. Skador av akut karaktär har note
rats på 7 objekt, dvs. 12% av samtliga. Dessa 
uppträder på Yxhults- och Kinnekullekalk- 
sten, liksom på obestämd kalksten, tabell 
110. Av de akut skadade stendetaljema är 4 
profilerade och 3 oprofilerade, tabell 111. 
Exempelvis är det gamla tingshusets sockel, 
fönsterbänkar och avtäckningar av oprofile
rad Kinnekullesten akut skadade, om än i 
begränsad omfattning.

Av de 25 byggnaderna i Trollhättan har 5 
akuta skador, däribland kyrkan, tabell 112. 
Inte något av de byggnadsverk som finns 
inom riksintresset omfattande kanalöarna med 
sluss- och kraftverksområde ingår i denna 
grupp, vilket kan förklaras med att de är 
byggda av den tåligare graniten.

Tabell 109. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

0, ej påtagliga 13 23 36 63
1, begränsade 7 11 18 32
2, omfattande 3 3 5
Summa 23 34 57 100
Akuta skador 6 1 7 12

Tabell 110. Skadefrekvens av bergartstyper fördelad på antal objekt med akuta 
eller inga påtagliga skador ( Nä= Närke, Vg= Västergötland).

Kalkstenar

Akuta skador Insa oåtaeliea
skador

(Totalt)

Gotland 2 2
Kinnekulle, Vg 3 12
Yxhultsomr, Nä 3 8
Obestämd 1 1 2

Urberg 33 33
Summa 7 36 57

Tabell 111. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador; frekvens och ålder (jämför tabell 106).

Obiekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a

Profilerade 4 4
Oprofilerade 2 1 3
Summa 6 1 7
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Tabell 112. Byggnader med akuta skador (jämför tabell 105).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sią % 

Byggnader____________________________________________________________________ 4__________ 1________5 20

Vänersborg

Arkitektur och byggnadshistoria
Vänersborg är ännu ett exempel på stormakts
tidens stadsgrundningar. Den anlades 1643 
på Huvudnäset vid Vänerns södra spets. Sta
den ersatte en äldre stadsbildning, Brätte, 
som var belägen strax söder därom. Väners
borg gavs ett ur försvars- och handelssyn- 
punkt fördelaktigare läge. Befolkningen i 
Brätte överflyttades till den nya staden. År 
1644 erhölls stadsprivilegier. Residensstad 
blev Vänersborg 1689.

Under 1600- och 1700-talet var Väners
borg en viktig omlastningsplats för handeln 
mellan landskapen runt Vänern och Väster
havet. Under 1800-talet utvecklades Väners
borg till en verklig sjöfartsstad, och var fr.o.m 
1840-talet och årtionden framöver Vänerns 
ledande rederistad. En stagnation inträdde i 
slutet av 1800-talet, då järnvägen drogs fram. 
Allt mer tonage fraktades nu i stället med 
järnväg med påföljd att hamnen gick tillbaka. 
Mycket av det som tidigare fraktats var spann
mål från omlanden i Västergötland och Dals
land, men även timmer och sågade varor.

I industrialiseringens fotspår etablerades

500 m0 100

Figur 35. Vänersborg. Byggnader med exteriört exponerad och bear
betad natursten markerade med cirklar. Fyllda cirklar avser byggna
der med akuta skador.
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ett flertal industrier i staden under andra 
hälften av 1800-talet, bl.a. en skofabrik, ett 
bryggeri, en tändsticksfabrik och flera tegel
bruk. På 1910-talet blev Vänersborg rege- 
mentsstad för Kungliga Västgöta regemente. 
Betydelsefullt för stadens expansion efter 
sekelskiftet var också utbyggnaden av länsla
sarettet, med början under 1920-talet. I egen
skap av residensstad fanns sedan tidigare 
statlig förvaltning och administration här, 
bl.a. riksbank och fängelse.

Vid grundläggandet på 1600-talet planla
des Vänersborg enligt renässansplanens prin
ciper. Staden indelades i kvadratiska kvarter 
och rätvinkliga gator. Runtom staden bygg
des en befästningsgördel med skans, vall och 
vallgrav. I centrum lades ett stort rektangulärt 
torg varvid residens och kyrka uppfördes. 
Om 1600-talets bebyggelse vet man lite. För
modligen bestod stadsbebyggelsen av rela
tivt oansenliga låga trähus, med residens och 
kyrka som enda undantag. Residenset var vid 
denna tid en tvåvånig träbyggnad med flyg
lar. Få förändringar gjordes under komman
de århundrade. Staden växte inom rutnäts- 
planen. På 1750-talet byggdes ett nytt resi
dens av sten, efter ritningar av Carl Hårle-

man. Även kyrka nybyggdes efter en brand 
på 1770-talet.

Det som förändrade stadens ansikte mar
kant var stadsbranden 1834, då hela staden i 
stort sett lades i aska. Staden byggdes åter 
upp efter en ny stadsplan på grundval av 
1600-talets. Den nya planen framtagen av 
Nils Ericson byggde på nya idéer. Genom 
centrum anlades i öst-västlig riktning en bred 
gata med residens i väster, följt av torg, ett 
plantage, kyrka, och med tiden läroverk och 
museum, stadens kulturaxel som samtidigt 
var brandgata. Samtidigt vidgades Vall- och 
Residensgatan och fick alléer. Vidare öppna
des staden upp mot vattnet. Hamnen fick 
stenkajer. Försvarsverken försvann nu efter
hand.

Utefter kulturaxeln uppfördes representa
tiva tvåvåniga trähus. Husen panelkläddes i 
ett rikt klassicerande formspråk. Längre in i 
kvarteren byggdes småskalig anspråkslösare 
bebyggelse. I slutet av 1800-talet och i början 
av 1900-talet bröts trästadens mönster och en 
rad nya stenhus tillkom såsom stadshotell, 
bankhus, föreningslokaler, flerbostadshus, 
riksbank m.fl.

I början av detta sekel bebyggdes stadens

Figur 36. Riksbankshuset från 1900-1902 i Vänersborg. Fasaden har rikligt med kalksten från 
Yxhultsområdet i Närke. Arkitekt F. Dahl. Foto J. Johansson 1992, Älvsborgs länsmuseum.

94



omgivningar i allt större utsträckningar med 
industrier och institutioner. Nu planlades ock
så egnahemsområden, bl.a. Skräcklan norr 
om stadskärnan och söder om järnvägen. 
Området Blåsut, väster om Vänersborg, ut
vecklades till en villastad. I nämnda områden 
finner vi egnahem och flerbostadshus från 
191 O-tal och framåt, trä- och stenhus sida vid 
sida.

