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Sedan det år I 90s utkomna geologiska kartbladet Skövde me d be skrin1ing 

(S. G. u., Ser. Aa, N:o I 2 I' i de t följ ande citerad Munthe, I 90s) utgåt t 

ur bokh andeln, utgives härmed denna delvis omarbetade a ndra upplaga. 

Av beskrivningen är kapitlet Den k ambro-siluri s k a  l agers eri en (sid. 

2r-64) författat av A. H. We stergård, kap. Po s t gl a c iala av l a gringar 

(sid. rq-IS7) av G. Lund(tv ist och Forn l ä m n in g ar (sid. I64-r82) 
a v  K. E. Sahlström, det övriga av H. Munthe. 

Beträffande el en geologiska karta n förtjänar påpekas, att vid elen förnyade 

revisionen e ndast ett f å tal ändringar och tillägg blivit gjorda med hänsyn till 

habitationer, vägar o. dyl., men att området för staelen Skövcle inlagts e f ter en 

av stadsingenjören Erik Wallin därstä des till f örfogande ställd karta i stor skala. 

Vidare må anmärkas, att, e nligt uppgift av Wallin, Ceneralstabskartans siffra 

143,49 för Skövcle kyrkas fixpunkt be funnits vara o,524 m för låg. 1\ägon 

ämlring av denna eller av kartans övriga höjdsiffror har eme llertid ej vidtagits. 
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Inledning. 

Det geologiska kartbladet Skövde, i skalan I : 50 ooo, har en areal av 6.6r 

kv-mil. Det inrymmer följande socknar och sockendelar av nedan angivna 
härader inom S k a r a b o r g s l ä n: 

av V a d s b o h ä r a d: delar av Lerdala, Bergs, Säters, Frösve, Locke
torps och Värings socknar; av K å k i n d s h ä r a d: staden Skövde, hela 
Öms, Ryds, Suntetorps, Forsby, Våmbs, N:a Kyrketorps, Hagelbergs, Varola 
samt större d elen av Sventorps och Värsås' socknar; vidare några flikar av 
Kyrkefalla socken; av V a 1 1  e h ä r a d :  hela Öglunda, Eggby, Varnhems, 
N :a Lund by och Häggums samt delar av Istrums, Skärvs, N :a Vings och 
Broddetorps socknar; av G u d h e m s h ä r a d :  hela Rådene, Häggums, 
Sjogerstads och Borgunda, största delen av Edåsa och Ljunghems samt 
större och mindre d elar av Hornborga, Broddetorps, Sätuna, Håkantorps, 
Segerstads, Brunnhems, Stenstorps och Dala socknar; samt av V a r t o f t a 
h ä r a d: större delen av Frideneds samt mindre delar av F röjereds och Kors
berga socknar. 

Det föreliggande kartbladet omfattar, som synes, största delen av Billingen 
och den söder härom vidtagande Falbygdens norra del jämte angränsande 
slättområden i öster och väster.' 

Kartbladels 
om fattning. 

Berggrunden inom kartbladet uppbygges, såsom vi längre fram skola lära när- AUmän 

k.. "11 b h"" d 
. 

. b t "lk t k t geologisk och mare anna, av tl u r e r g e t oran e gneJsiga ergar er, Vl a upp aga ar - (7eo(7rafisk 
områdets östra hälft och nordvästra del, samt av den på urberget vilande och av �öv:rsikt. 
en d i a b a s b ä d d delvis betäckta k a m b r o-s i l u r i s k a l a g e r-
s e r i e n, som bildar så att säga en rygg mellan de båda urbergsområdena. 
Berggrunden döljes i sträckvis större och sträckvis mindre grad av ett till 
sammansättning och mäktighet växlande täcke av l ö s a j o r d l a g e r, 
samtliga tillhörande d e t k v a r t ä r a s y s t e m e t. 

Dessa äro i få ord huvuddragen av traktens geologiska byggnad. Denna 
betingar i högst väsentlig grad markens terrängförhållanden. Vi skola nu 
lämna en allmän översikt över dessa. 

Det nämnda stora östra urbergsområdet, där blott några få och vanligtvis 
låga hällar uppsti-cka genom jordtäcket, bildar kartbladets vidsträcktaste 
slättmark. Bilden I visar en del av denna, nämligen öster ut från Skultorp. 
Den egentliga östra slättens medelhöjd över havet är vid pass I40-IZ5 m 

1 Billingens nordände ligger vid Stolan å kartbladet Lugnås. Falbygdens fortsättning mot söder 
!'an sägas nå fram emot den kambriska sandstenens södra gränslinje. (Se berggrundskartan i slutet 
av denna beskrivning.) När i det följande talas om >>Falbygden•>, åsyftas, så fram t icke annorlunda 
uttryckligen framhålles, endast den inom Skövdebladet fallande delen därav. 
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Fig. 2. Från 
dalsluttningen. 

INI .EDNING. 7 

l\1unthe fot. rg26. 

Osans dalgång N om Fjällakvarn, Snntetorps socken. Bilden visar den västra 
Ån har här skurit sig ner c:a 20 meter genom sand (överst) och glaciallera till 

moränen (i dalbottnen). 

Lndv. Ericson fot. 

Fig. 3· Utsikt från mynningen av >Öglunda grotta> mot VNV. Diabasen visar pelarformig 
förklyftning och fristående pelare. Dalmynningens botten och delvis även sidor äro täckta av 

ur-bildningar. En del av Valle härad och slätten ses i bakgrunden . (Ur Munthe, 1903.) 



s BESKRIVNING TILL KARTBLADET SKÖVDE. 

inom dess södra, rz5-IIO m inom dess mellersta och IIO-rOO m inom dess 
norra tredjedel. Slättens ytlager äro förnämligast lera cch sand, den förra 
mestadels odlad, den senare däremot inom stora områden i norr cch söder 
bevuxen med barrskog. Ur leran och sanden uppskjuta mångenstädes barr
skogklädda moränfält och -ryggar samt rullstenskullar och -åsar av stundom 
ett ro-tal m höjd eller något mera. A andra sidan företer slätten någon gång 
sänkor av några m djup, varjämte den genomdrages av å- cch bäckdalar, som 
sträckvis nå ett djup av ända till ro, mera sällan rs a zo m (fig. z). 

Kartbladets nordvästra urbergsområde (fig. 3), vilket utbreder sig NV om 
en förkastningslinje, som framgår förbi N:a Vings kyrka mot NO (se berg-

Munthe fot. r90x. 

Fig. 4· I förgrunden parti av Havstenafältet N om Skövde. Där bortom först kamelandskap, 
sedan Billingen med sluttningen nedanför betäckt av kvartära avlagringar. (Ur Munthe, 190$:.) 

grundskartan, tavl. r) , bildar inom sin södra hälft likaledes en någorlunda 
utpräglad slättmark, ur vars täcke av lösa jordlager endast smärre hällar 
sparsamt träda i dagen. Dess norra del utgöres däremot av en av mossvidder 
avbruten kuperad landskapstyp, som betingas därav, att de kvartära avlag
ringarna här i allmänhet äro mera olikformigt uppstaplade. I ännu högre 
grad är detta fallet inom det vid pass 3-4 km breda bälte, som sträcker sig 
mellan den nyssnämnda förkastningslinjen och Billingens västra fot. Detta 
på sjöar och mossar ofantligt rika grusiga område, inom vilket den aldrig 
blottade berggrunden i huvudsak torde representeras av kambriums äldsta 
led, utgör den väsentligare delen av det för sin naturskönhet med rätta så 
berömda Valle härad. Något SV härom tillstöter den grunda Hornborgasjöns 
flacka område. 

De nu nämnda trakterna väster om Billingen torde i stort sett ligga vid pass 



135 m över havet. Högst belä
gen, r63.6 meter, är en punkt 
å Himmelsberget SV om Varn
hems kyrka, lägst, c: a u g m, 
är Hornborgasjöns yta. De hög
sta bland Valle härads otaliga, 
ofta lövskogklädda grusryggar 
och -kullar nå vid pass20m över 
närmast omgivande mossar och 
sjöar, och en motsvarande siffra 
utgör någon gång måttet på de 
djupaste insänkningarna mellan 
ryggarna och i grusplatåerna. 
Även Ö intill Billingen 1,1ppträda 
betydande områden av grus och 
sand dels såsom fält, bland vilka 
N om Skövde märkas det jäm
förelsevis vidsträckta Havstena
fältet (fig. 4) till c: a 157 m ö. h. 
och Rydfältet till c:a 145m ö. h., 
dels också i form av kullar och 
ryggar liknande dem i V alle härad. 

!KLEDNlNG. 

Från de nu omtalade, på jäm
förelsevis obetydlig höjd över 
havsytan belägna områdena 
uppstiger ibland mindre, ibland 
mera hastigt och i avsatser Bil
lingens omkring 150 m mäktiga 
kambro�siluriska lagerserie, som 
nedifrån och uppåt samman
sättes av följande huvudled: 
kambrisk sandsten och alun
skiffer, ordoviciska kalkstenar 1 

och skiffrar samt siluriska skiff
rar. (Jämför profilen, fig. 13, sid. 
23, och berggrundskartan med 
höjdkurvor i slutet av denna 
beskrivning.) Hithörande lager 
träda emellertid mera sällan i 
dagen utan döljas för det mesta 
av kvartära bildningar, på lägre 
nivåer huvudsakligen isälvsav
lagringar och högre upp över
vägande moränbildningar. 

9 



ro BESKRIVNING TILL KARTBLADET SKÖVDE. 

På siluren följer, ofta med topografiskt skarpt markerad gräns, det 30-40 
m mäktiga diabastäcket, sträckvis med branta, av blockmassor eller morän 
täckta sluttningar, sträckvis åter, såsom mellan Öglunda och norra kartgränsen, 
NV och SV om Skövde m. fl. st., bildande lodräta, ett par ro-tal m höga stup, 
som flerstädes framspringa i djärva former. Se figur 5, som giver en allmän 
översikt över Billingens östra del, samt figurerna 3 och 6, som bl. a. visa de
taljer av diabasbranten. Foten av dessa stup eller klintar är vanligtvis be
lamrad med massor av nedrasade större och mindre diabasblock Dessa s. k. 
ur-bildningar äro, som synes, ibland upptornade till en höjd av ro m och 

Ludv. Ericson, Skövde, fot. 

Ftg. 6. C"tsikt mot NO från diabasbranten väster om Dälderna, NNV om Skövde. Ur-bild
ningar av nedrasade diabasblock vid brantens fot. Slätten ses i bakgrunden. (Cr Munthe, 1905.) 

mera. De äro vanligen såväl upptill som särskilt nedtill mer eller mindre dolda 
a v buskar och lövträd. 

!Billingens diabasplatå, som i allmänhet når en höjd över havet av mellan 27 0 
och 290 m, har i stort sett en plan till svagt vågformig, ofta barrskogbevuxen 
yta, som sträckvis genomdrages av mer eller mindre markerade dalgångar, 
sträckvis åter avbrytes av uppskjutande diabas- eller moränpartier. De större, 
flacka depressionerna äro utfyllda av lösa jordlager, mest mosstorv (hög
mossar), vilkas yta t. o .m. jämte moränryggar bildar kartområdets allra högsta 
partier, 298 -299 m över havet. 

De nyssnämnda dalarna, som till större eller mindre längd och djup genom
draga diabasplatån, förlöpa i olika riktningar. Så t. ex. framgår en av de större, 
Sjömossens dal, mot söder fortsatt av en bäckdal, i ungefär NNO -SSV, d. v. s. 



INLEDNING. I I 

nära nog parallellt med den förut antyddaförkastningslinjen västerom Billingen. 
Dalen ifråga är anlagd utefter en markerad brottlinje, som är att anse såsom 
uppkommen i samband med den stora förkastning, genom vilken den kambro
siluriska lagerserien jämte diabasen insänktes i urberget V om Billingen. (Se 
f. ö. längre fram.) Väster om denna dal märkas ett par kortare dalar med 
nära nog samma riktning. Den ojämförligt mest betydande bland Billingens 
tvärdalar är den, som, med ett djup av 20-30 m och mera, S-formigt genom
skär Billingen från öster till väster och uppdelar berget i två hälfter, som 
kunna benämnas S y d-B i 1 1  i n g e n och M e 1 1  a n-B i 11 i n g e n.1 Vid-

Ludvig Ericson fot. 

Fig. 7· Parti från dalgången (i diabasen) mellan Skövde och Vmnhem. (Ur Munthe, 1905.) 

stående bild, fig. J, är tagen från denna flerstädes landskapligt vackra dalgång, 
som begränsas av skogklädda, ofta branta moränsluttningar. Andra dal
gångar med huvudriktningen Ö-V finnas dels litet söder om norra kart
gränsen, dels ock inom Syd-Billingens södra del, från Björsjön mot öster, samt 
en därmed parallell dal något nordligare vid Söakullen. 

Inom Syd-Billingens södra delar märkas en hel serie av mestadels korta men 
dock markerade dalar i huvudriktningen NV - SO. En hithörande dalgång kan 
t. o. m. följas från Myggberget; som den helt övertvärar, snett över Syd-Bil
lingen till Strömsbergs torp S om Varnhems kyrka. 

Samtliga dessa dalar torde vara att uppfatta såsom sprickdalar, markerande 

1 Till N o r d-B i I l i n g e n räknas den hnvndsakligen inom kartbladet Lngnås fallande delen 
av Billingen. 



Sjöar och 
vnttendrag. 

12 BESKRIVNING TILL KARTBLADET SKÖVDE. 

antingen tektoniska linjer eller ock större kontraktionssprickor, uppkomna vid 
diabasens avsvalning. Dessa sprickor hava sedan vidgats dels genom landisens 
arbete, dels ock genom vittringens och bäckars förenade verksamhet. Ställvis 
märkas mycket utvidgade och fördjupade men korta >>dalar)) strax innanför 
diabasbranten, vilka dalars botten och delvis även sidor äro täckta med ur
bildningar i stor utsträckning. Praktfullast torde dessa fenomen vara utbildade 
vid >>Öglunda grotta>> (fig. 3) och >>Jättedalem> (fig. 42, sid. 65), båda i när
heten av Öglunda kyrka. 

Billingens södra sida visar endast undantagsvis några stup utan bildar i all
mänhet en mindre hastigt avfallande sluttning, som är uppdelad i en mängd 
av erosionsdalar i morän åtskilda, mer och mindre långt utdragna ryggar, vilkas 
>>kärna>> torde utgöras av silurisk skiffer, medan >>skalet» består av morän. 

Söder härom vidtager ett brett och i stort sett tämligen plant slättområde, 
utgörande, som nämnts, Falbygdens norra del. På detta resa sig trenne >>för
berg>> till Billingen, nämligen, i nära anslutning till denna, det lilla M y g g
b e r g e t, det något större B r u n n h e m s b e r g e t samt längre i öster 
det isolerat liggande lilla B o r g u n d a b e r g e t. Enär dessa berg hava 
ortocerkalken till fot, och ytan av deras diabastäcke icke når högre än Billingens 
motsvarande yta, är deras relativa höjd över den närmaste omgivningen betyd
ligt mindre än Billingens, eller resp.omkring 8o-go m mot r60-170 m. Även 
å >>för bergen» företer diabasen ofta ansenliga stup med ur-bildningar vid sin fot. 

Inom den nyssnämnda slätten bildar, som nämnts, ortocerkalk grunden, 
med undantag för kartområdets sydvästra lägre del, där sandsten är för
härskande. Förutom de ovan omtalade förbergen företer denna slätt särskilt i sin 
mitt en del andra oregelbundenheter, såsom tämligen markerade ryggar av lösa 
jordlager och däremellan förekommande större depressioner med mossar. Vid 
sitt utgående mot urbergsslätten i öster bildar kalkstenen sträckvis, nämligen 
i Skultorpstrakten, lodräta branter av någon gång ända upp till 12 m höjd. 
Här liksom längre mot söder avfaller sedan Falbygdens nedre sluttning mer 
eller mindre hastigt mot urbergsslätten. Mot väster åter gränsar denna nedre 
sluttning direkt till Hornborgasjöns av kambrisk sandsten upptagna flacka 
gräns bälte. 

Såsom redan blivit nämnt, är trakten väster om Billingen (Valle härad) 
mycket rik på s j ö a r, varemot endast få sådana finnas inom kartområdets 
övriga delar. 

Det ojämförligt största sjöområdet tillhör H o r n b o r g a s j ö n, vars 
större del f.aller inom bladet Skara, medan återstoden kommer på bladet Sköv
de. Denna sjö är i förhållande till sin areal ytterst grund, i det att största 
djupet numera uppgår till endast vid pass en m. De vidsträckta moss- och 
svämsandsmarkerna kring sjön giva vid handen, att sjön fordom haft en 
betydligt större utsträckning än i våra dagar. Att även djupet varit kanske 
avsevärt större än nu, framgår av de borrningar genom torv och andra lösa 
jordlager, som blivit utförda inom de nyssnämnda torvmarkerna. En följd 
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av sjöns ringa djup är, att under sommarens lopp här och var utbilda sig tuv
liknande bestånd av huvudsakligen sjösäv (Scirpus lacustris), vilka på efter
sommaren och hösten nå sin största utveckling och förläna ett egendomligt 
och väsentligt annat utseende åt sjön, än denna visar på våren och försom
maren. 

Valle härads"talrika sjöar hava en helt annan karaktär än Hornborgasjön; 
de tillhöra nämligen kame-sjöarnas vid starkt kuperade grusavlagringar bund
na klass och utmärkas alltså genom oregelbunden form, relativt stort djup 
och mer eller mindre branta stränder. (Fig. 8.) Hit höra flertalet av sjöarna 

Munthe fot. 1926. 

Fig. 8. Parti av Bysjön. Fdn Skärvs kyrka mot SO. Billingen synlig i bakgrunden. 

väster om Billingen. De största bland dem, Skärvlången, Emten och Flämsjön, 
hava en areal av mellan I och z kvkm vardera. Såsom exempel på djupet i 
dessa sjöar må nämnas, att detta inom stora områden av Skärvlången uppgår 
till I5 m, och att det största mätta djupet, öster ut från Sjötuna, är 20 m. 
Inom den s. k. >!Östersjön>>, varmed förstås den del av Skärvlången, som ut
breder sig norr om Gisslagården, lodades såsom största djup ro m. Maximi
djupet i Bysjön invid Skärvs kyrka uppgår liksom i Skärvlången till zo m, 
medan ett djup av ro-rz m är det normala. Till samma typ som sjöarna i 
V alle härad höra de inom grusfälten och kamelandskapet norr och söder om 
Skövde, eller, såsom kartan visar, dels i trakten V och N om Havstenaplatån 
och dels ONO om Skultorp. Från detta område föreligger endast en uppgift 
om djupet, nämligen i Karstorpsjqn, där detsamma skall uppgå till 37 meter. 

En tredje typ av sjöar träffas på Billingens diabasplatå, nämligen på Mellan-
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Billingen Asbotorpsjön (NV om Skövde) samt på Syd-Billingen Simsjön (NV 
om Skultorp) och Björsjön, längst i SV. Dessa av delvis branta bergväggar 
inramade, pittoreska klippsjöar äro bundna vid spricksystem i berggrunden 
och nå ett jämförelsevis stort djup. Närmare uppgifter föreligga dock endast 
i fråga om Simsjön, inom vars östra del de största djupen, uppgående till mellan 
20 a 30m, skola vara att finna. 

Den stora östra urbergsslätten saknar så gott som helt och hållet sjöar, 
emedan de vid landisens tillbakaryckande här förefintliga sänkorna blivit 
till allra största delen utfyllda av issjösediment. 