Byggnader och objekt
För Vänersborg har 20 byggnader med exte- 
riört exponerad och bearbetad natursten på
träffats vid inventeringen, tabell 113. De fles
ta är belägna i den gamla stadskärnan, figur 
35. Byggnader utanför detta område är insti- 
tutionsbyggnader såsom lasarett, två skolor 
och ett f.d. regemente. Andra byggnader är 
residenset, apotekshus, tre banker, figur 36, 
fem bostadshus, kommunala- och landstings- 
byggnader, frikyrka samt en föreningslokal. 
Det inventerade materialet ger ett representa
tivt tvärsnitt av stadens stenhus. Ytterligare 
ett antal sådana finns, men som saknar expo
nerad natursten. Majoriteten stenhus härstam
mar från stadens expansiva skede runt sekel
skiftet. Endast residenset, ursprungligen från 
1750-tal, och ett apotekshus är från tiden före 
1850.1 dessa återfinns också de äldsta objek
ten i form av inskriftstavlor.

Av samtliga objekt är 61% oprofilerade, 
tabell 114. Dessa representeras av sockelsten 
eller fasadsten i bottenvåning. Exempel på 
det senare är f.d. Wermlandsbankens hus från 
1910-tal vars bottenvåning är byggd av rustik 
granitkvader. Men oprofilerad sten förekom
mer också i detaljer, som portaler, fönsterom
fattningar och ornament. De profilerade ob
jekten påträffas som fönsteromfattningar, 
ornament och portaler. Exempel på profile
rad inskriftstavla är Dövstumsskolans med
an Vattentornets saknar ornament.

Inte någon av de inventerade fastigheter
na har helt murverk av bearbetad exponerad 
natursten. Väggmurverket är antingen som i 
residenset putsat eller, vilket fallet är med 
flertalet byggnader, oputsat. Sistnämnda 
grupp består av ett 10-tal hus med synlig 
tegelfasad. Den klart övervägande delen ob
jekt är samtida med byggnadsåret för respek
tive hus. Fem objekt har tillkommit vid sen
tida om- och tillbyggnader.

Byggnadssten
Den sten som kommit till användning är 
endast kalksten och urberg, i regel granit, och 
förekommer i 53% respektive 47% av samt
liga objekt, tabell 115. De äldsta objekten, 
inskriftstavlorna i residenset från 1754 och 
1843 samt gamla apotekshusets från 1839 är

Tabell 113. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia

Byggnader 2 11 7 20
Objekt 3 31 28 62

Tabell 114. Profilerade och oprofilerade objekt; frekvens och ålder.

Obiekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %

Profilerade 13 11 24 39
Oprofilerade 3 18 17 38 61
Summa 3 31 28 62 100

Tabell 115. Kalksten och urberg; frekvens och objektens ålder.

Bergart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %

Kalksten 3 21 9 33 53
Urberg 10 19 29 47
Summa 3 31 28 62 100
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Tabell 116. Kalkstenstyper, frekvens och objektens ålder (Nä= Närke, Sk= Skåne, Vg= Västergötland).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %
Kalkstenar
Ignaberga, Sk 2 2 6
Kinnekulle, Vg 3 16 6 25 76
Västergötland 2 1 3 9
Yxhultsomr, Nä 2 2 6
Obestämd 1 1 3
Summa 3 21 9 33 100

Tabell 117. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

0, ej påtagliga 10 22 32 52
1, begränsade 1 8 4 13 21
2, omfattande 2 13 2 17 27
Summa 3 31 28 62 100
Akuta skador 2 11 3 16 26

Tabell 118. Skadefrekvens av bergartstyper fördelad på antal objekt med akuta 
eller inga påtagliga skador ( Nä= Närke, Sk= Skåne, Vg= Västergötland).

Kalkstenar 
Ignaberga, Sk

Akuta skador Inaa nåtaeliea
skador

(Totalt)

2
Kinnekulle, Vg 12 2 25
Västergötland 1 1 3
Yxhultsomr, Nä 2 2
Obestämd 1 1

Urberg 29 29
Summa 16 32 62

av kalksten. I övrigt förekommer granit och 
kalksten samtidigt i byggnaderna. I t.ex. riks- 
bankshuset finns granit enbart i sockel med
an övriga stendetaljer är av kalksten.

Av kalkstenstyperna dominerar Kinne- 
kullestenen med 76%, tabell 116. Av annan 
härkomst är riksbankens, där huvuddelen 
bearbetad fasadsten kommer från Yxhult i 
Närke. Ignabergakalksten från Skåne har 
använts i Handelsbankens portal, vapentavla 
och övriga stendetaljer.

Skador
Drygt hälften av objekten har inga påtagliga 
skador, tabell 117, vilket i stort sett motsvaras 
av de objekt som är av granit. Skadorna 
uppträder i stället på kalkstenen. Omfattande 
skador finns på 17 objekt och begränsade på

13. Av samtliga objekt har 26% (16 st.) akuta 
skador. Det betyder att hälften av alla kalk
stensobjekt är akut skadade, jfr tabell 115. 
Kinnekulle- och Yxhultskalksten har akuta 
skador, dock ej Ignabergakalksten, tabell 118.

De akuta skadorna förekommer både på 
oprofilerad och profilerad sten i ungefär lika 
stor utsträckning, i 7 respektive 9 fall, tabell 
119. Av de 20 byggnader som ingår i invente
ringen har en tredjedel, 7 stycken, akuta ska
dor, tabell 120. De flesta ligger inom den 
gamla stadskärnan, betecknat som riksintres
se för kulturmiljövården. Som exempel på 
byggnad med omfattande akuta skador är 
Riksbanken, se figur 36.
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Tabell 119. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador; frekvens och ålder (jämför tabell 114).

Obiekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Profilerade 8 1 9 56
Oprofilerade 2 3 2 7 44
Summa 2 11 3 16 100

Tabell 120. Byggnader med akuta skador (jämför tabell 113).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Byggnader 1 5 1 7 35

Alingsås

Arkitektur och byggnadshistoria
Alingsås grundlades 1619 av Gustav II Adolf 
som en strategisk punkt och marknadsplats 
innanför den dåvarande svenska gränsen mot 
Danmark. Orten är emellertid känd sedan 
medeltiden. Stadsprivilegier erhölls 1639. 
Alingsås fick egentlig betydelse först under 
1600-talet då handeln utvecklades snabbt. I 
fredstid gick handeln över gränsen mot Dan
mark. Annars var det främst med Bergslagen 
som handel bedrevs.