Såsom anmärkningsvärt må framhållas, att en del av småsjöarna inom kame-

Munthe fot. 1899· 

Fig. 9· Slafsans erosionsdal sedd fr3.n bron vid Ringag3.rden, Hornborga socken, mot SV. 
Kambrisk sandsten bildar bl. a. den höga branten till vänster och framsticker även s3.som !3.ga 

hällar över 3.n till höger 3. bilden. (!Jr Munthe, 1905.) 

och rullstensområdena sakna avlopp, vilket bland annat står i samband där
med, att det material, som uppbygger dessa områden, ställvis blivit mycket 
olikformigt uppstaplat. Sådana avloppslösa sjöar finnas t. ex. S om Nätter
säter (N om Öglunda kyrka), N om Käpplunda (N om Skövde) m. fl. st. Röran
de en del av dessa sjöar är det dock känt, att de avbörda sitt vatten på under
jordisk väg. 

De talrika större och mindre mossar, vilka, såsom av en blick på kartan 
framgår, förefinnas inom kartområdets västra hälft och intet annat äro 
än efter istiden mer eller mindre fullständigt av bleke m. m. utfyllda sjöar, 
vittna nogsamt om, att dessa trakter, i motsats till urbergsslätten, fordom 
varit ofantligt mycket sjörikare än i våra dagar. Flertalet av kartbladets övriga 
torvmarker äro däremot, såsom längre fram skall visas, försumpningsmossaL 



INLEDNING. r s 

Kartområdets mest betydande och flesta å a r och b ä c k a r träffas inom 
den östra slätten. Dennas sydöstra hörn genomflytes under en sträcka av 
omkring s km av Tidan, det största vattendrag som faller inom kartbladet. 
Därnäst i storlek kommer Ösan, som liksom Tidan inkommer från söder. Ösan 
genomflyter hela kartområdet från söder till norr, under sin väg upptagande 
en mängd större .och mindre tillflöden. Bland dessa märkas i väster ett par 
längre bäckar, som upprinna i närheten av södra bladgränsen och flyta i huvud
sakligen nordlig riktning samt träffa Ösan ONO om Skövde, efter att hava 
förenats vid Hagelbergs kyrka. De flesta av Ösans nordligare tillflöden liksom 

Munthe fot. I927. 

Fig. !0. Djupt nederoderad dal i kamelandskapet N om Skultorps station. I bakgrunden 
synas dels krönet av markerade gruskullar och dels, längst bort, Billingen. Foto mot K. Dalen 

är synlig mot Ö från järnvägen. 

de, som mynna i den västra av de nyssnämnda tvenne bibäckarna, komma 
från Billingens östra del och flyta i övervägande V---:Ö:lig riktning. Bäcken 
förbi Våmbs kyrka har dock sin upprinnelse i en tjärn ungefär vid mitten av 
den förut omtalade tvärdalen mellan Skövde och Varnhem. 

De delar av alla dessa vattendrag, vilka falla inom slättens område, flyta 
merendels fram i markerade, ej sällan ro-rs a zo m djupa erosionsdalar, 
som under tidernas längd blivit utbildade i det härvarande mäktiga 
täcket av kvartära avlagringar, huvudsakligen morän (underst), lera samt 
sträckvis sand. Förutom dessa ännu vattenförande dalar finnas här ett ej 
obetydligt antal erosionsdalar, som numera sakna vattendrag och alltså icke 
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vidare utvidgas eller fördjupas. Dessa >>döda dalar» nå vanligen den jämförelse
vis obetydliga längden av omkring r km; endast undantagsvis har en längd av 
omkring 2.5 km iakttagits, nämligen öster om N:a K yrketorps kyrka. De döda 
dalarna äro talrikast inom lerslätten, särskilt i trakten NO, Ö och SO om 
Skövde. 

Inom Syd-Billingens södra del upprinna en hel svärm med bäckar, som efter 
hand löpa samman till e n bäck vid Kivanäbben SO om Häggums kyrka, 
vilken bäck sedan fortsätter mot SSV förbi stenstorp för att längre i SV, vid 
Valtorps- kyrka å kartbladet Tidaholm, förena sig med Slafsan. Även från 

Munthe fot. I899· 

Fig. 11. Erosionsdal norr om Torp, Öglunda s:n. Billingen i hakgrund en. (L' r Munthe, 1905.) 

Brunnhemsberget och Myggberget utgå ett par bäckar, som bilda tillflöden 
till sistnämnda å. Slafsan, som har sina källor så långt avlägsna som i trakten 
av Östra Gerums kyrka och Vartofta, genomflyter även sydvästra delen av 
Skövdebladet, först i ungefär S-N:lig riktning och sedan, efter att vid Ringa
gården ha bildat ett skarpt knä, i sydvästlig och västlig riktning mot Horn
borgasjön.1 Under större delen av sitt lopp härstädes framflyter ån i en 10-20 
m djup, skarpt markerad och storartad dalgång, som till huvudsaklig del är 
uteroderad i kambrisk sandsten. Bilden, fig. g, å sid. 14 illustrerar detta. 
Visserligen lär Slafsan ännu i våra dagar vid högflod svälla avsevärt. Men 
det är till långt avlägsna tider, man har att förlägga erosionen av sandstenen 
till ett djup av ej mindre än 15-20 m. Förklaringen till denna storartade 
erosion har man nämligen att söka i det förhållandet, att här fordom fram-

1 Slafsan kallas här även Hornborgaån och Pösa11. 
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störtat ett vattendrag, som ledde sitt ursprung från trenne väldiga issjöar. 
(Till denna fråga återkomma vi längre fram.) 

Liksom Billingens östra och södra delar utgöra källområden för talrika 
bäckar, så är fallet även med dess västra trakter. De sydligare bland dessa 
bäckar taga vägen direkt till Hornborgasjön, medan de något nordligare i all
mänhet bilda tillflöden till sjöar inom Valle härad, vilka sedan även dit av
börda sitt vatten. I och i närheten av Sjömossen å Mellan-Billingen upprinna 
fem bäckar, av vilka den som passerar >>J ättedalem utfaller i sjön Emten, vilken 
avbördar sitt vatten mot väster, den därpå mot norr följande slutar i en av
loppslös sjö söder om Nättersäter, och den nordligaste tager vägen mot NNO 
in på kartbladet Lugnås, där den inmyn
nar i Tidan. Från Sjömossens södra ände 
rinner en bäck först mot SV och sedan mot 
NV till Ormsjön, och en annan följer den 
förut omnämnda bäckdalen, som bildar 
Sjömossens fortsättning mot SSV. Även 
ett par av Billingens övriga större mossar 
hava flera än ett avlopp, den inom Mellan
Billingens sydöstra del fyra (alla mot 
söder) och Syd-Billingens stora mosse ej 
mindre än sex sådana, därav två mot NV, 
de övriga mot SO. Detta förhållande, att 
en och samma mosse avbördar sitt vatten 
på flera håll, synes närmast bero därpå, att 
mossen är en s. k. >>högmosse>> (se längre 
fram). 

Flertalet av de från Billingen kommande 
bäckarna hava sträckvis nederoderat 
markerade dalgångar icke blott, såsom 
förut omtalats, i lerslätten utan även i Ericsons eftertr. fot. 

F i er I 2 > Jättegrottan > i diabasen rakt Y 
de siluriska lagren samt framför allt i "' · ut från Ryds herrgård. 
morän- och isälvsavlagringarna på dessa. 
Såsom exempel på områden med sådana dalar må nämnas Syd-Billingens syd
sluttning, litet N om Skultorp (fig. ro), trakten S och Ö om Varnhems kyrka, 
vid Torp S om Öglunda kyrka (fig. n), invid Bockaskede m. fl. st. 

Vattensystemen inom Valle härad hava ett mycket obetydligt fall mellan 
Eggby-sjöarna i norr (rz8.3 m ö. h.) och kvarnen Ö om Prinshaga i söder 
(cirka rz6.3 m ö. h.), vid vilken hela det nämnda vattensystemet uppdämmes, 
till förfång för ägarna av de sanka marker, som gränsa till de talrika 
sjöarna. Ett stort antal av kartområdets åar och bäckar hava däremot en 
tillräcklig både vattenmängd och fallhöjd för att driva kvarnar och sågar, av 
vilka också finnas ett avsevärt antal. Inom slätten i öster hava dock bäckarna 
sträckvis eroderat sig ned till sin basnivå. 

Kartområdet inrymmer många av de geologiska förhållandena betingade 
2-28.1028. S. G. U Ser. Aa, n:r I2I, kartbl. Skövde. 
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sevärdheter både i stort och smått. Så är utsikten från diabasplatåns ytter
kanter i allmänhet under klara dagar storslagen, vare sig man blickar ut över 
slätten mot V med Kinnekulles vackra profil i fjärran eller över slätten Ö ut 
med Hökensåskedjan vid synranden (fig. r) . Såsom exempel på mera l o k a l a 
sevärdheter må endast hänvisas till de ur turistsynpunkt mycket uppskattade 
klyftorna i diabasen vid )>Öglunda grotta)> (fig. 3), den litet N härom varande 
)>Jättedalem> samt ett par andra storslagna, likaledes vid diabasen bundna 
klyftor i öster, nämligen )>Strupem> NV ut från Skövde och )>Jät�egrottam 
(fig. 12) V om Ryd. Bland övriga sevärdheter må nämnas Valle härads rikt 
växlande landskap av talrika sjöar och ofta lövskogsklädda kullar. 



Berggrunden. 

Berggrunden inom kartbladet tillhör, såsom redan förut blivit nämnt, dels 
u r b e r g e t, dels ock d e n k a m b r o - s i l u r i s k a l a g e r s e r i e n 
med dess täcke av d i a b a s. Enär en orienterande översikt över fördel
ningen av dessa trenne berggrundskategorier lämnats i det föregående, 
kunna vi nu övergå till den närmare redogörelsen för berggrundens sär
skilda avdelningar. 

Urberget. 

Detta uppbygges inom kartområdet, såvitt man får döma av de små och 
fåtaliga i dagen gående låga hällarna (jämför kartan), huvudsakligen av s. k. 
j ä r n g n e j s, vari ställvis förekomma större och mindre partier av h y p e
r i t och d i o r i t i s k a b e r g a r t e r. 

Järngnejsen är i sin mera typiska utbildningsform en rödlätt, medel- till J<irngnejs. 
tämligen grovkornig, skiffrig bergart med likformigt gry. Dess väsentliga 
beståndsdelar äro mikroklin, som förlänar bergarten dess rödaktiga 
grundfärg, gråaktig plagioklas, färglös till gråaktig kvarts samt mörkbrun 
biotit. Det är förnämligast sistnämnda mineral, som påtrycker berg-
arten dess nyssnämnda skiffriga karaktär, därigenom att detsamma ingår 
såsom parallellställda fjäll. Bland järngnejsens accessoriska mineral märkes 
i främsta rummet magnetit, som uppträder ganska konstant, fastän i väx-
lande mängd, och vars närvaro givit upphov till bergartens benämning. 
Magnetiten är utbildad i någon gång ända till 5 mm stora korn och visar 
ej sällan tydliga kristallformer. Ofta ingår i traktens järngnejs även horn-
blände. 

Förutom den nu beskrivna, mera typiska formen av järngnejs, som synes vara 
förhärskande inom området NV om Billingert samt sträckvis även inom den 
östra slätten, gives det andra, från denna mer och mindre avvikande, men 
dock hithörande gnejsbergarter. Bland dessa märkes en gråaktig, medel- till 
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finkornig utbildningsform, som är jämförelsevis rik på plagioklas, men fattig på 
mikroklin. Den förekommer vid Sikahult, nära det ställe där stambanan skär 
norra kartgränsen. Andra varieteter äro mera utpräglat röda och rikare på 
biotit o. s. v. 

Någon gång träder gnejsens skiffrighet mycket tillbaka, och bergarten lik
nar då en småkornig granit. Detta är fallet med gnejsen NV om Vretens 
herrgård. 

Hyperit. Inom kartområdets södra del uppträder öster om Ösan några smärre hällar 
av hyperit och dioritiska bergarter såsom ställvis tämligen markerade berg
kullar. Den sydligaste bland dem är belägen mellan Edhems kyrka och St. 
Krogstorp och består av typisk hyperit. Bergarten är medelgrov, jämnkornig, 
i friskt tillstånd nästan svart, såsom vittrad svartbrun, samt består till sin 
huvudsakliga del av mörkfärgad plagioklas i tunna tavlor, svartbrun till 
svartgrön augit, mörkbrun hypersten samt något olivin. Såsom underordnade 
beståndsdelar märkas biotit, titanjärn och något apatit. Hyperit är funnen 
även inom kartområdets nordöstra del, nämligen dels omkring 700 m SV om 
Piggatorp, dels ock vid järnvägen öster om Krokens östra gård, båda lokalerna 
i Sventorps socken. Förekomsterna äro emellertid så obetydliga, att det kan 
ifrågasättas, om de representera fast berg eller endast större block. De hava 
därför icke blivit utmärkta å kartan. 

IIyperitdiorit. Såsom hyperitdiorit hava uppfattats ett par små hällar vid Boagärdet och 
Tomten, belägna den förra norr och den senare söder om sockengränsen SSV 
om Varola kyrka, öster om Ösan. Vid Boagärdet har bergarten de karaktärer, 
som vanligen tillkomma starkt omvandlad hyperit, d. v. s. den är dioritisk 
samt rik på biotit och granat. Bergarten i hällarna vid Tomten åter är mera 
dioritartad och liknar en något skiffrig diorit. Den är finkornig och består av 
hornblände, ljus plagioklas samt något skapolit. Accessoriskt förekomma 
granat, järnmalm, titanit och litet apatit. Skiffrig diorit är vidare funnen 
såsom ett c:a zo m långt och 8-Io m brett parti i järngnejsen vid Stjälkabo 
väster om Skärvs kyrka samt, mera underordnat, på ännu ett par ställen inom 
kartområdet. 

strykning skiffrighetens s t r y k n i n g hos järngnejsen och i denna inneslutna diorit-
och stupning. partier är, såsom av kartan synes, huvudsakligen NV-SO och VNV-OSO 

inom området NV om Billingen samt ställvis i öster, såsom längst i NO och 
vid Svenstorp, NNV om Varola kyrka. Vid Sikahult (invid järnvägen nära 
norra bladgränsen), Törnestorp (ungefär mitt emellan Forsby och Varola 
kyrkor) samt vid Vreten m. fl. st. är strykningen däremot ungefär VSV-ONO. 

S t u p n i n g e n är likaledes växlande och detta med hänsyn till så väl 
riktning som storlek. Väster om Billingen är densamma vanligtvis medelbrant 
och ungefär mot NNO, nordligast (NNV om Fursjön) dock ONO. Öster om 

Billingen-Falbygden synes stupningen vanligtvis vara flack till medelbrant åt 
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NNV eller NNO, vid Törnestorp är den dock flackt SO. NV om Vreten är 
stupningen medelbrant åt både NV och SO inom ett par närliggande hällar, 
vilket förhållande antyder en sadelformig uppdrivning av gnejsen härstädes. 

Urbergsbergarternas praktiska användning. 

Den granitliknande järngnejsen NV om Vreten synes erbjuda påtagliga 
företräden i praktiskt hänseende framför kartområdets övriga kända gnejs
bergarter, vilka alla hava endast en helt lokal betydelse ur praktisk synpunkt. 
Vidare förtjänar framhållas, att hyperiten såsom block insamlas i Skövdetrakten 
och här med fördel hugges och poleras till gravvårdar. Det vill därför synas, 
som om även traktens förekomster av hyperit i fast klyft möjligen skulle 
erbjuda lämpligt material för stenindustriella ändamål. Detta torde dock icke 
kunna utrönas utan rätt omfattande försökssprängningar vid fyndorterna, 
enär den i dagen gående bergarten är så vittrad och sprickrik, att man icke av 
ytan kan rätt bedöma >>kärnans>> beskaffenhet. 

Den kambro-siluriska lagerserien. 

Av A. H. WEsTERGÅRD. 

Den terrassformigt byggda platå, Billingen och dess fortsättning i Falbygdens 
nordligaste del, vilken stryker fram som en bred rygg över föreliggande kart
bladsområde, uppbygges i likhet med Västergötlands övriga platåberg av 
kambro-siluriska avlagringar. Dessa bilda ett c: a r so m mäktigt lagerkomplex 
direkt överlagrande den i stort sett mycket jämna urbergsytan, den subkambri
ska denudationsytan. Bortsett från en mycket lindrig, för blotta ögat icke 
märkbar lutning mot ungefär NV, som är förorsakad av senare rörelser i jord
skorpan (se sid. 69), intaga de alltjämt samma horisontella lagerställning, 
smn de vid avlagringen erhållit. Ursprungligen ha de kambro-siluriska avlag
ringarna haft vida större utbredning än nu tillkommer dem, och det är sanno
likt, att de bildat ett täcke av varierande tjocklek över stora delar av vårt land. 
I varje fall torde det knappast kunna dragas i tvivelsmål, att de avlagringar, 
som uppbygga samtliga Västergötlands platåberg och som i de olika bergen 
visa i allt väsentligt ensartad lagerföljd och petrografisk utbildning, ursprung
ligen bildat ett sammanhängande täcke. Orsaken till att de numera finnas i 
behåll endast i isolerade områden är den, att de där täckas av mäktiga bäddar 
av diabas. Denna motståndskraftiga bergart har skyddat dem mot de ned
brytande krafter!la, vittring och olika former av erosion, vilka åter i de 
mellan platåbergen liggande områdena, där diabastäcket torde hava helt 
eller i stort sett saknats, på ett undantag när (Lugnås) fullständigt förstört 
ifrågavarande avlagringar. 
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Den lagerserie, som, där den är mest fullständig, uppbygger Västgötabergen, 
framgår av nedanstående schema. Det har giltighet även för föreliggande 
kartbladsområde med endast den reservation, att dictyonemaskiffern här icke 
blivit påvisad och bevisligen saknas på alla de punkter, där ifrågavarande 
nivå träffas genomskuren. De med en asterisk utmärkta leden äro visserligen 
utbildade men ingenstädes blottade inom kartbladet Skövde. 

S ilur 

Lagerserien i Västgötabergen. 

D i a b a s. 19 b. Retiolitesskifftr 9 a. Rasl1·itesski.ffe1· 

8. Dalmanitesski.ffer och -kalk ( = Brachiopodsk�tJer) 

6. Chasmopskalk 

5· Ortocerkalk b. Vaginatumkalk 

17. Trinucleusski.ffer l c. Lituitkalk 

01·d o v i c ium a. Limbalakalk 

Ka m b r i u m  J 
1 

4· Undre didymograptusski.ffer ( = Phyllograptusskzffer) 
(ersättes sträckvis av P!ani!imbatakalk) 

3· Ceratopygekalk och P/ani!imbatakalk 

l (c. Dictyonemask�ffer) 

2. A tunskiffer b. Olenidskiffer 

a." Paradoxidessk�ffo· 

{ 
b. Lingulidsands/en 

1. Sandsten 
a.* Mickwitziasandsten 

Efterföljande schematiserade profil (fig. 13) genom Billingens kambro-silu
riska lagerserie jämte överliggande diabastäcke åskådliggör de olika avdel
ningarnas relativa mäktighet och uppträdande. 

Den kambro-siluriska lagerseriens direkta underlag är ingenstädes inom 
föreliggande kartbladsområde blottat men kan utan risk för misstag antagas 
utgöras av järngnejs och denna åtföljande grönstenar, d. v. s. samma bergarter 
som på enstaka ställen gå i dagen på slätten såväl Ö som V om Billingen. Lik
som förhållandet är på de ställen utanför kartbladets gränser, där kontakten 
blottats, såsom vid Billingens nordände, på Lugnås och Kinnekulle, är säker
ligen även på bladet Skövde gnejsen närmast under sandstenen vittrad (kaoli
niserad) till något ringa djup, sannolikt icke överstigande I a z m, merendels 
förmodligen vida mindre. 

Kambrium. 

Sandsten. 

Den underkambriska sandstenen, varmed den kambro-siluriska lagerserien 
tager sin början, är berggrundsbildande inom ett merendels smalt bälte utanför 
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alunskifferlagret vid Billingens och småbergens fot. Den går i dagen inom 
föreliggande kartblad endast på några ställen i kartbladets sydvästra hörn, i 
och på ömse sidor om Slafsans dalgång. Alldenstund den för övrigt alltid är 
dold av mäktiga jordlager, ha gränserna för dess utbredningsområde måst 
dragas med ·ledning av höjdförhållandena, men torde det oaktat vara i huvud-
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Fig. I 3· Schematisk profil genom Billingen. Rörande siffrornas betydelse hänvisas till schemat 
3. föregliende sida. D = diabas. (; = urberg. 

Med avseende pll. lagrens begränsning utll.t (till vänster) ll. profilen mll. anmärkas, att denna 
profillinje motsvarar den verkliga förnämligast blott i frll.ga om diabasen och delvis även skiff
rarna, varemot ortocerkalken och sandstenen endast här och var förete lodräta branter, men 

vanligtvis av vida mindre höjd än den figuren visar. 

sak riktiga, även om de självfallet ej kunna göra anspråk på noggrannhet be
träffande detaljerna. Detta senare gäller särskilt den yttre gränsen för sand
stensområdet Ö om Billingen, från vilket föreligger endast en iakttagelse 
rörande sandsten i fast klyft. Invid landsvägen r. 7 km OSO om Borgunda 
kyrka har nämligen under II  m mäktiga lösa jordlager träffats en finkornig 
sandsten liggande >>plan som ett golv>>, i vilken sprängdes till r. z m djup. 
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Vid Billingens nordände, 7 km utanför vårt kartblad, har man en så gott 
som fullständig genomskärning av sandstenslagret, och alldenstund den lager
följd och petrografiska beskaffenhet lagret där visar i allt väsentligt åter
finnes även på andra ställen i Västergötland, där större delar därav träffas 
genomskurna, såsom på Lugnåsberget och Kinnekulle, torde man kunna antaga, 
att den nämnda profilen har giltighet i huvudsak även för det föreliggande 
kart bladsområdet. 

Sandstenslagret låter av petrografiska och paleontologiska grunder dela sig 
i två avdelningar, en undre, M i c k w i t z i a s a n d s t e n, och en övre, 
L i n g u l i d s a n d s t e n. Av dessa är det endast delar av lingulidsandstenen, 
som träffas blottade på bladet Skövde. 

Mickwitziasandsten. Närmast över den vittrade gnejsen och vanligen fast 
sammanvuxet med denna uppträder ett k o n g l o m e r a t med talrika bollar 
av kvarts jämte mindre och större fragment av fältspat och sparsamma bollar 
av andra bergarter liggande i en hård, finkornig, grå sandstensmassa. Konglo
meratet bildar en eller två bankar med en sammanlagd mäktighet av högst ett 
par decimeter, är ofta vida tunnare och kan fläckvis helt saknas. Över konglo
meratet följer den egentliga m i c k w i t z i a s a n d s t e n e n, en hård, ljus
grå, finkornig, glimmerförande kvartssandsten, bildande merendels tunna 
skikt mellanlagrade av gröngrå lerskiffer. Sandstenslagren kunna någon gång 
ha en mäktighet av 15 a 20 cm, äro vanligen 2 a 5 cm men kunna ock vara 
ännu tunnare. A v organiska lämningar i egentlig mening har endast träffats 
(vid Lugnås och Billingens nordände) en brachiopod, Michwitzia monilifera 

(LINRS. ) , som givit lagret dess namn. Avgjutningar av medusor äro särskilt 
vid Lugnås ej sällsynta, och spår, som uppkommit då djur krupit eller växter 
drivits fram över slammet på bottnen i det kambriska havet och vilka efter 
slammets och sandens hårdnande till en fast bergart vid dennas klyvning fram
träda i relief på sandstensskiktens undre yta, träffas på så gott som varje 
skiktyta. Efter en sådan spårform, kallad Eophyton och tolkad ursprungligen 
som lämningar av landväxter men numera såsom spår av medusor, kallades förr 
denna avdelning av sandstenslagret e o p h y t o n s a n d s t e n. Mickwitzia
sandstenen har vid de ovan nämnda lokalerna, där den blivit blottad, en 
mäktighet av ungefär ro m. Vid Billingens nordände och på Lugnåsberget 
uppträder enligt LrNNARSSON på gränsen mellan denna och följande avdelning 
ett konglomeratlager, vartill motsvarighet ej träffats på Kinnekulle. 

Lingulidsandstenen är mera likartad än mickwitziasandstenen, lösare och 
bildar åtminstone i huvudsak tjockare bankar än denna; den är mycket fin
kornig (kornstorlek c:a o. 1o-o.' s mm), i friskt tillstånd gråvit till gulvit. 
På ömse sidor om Slafsan vid Bossgården och SV om Hulegården bildar den 
bankar av på förra stället r m, på det senare c:a 0.4 m tjocklek. På några 
ställen i nyssnämnda område har den i dagen gående sandstenen en petrografisk 
utbildning, som torde vara mindre vanlig hos Västergötlands lingulidsandsten. 
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Den är mindre ren, något lerhaltig och tunnskiffrig och påminner i någon mån 
om mickwitziasandstenen, men dess läge i förhållande till den typiska lingulid
sandstenen visar, att den tillhör denna avdelning. Den -renaste, nästan vita 
sandstenen är en tämligen ren kvartssandsten med ända till 97 % kiselsyra. 
Lingulidsandstenen innehåller vanligen något svavelkis i form av insprängda 
korn eller små kubiska kristaller och antar därför vid vittring en gulbrun och 
rostig färgton. Den är i regel praktiskt taget kalkfri, men såväl vid Billingens 
nordände som på Kinnekulle utgöras de översta bankarna av en kalksandsten 
med ända till 33 % kolsyrad kalk. 

Lingulidsandstenens undre såväl som övre gräns är ingenstädes inom kart
bladet blottad. Dess mäktighet har ej kunnat bestämmas men torde vara av 
samma storleksordning som tillkommer lagret vid Billingens nordände och på 
Kinnekulle, på förra stället c:a z8 m, på det senare c:a 24 m. 

Av fossil har lingulidsandstenen att uppvisa endast mycket sparsamma 
lämningar (funna utanför detta kartblad) av ett par brachiopoder av linguli
demas grupp, varav avdelningen erhållit sitt namn. Dessutom träffas ej sällan 
på sandstensskiktens undre yta oregelbundna, valkformiga upphöjningar, som 
numera vanligen tolkas som avgjutningar av krypspår av maskar, men som 
tidigare antogos vara avtryck av alger (Fucus). Därav det förr brukliga 
namnet f u c o i d s a n d s t e n. I den tunnskiffriga varieteten ha iakttagits 
böl j märken. 

Lingulidsandstenen avslutas uppåt såväl vid Billingens nordände som i 
Falbygden (Djupadalen Ö om Falköping), på Kinnekulle samt Halle- och 
Hunneberg av ett tunt k o n g l o m e r a t l a g e r med talrika, väl rundade, 
ofta flata bollar av en hård, brungrå, finkornig fosforitsandsten. Att detta 
konglomeratlager finnes utbildat även inom området för kartbladet Skövde 
antydes därav, att block med nämnda petrografiska sammansättning träffats 
inom det låga området kring järnvägen Ö om Hornborgasjön vid en nivå, där 
gränsen mellan sandstenen och alunskiffern torde gå fram. 

Alunskiffer. 

Närmast över sandstenen följer alunskifferlagret, vars mäktighet torde uppgå 
till ungefär zz m.1 På paleontologiska grunder delas det i två avdelningar, en 
undre, p a r a d o x i d e s s k i f f e r n, och en övre, o l e n i d s k i f f e r n. 
Den förra karakteriseras av trilobiter av släktet Paradoxides, i den senare äro 
trilobiter av släktet Olem�s (taget i äldre, vidsträckt betydelse) nästan allenarå
dande. Paradoxidesskiffern har icke med säkerhet träffats blottad på något enda 
ställe2 inom bladområdet, men block tillhörande densamma äro mångenstädes 
inom yttre delen av alunskifferlagrets område talrika. Olenidskifferns lägsta 
del går i dagen på ett par ställen, nämligen på en punkt på landsvägens östra 

1 Vid Billingens nordände har alunskifferlagret en mäktighet av c:a 22 m, varav bortåt I3 m 
tillhör olenidskiffern och fullt 9 m paradoxidcsskiffern. Vid Djupadalcn, 6 km Ö om Falköping, 
iir ifrågavarande mäktighetssiffra densamma eller möjligen något litet större, varav c:a rz m 
kommer på olcnidskiffern. 

" Bottenlagren i den lilla skärningen på landsvägens östra sida250m SSV om St. Lyckc i Lundby 
s:n kunna möjligen tillhöra toppen av zonen med Agnastus laevigatus. 
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Fig. 14. 

BESKRLVNING TILL KARTBLADET SKÖVDE. 

O. Bobeck fot. t8gg. 

Profil i Ulunda stenb•·ott visande olenidskiffer (Os), ccratopygekalk och planilimbata
kalk (C), phyllograptusski.!fe•· lP), ortocerkalk (O) och m01·änmärgel (M). 

sida vid sockengränsen S om St. Lycke i Lundby s:n, i ett litet brott vid L. 
Skattegården S om Borgunda samt förmodligen i botten av den lilla bäcken 
nedanför Ränna, 3/4 mil N om Skövde. Den övre och större delen av den senare 
avdelningen intill ett djup av 8 a 9 m träffas genomskuren i de talrika sten
brotten på Billingens östra och västra sida. 

Alunskifferns utgående bildar ett smalt bälte med plana fält eller jämna slutt
ningar mellan sandstenens och ortocerkalkens utbredningsområden. Enär 
lagrets undre del och kontakten till sandstenen som nämnt ingenstädes träffats 
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-Kol.:= 

- StenlwL 

-- Feltum scambrroides 

-- Pettum scarabrroides actt/idens 

Ctenopyge jlagellifem och Pro
tope/tum prrrcursor 

Fig. I S· Profil i kalkstens- och alumkijferbrottet vtd Gullitogens Bntk nära Skovde, visande 
karaktärs fossilens vertikala utbredning. Uppmått år 1919. Efter WFSTERGÅRD. 

blottad, är kartans gräns mellan sistnämnda båda lager dragen med ledning 
av topografien och följaktligen endast ungefärligen tillförlitlig. Gränsen mot 
närmast överliggande lager, som är blottad på ett flertal punkter, huvudsakligen 
i stenbrotten - belägna på Billingens västra sida mellan byn Bolum i söder 
och Varnhems kyrka i norr, på den östra sidan mellan trakten Ö om Dala 
järnvägsstation i söder och Mölltorp i norr - har däremot beträffande större 
delen av området kunnat dragas med större precision. Under en sträcka i 
söder mellan Bolum och trakten kring Stenstorp, inom vilket område fast häll 
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av alunskiffer icke blivit iakttagen, är dock ifrågavarande gräns konstruerad. 
Vid stenstorps järnvägsstation skall enligt uppgift alunskiffer hava träffats 
anstående på c:a 2 m djup, och en lokal morän c:a 400 m SV om nämnda 
station består uteslutande av hopknådad alunskiffer tillhörande paradoxides
skiffern. 

Alunskiffern är en med bitumen och huminämnen (kolväteföreningar) samt 
fint fördelad svavelkis impregnerad svart eller brunsvart lerskiffer med mer 
eller mindre glänsande, svart till brungrått streck. Den är i friskt tillstånd 
hård och tämligen tjockkluven; vittrad låter den klyva sig i tunna skivor och 
blad, vilkas ytor ej sällan äro beklädda med små kristallaggregat av gips, gul
färgade av basisk svavelsyrad järnoxid eller rostfärgade av limonit. Vid 
bränning blir alunskiffern röd (>>rödfyn>) och färgas då av järnoxid, som under 
bränningen uppkommit av svavelkisen. 

Bitumenhalten är i stort sett tämligen jämnt fördelad i skiffern i horisontal led 
men växlar i vertikal led och är genomgående större i olenidskiffern än i pa
radoxidesskiffern. I den förra och översta delen av den senare (zonen med 
Agnastus laevigatus) är halten av brännbara ämnen så stor, att skiffern med 
fördel användes som bränsle för bränning av kalk. För detta ändamål är 
paradoxidesskiffern med nyssnämnda undantag oanvändbar. Halten av bränn
bara (och flyktiga men icke brännbara) ämnen varierar något med olika lager 
och är i Billingen i olenidskiffern och zonen med Agnastus laevigatus omkring 
20 % (i Kinnekulle 20 a 30 %l' i den övriga delen av paradoxidesskiffern lO % 
eller något mera. 

Vid upphettning av skiffern sönderdelas de bituminösa ämnena; delar av 
dem bortgå i form av gaser och olja, under det att en del av kolet stannar kvar 
i kemiskt fri form. Den oljemängd, som sålunda kan erhållas av även den 
bitumenrikaste skiffern i Billingen (och Falbygden), uppgår vanligen till mindre 
än 2 % av skifferns vikt, under det att motsvarande siffra för alunskiffern t. ex. 
på Kinnekulle och i Närke är c:a 5 %, undantagsvis ända till 8 %· Därjämte 
är den olja, som erhålles av skiffer från Billingen, rikare på väte och specifikt 
lättare än olja ur skiffer från sistnämnda områden. Den olikhet beträffande 
kolväteföreningarna, som sålunda otvivelaktigt förefinnes mellan alunskiffern 
på Billingen och i andra områden, har man velat antaga bero därpå, att skiffern 
i Billingen blivit uppvärmd av diabasen vid dennas framträngande, varvid 
den blivit partiellt avdestillerad.1 Billingen skulle alltså i berörda hänseende 
i viss mån intaga en mellanställning mellan Kinnekulle å ena sidan och Halle
och Hunneberg å den andra. I sistnämnda båda berg, där alunskiffern täckes 
direkt av diabas eller är skild från denna av endast mycket tunna avlagringar, 
har skiffern blivit vid diabasens framträngande praktiskt taget helt avdestil
lerad. 

Efterföljande två analyser (hämtade från BROR HoLlVIBERGs nyss citerade 
avhandling, sid. 55) av alunskiffer från Gullhögens bruk vid Skövde giva en 

' Jämför Bror Holmberg, Skiffcrundcrsökningar Il, Ing. Vet. Akad. Hand!., N:r r6, sid. 
61-63. 
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föreställning om skifferns halt av flyktiga ämnen. Provet n:r I härrör från 
alunskifferlagrets allra översta del (Pelturazonens översta del), n:r 2 från 
c:a 8 m djup under alunskifferlagrets övre gräns (Pelturazonens bottenlag). 
Siffrorna, som utgöra medelvärdet av två analyser av vaqe prov, avse över 
fosforsyreanhydrid torkat prov. 

Fuktighet = viktminskning över fosfor-
syreanhydrid . 

Kol (C) . .  

Väte (H) . 

Svavel (S) . 
Kväve (N) (enligt Dumas) . 

Aska . . . . . . . . .  . 

Kalorimetriskt värmevärde . 

Effektivt 

1\:r I 

0.77 % 
10.03 

0·99 

6.3 I 

0.27 

84·30 

I 230 Ca!. kg. 

I I )O 

N:r 2 

0.83 % 

I l. 1 5 

1.20 

8.56 

0.47 

81.44 

I 400 Cal./kg. 

I 370 

De kolhaltiga ämnena förekomma understundom anrikade i form av k o l m, 
s t e n k o l eller b e r g b e c k. 

K o l m e n bildar vanligen smärre, i rad liggande körtlar, undantagsvis 
tunna utkilande lager i alunskiffern; tjockleken Överstiger knappast I a 2 dm 
och är vanligen mindre. Den uppträder på skilda nivåer även i ett och samma 
skifferbrott och är inom ifrågavarande område åtminstone i huvudsak be
gränsad till lägre delen av Feltura-lagren (jämför fig. IS). Till utseendet liknar 
kolmen alunskiffern men skiljer sig från denna däri, att den har skåligt brott 
med svag fettglans och är vida lättare. I likhet med skiffern innehåller kolmen 
endast sällan fossil i bestämbart skick. Med en askhalt av endast omkring 
30 % utgör den ett vida värdefullare bränsle än alunskiffern. Dess samman
sättning framgår av nedanstående analyser av kolm >>från kambrium i Väster
götland>> utförda på föranstaltande av A. E. NORDENSKIÖLD på Cl. WINKLERS 
laboratorium.1 

Kolm Kolmaska 

c 00.24 % L'308 2.87 % 

H 4·64 > Fe203 I9.65 > 

o 3·50 ) Al203 21.14 > 

x .  0.50 > (Kjeldahl) Mn203 0.32 ) 

s 3-99 ) M gO I. 58 » 

H20. 4·85 ) (100° i C02) CaO . spår 

Aska. 22.28 » (o.o5 % S) K20 l 
Na20l 

J.98 ) (Diff.) 

so3 o.6o » 

Si02• 49.86 » 

ett annat prov av aska U308 = 1.68 %. 

1 Övers. K. V. A:s Förhand!. Igor, sid. 502. 



30 BESKRIVNING TILL KARTBLADET SKÖVDE. 

En annan analys1 av kolm från Gullhögen visar följande värden: 

Fuktighet (över fosforsyreanhydrid) . 

c 

H . . .  . 

s . . .  . 

N (Dumas) 

N (Kjeldahl) 

Aska . . . . . .  . 

Kalorimetriskt värmevärde . 

Effektivt 

1.73 % 

55-61 > 

3-74 ) 
7-63 ' 

1.61 > 

0.27 » 

JI. I I » 

5 780 Cal./kg. 

5 410 

Sedan på grund av uranhalten även förekomsten av en ringa mängd radium 
blivit påvisad i kolmen, ha försök blivit gjorda att fabriksmässigt utnyttja 
kolmen för framställning av radium, vilket dock hittills icke visat sig ekonomiskt 
lönande. 

S t e n k o P har iakttagits i ringa mängd på ett flertal ställen i Billingen 
och Falbygden, dels i alunskiffern, huvudsakligen dess översta del, dels i 
glaukonitkalken (ceratopygekalken) och undre didymograptusskiffern. Det 
bildar tunna linser, avbrutna strängar och utkilande lager med en högsta iakt
tagen tjocklek av r a 2 dm; vanligen är tjockleken endast några cm och sjunker 
ofta ner till en ren obetydlighet, då kolet bildar ett tunt arrflog på bergarternas 
skiktfogar och förklyftningsytor. Någon gång kan det uppträda i form av 
sprickfyllnad er. 

Inom ifrågavarande kartbladsområde har stenkol iakttagits i brotten vid 
Gullhögen och Karlsro nära Skövde, vid Ulunda (S om Varnhem), Skultorp 
och Mölltorp (3/4 mil N om Skövde) och torde väl knappast någonstädes i denna 
trakt fullständigt saknas, även om det vanligen uppträder i mycket ringa 
mängd. I förstnämnda brott förekommer det relativt rikligast och bildar där 
en rad av utdragna linser av varierande tjocklek eller ett ofta utkilande lager 
ett par dm under alunskifferlagrets övre yta (se fig. rs). Tunnare och sporadiskt 
förekommande linser ha iakttagits något längre ner intill ett djup av 5 m 
under glaukonitkalken. I samma brott ha vid ett par tillfällen även träffats 
lodräta eller i sicksack löpande, några cm tjocka sprickfyllnader av stenkol, 
vilka kunnat följas genom hela den blottade alunskifferserien.3 

Kolet är svart, vanligen skört, tämligen löst, avfärgande, med stänglig eller 
kornig struktur men kan ock vara mera fast, metallglänsande och ha skåligt och 
splittrigt brott. I senare fallet påminner det i viss grad om det nedan omtalade 
bergbecket. Dess kemiska sammansättning framgår av nedanstående partiella 

1 Bror Holmberg, förut anfört arbete, sid. 74-
' En närmare redogörelse för västgötastenkolets geologiska uppträdande finnes i en uppsats av 

Herman Hedström, Om vanadinhattigt stenkol i Västergötlands kambro-silur. Sver. geol. under
sökn., Ser. C, N:o 318. Jämför även, särskilt vad beträffar kolets kemiska sammansättning, Bror 
Holmberg, skifferundersökningar II, Ing. Vet. Akad:s Hand!., N:r 16, sid. 54 och 63-7I. 