Staden fick tidigt karaktär av handels- och 
hantverksstad. Under perioden 1720-1769 
upplevde Alingsås en storhetstid då Jonas 
Alströmer utvecklade staden till en av lan
dets ledande industriorter. Under hans tid 
an lades bomullsväveri, pipbruk, metallindu
stri, läderfabriker och tegelbruk. Den indu
striella verksamheten byggde dock på statligt 
stöd och när bidragen drogs in på 1760-talet, 
gick industrin tillbaka. Nytt liv fick staden i 
samband med Västra stambanans framdra
gande år 1857, vilken fick stor betydelse för 
näringarna, framför allt textilindustrin. Den
na bransch kom att dominera fram till 1950— 
60-talet då en förskjutning mot verkstadsin
dustrin ägde rum.

I början av 1700-talet planlades staden 
med ett torg som en bred tväraxel genom 
staden, enligt renässansens rutmönsterprin
cip. Samtidigt ersattes stadens tullstaket av

alléer. Vid torget uppfördes rådhuset 1769. 
Bebyggelsen kom i övrigt att kännetecknas 
av en- och tvåvåniga trähus fram till sekel
skiftet. Ett karakteristiskt inslag i gatubilden 
än idag är de slutna handels- och hantverks
gårdarna från 1700- och 1800-talet. De kän
netecknas av ett bostadshus med affärslokal 
ut mot gatan. Huset har i allmänhet en påkos
tad oljemålad panelfasad. På gården finner 
man verkstad och bodar, knutna till verksam
heten. Först vid sekelskiftet bröts mönstret av 
trästad då en rad stenhus i centrum tillkom.

Staden höll sig inom rutnätsplanen fram 
till 1800-talets mitt. Men när järnvägen kom 
och industrialiseringen tog fart tillkom nya 
områden för bostäder och industri runt om 
den gamla stadskärnan i samtliga väderstreck.

Byggnader och objekt
Fram till seklets början var Alingsås en ut
präglad trästad. Detta återspeglas tydligt i 
inventeringsmaterialet. I staden har endast 
fem stenhus med exponerad natursten påträf
fats, tabell 121. Objekten, 12 stycken, är i 
samtliga fall samtida med byggnaden. Sten
husen ligger i centrum i anslutning till torget. 
De har uppförts under perioden 1900-1930. 
Med undantag av Alströmerska magasinet 
från 1731, som saknar exponerad sten, fanns 
inga hus av sten i centrum vid sekelskiftet 
1900. År 1910 byggdes stadshotellet i södra 
delen, en för området volymiöst sett stor

Tabell 121. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia

Byggnader 2 3 5
Objekt 4 8 12
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byggnad vars arkitektur har drag av jugend 
och nationalromantik. Det har putsad fasad 
och en sockelvåning av granitkvader. Portal, 
listverk och staketstolpar är av samma mate
rial. Vid torget uppfördes på 1920-talet i 
tidstypisk arkitektur två bostads- och affärs
hus. Båda har en bottenvåning av rustik gra
nitkvader och sockel samt listverk av granit. 
Det södra huset, idag Hotell Parkaden, har 
dessutom en portal och fönsteromfattningar 
av granit. Redan 1907 hade ett stenhus för 
handel och kontor byggts på östra sidan om 
samma torg, gestaltad enligt jugendtidens 
ideal, figur 37. Den putsade fasaden har en
staka detaljer såsom portal, listverk sockel 
och fönsterbänkar av kalksten. I frontespisen 
åt torget återfinns en vapentavla, även den av 
kalksten. Ytterligare en monumental sten
byggnad tillkom i området 1927, då Kungli
ga Telegrafverket byggdes i nordliga delen 
av torget. Huset gavs ett stramt klassicerande 
formspråk med två portaler av granit och 
kvaderimiterad putsfasad.

Figur 37. Portal av Kinnekullekalksten i bostads
hus från 1907, Alingsås. FotoJ. Johansson 1992, 
Älvsborgs länsmuseum.

Byggnadssten och skador
Av de 12 inventerade objekten är 6 profilera
de. Flertalet objekt är av granit. Graniten 
uppvisar inga påtagliga skador. Stadshotel
lets oprofilerade fönsterbänkar av kalksten 
från Kinnekulle har begränsade skador. All 
exponerad natursten i jugendhuset, som med 
undantag av sockel och fönsterbänkar är pro
filerad, är av kalksten, se figur 37. Dess portal 
och listverk är av Kinnekullekalksten. Va
pentavlan i frontespisen åt torget är av obe
stämd proviniens. Kinnekullekalkstenen är 
genomgående mer eller mindre omfattande 
skadad. Portalen är det enda objektet i Alingsås 
med akuta skador. Vapentavlan förefaller 
däremot inte ha några påtagliga skador.

Åmål

Arkitektur och byggnadshistoria
Redan under medeltiden fanns en viktią mark
nadsplats med en god naturhamn vid Åmåls- 
åns mynning i Vänern, kallad Amula backe. 
Här fanns troligen redan på 1200-talet en 
sockenkyrka. På denna plats grundades år 
1643 staden Åmål. Orsaken till dess tillkomst 
var främst merkantila. Statsmakten skulle 
härmed motverka traktens landsköp och han
deln med timmer till Norge. Efterhand som 
järnbruk växte fram i Dalsland, fick Åmål del 
i jämfraktema mellan Dalsland och Bergsla
gen. Till en början var staden liten till sin 
omfattning men efterhand som handeln med 
järn tilltog växte Åmål både bebyggelsemäs
sigt och i betydelse. Under 1700-talet erhöll 
man monopol på utskeppning av järn utmed 
hela nordvästra Vänern. Stadens framväxt 
kantas dock hela tiden av bekymmer. Under 
1600-talet brändes och skövlades staden tre 
gånger. Konkurrensen var hård med de när
liggande städerna Karlstad, Uddevalla och 
Vänersborg.

Handel och sjöfart var ända fram till slutet 
av 1800-talet av största betydelse för stadens 
näringsliv. På 1870-talet tillkom också goda 
landförbindelser i och med anläggandet av 
Bergslagsbanan. De förbättrade kommuni
kationerna medförde nyinflyttning och ny
etablering av viss verkstadsindustri.

Åmål anlades enligt rutnätsplanens prin
ciper. Kvartersindelningen blev emellertid 
inte likformig eftersom man måste ta hänsyn 
till Åmålsåns sträckning genom staden. Cen-
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Figur 38. Amåls tingshus från 1925 med portal av granit. FotoJ. Johansson 1992, Älvsborgs länsmuseum.

trum kom att ligga vid åkröken vid nuvarande 
Plantaget. Den gamla landsvägen mellan 
Vänersborg och Karlstad blev huvudaxel. 
Bebyggelsen omgavs av ett enkelt tullstaket. 
I centrum byggdes rådhus och andra officiel
la byggnader. År 1669 byggdes en ny kyrka 
av sten. Bostadshusen kom under 1700-talet 
i området runt torget att byggas som repre
sentativa panelklädda tvåvåningshus. I dessa 
kvarter omgavs husen ofta av trädgårdar. Ett 
välbevarat exempel på detta är Vågmästar- 
gården från 1714. I övriga kvarter rådde för
tätad bebyggelse, där bostadshusen vette mot 
gatan och stall, uthus och förråd fanns på 
gården.