3 Bror Holmberg, anf. arbete, sid. 5-1- och 64. 



BERGGRUNDEN. 3I 

analyser ,l N :o  r från Peltura-lagren, o . 3 m under glaukonitkalken, Gullhögen 
vid Skövde, N:o 2 från gränsen mellan glaukonitkalkstenen och Peltura-lagren, 
Ulunda vid Varnhem. 

N:r I N:r 2 
c 82 .5 7 84-71 
H 4 · 3 I 6.!6 

� (Kjeldahl) 1.8 2 2 .o8 

Fuktighet . 0. 35 0. 3 2 

Aska . 7·98 3-48 

v,o, i askan . .3·5' 8.91 

Ett prov av stenkol från Gullhögen har visat ett kalorimetriskt värme
värde av 8,rro och ett effektivt värmevärde av 7,790 Cal.jkg . 

Askhalten, som synes i huvudsak få tillskrivas i kolet förekommande alun
skifferfragment, är växlande och håller sig i regel mellan r och ro %- I olikhet 
med kolmen är kolet icke radioaktivt. Vanadinhalten är av särskilt intresse, 
håller sig , beräknad på askfritt kol, konstant och uppgår till nära 2 kg pr ton 

askfritt kol. Ett praktiskt utnyttjande av kolet för framställning av vanadin, 
som har användning bl. a. för tillverkning av kvalitetsstål, har visserligen 
varit ifrågasatt men ännu icke kommit till utförande, beroende på de ringa 

mängd er kol som stå att utvinna. 
Frågan beträffande kolets bildningssätt kan lika litet som kolmens ännu 

anses vara utredd. Det är icke att betrakta som ett stenkol i vanlig bemärkelse, 
vilket senare är bildat genom förkolning av anhopade växtdelar. Dess geo
logiska uppträdande, även såsom sprickfyllnader, och dess kemiska egenskaper 
synas snarast tala för, att det utgör en anrikningsprodukt av de i alunskiffer
lagret ursprungligen mera j ämnt fördelade kolväteföreningarna, uppkommen 

i följd av en destillationsprocess förorsakad av värmeverkan från diabasen 
vid dess framträngande. 

B e r g b e c k uppträder vida mera sporadiskt än kolm och stenkol. Det 
träffas någon enstaka gång och alltid i helt ringa mängd huvudsakligen i hål
rum i orsten och även i ortocerkalken . Det är ursprungligen flytande men 
övergår i luften till en spröd, hård kropp med skåligt brott och livlig glasglans. 

O r s t e n, en bituminös kalksten, förekommer mer eller mindre ymnigt 
genom hela alunskifferlagret. Den uppträder dels som linser eller bollar ord
nade i nivåer parallellt med skiktplanet, dels såsom sammanhängande lager . 
Bollarna ha ofta formen av rotationsellipsoider men kunna ock vara nästan 
klotrunda eller, vilket är det vanligare, mera oregelbundet formade och växla 

med hänsyn till storleken från en obetydlighet till fullt en m i diameter. 
Två orstensbäddar uppträda mera regelbundet, den undre i paradoxidesskif
fern vid övre gränsen av zonen med Paradoxides tessini, den övre och 

1 Utförda på Sver. geolog. unders. laboratorium av R. Mauzelius; kvävebestämningarna av G. 
Larsson. 
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mäktigare i olenidskiffern, där den omfattar översta delen av zonen med 
Agnastus pisiformis jämte närmast överliggande zoner. Även på andra nivåer, 
exempelvis vid alunskifferlagrets topp, kunna mera sammanhängande lager 
av orsten träffas men ha mindre konstant utbredning. 

Orstenen är till färgen svart eller brunsvart till ljusgrå eller brungrå; 
i paradoxidesskiffern kan den någon gång vara grågrön eller olj egrön. Den är 
än finkornig till tät, än mera grovkristallinisk och stänglig med kristallernas 
längdriktning vinkelrät mot skiktplanet (fig . 16) . Bitumenhalten är lägre 
än hos skiffern . Orstenen håller i allmänhet mellan 8o och go % kolsyrad 

F'ig. 16. Stiingl(sr orsten, liz:erst (iveJ�f{/iazde i finkornig s{ldan. - Omkring I.'3 av �aturliga 
storleken. ·- Efter Hou1. 

kalk, och i den renaste varieteten, den stängligt utbildade, kan kalkhalten uppgå 
till 97 %-

Orstenens bildningssätt kan icke sägas vara till fullo utrett . Enligt gängse 
mening är den bildad på konkretionär väg genom anrikning kring vissa centra 
av den i slammet ursprungligen mera j ämnt fördelade kalken. I varj e fall måste 
orstenen hava bildats på ett mycket tidigt stadium, innan de överliggande sedi
menten hade någon avsevärd mäktighet, något som tydligt framgår bl. a.  
av det sätt, varpå fossilen äro bevarade . I orstenen träffas nämligen ofta 
fossil, huvudsakligen trilobiter, ej sällan i stor mängd, vilka i regel äro väl 
bevarade med skalet i full relief. Skiffern är däremot nästan alltid skenbart 
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fossilfri och, om fossil någon gång kunna urskiljas däri, utgöras de av otydliga, 
plattryckta, skallösa avtryck. 

F l i n t a, som ingalunda är någon sällsynthet i översta delen av alun
skifferlagret på Kinnekulle, har icke iakttagits i fast klyft i motsvarande lager 
på Billingen. Att den likväl icke fullständigt saknas inom föreliggande kart
blad framgår därav, att ett litet block av mörk flinta med orstenskalk har an
träffats söder om Bjällums station. 

Paradoxidesskiffer. 

Västergötlands paradoxidesskiffer indelas i följande paleontologiska zoner 
uppifrån räknat: 

4· Zon med Agnastus laevigatus 

3· >> >> Paradoxides forchhammeri (Exporrecta-konglomerat) 
z. » >> >> tessini 

(r. >> >> >> ölandicus). 

Den lägsta av dessa zoner är icke med säkerhet påvisad och torde förmod
ligen helt saknas. Paradoxidesskifferns sammanlagda mäktighet är ungefär 
IO m. 

På de flesta ställen i Västergötland (Kinnekulle, Bililngens nordände, Djupa

dalen Ö om Falköping och Ödegården nära Ekedalen) , där gränsen mellan sand
stenen och alunskifferlagret blivit iakttagen, ligger närmast över det tunna kong
lomerat, varmed sandstenen uppåt avslutas, en glaukonitförande kalksten eller 
kalksandsten av c: a I m mäktighet. Det kan därför antagas, att även inom detta 
kartbladsområde ifrågavarande lager finnes utbildat . Åtminstone på Kinne
kulle innehåller det brachiopoden Acrothele granulata LINRS . ,  vilken förekom
mer inom såväl ölandicuszonen som tessinizonen. Rimligtvis bör lagret be
traktas såsom tillhörande den senare zonen. 

Närmast över sistnämnda lag följ er på Billingen och i Falbygden en föga 
bituminös alunskiffer, stundom med tunna ränder av grågrön lerskiffer, till
hörande tessinizonen. Denna, som torde ha en mäktighet av 6 a 8 m, av
slutas uppåt av ett 1/2-3/4 m tjockt orstensband, vars undre och större del 
för Paradoxides tessini BRONGN. och Agnastus parvifrons LINRS. I övre delen 
innehåller det partier av ett fosforitförande, konglomeratartat lager, vars 
grundmassa för talrika fossilfragment, bland vilka brachiopoden Biltingsella 

exporrecta (LINRS), som givit lagret dess namn, är den allmännaste formen. 
Konglomeratet betecknar en lucka i lagerserien, förorsakad av en mot slutet 
av tessiniskedet timad höjning av havsbottnen, som vid börj an av lcevi
gatusskedet efterträddes av en sänkning. Inom områden (t. ex. Skåne) , där 
dessa nivåförändringar ej kunna spåras och där sedimentationen även under 
ifrågavarande tid torde hava fortgått kontinuerligt, ersättes Västergötlands 
exporreda-konglomerat av en skiktserie tillhörande översta delen av zo
nen med Paradoxides tessini samt zonerna med Par. davidis och Par. forch
hammeri. 

3-281028. S. G. U. Ser. Aa, n:r I2I, kartb!. Skövde. 
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Block av en glaukonithaltig, ljusgrå orsten, fylld med fragment av Paradoxides 

tessini och sannolikt tillhörande tessinizonens lägre del, ha träffats c :a  8oo m 
ONO om Dala station . Block av en svart , tät orsten med Agnastus parvifrons 

från övre delen av samma zon ha träffats dels tillsammans med föregående, 
dels i lokal morän SV om Stenstorps station. På nämnda och andra lokaler ha 
även iakttagits block av exporrecta-konglomerat. 

Over den nyssnämnda kalkstenbanken följer zonen med Agnastus laevigatus, 

utbildad som en i j ämförelse med tessinizonen mera bituminös alunskiffer med 
enstaka orstensbollar. Dess mäktighet torde uppgå till ungefär 3 m. Utom 
karaktärsfossilet plägar en phyllocarid, Aristozoe (?) primordialis (LINRS . ) ,  

här vara tämligen allmän. Inom södra delen av kartbladsområdet innehåller, 
enligt vad block funna vid Stenstorp visa, zonens övre del utom karaktärs
fossilet arter av samma, tämligen rika fauna med Agnastus exsculptus ANG. 
och A. planicauda vestgothicus vVALLERIUS m. fl. former, som utmärker ifråga
varande nivå strax S om kartbladet Skövde (vid Gudhem och Djupadalen) , 
men som icke kunnat påvisas i skärningarna på norra Billingen (vid Karlsfors 
och Stolan) . Zonen är ej blottad inom bladområdet men block därav äro 
iakttagna flerstädes.1 

Olenidskiffer. 

Inom olenidskiffern är lagerfölj den inom ifrågavarande kartbladsområde 
uppifrån räknat följ ande: 

7· Zon med Feltura scarabaeoides. 

6. >> >> Feltura minor och P. scarabaeoides acutidens. 

5· Ctenopyge flagellifera och Pratopeltura praecursor. 

4· Leptoplastus och Eurycare. 

3 ·  >> >> Orusia lenticularis och Parabalina spinulosa. 

2 .  Olenus. 

I. Agnastus pisiformis. 

Den totala mäktigheten uppgår till omkring 12 m. 
Paradoxidesskiffern övergår utan markerad gräns i olenidskifferns bottenlag, 

zonen med Agnastus pisiformis. Denna, som torde ha en mäktighet av 2 a 3 m, 
innesluter spridda orstenslinser. Vid dess övre gräns uppträder en omkring r m 
mäktig orstensbank, den s. k. s t o r a o r s t e n s b a n k e n, som ibland av 
tunna skifferlameller kan vara uppdelad i två eller tre smärre bankar. Den 
har vidsträckt utbredning och uppträder vid ifrågavarande nivå överallt i 
Västergötland utom möjligen i Halle- och Hunneberg. Banken omfattar 
förutom översta delen av ifrågavarande zon även närmast högre liggande zoner. 
I zonen med Agnastus pisiformis träffas ytterst sällan andra fossil än karak
tärsfossilet (fig. 17 och r8), men till gengäld uppträder detta ofta i otalig mängd. 
Zonen är blottad invid landsvägen 250 mSom St. Lycke i N:a Lundby s :n och 
vid L. Skattegården i Borgunda s:n. 

1 Jämför not z å sid. 25. 
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De däröver följ ande tre zonerna, Olenus-zonen, Orusia-Parabolina-zonen 
och Leptoplastus-Eurycare-zonen, äro på Billingen och Falbygden liksom på 
Kinnekulle mycket ofullständigt utbildade och utgöra tillsammans övre 
delen av den nyssnämnda stora orstensbanken. Den yngsta av zonerna kan 
även omfatta en mycket ringa del av skiktserien närmast över banken. Or
stensbankens övre del har merendels mer eller mindre tydligt utbildad konglo
meratisk eller breccieartad struktur, bäst synlig på vittrad yta. Alla tre zonerna 
äro icke alltid iakttagbara på en och samma punkt utan kunna, en eller två , 
sträckvis utkila. Särskilt zonen med Orusia plägar vara åtföljd av fosforit 
i form av svarta till brungrå knölar eller tunna, utkilande band. Bergartens 

Fig. I 7. Ontm,, skiktyta översållad med huvud- och stjärtskuldar av Agnostus pisiformis (L.) 
- Naturlig storlek . - Efter Hou1. 

struktur och det sätt, varpå nämnda zoner uppträda, · antyda, att havsbott
nen under ifrågavarande skede varit utsatt för sannolikt upprepade höj 
ningar och sänkningar. 

Stora orstensbanken är genomskuren i ett litet skifferbrott vid L. Skatte
gården S om Borgunda, dess övre del ligger blottad i en bäckfåra strax Ö om 
kvarnen vid Rånna, 3/4 mil N om Skövde. Olenus-zonen karakteriseras av arter 
av släktet Olenus, såsom O. gibbosus (WAHL. ) ,  O. transversus WEsTERGÅRD, O. 

truncatus (BRONN.) (fig. r g), vilka uppträda med en oerhörd individrikedom, samt 
Agnastus pisiformis abesus BELT. I Orusia-zonen dominerar Orusia [Orthis] 

lenticularis (WAHL. ) (fig. zo) , vidare träffas Parabalina spinulosa (WAHL.) och 
vid L. Skattegården Pratopeltura aciculata (ANG. ) . Leptoplastus-Eurycare
zonen, som förutom på nämnda båda ställen är blottad i botten av ett litet 
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alunskifferbrott strax S om St. Lycke i N:a Lundby s :n, innehåller huvudsak
ligen Eurycare latum (BoEcK) och Leptoplastus sp. 

Alunskifferlagrets över stora orstensbanken liggande del tillhör zonerna 5 

till 7 i schemat å sidan 34· Zonen med Ctenopyge flagellifera (LINRS.) 

och Pratopeltura praecursor (\;yESTERGÅRD) torde i denna trakt, den sydöstra 
delen undantagen, ha en mäktighet av endast några få decimeter. Den har iakt
tagits, förutom i den nyssnämnda bäcken vid Rånna, i botten av brottet vid 
Gullhögens bruk. 

Fig. 18. Agnostus pisifor
mis (L.) H uvud- och stj ärt
sköld .  - Fyra gånger för· 
storad. -- Efter \VESTER-

GÅRD. 

Fig. 19. Olenus truncatus (BRUNe'( .) Hel 
ryggsköld med d e  lösa kinderna nll.got för· 
skj utna .- Fyra glinger naturliga storleken . -

Efter WEsTERGÅRD. 

b 
Fig. 20. Orusia [ Orthis] lenticu!aris. (WAHL.) a, bukskalet; 

b, ryggskale t. - Tre gånger naturliga storleken. - Efter W ALCOTT. 

De båda översta zonerna äro genomskurna i samtliga alunskifferbrott . I 
zonen med Feltura scarabaeoides acutidens BRÖGG. (fig . 2 r) och P. minor (BRöGG.) 

(fig. 22) , som har en mäktighet av omkring 2 m  eller något mera, är Sphaeroph

thalmus major LAKE (eller en denna mycket närstående form) den oj ämförligen 
allmännaste arten; den fortsätter upp i lägre delen av överliggande zon . Vidare 
träffas vid denna nivå, fast vida mera sparsamt, Ctenopyge tumida WEsTERGÅRD 

och Ct. affinis WEsTERGÅRD. 
Zonen med Feltura scarabaeoides (WAHL.)  har den relativt största mäktig

heten, 5 a 6 m. Förutom karaktärsfossilet (fig . 23) innehåller den som nämnt i 
lägre delen Sphaerophthalmus major LAKE, ej sällan i oerhörd mängd, samt på 
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högre nivå Sph. alatus (BoECIC) (fig. 24) , ävenledes talrik, Sph. mafusculus 
LINRS., Ctenapyge pecten (SALT.) m. fl. 

Olenidskifferns yngsta del saknas inom föreliggande kartbladsområde. På 
Kinnekulle avslutas Felturalagren av en zon, som j ämte Feltura scarabaeaides 
karakteriseras av Parabalina langicarnis vVESTERGÅRD, varöver följ er olenid-

Fig. 2 I.  Feltura scarabaeoides aouti
dens BRÖGG. Stjärtskölden . - Tre 

almger naturliga storleken. , 
Efter \VESTERG.hD. 

Fig. 22. Fdtura minor (BRÖGG.) 
Stjärtskölden. - Fyra gånger natur
liga storleken. - Efter WESTER-

cXRD. 

a b 
Fig. 23. Feltura scarabaeoides (WAHL.) a, ryggskölden med undantag av högra lösa kinden ; 
naturlig storlek. b, stjärtskölden av ett annat exemplar; tre gånger naturliga storleken.  - Efter 

WESTERGXRD. 

a b d e 

Fig. 24. Splzaeroplztlzalmus alaitts (BOECK). a-b, huvudets m ellansköld; c, densamma sedd 
framifrån; d, lösa kinden; e, stj ärtskölden. - Samtliga figurer tre gånger naturliga storleken. -

·Efter LINNARSSON. 

skifferns yngsta del, zonen med Parabalina heres BRÖGG. ,  vilka båda zoner ej 
träffas på Billingen. Aven den som alunskiffer utbildade d i c t y o n e m a
s k i f f e r n, vilken i Västergötland i regel saknas och där är känd endast 
från tre lokaler, stenbrottet och Mossagården I mil so om Falköping, Kleva 
på Mösseberg och Nygård på Hunneberg, finnes bevisligen icke på alla de 
ställen inom ifrågavarande kartblad, där de kambro-ordoviciska gränslagren 
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äro blottade. Den betydande lucka i lagerserien, som sålunda finnes mellan 
alunskifferlagret och glaukonitkalkstenen på Billingen, antyder, att om
rådet vid slutet av kambrisk och börj an av ordovicisk tid legat över havs
ytan. Det är tänkbart, att delar av de saknade lagren kunna hava blivit 
avlagrade och därefter vid de nivåförändringar, som tvivelsutan inträffat 
vid ifrågavarande tid, åter blivit förstörda, men detta antagande synes 
mindre sannolikt. Fragment av sådana förstörda lager ha i varj e fall hitintills 
icke blivit iakttagna vare sig i den merendels konglomeratartade orstens bank, 
varmed olenidskiffern understundom avslutas, eller i den närmast därpå 
följ ande glaukonitkalkens bottenkonglomerat . I det senare ha däremot 
träffats fosforitbollar med Feltura och Sphaerophthalmus. Även andra 
fakta tala för, att området legat över havsytan under ett skede, innan havet 
under tidig ordovicisk tid åter transgredierade däröver. Orstensbanken när
mast under glaukonitkalken består nämligen i sin översta del intill ett 
djup av några cm av en lj ust brungrå orsten, som är skarpt avgränsad mot 
den underliggande vida mörkare färgade . Inom den avfärgade zonen torde 
de bituminösa ämnena hava blivit delvis förstörda genom oxidation, vilket 
åter förutsätter , att orstenen kommit i fri beröring med luften och området 
sålunda legat över havsytan.1 

Alunskifferlagret avslutas som nämnt ofta av en orstensbank med mer 
eller mindre utpräglat konglomeratisk struktur. Övre ytan av denna är i 
smått oj ämn och försedd med tättliggande, slingrande och förgrenade, rundat 
rännformiga fördj upningar av intill ett par centimeters dj up och bredd, vilka 
utfyllas av den överliggande glaukonitkalken . Dessa s. k. korrosionsgropar, 
som alltid förekomma på gränsytan, då den utgöres av orsten, men ej då 
den bildas av skiffer, torde efter det att sedimenten konsoliderats till fast 
ber gart hava uppkommit till följ d av ett kemiskt lösande agens, sannolikt 
under medverkan av organismer . De påminna i någon mån om ett slag 
av gropar, som stundom kunna iakttagas på kalkstenshällar och -block 
vid stränder av hav och sj öar och som tillskrivas inverkan av alger. 