Bränder, år 1777,1809 och 1846, medför
de förändringar av stadsplan och tomtregle
ring. Nya kvarter tillkom i väster, norr och 
söder. Ar 1806 byggdes en ny stenkyrka i 
norra delen av staden, och den gamla med 
kyrkogård övergavs. För att minska brandris
ken uppfördes de första stenhusen på 1840- 
talet, i en för övrigt utpräglad trästad, där 
husen var timrade i en- och tvåvåningar.

Vid järnvägens framdragande på 1870- 
talet kom staden att växa åt väster och norr. I 
anslutning till järnvägsområdet etablerades 
verkstäder och fabriker och nya bostäder. En 
ny brand 1901 kom att på ett genomgripande 
sätt förändra trästaden. Småskalig träbebyg
gelse ersattes med två- och trevåniga stenhus 
i centrum. Något senare tillkom de första 
egnahemsområdena med sammanhängande 
villaområden söder och norrom stadskärnan.

Byggnader och objekt
Som framgår av tabell 122 ingår 16 byggna
der i Åmål i inventeringen. Ett 10-tal ligger 
inom den gamla stadskärnan. De övriga är 
belägna i de kvarter som tillkom under 1700- 
och 1800-talen. Av de 16 byggnaderna är sex 
bostads- och affärshus, tre villor, två skolor, 
badhus, föreningslokal, frikyrka samt tings
hus, figur 38. Endast en byggnad, ett affärs
hus vid Torget, är exempel på stenhus byggda 
efter branden 1836. Nio fastigheter har byggts

Tabell 122. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a

Byggnader 1 7 8 16
Objekt 12 20 32
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Tabell 123. Profilerade och oprofilerade objekt; frekvens och ålder.

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Profilerade 3 11 14 44
Oprofilerade 9 9 18 56
Summa 12 20 32 100

Tabell 124. Kalksten och urberg; frekvens och objektens ålder.

Bergart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sa %

Kalksten 5 9 14 44
Urberg 7 11 18 56
Summa 12 20 32 100

Tabell 125. Kalkstenstyper, frekvens och objektens ålder (Vg= Västergötland).

Kalkstenar
1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Billingen, Vg 5 5 36
Västergötland 4 1 5 36
Obestämd 1 3 4 29
Summa 5 9 14 100

vid tiden runt sekelskiftet och 1900-talets 
första årtionde. Flera av dessa är byggda som 
en direkt konsekvens av stadsbranden 1901 
och den stadsplan som följde. Till 20-talet hör 
fem byggnader, bl.a. tingshuset från 1925. 
Yngst är en frikyrka från 1935. Ingen bygg
nad har helt murverk av exponerad natursten. 
Ett bostadshus är av trä men har en bottenvå
ning av granitkvader. Övriga fastigheter har 
till övervägande del putsade fasader eller 
tegelfasader med naturstensdetaljer.

Det totala antalet objekt är 32 stycken, 
varav ungefär hälften är profilerade, tabell 
123. Profilerad natursten återfinns i portaler, 
fönsteromfattningar, ornament och olika ty
per av listverk. Oprofilerad natursten finner 
man främst i socklar och i bottenvåningars 
fasadsten men även i omfattningar och lister. 
I samtliga fall utom ett är objekten samtida 
med byggnadsåret. Stenhuset från 1840-tal

är enda undantag. Byggnaden genomgick en 
omfattande ombyggnad på 1920-talet varvid 
dess tre portaler av profilerad granit tillkom.

Byggnadsten
Objekten är antingen av urberg, i regel granit, 
eller kalksten, tabell 124. Graniten förekom
mer i stor utsträckning som oprofilerad kva
dersten i socklar och bottenvåningar. I viss 
mån finns även profilerad granit i portaler 
som t.ex. i tingshuset och Södra skolan, båda 
från 1920-talet. Kalkstenen uppträder däre
mot inte i något fall som sockelsten utan i 
allmänhet som profilerad i portaler, fönster
omfattningar, ornament och fönsterbänkar. 
Samtliga identifierade kalkstenar är från Väs
tergötland, vissa har kunnat härledas till Bil
lingen, tabell 125.

Tabell 126. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

0, ej påtagliga 8 12 20 63
1, begränsade 3 8 11 34
2, omfattande 1 1 3
Summa 12 20 32 100
Akuta skador 4 7 11 34
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Tabell 127. Skadefrekvens av bergartstyper fördelad på antal objekt med akuta 
eller inga påtagliga skador (Vg= Västergötland).

Kalkstenar

Akuta skador Inga nåtagliga
skador

(Totalt)

Billingen, Vg 4 1 5
Västergötland 3 1 5
Obestämd 4 4

Urberg 18 18
Summa 11 20 32

Tabell 128. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador; frekvens och ålder (jämför tabell 123).

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Profilerade 2 5 7 64
Oprofilerade 2 2 4 36
Summa 4 7 11 100

Tabell 129. Byggnader med akuta skador (jämför tabell 122).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sm %

Byggnader____________________________________________________________________ 3__________3________6 38

Någon tydlig tidsmässig differentiering i 
användandet av granit respektive kalksten 
kan inte iakttas.

Skador
De flesta objekten, 20 st, har inga påtagliga 
skador, tabell 126. Begränsade skador har 11 
stycken och omfattande sådana blott ett. Akuta 
skador finns på 11 objekt, samtliga av kalk
sten, tabell 127. Både profilerade och oprofi
lerade objekt har akuta skador, med viss 
övervikt för de förstnämnda, tabell 128. Pro
filerade objekt med akuta skador är i regel 
portaler och fönster såsom fallet är med fri
kyrkan från 1935 och två bostadshus från 
1910-talet. Oprofilerade akut skadade objekt 
är till övervägande del fönsterbänkar och 
listverk i fasad. Sex byggnader har objekt 
med akuta skador, dvs. ungefär en tredjedel, 
tabell 129. Fyra är bostadshus i centrum bygg
da mellan 1900-1910 samt Södra skolan och 
en frikyrka.

Ulricehamn

Arkitektur och byggnadshistoria
I Älvsborgs län fanns två städer under medel
tiden, Lödöse vid Göta älv i väster och Boge- 
sund, som 1741 ersattes med Ulricehamn, i 
inlandet. Bogesund kom att växa fram vid 
sjön Åsundens östra strand. Genom dess ur 
kommunikationssynpunkt goda belägenhet, 
i Ätrans dalgång, kom här en för regionen 
betydande marknads- och handelsplats att ta 
form. Platsen är belagd sedan slutet av 1200- 
talet men omnämns som stad först på 1470- 
talet. Om den äldsta bebyggelsens utseende 
vet man lite. En stenkyrka fanns av allt att 
döma här åtminstone under 1300-talet varav 
delar ingår i den nuvarande. 1500-talets Boge
sund var en av Sveriges minsta städer och 
man räknar med att befolkningen uppgick till 
ca 200 personer på 1570-talet. Staden fick 
under kommande århundrade en svag till
växt, inte minst beroende på grundandet av 
Borås 1622. Inte heller järnvägsnätets ut
byggnad i Sverige förändrade förutsättning
arna för ökad tillväxt. Genom att ingen av 
stambanorna drogs genom Ulricehamn er
hölls ett försämrat konkurrensläge i förhål-
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Figur 39. Bostads- och affärshus från 1905-07 i Ulricehamn. Bottenvåningens fasad av Billingekalksten. 
Arkitekt F. A. Neuendorf. Foto J. Johansson 1992, Älvsborgs länsmuseum.

lande till övriga västgötastäder. År 1874 an
slöts dock staden till västra stambanan. Fr.o.m. 
sekelskiftet 1900 ökade antalet invånare kraf
tigt p.g.a. den ökade industrialiseringen. År 
1915 fanns ca 2 500 invånare.

Enligt 1600-talets kartmaterial hade sta
den vid denna tid en mycket enkel stadsplan. 
Bebyggelsen var grupperad på en terass i den 
branta sluttningen ner mot Åsunden, utmed 
en väg, nuvarande Storgatan, och hade ett 
litet torg. Söder om torget låg kyrkan, stadens 
enda byggnad av sten. Denna äldre stadsplan 
kan än idag spåras i de centrala delarna. Allt 
eftersom staden växte förtätades bebyggel
sen inom kvarteren. Efterhand blev man p.g.a. 
utrymmesbrist nödgad att flytta allt högre 
upp i branten på nya terasser. Parallella gator 
förbundna med branta gränder lades ut. Det 
gamla bebyggelsemönstret följdes under hela 
1800-talet.

Under detta århundrade tillkom Lilla torg 
i norra stadsdelen. I samband med järnvägens 
framdragande anlades också ett torg framför 
järnvägsstationen. I början av 1900-talet räck
te inte det gamla stadsområdet längre. För 
stadens expansion planlades ett oregelbundet 
gatunät utanför stadskärnan. Denna trädgårds
stad växte gradvis upp under 1900-talets för
sta hälft.

Ulricehamn var ända fram till 1900-talets 
början en utpräglad trästad. Enstaka stenhus 
såsom t.ex. järnvägsstationen fanns visserli

gen, men de hade byggts under årtiondena 
närmast före sekelskiftet 1900. 1 äldre tid 
utgjordes bebyggelsen i centrum av småska
lig träbebyggelse. Under slutet av 1700-talet 
och under följande århundrade byggdes allt 
fler tvåvåningshus utmed Storgatan och vid 
torgen, vilka får en påkostad målad panelar
kitektur. På bakgårdar fanns dock alltjämnt 
uthus och bodar. Runt sekelskiftet 1900 växte 
en storskal ig träbebyggelse fram utmed Ny
gatan. Flera hus byggdes i tre våningar och 
gavs en rikt utformad träfasad. Inslaget av 
stenhus i stadsbilden ökade markant när de 
nya stadsområdena byggdes utanför den gam
la stadskärnan ett stycke in på 1900-talet.

Byggnader och objekt
I Ulricehamn ingår 9 byggnader med 16 
objekt i inventeringen, tabell 130. De ligger 
alla inom den gamla stadsområdet. Frånsett 
prästgården från 1830-talet, är alla byggda 
under perioden 1900-1930. Förutom präst
gården är fyra av byggnaderna bostadshus, 
ett bankhus och ett tingshus, en skola, Boge- 
sundsskolan samt Folkets hus. Av dem är 
endast skolbyggnaden, bankhuset och två 
bostadshus av sten, i de här fallen av tegel 
med bearbetad natursten i detaljer, figur 39. 
Resterande fastigheter är trähus med sockel
våningar av natursten.
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Tabell 130. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia

Byggnader 1 3 5 9
Objekt 1 5 10 16

Byggnadssten och skador
Av de 16 objekten är 12 oprofilerade och 4 
profilerade. Samtliga objekt, utom tingshu
sets portal av Kinnekullekalksten från om
kring 1940, är samtida med respektive bygg
nad. Tingshuset från omkring 1900, prästgår
den samt Folkets hus och ett bostadshus har 
sockelvåning av huggen granitkvader utan 
synbara skador. Bankhuset från 1921, ritat av 
E. Torulf, beläget vid Jämvägstorget, är byggt 
av tegel. Fasaden har profilerade detaljer 
såsom två portaler, fönsteromfattningar och 
ornament av oskadad granit. Bogesundssko- 
lan från 1926 är också en tegelbyggnad med 
detaljer av profilerad granit samt en botten
våning av rustik kvader. Utsmyckning av 
kalksten har blott två bostadshus, båda med 
objekt som har akuta skador. Den ena bygg
naden, ett hus från 1920-talet med klassice- 
rande drag, har en bottenvåning av röd och 
grå kalksten från Kinneku 1 le med omfattande 
akuta skador. Ornament i fasaden och föns
teromfattningar av samma sten har begränsa
de, dock ej akuta skador. Den andra byggna
den är ett trevånings bostadshus från 1905- 
07, ritat av F.A Neuendorf. Huset har en 
putsad fasad men med bottenvåning av rustik 
kalkstenskvader. Takgesims och huvuden
tréns portal är av profilerad kalksten. All 
kalksten härstammar från Billingen i Väster
götland och har genomgående omfattande 
och akuta skador.

Älvsborgs län - sammanställ
ning

Byggnader och objekt
I Älvsborgs län har 146 byggnader med exte
riört exponerad och bearbetad natursten från 
perioden 1000-1940 påträffats. I dessa bygg
nader ingår ett stort antal objekt, 400 stycken, 
tabell 131. Materialet speglar de olika typer 
av byggnader som byggts av natursten i länet 
allt sedan medeltid. Den största mängden 
stenhus återfinns i städerna, sammanlagt 101 
stycken. Därefter 31 kyrkor på landsbygden 
och 7 slott och herresäten. Övriga profanhus 
på landsbygden, 7 stycken, omfattar bl.a. 
stenhus i samhällen och jordbrukets byggna
der. Blott ett fåtal byggnader är av medeltida 
ursprung. De äldsta byggnaderna, från perio
den 1000-1300, är alla kyrkor, 14 st. Från 
följande period 1300-1550 finns tre slott av 
senmedeltida ursprung nämligen Torpa- och 
Vinsarps stenhus samt Koberg. Tyngdpunk
ten i materialet är stadens stenhus byggda 
från 1850-talet och framåt. Framför allt rör 
det sig om flerbostadshus varav somliga med 
butikslokal i bottenvåningen. Institutions- 
byggnadema är också betydande till antalet, 
vilka bl.a. bankhus, sjukhus, skolor, tings- 
och rådhus. Andra byggnader är t.ex. kon
tors- och affärsfastigheter, hotell, förening
slokaler, kommunala fastigheter och anlägg
ningar, t.ex. vattentorn samt industri.