Ordovicium .. 

Ceratopyg ekalk. 

N är mast över alunskifferlagret följ er i Billingen och Falbygden 
_
ett tunt 

lage r av en fosforitförande glaukonitkalksten, av stenbrottsarbeterna kallad 
>>bassrotem> eller >>bassem. Uppåt avgränsas denna på sina ställen av en 
grön grå ).erskiffer av ringa mäktighet, på andra ställen åter övergår den 
utan skarp gräns i ortocerkalken . I petrografiskt hänseende liknar berg
arten delar av ceratopygekalken på Kinnekulle och Falbygden . Så länge 
ceratopygekalkens karaktärsfossil ännu ej träffats i ifrågavarande kalksten 
på något enda ställe i Billingen-Falbygden, var dess geologiska ålder tvivel-

1 Jämför J. G. Andersson, Uber cambrische und silurische Gesteine aus Schweden. Bull. Geol. 
Instit. Upsala, Vol. II, Part 2 (r895), sid. r8o. 
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aktig och lagret betraktades av somliga såsom ceratopygekalk, av andra 
åter som ortocerkalkens bottenlag. Men sedan man på några ställen i nämnda 
område (Stenbrottet och Mossagården I mil SO om Falköping, Dj upadalen 
1/2 mil Ö om nämnda stad och Kleva på Mösseberg) däri funnit Ceratopyge 

forficula (SARs) och Euloma ornatum ANG. m. fl. av ceratopygekalkens karak
tärsfossil, kan det vara mera berättigat, att betrakta glaukonitkalken inom 
hela området såsom tillhörande ceratopygelagret (eller måhända såsom ett 
övergångsled mellan detta och ortocerkalkens bottenlag, planilimbatakalken) . 

Det må dock icke lämnas oanmärkt, att den glaukonitkalksten, som med 
ringa mäktighet men anmärkningsvärt likartad petrografisk utbildning 
utgör alunskifferlagrets direkta hängande i Västergötland, Östergötland 
och Närke, ej behöver vara överallt av fullkomligt samma geologiska ålder, 
enär den transgression, varmed den ordoviciska perioden inleddes, sannolikt 
har nått olika delar av nämnda områden vid något olika tidpunkter. Den 
synes hava nått södra och västra Falbygden, Hunneberg och Kinnekulle 
tidigare än Billingen och Närke. 

Den del av lagerserien, som sålunda med någon tvekan betraktas som 
ceratopygekalk, d. v. s. den egentliga glaukonitkalken, har i denna trakt 
ringa mäktighet, vanligen c : a  1/4 m, och torde knappast någonstädes uppgå 
till 1/2 m. På ställen, där undre didymograptusskiffer är utbildad, torde 
icke hela den mellan denna och alunskifferlagret liggande kalkstenen, vars 
mäktighet vanligen är fullt '/2 m, vid Skultorp intill o. 9 m, tillhöra cerato
pygekalken. Dess översta del torde tillhöra planilimbatakalken, vilket 
bevisligen är fallet vid Skultorp (se sid. 42) . 

Ceratopygekalken är en ljusare eller mörkare grå eller gröngrå, stundom 
flammig, tät kalksten med växlande mängder av glaukonit, vartill i botten
skiktet komma fosforitklumpar, som förläna detta konglomeratartad struktur. 
I sistnämnda skikt träffas svavelkis tämligen allmänt samt någon sällsynt 
gång zinkblände och blyglans i mycket ringa mängd. Lagret bildar en enda 
eller ett par bankar, och i varj e bank kunna ofta två eller tre skikt särskilj as. 
Gränsytan mellan såväl bankar som skikt är i smått mycket oj ämn i följ d 
av liknande korrosionsgropar, som alltid äro utmärkande för glaukonit
kalkens direkta underlag, då detta utgöres av orsten, men groparna inom 
glaukonitkalken äro mindre än de på orstensytan (j ämför sid. 38). 

Gl a u k o n i t e n bildar rundade, ofta avlånga, mörkgröna, glänsande 
korn, högst z mm· i diameter. Den förekommer ymnigast i det konglomerat
artade bottenskiktet, där den stundom kan nära nog förtränga kalken, 
avtager i mängd uppåt i lagret men ej kontinuerligt, enär vid basen av 
varje skikt en anrikning plägar kunna iakttagas. I övre delen av lagret kan 
glaukonit sträckvis nästan helt saknas. 

F o s f o r i t e n bildar svarta till brungrå, kantiga eller i mindre grad 
rundade, inuti matta men på ytan vanligen glänsande knölar med tät struktur. 
Till storleken variera de vanligen mellan ett par och 25 mm men kunna 
någon gång nå ända till en knuten hands storlek. De förekomma som nämnt 
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i regel endast i bottenskiktet , även om de undantagsvis kunna träffas högre 
upp i lagret. Man kan därför skilj a mellan ett undre fosforit- och glanko
nitrikt skikt med konglomeratartad struktur och ett övre skikt av relativt 
renare kalksten, praktiskt taget i saknad av makroskopisk fosforit och inne
hållande glaukonit i mindre mängd. Någon gång kan ett tunt skikt av 
renare kalksten uppträda även under det konglomeratartade laget. Mäk
tigheten av det sistnämnda uppgår vanligen endast till ro a 15 cm. Fosforit
knölarna innehålla omkring 30 % fosforsyra (P205). I sex analyser av 
fosforit ur ifrågavarande lager från Ulunda varierar fosforsyreprocenten 
mellan 25.26 och 37.68 enligt PALMGREN.1 Såsom ett exempel på fosforitens 
kemiska sammansättning må följ ande analys, ävenledes utförd av PALMGREN 

på material från Ulunda, meddelas . 

Kalk (CaO) . . . 
Magnesia (MgO) . 
Järnoxidul (FeO) 
Lerj ord och j ärnoxid (Al203 + Fe203) 
Fosforsyra (P200) 
Svavelsyra (S03) • 

Klor (C!) . . . .  
Olöst i syror . . 

Glödgningsförlust (vatten, fluor och bitumen) 
Alkalier . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

0.23 ) 
0.92 » 
9·5° ' 

.E·S7 ' 
0.45 > 

0.37 ' 
2.15 )) 

9·35 ' 

I fosforitkonglomeratet som helhet betraktat är fosforsyrehalten vanligen 
z a 3 o/o. I fem analyser1 av material från Ulunda, Rökstorp och Våm b växlar 
siffran mellan 1 .36 och 7.13. En annan på Kemiska stationen i Skara utförd 
analys av ifrågavarande konglomerat från Gullhögens Bruk visar 3.57 % 
fosforsyra och 0 .98 % kali . 

Fossil äro sällsynta, vilket dock endast är skenbart och beroende på att 
de svårligen låta utklyva sig . På tvärbrott av bergarten synas skal av 
trilobiter och brachiopoder i tvärgenomskärning i stundom t .  o .  m.  ganska 
riklig mängd. Utom brachiopoder, i främsta rummet Eoorthis christianiae 
(KJER . ) ,  ha inom ifrågavarande område endast några fragment av trilobiter 
tillhörande släktena Megalaspis, Niobe och Symphysurus, blivit iakttagna. 

Ceratopygekalken träffas blottad i samtliga stenbrott, i vilka både alun
skiffer och ortocerkalk brytas. På grund av lagrets ringa mäktighet har det 
ingen utbredning i fält och har ej heller särskilt utmärkts å kartan. 

På Kinnekulle. där ceratopygelagret är fullständigare utbildat med en 
maximimäktighet av 2 m, bildar det merendels två skilda avdelningar, den 
undre en tämligen lös, djupt mörkgrön glaukonitskiffer, vilken på sina ställen 

1 L. Palmgren: Om svenska fosforitförande konglomerat. Bihang till K.  Svenska Vet. Akad. 
Handlingar, Bd. r, N:o 6 (1872), sid. 21. 
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dock kan saknas, den övre en glaukonitkalksten . Glaukonitskiffer av nyss
nämnda beskaffenhet och läge och med en mäktighet av högst o. 3 m är iakt
tagen även på enstaka ställen i Falbygden men synes helt saknas på Bill ingen. 

Undre didymograptusskiffer (Phyllograptusskiffer). 

Undre didymograptusskiffern bildar en gröngrå, i friskt tillstånd tämligen 
tjockkluven, mjuk lerskiffer, som utsatt för sol och regn snart faller sönder 
till en lerig massa med skiffer bitar. Enstaka skikt kunna understundom antaga 
en mörkgra färg, förmodligen på grund av inblandning av något hitumen. 
Vanligen innesluter skiffern ett till tre tunna band eller i rad ordnade, platta 
bollar av en lerhaltig, hård och tät , stundom glaukonitförande kalksten av 

Fig. 25. Phyllograptus angustifolius HALL. 
- Fyra gånger naturliga storleken. 

Efter HOLM. 

b 

Fig. 26. Shumardia nenczensts \VIMAN. 
a huvudskölden, b stj ärtskölden med fem 
thoraxled.- Omkring femton gånger na-

turliga storleken . - Efter \VD!AN. 

skifferns färg. Denna avdelning har på Billingen obetydlig mäktighet och 
kan på bergets östra sida sträckvis helt saknas. Under det att den på Kinne
kulle, där den har samma petrografiska utbildning som på Billinger1, når en 
tj ocklek av r8 m i V och I I  m i Ö, överstiger den ej 2 m  på Billingen och har 
inom bladet Skövde ingenstädes iakttagits uppgå till r m. Den torde finnas 
utbildad längs hela västra sidan av Billingen, där den kan iakttagas i samtliga 
kalkstens-alunskifferbrott och visar mot S avtagande mäktighet . Vid Dämman, 
2. 5 km N om detta kartblads norra gräns, är den sålunda r. 3 m, vid Ulunda 
0.6 m och vid Bj ällum knappt 0.3 m. Vid Skultorp är mäktigheten 0.9 m, den 
högsta iakttagna siffran inom detta kartbladsområde. I kalkstensbrotten 
närmast Skövde stad och vid Mölltorp saknas skiffern helt och hållet och 
torde där sannolikt företrädas av kalksten, varom de nyssnämnda i skiffern 
uppträdande kalkstensbanden giva en antyda11 . 
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Billingens undre didymugraptusskiffer är i allmänhet fossilfattig. Enstaka 
brachiopoder, en lingulid, Actotreta sp. och Eoorthis (?) sp. ,  ha iakttagits på 
flera lokaler . Några få graptoliter, Phyllograptus angustifolius HALL (fig. :25), 

Didymograptus sp. och Clonograj>tus sp., ha träffats vid Ulunda, men på andra 
lokaler inom bladområdet, såsom t. ex. vid Sku!torp,l ha graptoliter förgäves 
efterspanats i skiffern . Här finnes däremot i ifrågavarande lager en tämligen 
artrik trilobitfauna. I översta delen a v det kalkstenslager, som ligger 
m\Ollan alunskifferlagret och den huvudsakliga delen av den grågröna ler
skiffern, uppträder sporadiskt ett högst ro cm tj ockt skikt av gröngrå ler
skiffer, petrografiskt fullt lika skiffern på något högre nivå. I det nämnda lilla 
skifferskiktet ha träffats , j ämte ovan omtalade brachiopoder, följ ande trilo
biter, av vilka de tre i vänstra kolumnen äro de relativt allmännaste och giva 
lagret dess paleontologiska prägel: 

Agnostus glabmtus ANG. 
Shumardia (mriciemis Wn!. ?) (fig. 26). 
. Symphysurus breviceps Arw. 

" 

A'i!eus armadi/lo DAL�!. 
ilfegala.<pides dalecar!icus (Hou1). 

LViobe cfr imignis LINRS . 

b 
Fig. 27. .1fega!aspis plani/imbala ANG. a huvudsköldens mellersta d el, b stjärtsköld med skal, 

naturlig storlek. Efter WntAN. 

Närmast över skifferskiktet liggande kalkstensban:d såväl som högre upp i 
skiffern inlagrade kalkstenslinser eller -band innehålla, bortsett från Shumardia

arten som där icke iakttagits, flertalet av nämnda former jämte ytterligare 
några. Följ ande trilobiter ha träffats däri : 

Symphysm·us breviaps ANG. 
Ni!eus armadi/lo DALM. 

Mega/aspides dalecar!icus (HOLM). 

Megalaspis plani/imbala ANG. (fig. 27).  

Megalaspis sp. 

Ampyx pater HOL\!. 

Ffiornera !innarssoni 'vVnr. 
Agnostus glabmtus ing1·icus FR. SetDIIUT. 

Agnostus cfr tJntquisti HOL\!. 

Denna fauna erbj uder stora. likheter med dem, som sedan gammalt äro kända 
dels från Dalarnas phyllograptusskiffer,2 dels från ett tunt skifferskikt i plani-

1 I skiffern vid Skultorp skola dock graptoliter hava iakttagits . Jämför Wiman, Studien 
U ber das Nordbaltische Silurgebiet. II.- Bull. of the Geol. Instit. of Upsala, Vol. 8, sid. 77, not r. 

3 G. Holm: Ueber einige Trilobiten aus dem Phyliograptusschiefer Dalekarliens. - Bih. till K. 
Svenska Vet. Akad. Hand!. , Bd 6, N:o 9, rSSz. 
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limhatakalken vid Lanna i Närke1. Den har ock åtskilliga arter gemensamma 
med faunan i det nordbaltiska kambro-silurområdets planilimbatakalk. 2 

Förekomsten av Phyllograptus angushiolius även i skifferns bottenskikt vid 
Ulunda visar, att Billingens undre didymograptusskiffer ekvivalerar förrnou
Iigen endast en mindre del av den mellersta och övre delen av ski fferlagret på 
Kinnekulle. Den undre didymograptusskifferns lägre, av andra graptolitformer 
karakteriserade del, vilken är den enda del av lagret som träffats på Hunneberg 
och, med mycket reducerad mäktighet, även uppträder på Kinnekulle, synes 
helt saknas på Billingen. 

Ortocerkalk. 

Ortocerkalken bildar ett mäktigt lagerkomplex, som i stort sett allt igenom 
är av tämligen likartad petrografisk beskaffenhet, även om färgen växlar. 
Bergarten är en merendels ljusfärgad, gråvit till grå eller mörkgrå, röd eller 
rödbrun kalksten. Den är tydligt skiktad, i det den bildar bankar av renare 
kalksten skilda av mycket tunna märgelskifferskikt eller lager av märglig 
kalksten . Kalkstensbankarnas tj ocklek varierar mellan några få och ett tiotal 
cm eller något mera; märgelskikten åter äro vanligen endast en eller annan 
millimeter. Den oupphörliga växellagringen av renare kalksten och märgliga 
skikt angiver en anmärkningsvärd periodicitet i bergartens sedimentation . 
Lagerserien genomsättes av mer eller mindre lodräta sprickor, som uppdela 
den i breda pelare, och i hög grad underlätta kalkstenens brytning; de för
läna stenbrotten släta väggar med skarpt ut- och inspringande vinklar. 

Ortocerkalken har på Billingen en sammanlagd mäktighet av intill 45 m. 
Den har större utbredning i fältet än något annat lager av den kambro-siluriska 
serien beroende på, förutom den betydande mäktigheten, bergartens rela
tivt stora förmåga att motstå erosion och vittring samt dess benägenhet att 
giva upphov till plana eller terrasserade fält. 

Den regelbundna växling av olika färgade skiktserier, som är utmärkande 
för ortocerkalken på Kinnekulle och där sedan gammalt möjliggj ort en populär 
indelning av densamma i »Undre rödstem, )>tii.ljstem> (grå) , )>Övre rödstem och 
)>leverstem (grå till gröngrå eller gulgrå) , vilka lager redan på färgen utan 
svårighet kunna igenkännas, varhelst de där anträffas, sträcker sig icke eller i 
varj e fall mycket ofullständigt till Billingens (och Falbygdens) ortocerkalk . 
Denna har beträffande färg och beskaffenhet i övrigt endast till mindre del 
direkta motsvarigheter i ortocerkalken på Kinnekulle och synes för övrigt, 
den lägsta delen möj ligen undantagen, regionalt visa större variation. För 
Billingens ortocerkalk föreligger ej heller någon vetenskaplig, på paleonto
logiska grunder fotad indelning, såsom fallet är med ortocerkalken på Kinne-

1 C. Wiman: Ein Shumardiaschiefer bei Lanna in Nerike. - Arkiv för Zoologi, Bd 2, N:o r r, 
r go s. - Jämför även C. Wiman: Palaeontolog. Notizen 7-r2.- Bull. of the Geol. Instit. of Upsala, 
Vol. 7 (rgo6), sid. 292. 

2 C. Wiman: Studien liber das Nordbaltische Silurgebiet. II. - Bull. of the Geol. Instit. of up
sala. Vol . 8, rgo7. 
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kulle\ en uppgift som hittills icke frestat någon forskare på grund av svårigheten 

att ur kalkstenen utklyva de däri inbäddade fossilen. Här kan därför endast 

lämnas en kort redogörelse för avdelningens allmänna karaktärer och upp

trädande, väsentligen med ledning av uppgifter hämtade från LINNARSSON2• 

I det föregående har omtalats, hurusom den kalksten, som vid Skultorp 

dels närmast underlagrar, dels bildar band eller linser i undre didymograptus

skifferns lägre del, innehåller en fauna, som tyder på samhörighet med ortocer

kalkens lägsta, av Megalaspis planilimbata karakteriserade del. En kalksten av 

samma petrografiska karaktär - den är fri från eller fattig på glaukonit och 

är grå med en dragning åt grönt- och förmodligen även av i stort sett samma 

geologiska ålder träffas enligt LINNARssoN inom hela området Billingen

Falbygden emellan den egentliga glaukonitkalken och undre didymograptus

skiffern eller, där denna saknas, den nedan omtalade >>vitkalkem. LINNARsSON 
anför därifrån utan närmare uppgifter angående fyndorter följande trilobiter: 

Megalaspis p!anilimbata A;.�G. (f1g. 27). 

Symphysurw breviceps ANG. 

Niobe emarginula ANG. 

Pliomera jischeri (ErcHw.). 3 

Denna kalksten har en mäktighet a v endast några få decimeter. Den torde 

icke ha någon direkt motsvarighet på Kinnekulle (där ett särdeles fossilrikt 

kalkstensskikt omedelbart under undre didymograptusskiffern visar större 
faunistisk likhet med den egentliga ceratopygekalken) och torde där ekvivaleras 

av undre didymograptusskifferns lägre del. 

Den närmast över undre didymograptusskiffern eller planilimbatakalken 

följande delen av ortocerkalken är på Billingen utbildad som en hård och 

tunnskiktad, ljusgrå till nästan vit kalksten, s. k. >>vitkalk». Den träffas genom
skuren i samtliga kalkstens-alunskifferbrott på båda sidor om Billingen och 

har tämligen ensartad karaktär. I stenbrotten närmast Skövde utgöres den 
undre delen till en mäktighet av knappt 3/4 m av en mörkare färgad, flammig 

kalksten, och i brottet vid Ulunda har i den för övrigt rena och ljusa kalkstenen 

iakttagits ett fullt en decimeter mäktigt, med glaukonit späckat, mörkfärgat 
skikt o. r-o. 3 m över phyllograptusskiffern. Vitkalken har en mäktighet 

varierande mellan 5 och knappt 10 m. Fossil, huvudsakligen trilobiter (Mega

laspis), förekomma sparsamt och i nästan oigenkännligt skick. Billingens >>vit-

1 Följande schema visar relationerna mellan den popnlära och den av G. Holm givna paleonto
logiska indelningen av Kinnekulles ortocerkalk. 

-------- --------�------ ------� 

Litnitkalk 
-------�-----

Vaginatumkalk 

Limhatakalk 

Leversten 
Övre rödsten 

Tälj sten 
L" n d re rödsten 

2 Om Vcstergötlands cambriska och oiluriska aflagringar. K. Svenska Vet.-Akad:s Hand!. Bd. 
S, r86g. 

3 Artbestämningen har icke kunnat kontrolleras och synes knappast utan förnyad granskning 
kunna anses vara säker. P. fischeri plägar anföras från en högre nivå (asaphuskalken), under det att 
tre andra arter av samma släkte, P. mathesii ANG., P. törnquisti HOLM och P. linnarsso-ni WrM., 
äro kända från planilimbatakalken eller närstående lager. 
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kalk>> torde motsvara undre rödstenen på Kinnekulle, vilken som namnet angiver 

har en helt annan, rödbrun, färg, är merendels starkt märglig och har en mäk

tighet av omkring zz m. Dess karaktärsfossil är Megalaspis limbata (S . & B.)  

(fig. z8). 
Över »Vitkalkem följ er en mörkare, vanligen mera tjockskiktad, grå kalk. 

Vid Käpplunda har den en i violett gående färgton och benämnes där >>blåsten>>. 

Den har en mäktighet av halvannan meter eller något mera. Lagret, som är 

genomskuret i stenbrotten närmast Skövde, vid Skultorp, i brotten mellan 

Varnhem och Bjällum samt även är iakttaget V om Ryd N om Skövde, liknar 

med hänsyn till bergartsbeskaffenheten täljstenen på Kinnekulle, vilken det 

Fig. 28. ll1egalaspis limbata (SARS & BoEcK). Stjärtskölden; naturlig storlek. - Efter HO Dl.· 

också torde motsvara, även om faunan synes vara vida fattigare. Ortoceratiter 

äro dock ej sällsynta, och även trilobiter, såsom Megalaspis och Asaphus, träffas 

däri men knappast i bestämbart skick. Cystideer av släktet Sphaeronites, som 

uppträda med en oerhörd individrikedom i ett skikt inom täljstenen på Kinne

kulle, synas på Billingen vara vida mera sparsamt företrädda. V om Ryd har 
dock iakttagits ett lager, uppbyggt till väsentlig del av skal av Sphaeronites 

och sålm···da utgörande en direkt motsvarighet till Kinnekulles sphaeronitbank. 

Samma lager torde uppträda sporadiskt även i stenbrotten närmast Skövde 
att döma av vissa uppgifter av därvarande arbetare. - Den grå kalkstenen 

och den underliggande »Vitkalkem, i mindre grad den överliggande röda, 

brytas för stenindustriellt ändamål. 

Den grå kalkstenen övergår uppåt vanligen utan skarp gräns i en röd till 

rödbrun, merendels tämligen märglig kalksten. Den bildar de översta bankarna 
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Fig. 29. Ortoceratit (Endoceras 
wahlenbo·gi FOORD). Längd
snitt visande sifonairöret samt 
de av vit kalkspat nästan helt 
utfyllda luftkamrarna; naturlig 

storlek. - Efter HOLM. 

Fig. 30. Endoce-
1'as vaginatum 
SCHLOTH.; halv 

naturlig storlek. 
Efter HODI. 

Fi g. 31. Lituites s p.; n&got 
förstorad. - Efter H out. 
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i stenbrotten kring Skövde och vid Mölltorp, går i dagen V om Ryd och på 

bergets västra sida i bäcken ovanför Ulunda samt i Jättedalen vid Öglunda. 

Faunan i detta lager synes ansluta sig till den i det närmast föregående. Orto

ceratiter, däribland Endoceras vaginatum ScHLOTH. (fig. 30) , förekomma talrikt 

och äro vida allmännare än inom den grå kalkstenen; fossil av andra djur

grupper äro mindre talrika. Mäktigheten är vid Skövde endast några få meter 

men synes på andra ställen, såsom vid Skultorp, vara större. Lagret torde 

motsvara Kinnekulles övre rödsten eller en del av denna. 

Genom ortocerkalkens yngre lager finnes en ganska fullständig skärning i 
en bäckfåra vid och nedanför Våmbs kyrka. Där är enligt LINNARssoN lager

serien följ ande. Närmast över den nyssnämnda röda ligger en grönaktigt grå, 
fossilfattig kalksteil , som i sin ordning överlagras av en röd, grått eller grön

aktigt spräcklig kalk, tämligen rik på fossil, såsom ortoceratiter (Orthoceras, 

Lituites, fig. 31) , trilobiter (Nileus armadillo), gastropader (Euomphalus), den 

sistnämnda särskilt talrik. Högre upp möter en ljusgrå, fossilfattig kalk. Denna 
över den röda kalkstenen liggande serie, som utgör större delen av Billingens 

ortocerkalk, har en mäktighet av c :a  30 m (enl. avvägning av G. HoLM) . Den 

torde (den lägsta fossilfattiga delen möjligen undantagen) motsvara Kinne

kulles )>leverstem eller grå lituitkalk. 

Förutom vid Våm b träda delar av litnitkalken i dagen V och SV om Lunna

hult N om Skövde, ovanför j ärnvägen vid Skultorp, ONO om Rådene, SO 

om Brunnhemsberget, vid Öglunda m. fl. ställen. Grå färg av varierande ton 
är utmärkande för bergarten på dessa ställen, även om matt rödfärgade och 

flammiga lager därj ämte förekomma. 

Chasmopskalk. 

Chasmopskalken går ytterst sällan i dagen på Billingen och träffas där ingen

städes i sin helhet genomskuren. Inom kartbladet Skövde är den blottad endast 

på ett eller möjligen två ställen.1 

Ungefär I km NV om Ryds herrgård anstår en mörkgrå, oren kalksten, som 

på grund av de fossil den för tvivelsutan tillhör denna etage. J ämte Echino
phaerites auru_ntium (GYLLENH.)  (fig. 33) , en cystide som plägar förekomma all

mänt i undre delen av nämnda etage, ha däri, enligt G. HoL M, träffats följ ande 
trilobiter: 

Chasmops odini (EICHW.) 

-�saphus ludibundus TöRNQ. (allmän) 
Ampyx costatus (BOECK) 

Ampyx rosfratus SARs 
1Vileus armadi/lo D AL:\ l. 

Invid landsvägen V om St. Höjen, 4 km NO om Öglunda kyrka, anstår en 

kalksten, vilken delvis är av liknande petrografisk beskaffenhet som den nyss

nämnda, delvis innesluter smärre, rödbruna, flammiga partier. A v fossil, som 

1 Enligt en dagboksanteckning av G. C. v. schmalensee från 1 8 78 har han iakttagit chasmopskalk 
i bäcken ovanför Ulunda kalkstensbrott. Lokalen har emellertid icke kunnat återfinnas vid revi
sionen av kartbladet. 



48 BESKRIVNI N G  TILL KARTBLADET SKÖV DE. 

här äro sällsynta, ha iakttagits fragment av Asaphus sp. , lllaenus sp. , en liten 

ostracod, Primitia sp. ,  stamdelar av crinoideer och (enligt G. HOLM) Echino

sphaerites aurantium. Denna fauna giver intet bindande bevis för kalkstenens 

ålder, men den sistnämnda arten visar , att lagret tillhör antingen chasmops 
etagen eller ortocerkalkens yngsta del. 

Fig. 32. C!zasmops sp. - Efter 
FERD . ROEME:R. 

b 

Fig. 3 3· Echinosp!ttnites aurantium (GYLLENH.) .  a fullständigt exemplar ; b n�gra skal
pl�tar förstorade. - Efter ANGELIN.  

Ett litet block av oren flinta, funnet SO om Båkansgården i Borgun da s :  n, 

visar större likhet med chasmopsetagens flinta från andra delar av Västergöt
hud än med den i översta delen av olenidskiffern och synes därför antyda, att 

flinta uppträder inom ifrågavarande etage även på Billingen . 

Chasmopsetagen, som på Kinnekulle har en mäktighet av c :a  ro m, torde 

_knappast uppnå denna mäktighetssiffra på Billingen. 
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Trinucleusskiffer. 

Över chasmopskalken följ er en mäktig lagerserie av olikfärgade lerskiffrar 

med några få, relativt tunna kalkstens bankar. Dess utgående bildar de meren
dels branta sluttningar, som uppträda utanför diabastäckets rand på Billingens 

västra och östra sidor. Delar av denna skiktserie, som omfattar trinucleus

skiffern j ämte överliggande avdelningar, äro mångenstädes blottade , framför 

allt i bäckraviner, som ej sällan nedskurits till betydande djup i detta mot 

erosion föga motståndskraftiga skiktkomplex. 

Nedan anföras profiler från fyra lokaler, där ifrågavarande lagerserie är i 

större utsträckning blottad. 

L P r o f i l O S O o m T o r a n (3 k m N O o m Ö g l u n d a k y r k a) . 
D i a b a s  

r .  R e t i o l i t e s- o c b  r a s t r i t e s s k i f f e r :  
Överst gröngrå och prickig, tämligen tj ockskivig skiffer, därunder om
växlande gråfärgade och svarta skiffrar med Retiolites ( i  ett meter-
mäktigt lager närmast diabasen) , Monograptus och Climacograpt1ts 
(den si3tnämnda endast i mellersta och lägre delen) . . . . . . . r 3 . 7 m 

2. D a l m a n i t c s l e d e t : 
a. Hård, lj usfärgad, skiffrig bergart med smärre linser och knöliga band 

av flinthård, tät kalksten; fossilfri . . . . . . . . . . . . . . . 

b. Grå till svart skiffer, i övre och större delen merendels tj ockskivig ocb 
förande Calymmene, A cidaspis, Lepidocoleus, P!ectambonites m. m. ,  
lägsta delen inneslutande tunnbladiga skikt med Climacograptt�s 2 . 8  >) + 

I I .  P r o f i l i r a v i n e n v i d Ö g l u n d a g r o t t a .  

D i a b a s .  
Anstående lager icke blottade 

r. R a s t r i t e s s k i f f e r :  
c :a  7 

a. Om växlande grå och svart, oj ämnt klyvbar, hård skiffer; fossilfri r . 5 
z. D a l m a n i t e s l e d e t : 

a. Hård, lj usfärgad, skiffrig bergart med tunna, knöliga laget ocb smärre 
linser av flinthård, tät, ljus, oren kalksten, den senare nertill övervä
gande; till s yncs fossilfri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

b. Svartgrå skiffer, i övre hälften fossilfri, vid mitten fåtaliga fragment 
av A cidaspis, Calymmene, Lepidocoleus, i lägsta dl"len, där skiffren är 
mera rent svart och tunnbladig, enstaka graptoliter (C limaco-
grapt«s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

c. Vittrad, oren kalksten med Dalmanites och brachiopoder . o . 6  
3 ·  T r i n u c l e u s l e d e t : 

a. Mörkgrå till svart skiffer; fossilfri . . . . 
b. Flinthård, tät, oren kalksten; salmar fossil 
c .  Mörkgrå till svart skiffer; fossilfri . 

Anstående lager icke blottade . . . 
d. Mörkgrå,  tät kalksten med fina kalkspatådror; fossilfri . 

4 · 0 
0 . 4  
9· 5 
9 
3 

m 

e. Omväxlande lj usare och mörkare, gröngrå, stundom spräcklig, mjuk 
skiffer, särskilt i undre delen rik på fossil, huvudsakligen trilobiter och 
ostracoder (se sid. 5 r ) . . . . . . . . . . . . . . . . I .  I l) + 

I I I .  P r o f i l i d e n b r a n t a s l u t t n i n g e n Ö o m U l u n d a ,  

V a r n h e m s  s o c k e n  
D i a b a s, 

Anstående lager icke blottade . . . . . . . . . . . . . . . . . c :a  I . 5 m 
r . R a s t r i t e s s k i f f e r :  

a .  Mörkgrå till svart, tunnskivig skiffer med graptoliter (Climacograptus, 
Monograptus) och sällsynta brachiopoder samt plattryckta orto-
ceratiter . . . . . . . . . . . . o . s 
Anstående lager icke blottade . . . . . . z . 5 

b. Mörkgrå skiffer med oj ämna ytor; fossilfri r .  5 
4-281 028. S. G. U. Ser. Aa, n:r I2I, kartb!. Skövde. 
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2. D a J m a n i t e s l e d e t :  
a .  Hård, lj usgul, oj ämnt klyvbar bergart med knöliga band av flinthård, 

tät, ljus, i rött och blått stötande, oren kalksten. Den senare tar nedåt 
överhand och bildar en fast kalkbank med oregelbundna, linsformigt 
ansvällda skifferlameller. Fossil ej iakttagna . . . . . . 

b. Mörkgrå till svart skiffer, i övre delen med oj ämna ytor, i undre delen 
inneslutande tunnbladiga skikt. I övre och mellersta delen träffas 
enstaka trilobiter (Calymmene, A cidaspis, Illaenus) , brachiopoder och 
ortoceratiter, i den tunnbladiga skiffern graptoliter (ClimacograptHs) 
stundom tämligen ymnigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

c. Bank av lj usgrå, tät eller kristallinisk kalksten med skifferlameller, 
vanligen fossilfri men håller skikt med en tämligen rik fauna, huvud
sakligen brachiopoder, därj ämte crinoidstj älkleder och enstaka trilo-
biter (Dalmanites) . . . . . . . 

3 T r i n u c l e u s l e d e t :  
a .  Grå, i grönt stötande skiffer; saknar fossil 
b .  Flinthård, tät, lj us, oren kalksten med trilobiter (A mpyx, Trinucleus, 

Remopleurides) och brachiopoder (Plectambonites) . . . . . . . . 
c. Skiffer av övervägande mörkgrå färg; saknar fossil . . . . . . . 
d. Flinthård, tät, ljus, oren kalksten med sparsamma fragment av Tri-

nucleHs och I llaenHs 
c. Mörkgrå skiffer; fossilfri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
f. Flinthård , tät, ljus kalksten . . . . . . . . . . . . . . . . . 
g. Övervägande mörkgrå till svart skiffer, i övre hälften inneslutande 

tunna lager av en spräcklig skiffer
. 

(mörkgrå med smärre klotfor
miga eller maskformiga, ljusgula partier) ; synes helt sakna fossil . 

h. Omväxlan de rödbrun och grågrön skiffer; fossilfri . . . . . . 
Anstående lager icke blottade . . . . . . . . . . . . . . . . 

i. Rödbrun och grågrön, mjuk skiffer med Trinucleus, A mpyx etc. 
j. Bank av mörkgrå, tät kalksten genomdragen av tunna kalkspatådror; 

saknar fossil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

c : a  

4 · '  m 

2. I 

o . s 5 1:> 

0 .  T 5 l) 
2.6 

0 . 2 0  )' 
I .  2 0  '·f 
o. c 5 l) 

5 ·  I 
o. s 

r o . s 
r . s 
r . s >) + 

Med den sistnämnda i allt väsentligt överensstämmande profiler äro delvis 

blottade i två bäckraviner c: a z km S om Varnhems kyrka, den ena strax N 
om Ströms berg, den andra fullt 1,'2 km SV därom. 

IV. P r o f i l i v ä g s k ä r n i n g o c h r a v i n V o m D ä l d e r n a, 

2 .  5 k m N V o m S k ö v d e .  

D i a b a s .  
r .  R a s t r i t e s s k i f f e r :  

Mörkt gröngrå till svart, hård skiffer med Climacograptus och M ono-
graptus (uppträdande även omedelbart under diabasen) . c : a  2 m 
Anstående lager icke blottade 7 2. D a l m a n i t e s l e d e t : 

a. Mörkgrå , vid vittring lj usfärgad, hård, oj ämnt klyvbar skiffer med 
linser och skikt av flinthård, tät, lj usgrå, oren kalksten; synes sakna 
fossil 2 
Anstående lager icke blottade + 

b. Hård, tämligen grov, knottrig, svart och l j usgrå (spräcklig) skiffer med 
tunna skikt av enbart lj usgrå, något sandiga skikt; saknar fossil o . 7 

c. Tämligen hård, oj ämnt klyvbar, svart skiffer; saknar fossil 2 . •  

d .  Bank av lj usgrå, något sandi.g , kristallinisk eller tät kalksten med skif-
ferlameller; fossil icke iakttagna o.  8 

3. T r i n u c l e u s l e d e t : 
a. Tämligen hård, mörkgrå till svart skiffer, i övre delen inneslutande 

spräckliga lager; fossil icke iakttagna . c : a  5 
Anstående lager icke blottade 6 .  s 

b. Tämligen mjuk, övervägande rödbrun skiffer, i undre delen inne
slutande grönfärgade lager och konkretionära bildningar; innehåller 
trilobiter ( Trinucleus, A mpyx) och brachiopoder (Plectambonites) 8 . s  '' + 

På åtskilliga andra ställen inom kartbladsomradet, såsom i J ättedalen strax 
Ö om Öglunda kyrka och S därom, i de branta sluttumgama på landsvägens 
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södra sida S om St. och L. Kullen Ö om Varnhems kyrka och OVdnför Skul
torps j ärnvägsstation , äro delar av ifrågavarande lagerserie sträckvis blottade, 
men mera sammanhängande profiler kunna där erhållas först efter grävning. 

Trinucleusskiffern torde taga sin börj an med en mj uk, tunnskivig , svart 
skiffer, som LINNARssoN blvttat genom grävning ett par meter nedanför 
kalk::tensbankm (lag 3 j) i den ovannämnda profilen Ö om Ulunda och som 
säges innehålla en Discina (varmtd torde avses en Orbiculo idea? )  i stor mängd .  
Den visar i såväl petrografiskt som paleontologiskt hänseende stor likhet mtd 
en skiffer på Kinnekulle , som där närmast övel lagrar chasmopskalken och 
räknas som trinucleusskifferns bottenlag. 

O. Bobeck fot.  r8gg.  

Fig. 34· Trinuc!eusskitfems 3,5 m mäktiga kalkbank vid > Offerkällan > , Jättedalen, Öglunda s:n. 

Närmast över den svarta skiffern torde följ a en grön färgad, stundom spräcklig, 
tj ockskivig, tämligen mj uk skiffer, som ligger i dagen omedelbart under 
kalkstensba11ken vid Offerkällan i Jättedalen och har blivit blottad genom 
grävning dels i profil en vid Öglunda grotta, dels S om Ströms berg. Vid Öglunda 
grotta har den blivit närmare granskad och befunnits innehålla en rik fauna 
med ostracoder och trilobiter i övervägande mängd. Följ ande arter hava 
där träffats: 

Trilobiter: Phacops recurvus LINRS. 

A cidaspis dalecarlica TöRNQ. 

D indymenB sp. 

Remopleurides cfr radians BARR. 

Calymmene trinucleina LINRS. 

Phillipsinella parabola (BARR.)  
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Trinucleus se!icomis (H1s . }  (fig. 3 5 ) .  Ostracoder: Primitia strangulata (SALT.) m.  il .  

A mpyx portlocki BARR. Ortoceratit : Orthoceras ( ' ) sp. (ett plattryckt 

Dianide euglypta (ANG. )  

A gnostus trinod1<s SA L T .  

ex.)  