Omfattningen av huggen exponerad sten i 
respektive byggnad är mycket varierande. 
Det finns hus där stenen inskränker sig till 
någon fönsterbänk och sockel, medan andra 
har hela fasader och rik detaljutsmyckning av 
natursten. Det är inte alltid byggnadens ålder 
överensstämmer med objektets. I en del fall

Tabell 131. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a

Byggnader 14 3 1 1 9 66 52 146
Objekt 19 9 22 206 144 400
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Figur 40. Byggnader och objekt - procentuell fördelning mellan landsbygd och stad, beräknad på det totala 
antalet byggnader respektive objekt.

har byggnader genomgått om- och tillbygg
nader varvid nya stendetaljer tillfogats. Aven 
vid restaureringar kan ny sten ha tillkommit. 
Ett av flera exempel på det är Kobergs slott. 
Slottet, som har senmedeltida anor och bygg
des om under 1600/1700-tal, restaurerades 
på 1890-talet i en slags Vasarenässans då det 
fick en rik fasad med detaljer av kalksten. 
Andra exempel är de medeltida kyrkorna på 
landsbygden. Huvuddelen av det inventerade 
stenmaterialet är emellertid samtida med

byggnaderna, och det gäller framför allt för 
stenhusen i städerna, figur 40.

Med ett objekt förstås naturstensdetaljer 
av samma ålder, bearbetningsgrad och berg
art (se s. 12). Av de 400 objekt som invente
rats tillhör flertalet perioden 1860-1940. En 
betydande del, ca 65%, härrör från städernas 
stenhusbebyggelse, se figur 40. Med reserva
tion för att inventeringen gjorts översiktlig 
och att materialet inte absolut beskriver sten
husbyggandets historia ges ändå en bild av
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Figur 4L Profilerade och oprofilerade objekt - procentuell fördelning i perioder, beräknad på det totala 
antalet objekt.

den begränsade omfattning bearbetad expo
nerad natursten förekommit i länet före indu
strialiseringens och urbaniseringens tidevarv. 
De medeltida objekten återfinns alla i lands
bygdens kyrkor. Inom tidsintervallet 1550— 
1650 ryms övervägande naturstensdetaljer 
från slott och herresäten.

Den bearbetade naturstenen är antingen 
oprofilerad eller profilerad. Den förstnämn
da gruppen består till stor del av kvaderhug
gen sten ämnad som fasadbeklädnad, men 
också av sockelsten. Asklanda kyrka från 
1100-talet är den enda medeltida kyrka i länet 
helt byggd av exponerad kvader. Yngre ex
empel på kyrkor av sådant slag är Ornunga 
nya och Alboga, båda från tiden omkring 
1900. Av de fåtal profana byggnader med 
fasader helt av kvader är alla industribyggna
der. Som exempel kan Olidans kraftstation i 
Trollhättan nämnas. Den stora andelen kva
der återfinns i städernas stenhus från 1800- 
och 1900-tal. Dessa har ofta en bottenvåning 
av kvader, ibland rustik, varöver putsat eller 
exponerat tegelmurverk reser sig. Oprofile
rad sten förekommer emellertid inte enbart 
som fasadsten utan även portaler, fönsterom
fattningar, fönsterbänkar och vissa detaljer 
kan ha denna enklare behandling. Den mer 
bearbetade, profilerade stenen förekommer 
framför allt i portaler, fönsteromfattningar 
och ornament, men också som inskriftstavlor 
och listverk. Den medeltida repstavsornera- 
de sockeln på Kärråkra kyrka är den enda 
sockeln med mera utformad profilerad sten. 
De äldsta objekten är i regel profilerade med

an oprofilerade objekt dominerar efter 1750, 
figur 41.

Byggnadssten
Av den byggnadsten som kommit till använd
ning dominerar två bergarter mycket klart, 
urberg och kalksten, tabell 132. Närmare 
hälften av objekten, 49%, är av urberg, van
ligen granit, medan 42% består av kalksten. 
Sandsten har använts i relativt blygsam om
fattning, blott i 8% av materialet. Annan 
bergart avser här skiffer, som endast före
kommer som fasadbeklädnad i 5 objekt, samt
liga i Dalsland.

Till skillnad från urberg har objekt av 
sand- och kalksten geologiskt bergartsbe- 
stämts. I några fall har ingen närmare bestäm
ning än sand- respektive kalksten kunnat 
göras. De identifierade sand- och kalkstenar
na består av 11 olika typer, 8 kalkstens- och 3 
sandstenstyper, figur 42. Den mest använda

Tabell 132. Sandsten, kalksten , ur
berg och annan bergart fördelade på 
antal objekt.

Bergart Antal %

Sandsten 31 8
Kalksten 168 42
Urberg 196 49
Annan 5 1
Summa 400 100
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Figur 42. Frekvens av olika sand- och kalkstenstyper fördelad på antalet objekt.

Tabell 133. Bergartstypemas fördelning i olika tidsperioder med antal förekommande objekt. Urberg 
presenteras separat nederst i tabellen.

Bergart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Łą

Sst Lingulid, Vg 14 4 2 20
Kst Öland 1 1
Sst Gotland 1 3 4
Kst Kinnekulle, Vg 6 13 49 18 86
Sst Lingulid, Nä 1 1
Kst annan 1 1
Kst Billingen. Vg 11 8 19
Kst Västergötland 11 3 14
Kst Yxhultsomr, Nä 16 5 21
Kst Gotland 2 2
Kst Ignaberga, Sk 3 3

Urberg 3 95 98 196
Annan 4 1 5
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kalkstenen är från Västergötland, Kinnekul- 
le, Billingen och övrig västgötsk kalksten. 
Kinnekullekalkstenen är den vanligaste och 
finns i 86 objekt medan Billingekalksten finns 
i 19 och övrig kalksten från Västergötland i 
14 objekt. Yxhultskalksten från Närke och 
Lingulidsandsten från Västergötland finns 
likaså i ett 20-tal objekt. Övriga typer, got
ländsk sand- och kalksten, Ignabergakalk- 
sten från Skåne, Lingulidsandsten från Närke 
samt öländsk kalksten finns i enstaka objekt. 
Ett kalkstensobjekt är en skalkgruskalksten, 
eventuellt Portlandkalksten, här betecknat 
som annan.

Av tabell 133 framgår hur olika bergarts- 
typer fördelar sig tidsmässigt. Den i regionen 
förekommande Lingulidsandstenen är den 
enda byggnadsstenen som finns i äldsta peri
oden 1000-1300, i samtliga fall i de medelti
da kyrkorna på landsbygden. Sandstenen har 
använts som allehanda byggnadsten, både till 
murverk i form av kvader såsom i Asklanda 
kyrka och i detaljer som portaler och hörn
kedjor. Denna sandsten återkommer därefter 
först vid sekelskiftet 1900, återigen som bygg
nadsten i företrädesvis kyrkor. Först i perio
den 1550-1650 uppträder bearbetad natur
sten i profan miljö. Portalen i Torpa stenhus, 
präglad av senrenässans och daterad till 1620- 
tal, är uppbyggd av omväxlande grå och röd 
kalksten från Kinnekulle. Från Vinsarps sten
hus härrör ett ornament av gotländsk sand
sten. Men det är osäkert om just ornamenten 
ursprungligen är avsedda för Vinsarp. Porta
len bär nämligen i sitt nuvarande skick spår 
av ombyggnad och sandstenen kan vara se
kundär. Övrig Kinnekullesten samt den 
öländska kalkstenen, en gravhäll, från denna 
period återfinns i kyrkor. Under perioden 
1650-1750 finns inga registrerade stendetal- 
jer. Under följande period, 1750-1860 har 
främst Kinnekullekalksten använts samt en
staka objekt av urberg. Det är först fr.o.m. 
1800-talets andra hälft som nya typer av 
kalk- och sandsten kommer till användning. 
Den vanligaste bergarten inom perioden

1860-1910 är urberg. Under denna tid har 
också brytning av sten i Yxhult i Närke kom
mit igång, vilket också avspeglas i materia
let. Även Lingulidsandsten och gotländsk 
sandsten förekommer nu återigen. Under de 
nästföljande årtiondena fram till 1940 avmat
tas användningen av sand- och kalkstenar 
medan urberg får en uppgång. Nya bergarter 
under perioden är gotländsk kalksten och 
Ignabergakalksten.

Sammanfattningsvis kan man konstatera 
att uteslutande lokalt bruten Lingulidsand
sten använts undermedeltiden. Under följan
de århundraden och fram i 1900-tal blev 
kalksten från Kinnekulle helt dominerande 
av de sedimentära bergarterna. Inslaget av 
långväga transporterad byggnadsten är en 
marginell företeelse. Urbergsmaterial har före 
1850 endast haft liten betydelse men blir 
under seklets slut och framgent den vanligas
te byggnadstenen.

Skador
Skador på objekten har översiktligt bedömts 
enligt en tredelad skala (se s. 12). I vilken 
utsträckning objekt från olika tider är skadad 
kan utläsas ur tabell 134. Mer än hälften av 
objekten, 59%, har inga påtagliga skador. 
Detta relativt höga tal kan förklaras med att 
ungefär hälften av de 400 objekten är av 
granit, som inte är lika skadebenägen som de 
sedimentära bergarterna. Begränsade skador 
har 27% medan 14% har omfattande skador. 
Trots den rika förekomsten av granit som 
byggnadsten har drygt 40% av den totala 
mängden objekt någon form av skada. Akuta 
skador finns på 22% av alla objekt, dvs. 86 
stycken.

Skadefrekvens - bergart 
De olika bergarternas skadebild framgår av 
figur 43. Urbergsmaterialets beständighet 
framstår tydligt, där endast ett objekt uppvi
sar skador, i det här fallet en sprickbildning i

Tabell 134. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %

0, ej påtagliga 10 1 11 107 105 234 59
1, begränsade 5 7 7 54 36 109 27
2, omfattande 4 1 4 45 3 57 14
Summa 19 9 22 206 144 400 100
Akuta skador 1 2 4 62 17 86 22
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Figur 43. Bergarternas skadefrekvens. Procentuell fördelning av akuta och inga påtagliga skador på 
sandsten, kalksten och urberg. Antalet objekt inom varje bergart redovisat.
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BB Akuta skador □ Inga påtagliga skador
Figur 44. Olika sand- och kalkstenstypers skadefrekvens. Procentuell fördelning av akuta och inga påtagliga 
skador av identifierade sand- och kalkstenstyper som representerar mer än 10 objekt. Antalet objekt inom 
varje bergartstyp redovisat.

en kolonnbas medan 99% saknar påtagliga 
skador. Av kalkstensobjekten har nästan 50% 
akuta skador medan endast 12% inte har 
några påtagliga skador. Förhållandet beträf
fande sandstenen det motsatta, drygt 10% är 
akut skadade medan 38% inte har några syn
liga skador.

Den mest vittringsbenägna kalkstensty
pen är Billingekalksten där nästan 80% av 
samtliga objekt har akuta skador, figur 44. 
Därnäst kommer Yxhultskalksten med drygt 
50% akuta skador. Den övriga västgötska 
kalkstenen liksom den vanligaste Kinnekul-

lekalkstenen har akuta skador på ca 40% av 
objekten inom respektive bergartstyp. Lin- 
gulidsandstenen är däremot endast i ringa 
omfattning akut skadad, endast 2 objekt.

Skadefrekvens - ålder 
Som ovan visats har länets bestånd av expo
nerad medeltida natursten, som ju är av Lin- 
gulidsandsten, stått sig förhållandevis väl. 
Man skulle ju annars kunnat förvänta sig att 
den äldsta byggnadstenen, som längst varit 
utsatt för nedbrytning borde varit den mest
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Figur 45. Skadefrekvens i förhållande till objektens ålder. Procentuell fördelning av akuta och inga 
påtagliga skador inom varje period. Antalet objekt inom varje period redovisat.

skadade. Med undantag av två objekt i period 
1550-1650 är det den yngre byggnadstenen 
som uppvisar den största andelen akuta ska
dorna där ca 15% av materialet från period 
1750-1860, ca 30% från perioden 1860- 
1910 och 10% från tiden 1910-1940 har 
skador av akut art, figur 45.