Brachiopoder : Orbicu loidea ( ? ) s p. ,  Plectambonites 
sp. m. fl .  

Graptoliter: Obestämbara fragnwn t . 

Denna skiffer har sin direkta motsvarighet på Kinnekulle i en petrografiskt 
och paleontologiskt likartad skiffer närmast under kalkstensbanken. 

Den över den gröna skiffern följ ande kalkstensbanken (fig . 34) är uppdelad 
i tunna, vanligen 2--3 cm tj ocka skikt med knöliga ytor. Bergarten är mörk
grå, spröd, tät och genomdragen av talrika sprickfyllnader av lj usare kalkspat . 

b 

a 
Fig.  35 · Trintteletts seticomis (His . ) .  Huvudskölden, a uppifrån, b framifrån. Tre gånger 

naturliga storleken . Efter J. G. ANDERSSON.  

Ett prov av kalkstenen från Offerkällan visar följ ande kemiska sammansätt
mng: 

Olöst i 0 .9-procentig saltsyra (lerslam, kiselsyra, bitumen m. m.)  . 
Kolsyra . . . . . .  . 
Kolsyrad kalk (beräknad av kolsyrehalten) . . . . 

Kalkstensb;:mken går i dagen vid Offerkällan och i de branta sluttningarna 
S därom, i bäcken utmed landsvägen z .  s km Ö om Varnhems kyrka, 
Ö om Ulunda ,  där den vid foten av den övre och brantaste delen av slutt
ningen liksom fallet år nedanför Öglunda grotta giver upphov till en smal 
terrass, samt S om Strömsberg. Den har vidsträckt utbredning och uppträder 
med liknande petrografisk utbildning vid motsvarande nivå i trinucleus

skiffems lägre del även på Kinnekulle samt på Alleberg . Mäktigheten är 
vid Offerkällan ej mindre än 3· 5 m men avtager söder ut. Fossil ha ingen
städes träffats däri . 
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Över kalk5tensbanken komma till e n  börj an rödbruna och grönfärgade, mju
ka skiffrar. Vid denna nivå såväl som högre upp i skifferserien träffas någon 
gång konkretionsartade bildningar, de på högre nivå lätt sönderfallande och 
utan nämnvärd halt av kolsyrad kalk . Från denna skiffer Ö och SO om Ulunda, 
där den särskilt på sistnämnda ställe numera är miHdre väl blottad, anför 
L INNARSSON följ ande fossi l :  

Dianide euglypta (ANG.)  

A gnastus trinadus SALT. 
Trilobiter: Cybele verrucosa (DALM.) 

Trimtcleus wahlenbergi RouAULT. 
A mpyx partlacki BARR.  Brachiopoder: L eptaena spp . 

Samma fauna har ock träffats i den rödbruna och gröna skiffern (lag 3 b) 
vid basen av profilen V om Dälderna. 

Nu nämnda fossilförande skiffer täckes närmast av växellagrande, rödbruna, 
grågröna och mör k grå till svarta, något hårdare skiffrar, som högre u p p snart an
ta nästan uteslutande sistnämnda färg men även kunna innehålla skikt med 
spräcklig skiffer. Däri uppträder ett eller annat tunt kalkstenslager (j ämför 
profilerna vid Öglunda och Ö om Ulunda) . Bergarten i dessa är en tät, flinthård, 
oren , inhomogen kalksten. Ett prov från Öglunda grotta (lag 3 b i profilen 
å sid. 49) visar enligt analys av A. BYGDEN och G. LARSSO N följ ande samman
sättning: 

Olöst i zo-procentig saltsyra . . . . . . . 

Kolsyrad kalk, beräknad av kolsyrehalten 

Den i syra olösta återstoden innehöll :  

Kiselsyra . . 

:Manganoxidul. . . . . . . 

47- 5 >) 

6 I . 6  % 

Bergartens relativt stora manganhalt är anmärkningsvärd. 
Från hela denna skiktserie, som omfattar fullt hälften av hela trinuclens

skiffern på Billingen, ha hittills inga fossil varit kända och dess geologiska 
ålder har därför ej varit fullt säker. En i ett tunt kalkstensskikt (lag 3 b) i 
skifferns översta del Ö om Ulunda nyligen funnen fauna visar otvetydigt dess 
samhörighet med den egentliga trinucleusskiffern . De ifrågavarande formerna, 
Ampyx portlocki BARR. ( = A .  fetraganus g igas LINRS . )  (fig . 36), Trinucleus lati

limbus LIN R S . ,  Remoplwrides dorsospinifcr PoRTL. och Plectambonites sp. ,  
äro nämligen, vad d e  tre förstnämnda beträffar, arter som framför andra 
karakterisera trinuclensskifferns yngsta del i östra Falbygden (Kongslena) . 

Utom på förut nämnda lokaler äro trinucleusskifferns övre, rödbruna, grå

gröna och mörkfärgade eller svarta, fossilfria skiffrar blottade på flera ställen, 
t .  ex. S om L. Kullen , ovanför Skultorps j ärnvägsstation, på Borgundabergets 
norra och södra sluttningar samt, ehuru i mindre grad, på södra sidan av 
Brunnhems berget. 

Över den svarta trinucleusskiffern följ er i Falbygden en spräcklig skiffer, 
s t a u r o c e p h a l u s s k i f f e r eller zonen med Staurocephalus clavifruns 
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ANG . ,  innehållande en fauna med element 
från såv'il trinucleusskiffern som dalma
nitesskiffern . Att denna skiffer finnes även 
inom detta kartbladsområde visas därav. att 
LINNARSSON iakttagit block av nämnda 
bergart med Pseudosphaerexochus laticeps 

(LINRS . )  och Trinucleus wahlenbergi Rou
AULT (?) på Borgundabergets norra slutt
ning. På Billingens västra sida har den där
emot icke iakttagits och torde där helt sak
nas att döma av de nyss nämnda fossilfyn
den i trinucleusskifferns yngsta del strax 
under den kalkstensbank, som bildar dal
manitesetagens bottenlag. Huruvida den 
saknas även på Billingens östra sida N om 
Skövde är ännu ovisst men synes med en 
viss grad av sannolikhet kunna antagas vara 
fallet. 

Staurocephalusskiffern innehåller som 
nämnt en blandad fauna; några av dess 
former äro utmärkande för trinucleusskif
fern, andra för dalmanitesskiffern . Aldre 
paleontologer, såsom ANGELIN och LIN
NARSSON, förde den till den senare av
delningen, men under senare tid har den 
vanligen betraktats som trinucleusskifferns 
yngsta del.' 

Trinucleusskiffern har på Billingen (Ulun
da, Öglunda) en mäktighet av c :a  30 m. 
Ungefär samma maktighet har avdelningen 
även på Kinnekulle. Där finnes icke någon 
direkt motsvarighet till Billingens övre, 
svartfärgade trinucleusskiffer och förmod
ligen är ej heller staurocephalusskiffern ut

Fig. 36 . . 1mpyx po,·t!ocki BARR. ( = A.  bildad på Kinnekulle.  
tetragonus g igas Lnms) . Naturlig stor-

lek. Efter LINNARSSON. 

Silur. 

Dalmani tesskiffer och -kalk (Brachiopodskiffer) . 2 

I de å sid. 49--50 anförda profilerna från Öglunda, Ulunda och NV om Sköv
de överlagras den till trinucleusskiffern räknade svarta och spräckliga skiffern 

1 Jämför G. T.  TROEDSSON, Bidrag till kännedomen om Västergötlands yngsta ordovicium. Lunds 
Univ:s årsskrift, N.  F., Avd. 2 , Bd r7 ,  N:o 3, r g2 r .  

2 D enna avdelning inom Västergötlands kambro-siluriska lagerserie, som först blivit närmare 
beskriven av LIN NARSSON år r 86g (Om Västergötlands cambriska och siluriska aflagringar, K.  Vet.-
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direkt av en kalkstensbank, bestående av en ljusgrå, kristallinisk till tät, stund
om något sandig kalksten med tunna, oregelbundna, ej sällan linsformiga 
skifferskikt, vilka förläna bergarten pa vittrad yta ett särdeles karakteristiskt 
utseende . Vid Ulunda och Strömsberg innehåller kalkstenen fossil, framför 
allt brachiopoder, vilka kunna uppträda så ymnigt, att de utgöra en väsentlig 
del av bergarten, exempelvis i ravinen S om Strömsberg . Brachiopoderna 
äro åtminstone i huvudsak samma former, som träffas i dalmanitesskiffern 
på Kinnekulle och Falbygden tillhörande släktena Strophomena, JY[eristella, 
A trypa m. fl. Vidare förekomma trilobiter, Dalmanites mucronatus (BRONGN . ) 

(fig. 37) , vilken S om Strömsberg är ganska all
män, och Trinucleus sp. (enligt LINNAR SSON) , samt 
H y o lithus s p. och stamdelar a v crinoideer . Koraller, 
som, vad individantalet beträffar, förekomna ym
nigt i Falbygdens dalmanitesskiffer och där t .  o .  
m. kunna uppbygga verkliga bankar ( Alleberg) , 
saknas icke helt men äro mycket sällsynta på 
Billingen . 

Kalkstensbanken har vid Ulunda en mäktighet 
av r. 7 m, den största iakttagna, och avtar i tjock
lek såväl söder ut som norr ut härifrån; SV om 
Strömsberg är den knappt r m, vid Öglunda 
grotta o. 6 m. Sannolikt samma bank finnes ock 
i profilen NV om Skövde, där den är o . 8 m. Den 
synes alltså hava avsevärd regi'onal utbredning . 

På Billingens västra sida överlagras kalkstens
banken av en grå skiffer, av L INNAR SSON kallad Fig. � 7 ·. , Dalm�t;ites •:mc�on�tus 

. . . . . (BRONGN . ). - N agot formtnskad . 
a c 1 d a s p 1 s s k 1 f f e r, 1 lägsta delen tunnskivig _ Efter A='IGELIN. 

och mörkgrå till svart, däröver tjockskivig och 
merendels av relativt ljusare färg. Den förra innehåller Climacograptus av 
gruppen C. scalaris (H rs.) (fig. 39) , från den senare är en något artrikare 
fauna känd. Vid Ulunda ha följ ande arter funnits: 

Trilobiter: Calymmene aff. tuberettlata (BRUNN.)  

A cidaspis cmtrina (DALM.)  

A cidaspis s p. 

Illaenus sp.  

Cirripeder: Lepidocol�!!s sp. 

Ortoceratiter: Orthoceras sp. 

Gastropoder: Otydliga stenkärnor. 

Brachiopoder: Plectambonites sp. 

A trypa sp. 

Samma skiffer med flera eller färre av nämnda fossil, av vilka Calymmene 

synes vara den allmännaste arten, är utom i profilerna vid Strömsberg och 

Akad. Hand!. , Bd 8) , erhöll därvid på grund av sin rika brachiopodfauna namnet »brachiopod
skiffer», vilket sedermera vunnit användning i litteraturen, om ock av olika författare med något 
varierande omfattning. Senare har, som det synes på goda grunder, föreslagits att utbyta detta 
namn mot »dalmanitesskiffen> (eller - på grund av den avsevärda växling i bergartsbeskaffenhet, 
som utmärker denna avdelning i Västergötland - »dalmanitesled•) efter det för avdelningen ut
märkande trilobitsläktet Dalmanites. (G. TRO E DSSON, anf . arb . ) .  
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Öglunda grotta även blottad S om St. Kullen, där den i övre delen är grönak
tigt grå med tättliggande, ljusa prickar . I profilen NV om Skövde torde den ha 
sin motsvarighet i lag z b och c, vari emellertid inga fossil blivit funna. Mäk
tigheten är vid Varnhem fullt z m, vid Öglunda 3 m, vid Toran mer än z . S 
m och uppgår NV om Skövde till minst sistnämnda siffra. 

Över acidaspisskiffern följ er en k a l k f ö r a n d e s k i f f e r b e r g a r t 
av stor hårdhet och särskilt i vittrat tillstånd av ljus färg, vari förhållandet 
mellan kalksten och skiffer varierar. Än förekommer kalkstenen som små linser 
eller tunna utkilande lager i skiffern, än tar kalkstenen överhand bildande ban
kar med oregelbundna, tunna skiffer band. Kalkstenen håller en avsevärd mängd 
kiselsyra, är flintartad, tät eller stundom finkristallinisk, till färgen vanligen 
lj usgrå. Ett prov av relativt ren kalksten från detta lager (z a i profilen Ö om 
Ulunda, sid. so) har visat sig innehålla JO. l % kolsyrad kalk, beräknad av 
kolsyrehalten, och z8 .  5 % i zo-procentig saltsyra olösliga ämnen (G.  LARs

soN) . 
Denna kalk-skifferzon synes uppträda konstant på Billingen. Utom i de å 

sid. 49-50 anförda profilerna är den blottad i ravinerna vid Strömsberg och SV 
därom samt S om St.  Kullen. Mäktigheten synes även vara tämligen konstant 
4 a 5 m. - Till samma del av dalmani tesetagen hör förmodligen även en skiffer, 
som går i dagen på en punkt på Borgundabergets norra sluttning ett kort 
stycke nedanför diabasbranten. Den är gråvit och kalkhaltig och innehåller 
stamdelar av crinoideer. - Med sistnämnda undantag ha fossil ingenstädes 
träffats i kalk-skifferzonen, varför dess geologiska ålder ej är fullt klar. Det 
synes likväl rimligt att föra den till dalmani tesledet med hänsyn till den varie
rande petrografiska utbildning, som utmärker denna etage i j ämförelse med 
rastritesskiffern. Med den omfattning , som sålunda gives åt dalmanitesetagen, 
har den på Billingens västra sida en mäktighet av c :a  8 m, NV om Skövde 
sannolikt bortåt ro m, d. v .  s .  något mera än på Kinnekulle. 

Dalmanitesskiffern är den avdelning inom Västergötlands kambro-siluriska 
lagerserie, som visar t .  o. m. inom korta avstånd den största variationen be
träffande bergartsbeskaffenhet och faunans karaktärer. Så har exempelvis 
acidaspisskiffern och den däröver följ ande kalkstens-skifferhorizonten, vilka 
på Billingen utgöra den största delen av etagen, ingen direkt motsvarighet 
i södra Falbygden och ej heller på Kinnekulle. Denna variation i förening med 
på sina ställen uppträdande sandhaltiga avlagringar, stundom visande diskor
dant skiktning, antyda, att vid övergången mellan de ordoviciska och siluriska 
perioderna och under första skedet av den senare avsevärda nivåförändringar 
i denna trakt · ägt rum. 

I det föregående har framhållits, hurusom i dalmanitesskiffern och -kalken 
brachiopoder, i Falbygden därj ämte koraller, utgöra den övervägande djur
gruppen. Däri visar dalmanitesledet större likhet med den siluriska lager
seriens kalkstensfacies än med den ordoviciska av samma facies, vari trilo
biter, cephalopoder och cystideer äro dominerande beträffande såväl arter 
som individer. Somliga forskare ha därför, som det synes på goda grunder, 



BERGGRUNDEN. 5 7  

betraktat dalmanitesledet såsom silurens äldsta del, under det att åter andra 

räknat etagen till ordovicium. 

Rastrites- och Retiolitesskiffer (Övre g raptolitskiffer). 

Den kalkstensförande skifferhorisont, vilken betraktas som dalmanites

skifferns yngsta del på Billingen, är skarpt avgränsad mot närmast över

liggande lager. Detta utgöres av en svart eller mörkgrå, i övre delen ej sällan 

grönfärgad, merendels tunnkluven lerskiffer. Fossil förekomma i regel spar
samt , men i vissa skikt, exempelvis i profilerna Ö om Ulunda och vid Ströms

berg, äro de talrika. Förutom någon enstaka brachiopod träffas nästan ute

slutande graptoliter, vilka äro föga väl bibehållna, vanligtvis utplattade till 

Ericsons eftertr. fot. 
Fig. 38 .  Kontakt mellan diabas oclz rastritesskitfer, där vägen mellan Käpplunda och St. Ås

botorp skär diabasbranten . Kontaktytan utmärkes av pilar. 

en tunn, otydlig hinna eller avtryck, och, om de någon gång blivit bevarade i 

svavelkis i relief, har svavelkisen blivit förstörd genom vittring, då av fossilet 

endast återstår ett hålrum, delvis fyllt med en lös, rostig massa av j ärnoxidhyd

rat. Faunan har ännu icke blivit närmare granskad och beskriven . Former 

tillhörande släktena Climacograptus och Monograptus äro oj ämförligen över

vägande, och i skifferlagrets lägre del synes det förstnämnda släktet vara 

dominerande. 

Denna skifferserie, sedan gammalt kallad ö v r e g r a p t o l i t s k i f f e r, 

delas i två paleontologiskt skilda avdelningar, en undre, r a s t r i t e s s k i f

f e r, och en övre, r e t i o l i t e s s k i f f e r ,  vilka erhållit sina namn av för 
dem karakteristiska graptolitsläkten. På Billingen torde i allmänhet endast 

rastritesskiffern vara tillfinnandes och sålunda utgöra diabasens närmaste 
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underlag. Detta är bevisligen fallet vid vägskärningen SO om St. Asbotorp , 
där 2 a 3 cm under diabasen träffats Climacograptus sp. och Monograptus spp. , 

bland dem en av typen M. lobiferus (M'CoY) . Även om artbestämningen av 
de här funna fossilen på grund av deras föga tillfredsställande bevaringssätt 
måhända ej kan bliva fullt säker, visar dock närvaron av representanter för 
förstnämnda släkte otvetydigt, att rastritesskiffer föreligger. Något nord
ligare, NO om L. Asbotorp, där kontakten mellan diabas och skiffer ävenledes 
är blottad, har åldern av den seilare ej med säkerhet kunnat fastställas, men 

Fig. 39· C!imacograptw 
scalaris (L.) TöRNQ.  -

Tre gånger den n atur-
liga storleken. - Efter 

TULLBER G. 

b 

d 

Fig. 40. Monograptus priodon 
(BRON:-.!) BARR. - a-b, natur
lig storl ek ; c-d, fyra g3.nger 
förstorade .  - Efter LINNARS-

SON.  

Fig .  4 1 .  Retiolites geinilzia
nus BARR. -- Tre glinger 
rlen naturliga storleken . -

Efter TULLBERG. 

petrografiskt visar deu fullständig likhet med d.�n översta skiffern på det förra 
stället. I profilerna vid Öglunda, Ö om l.Jlunda och vid Strömsberg är sj älva 
konta.kten mellan diabas och skiffer ej blottad och de översta skifferskikten 
sålunda ej tillgängliga, men ej heller där torde retiolitesskiffer vara att finna .  

Retiolitesskiffer är  funnen endast på ett ställe inom kartbladsornrådet, 
nämligen vid Toran NO om Öglunda, hitti lls också den enda fyndorten för 
retiolitesskiffer inom Billingen och Falbygden. I den branta sluttningen OSO 

om Toran är kontakten mellan diabas och skiffer blottad, och den senare träffas 
genomskuren intill ett dj up av c :a  2 0 m under kontakten. I den översta delen 

av skiffern, som är grågrön och hård , ha iakttagits enstaka exemplar av Mona-
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graptus priodon (BRONN) (fi.g . 40) , .i\!I. spiralis (GEIN . )  och Retiolites (Gladiograp
tus) gdnitzianus BARR.  (fig. 4I) . De två sistnämnda, som äro utmärkande 
för retiolitesskiffern, ha ej iakttagits på lägre nivå än c : a  I m under kontakten, 
den förstnämnda, som uppträder även i rastritesskifferns allra översta del , 
syneo; gå I a 2 Ill djupare. 