Skadefrekvens - stad/landsbygd 
Om man jämför byggnadstenens tillstånd på 
landsbygden kontra i staden framträder en 
intressant bild, figur 46. Det visar sig nämli

gen att förhållandena i respektive ”miljö” 
inte skiljer sig i den utsträckning man kan 
förmoda med tanke på koncentrationerna av 
luftföroreningar i stadsbebyggelse. Vad det 
gäller urberg och sandsten så är skadebilden 
i stort sett helt jämförbar, med inga eller blott 
enstaka objekt med akuta skador. För kalk
stenen är situationen något annan. Visserli
gen uppvisar 30% av objekten på landsbyg
den, dvs. huvudsakligen byggnadsdetaljer i 
kyrkor, akuta skador, men tillståndet i stads
miljöerna är allvarligare. Omkring 50% av

Landsbygd
100%

90% - ■

80% ■ ■

70% ■ ■

40% ■ -

30% • -

20% ■ ■

10% ■ -

KalkstenSandstenUrberg

146 Stad
100% T
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80% ■ ■

70% ■ ■

60% ■ ■

50% ■ ■

40% ■ ■

30% ■ ■

20% ■ ■

10% ■■

SandstenUrberg Kalksten

■ Akuta skador □ Inga påtagliga skador ■ Akuta skador □ Inga påtagliga skador

Figur 46. Jämförelse av skadefrekvens mellan landsbygd och stad. Procentuell fördelning av akuta och inga 
påtagliga skador på olika bergarter.

109



kalkstensobjekten har här akuta skador, en 
siffra att ställa mot de 10% som inga påtagli
ga skador har. Värt att notera är att de mest 
vittringskänsliga kalkstenarna Billingekalk- 
sten och Yxhultskalksten endast förekommer 
i 4 respektive 6 objekt på landsbygden.

Byggnader och objekt med akuta 
skador
Studerar man vilken typ av objekt som oftast 
är akut skadad konstateras att det till stor del 
gäller profilerade, dvs. objekt såsom t.ex. 
portaler, fönsteromfattningar, inskriftstavlor 
och dylika. Som framgår av tabell 135 är 62% 
av den totala mängden akut skadad sten av 
profilerad typ. Oftast rör det sig om svårer- 
sättliga objekt. Men även den oprofilerade 
byggnadstenen, vanligtvis kvaderhuggen fa- 
sadsten, har akuta skador i relativ stor omfatt
ning, 38%. Siffran är förhållandevis betydan
de med tanke på att den oprofilerade stenen i 
regel består av en rakhuggen, slät, avvisande 
yta som inte erbjuder angreppspunkter för 
luftföroreningar och beläggningar på samma 
sätt som de profilerade objekten med sin mer 
eller mindre ornamentala utformning gör.

I stapeldiagrammet i figur 47 redovisas 
det totala antalet profilerade och oprofilerade 
objekt samt i vad mån de har akuta skador och 
hur dessa procentuellt fördelar sig över tiden 
1000-1940. Diagrammet understryker vad 
som tidigare sagts, att bebyggelsen från tiden 
omkring sekelskiftet, både kyrklig och pro
fan, med objekt av sedimentära bergarter, är 
det byggnadsbestånd som är mest hotat. Att 
den redovisade andelen objekt med akuta 
skador i perioden 1910-1940 markant är läg
re än i föregående period, framför allt avseen
de profilerad sten, har till stor del sin förkla
ring i att granit dominerar i byggnader från 
1920- och 30-tal.

Av samtliga 146 inventerade byggnader i 
länet har ungefär hälften, 71 stycken, stende
taljer som är mer eller mindre skadad. Akut 
skadad sten återfinns i sammanlagt 48 bygg
nader, figur 48. På landsbygden har 14 av 24 
byggnader akuta skador, dvs drygt 30%. Av 
dessa är fyra slott/herrgårdar, ett tingshus 
samt nio kyrkor. I de profana husen är det 
endast i tingshuset som objekten är samtida 
med byggnadsåret. För övriga är objekten 
sekundärt tillfogade byggnadskroppen. Por
talerna i Kobergs slott och i Vinsarps och 
Torpa stenhus är exempel på sådana. Av lands-

Tabell 135. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador; frekvens och ålder (jämför tabell 131).

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Profilerade 2 43 8 53 62
Oprofilerade 1 4 19 9 33 38
Summa 1 2 4 62 17 86 100

25% • -

20% - -

15% ■■

10% ■■

5% - ■

1750-1860 1860-1910 1910-19401000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750

□ Samtl prof Q Samtl oprof ■ Akuta prof Q Akuta oprof
Figur 47. Skadefrekvens relaterad till objektens bearbetnings grad och ålder. Procentuell fördelning av 
samtliga objekt.
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Figur 48. Skadefrekvens relaterad till byggnader 
på landsbygden och i stadsbebyggelse. Procentu
ell fördelning av antalet byggnader inom varje 
byggnadsgrupp.

bygdskyrkorna har blott Asklanda kyrka 
medeltida stendetaljer som uppvisar akuta 
skador. I det här fallet rör det sig om kyrkans 
oprofilerade absidsockel från slutet av 1100- 
talet. Med ett undantag är det i resterande 
kyrkor objekt av yngre datum från 1800- och 
1900-talen som är skadade. I Hyssna nya 
kyrka och i Gärdhems är de skadade objekten 
samtida med byggnaden. I städerna har 34, 
likaså drygt 30% av alla byggnader, akuta 
skador medan 47, ca 45% har någon form av 
skada. Byggnader med akuta skador är fram
för allt flerbostadshus med eller utan affärs
lokal i bottenvåningen. Det finns dock även 
andra byggnadskategorier inom staden med 
sådana skador exempelvis stadskyrkor och 
offentliga byggnader.

Vid en jämförelse mellan landsbygd och 
stad beträffande mängden skadade byggna
der och därtill skador av akut karaktär är 
förhållandena därmed oväntat likvärdiga, se 
figur 48. Enda skillnad är egentligen att stä
derna har fler objekt.

Resultatet visar att objekt av bearbetad 
natursten på landsbygden i lika stor utsträck
ning skadas och bryts ner som i städerna, 
koncentrationerna av luftföroreningar där till 
trots. Det är alldeles uppenbart att flera fakto
rer spelar in vid nedbrytningen av den bear
betade naturstenen, där luftangrepp blott är 
en part i målet.

Beteckningen akut skada behöver inte 
betyda att omedelbara åtgärder är nödvändi
ga. För detta krävs en konservators bedöm
ning för varje enskilt objekt. Däremot bör 
man vara särskilt observant på samtliga ob
jekt med akuta skador och dokumentera even
tuella förändringar. Sedan 1988 har en del 
objekt åtgärdats, tabell 136.

Tabell 136. Naturstensobjekt som konserverats med bidrag från RIK 1988-1995. Älvsborgs län.

Byggnad Objekt Alder Konserverinssår
Kobergs slott Portal 1890-t 1990
S Vings kyrka Sydportal 1100-t 1991
Siene kyrka Div fasadrelief. 1100t 1600t 1991
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