Retioli tesskiffern övergår i rastritesskiffern utan markerad gräns; i varje 
fall har någon sådan icke kunnat fastställas på vare sig petrografiska grunder 
eller med ledning av de fåtaliga fossilfynden . Så mycket är dock visst, att 
större delen av den här blottade skifferserien tillhör ra.stritesskiffern, och san
nolikt torde endast omkring z m tillhöra retiolitesskiffern. Då hela den övre 
graptolitskiffern på detta ställe har en mäktighet av I3 .  7 m, skulle alltså 
rastritesskiffern vara högst I2  m. Till j ämförelse må meddelas, att den övre 
graptolitskiffern på Kinnekulle har en total mäktighet av ungefär 56 m, 
varav omkring zo m, eller måhända något mera, til l hör rastritesskiffern. 

Av de fåtaliga punkter inom kartbladsområdet, där kontakten mellan dia
basen och dess underlag kunnat iakttagas , synes framgå, att diabastäcket med 
nyssnämnda undantag vilar på rastritesskiffer. Det är möjligt, att på sina 
ställen underlaget kan utgöras av äldre lager än rastritesskiffern, varom dock 
intet med visshet kan sägas, alldenstund kontakten ingenstädes kunnat i aktta
gas inom södra hälften av kartbladsområdet, där ej heller rastri tesskiffern träf
fats blottad, möjligen med undantag av kvarnrännan vid Herrekvarn S om 
Simsj ön och Borgundabergets nordände. I varj e fall skär kontakten snett över 
skiktplanet på Billingen liksom på Halle- och Hunne berg, även om på sistnämn
da berg avvikelserna mellan kontakten och skiktplanet förekomma tätare och 
äro såväl i stora drag som i detalj långt mera påtagliga.  Såsom ett exempel på 
att kontakten kan även i smått förlöpa oj ämnt också på Billingen må anföras, 
att i ravinen vid Strömsberg den lägsta blottade diabashällen iakttagits ligga 
fullt 2 m lägre än den högsta fast anstående skiffern fullt ett tiotal m därifrån . 1  

De kambro-siluriska bergarternas praktiska användning. 

Kambrisk sandsten . 

Den underkambriska sandstenen bildar inom föreliggande kartbladsområde 
oftast allt för tunna bankar för att vara användbar som byggnadssten. Vid 
Bossgården finnes dock i den lägre delen av den där blottade lingdidsaml
stcnen ända till I m tj ocka bankar, och SV om Hulegården nå de en tjocklek 
av c: a o. 4 m. Vid sistnämnda ställe har ännu under senare tid funnits ett 
litet sandstensbrott, där b�rgarten huggits till trappsten. Från denna trakt 
lär något sandsten tagits vid restaureringen av Skara domkyrka på I8go-talet . 

Sandstenen låter med lätthet klyva sig till stora kvadertorrniga block och 
lämpar sig väl som byggnadssten. En svår olägenhet vidlåder den emellertid 

1 Det ligger nära till hands att antaga, att ifrågavarande höjdskillnad skulle kunna vara beroende 
på en mindre förkastning, längs vilken bäcken skurit sig ner, men de i ravinens sidor blottade 
lagren synas icke tala för, att en förkastning här skulle stryka fram. 
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däri, att den ofta innehåller svavelkis i form av gnistor och små klumpar, som 

vid vittring övergår till j ärnoxidhydrat och därmed giver upphov till fula 

rostfläckar . 

Alunskiffer och ortocerkalk. 

Kalkbränning. På grund av den avsevärda mängd kolväteföreningar (bitu 

men och huminsubstans) , varmed alunskiffern är impregnerad, utgör den ett 
för kalkbränning användbart, mycket billigt bränsle . För detta ändamål har 

man förstått att använda alunskiffer allt sedan slutet av IJOo-talet.  Kalksten 

erhålles dels av den i alunskiffern inbäddade orstenen, dels av den överliggande 

ortocerkalken. 

Kalkstenen brännes i s .  k .  fältugnar, öppna ugnar, uppförda av på varandra 

lagda alunskifferblock utan mellanlägg av murbruk. Dessa g1vas numera sådan 
storlek, att en ugn vid varj e bränning lämnar z.ooo a 2,500 hl osläckt kalk. I 
ugneu inläggas omväxlande varv av alunskiffer och kalksten i ungefär lika 

mängd eller något mera ski ffer än kalksten, den förra sönderslagen till små 

bitar, den senare i styckeu av lämplig storlek. Översta kalkstensvarvet täckes 
av bränd alunskiffer, s .  k .  rödfyr. Ugnen tändes med tillhj älp av ved vid 

botten av ugnens mynning, och härifrån sprider sig elden inåt och uppåt genom 

kalkstensvarven. Sj älva bränningen av en ugn av nämnda dimensioner tar en 

tid av bortåt två veckor. 

Följ ande kalkbruk finnas inom föreliggande kartbladsområde. 

På B i l l i n g e n s  ö s t r a  s i d a :  
Mölltorps kalkbruk ,  3/4 mil N o m  Skövde. 
Käpplunda kalkbruk, 2 km NV om Skövde. 
A.-B. Gullhögens Bruk, I km VSV om Skövde. 
Skövde Mek. stenhuggeri och Kalkbruks A.·  B., vid Karlsro, strax S om det sistnämnda. 
Skultorps kalkbruk (det n ordligaste) . 
Lillegårdens kalkbruk, Skultorp, (det mellersta). 
Skultorps nya kalkbruk (det sydligaste) . 

P å  B i l l i n g e n s  v ä s t r a  s i d a, alla belägna S om Varahems kyrka : 
Ulunda kalkbruk. 
MeJlomgård ens kalklJiuk.  
Rökstorps kalkbruk. 
Bjällums kalkbruk. 
Bj ällums nya kalkbruk. 

Vidare brännes kalk periodvis och i ringa mängd, huvudsakligen för gårdens 

eget behov, vid St. Lycke N om Bj älium. Smärre, sedan längre eller kortare 

tid tillbaka uedlagda kalkbruk ha funnits i trakten mellan Bjällum och Broddc

torp. 
Produktionen av osläckt kalk vid ovan uppräknade bruk under senare år 

framgår av efterfölj ande tabell. 
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Tillverkningsmängder i hektoliter av osläckt kalk vid kalkbruken inom kartbladtt Skövde &ren 
I92I-I925, enligt uppgifter er!t&llna jr&n resp. kalkbmk. 

1 92 1  1 922 1 923 1 924 1 925 

Mölltorps kalkbruk ' 
Käpplanda kalkbruk 5 1  493 59 Szo SS S3 1 42 0 1 4  3S <;}62 

Gullhögens bruk 66 0?0 ss 020 1 1 1 647 1 29 700 1 1 5  S 3 5  

Skövde Mek. Stenhuggeri & Kalk-
73 S72 6S 6so 62 5 S6 56 434 bruks A.-B. 73 7 1 9  

Skultorps nya kalkbruk 4 500 !S 000 1 7 000 1 7 000 1 7 000 

Lillegårdens kalkbruk, Skultorp . 1 2  000 1 5  000 ! 6 000 ! 6 000 

Skultorps (Regumatorps) kalkbruk ' 
Ulunda kalkbruk 27 2 1 3  1 7  033 24 SS6 13 99S 1 5  S2S 

Mellomgårdens kalkbruk . ! S  320 !S 900 19 2 50 19 3 30 !6 1 20 

Rökstorps kalkbruk ' 
Bj ällums kalkbruk I I S42 1 0 2 1 0 s 9S6 10 J6S 1 0 646 

Bj ällums  nya kalkbruk 69 5oo S I  500 S3 000 92 000 44 000 

För bränning av kalksten är endast olenidskiffern och paradoxidesskifferns 
högsta del (zonen med A gnastus laevigatus) användbar. Större delen av para
doxidesskiffern, eller den del av lagret som l igger under tessini -forchhammeri
banken (j ämför sid. 33) , är på grund av l ägre bitumenhalt icke tj änlig för 
detta ändamål. Den förstnämnda delen av alunskifferlagret har ett värme
värde varierande mellan I , zoo och fullt z, ooo v. e. och torde i den lagerserie, 
som brytes, i medeltal uppgå till I , SOO a I ,8oo v. e .  Paradoxidesskiffern åter , 
dess högsta zon undantagen, har ett värmevärde av endast 350 till goo v. e.  

lcke hela den användbara delen av alunski ffern brytes. Vid kalkbruken 
på Billingen går man ej dj upare än 6 a 8 m  räknat från alunskifferlagrets övre 
yta. d. v. s .  till bottneri av Peltura-lagren .  

>>Bassrotem, d. v.  s .  den på  fosforit och glaukonit rika ceratopygekalken, 
medtages i regel icke vid bränningen. Till kalk avsedd för murbruk är den 
olämplig, enär den därav erhållna släckta kalken är förorenad av de talrika 
glaukonitkornen och fosforitknölarna. Däremot torde det vara misshushåll
ning att rata nämnda lager vid bränning av g ö d n i n g  s k a l k. Fosforiten inne
håller omkring 30 % fosforsyra (j ämför sid. 40) , glaukoniten c : a  ro % kali , 
och även om dessa ur j ordbrukssynpunkt värdefulla ämnen här förekomrna 
i mycket svårlöslig . för växterna icke direkt assimilerbar form, torde de dock, 
inblandade i myllan, uudergå en långsam kemisk omvandlingsprocess, tack 
vare vilken de överföras i en sådan form och därför småningom komma växt
ligheten till godo . 

A lunskiffer som bränsle vid eldning av ångmaskiner. För ett par tiotal år 
sedan använde man vid Ulur1da under en kortare tid alunskiffer till eldning 
av en ångmaskin för drivande av en kvarn. De härmed förenade olägenheterna, 

1 Uppgifter icke erhållna. 
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huvudsakligen den stora askhalten uppgående till JO a So procent och skifferns 
benägenhet att vid bränningen sintra, gj orde Cl.tt man, trots bränslets pris
billighet, snart upphörde därmed. 

Skiffem forbrännes vida ofullständigare vid eldning på rost än i fältugn . 
Efter bränningen är ski ffern röd (>>rödfyn) , och denna färg ha skifferbitarna 
från fältugnen vanligen alltigenom. Den på rost eldade skiffern åter har en 

svart kärna av oförbränd skiffer, vilken t. o. m. är tillräcklig för att använda 
samma skiffer för andra gången som bränsle i fältugn, vilket man också gj ort 
vid Ulunda. I detta fall måste skiffervarven givas dubbelt så stor tj ocklf·k 

som då obränd sk iffer brukas. 

A luntillverlming. För längre tid tillbaka användes alunskiffer för tillverk
ning av alun. Metoden grundades på skifferns h al t  av svavelkis, aluminium
och kaliumsilikater. Skiffern rostades, varvid kisens svavel med luftens syre 
bildade svavelsyra, som överförde silikaterna i sulfater. Den rostade skiffern 
utlakades med varmt vatten , varvid sulfaterna utlöstes, och luten indunstades, 
da alun (kalium-aluminiumsulfat) utkristalliserade. Sedan man funnit nya, 
billigare metoder att framställa alun ur annat råmaterial och den äldre metoden 
följ aktligen ej längre visade sig ekonomiskt lönande, nedlades våra alunbruk, 
de flesta vid mitten av r8oo-talet. 

På Bill ingen ha funnits två alunbruk, det ena vid Mölltorp 3/4 mil N om 

Sk"övdt', det andra vid Karlsfors ]Jä bergets västra sida inom kartbladet Lugnås. 
Möntorps alunbruk nedlades 1836\ Karlsfors alunbruk r8s6 . 2  Vidsträckta 
rödfyrshögar vittna om elen v id  nämnda bruk en gång bedrivria verksamheten. 

Ccmenthllverlming. A . - B .  Gullhögens Bruk har strax VSV om Skövde uppfört 
en fabrik efter schaktugnssystem för tillverkning av cement .  H.åmaterialet 
utgöres av ortocerkalk (hela den i brottet brutna lagerserien av >>vitkalb, grå 
kalk och rödsten) och bränd ::J.lnnskiffer (c: a ro %) . Vid fabriken, som blev 
färdig hösten 1924,  producerades år 1925 92 ,000 ton cement med ett produk
tionsvärde av r ,ooo , rso kr. 

Tillverkning av >>gasbetong•> .  Ar 1924 börj ade Skövde Mek. stenhuggeri och 
Kalkbruk att tillverka >>gasbetong•> ,  ett nyligen uppfunnet byggnadsmaterial. 
De där brukade råmaterialierna äro finmalen alunskifferaska, bränd kalk och 
cement, vilka blandas med vatten och aluminiumpulver till en massa av deg
liknande konsistens. I följ d av kemisk reaktion mellan aluminium, kalk och 
vatten bildas vätgas, som kommer massan att >>j äsa>> . Denna skäres i stycken 
av önskad form och storlek, vilka snart hårdna, varefter materialet , ett slags 
cementtegel, är färdigt att användas. 

Gasbetongen är i hög grad porös, med en porositet av c: a 72 %, och en volym
vikt av omkring o. 7 kgjdm3, vadan den flyter på vatten. Trots den stora 

1 En!. Bergs Collegii Und. Ber. för år r 8 36 .  
2 Enligt K .  Maj t : s  Befallningshavandes femårsber. r 8 5 6-r 86o. 
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porositeten har den en tryckhållfasthet av c:a 30 kgjcm2, vilket är tillräckligt 
för att bruka den även till bärande väggar i bostadshus av intill 3 vån. höj d. 
Då den vidare är i hög grad värmeisolerande, lj uddämpande, frostbeständig, 
eldsäker och ej fuktar, synes den ha stora förutsättningar för att vinna vid
sträckt användning som byggnadsmaterial. Bland större byggnader med 
skelettkonstruktion, däri väggarna utförts av gasbetong, kan nämnas Södra 
kungstornet i Stockholm . 

Totalomsättningen vid Skövde-fabriken uppgick 1925 till 2g, 8o8 kr. och be
räknades hösten rg26 att för nämnda år icke komma att understiga Jo,ooo kr. 

stenindustri. För stenindustriellt ändamål användes endast en del av orto
cerkalkens lägre lager, witkalken», den närmast högre liggande grå kalkstenen 
och delvis den däröver följ ande röda. Största delen av ortocerkalken torde 
på grund av allt för lös och märglig beskaffenhet vara för detta ändamål odug
lig eller mindre lämplig . Nedan meddelas profiler genom ortocerkalklagren 

två stenbrott. 

Profil genom ortocerkalken i Käpplunda stenbrott 

d. > Rödsten > (användes ej ) . . . . . . . . .  . c:a 1 .  5 m 

c. > Blåsten > eller • blåkalk> (användes till huggning) . 1 .5� 1 . 8  » 
b. Ljus, grå kalksten (användes till huggning) . . . . c:a 3.0 > 

a. Mörkfläckig ( > svart > )  kalksten (am:ändes till huggning) » 0.6 > 

Profil genom ortocerkalken i Skultorps norra kalkbrott 

f. > Rödsten > . . . . . . . . . . . 

e. Mörk s. k. > gråsten » . . . . . . 
d. > Blåsten • (användes till huggning) 
c. > Skrotberg> . . . . . . . . . . 
b. > Vitsten > (användes till huggning) 
a.  > Basse,  . . 

c :a 1 .5 m 

1 -5 > 

I .  5 > 

I .  5 » 
> )�6 ' 

Kalkstenen låter sig brytas utan svårighet. Skikten lossna lätt efter de 
märgliga skiktfogarna, och brytningen underlättas även av lodräta förklyft
ningssprickor, som genomsätta skiktserien . Skikten uppnå sällan mer än r o  cm 
i tj ocklek men kunna erhållas i stycken av avsevärd längd och bredd. En
staka skikt nå en tj ocklek av 12 a 15  cm och någon gång kunna två skikt 
växa samman till en bank med en tj ocklek av intill 24 cm. 

Huggning av kalksten torde ha bedrivits i denna trakt redan mycket långt 
tillbaka i tiden och bedrives alltj ämt i samband med kalkbränning på flera 
ställen, numera. huvudsakligen vid stenbrotten i närheten av Skövde stad. 
Där finnas ock två mekaniska stenhuggerier, Skövde l\'Iek. stenhuggeri och 
Kalkbruk med 8 stenhyvlar (6 plan- och z kanthyvlar) samt A . - B .  Gullhögens 
bruk med I hyvel. Käpplunda stenhuggeri, där mekaniska anordningar ej 
funnits, har nyligen nedlagts. Aven vid 

·
Skultorp och på ett par ställen i 

trakten S om Varnhem har kalksten huggits in i senare tid, men huggningen har 
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nu antingen helt upphört eller drives i mycket ringa skala. Stenen användes till 
golv, trappor, trottoarer, husfasader, i slipade och polerade plattor till bord, 
lavoarer, byråer m. m.  storleken av de senare årens produktion vid de större 
stenhuggerierna återgives i efterfölj ande tabell. 

FiJrsäljningsvärde i kronor för kalksten från stenlzugg<�·ier inom kartbladet Skövde åren I92I-I925, 
enligt uppgifter erlzåtlna från resp. stenhuggerier. 

Skövde Mek. stenhuggeri " .  

A .  B .  Gullhögens Bruk 

Käpplunda stenhuggeri . . 

1 92 1 1 922 1 92 3 1924 1 92 5 

! 9 , 5 3 8  40, 368  5 5 .42 ! 4 7 . 760 3 5 ,6 3 9 

4 ,200 4 , I 78 I0 , 3 70 I 5 , 2 I O  I 5 , I 7 6  

3 ,22 7 4 , 929  4 , 1 9 1  4 , 368  2 ,884 

Övriga bergarter tillhörande den kambro-siluriska lagerserien ha ej erhållit 
någon användning av betydenhet. Trinucleusskifferns övre del samt da lmanites
och rastritesskiffrarna brukas på några ställen lokalt som material för vägar, 
för vilket ändamål de i visst fall lämpa sig, enär de giva en fast körbana, som 
låter nederbörden snabbt avrinna. För vägar, som befaras med tunga åkdon, 
är detta material dock ej lämpligt, enär det då snart söndermales till stoft . -
För liknande ändamål användes även den brända alunskiffern, som därvid 
visar liknande fördelar och nackdelar som de yngre skiffrarna. 

Diabas. 

Den allra yngsta bland kartområdets många bergarter är den direkt på 
de övre graptolitskiffrarna täckformigt vilande d i a b a s e n eller t r a p p e n . 1  

(Fig. 42) . Bergarten, som av  TöHNEBOHM2 sammanställes med den på  Kinne
kulle under analoga förhållanden uppträdande >>Kinnediabasem, synes äga en 
alldeles likartad utbildning inom kartområdets skilda delar. Den är gråsvart 
och i stort sett av en finkornig, endast vid kontakten mot skiffern tät eller 
afanitisk struktur. Dess huvudbeståndsdelar äro :  brun eller gulbrun augit, 
labradorartad plagioklas i form av färglösa lister samt olivin såsom rundade, 
gulgröna korn, vilka ofta äro omvandlade till en grön eller gulbrun serpentin
artad substans av ställvis trådig textur. Av övriga mineral märkas korn av 

titanhaltig magnetit samt talrika små partier av ett kloritartat mineral. 
strukturellt utmärkes Kinnediabasen därav, att augiten bildar större, av 

plagioklaslister genomvuxna kristaller (poikilitstruktur) i en olivinrik mellan
massa. På grund av augitens större motståndskraft mot vittring blir 
diabasen småknölig på vittrad yta. Vid längre gående vittring kan bergarten 
t. o. m. alldeles sönderfalla till ett grus , som till huvudsaklig del består av 
dessa korn. 

1 Så kallad, emedan den i följ d av bergartens ofta regelb undna parallellipipediska förklyftning 
bildar trappformiga avsatser å bergsidorna.  

2 A .  E .  TÖRNEBOHM:  Om Sveriges viktigare diabas· och gabbroarter. K. Vct.-Akad. Hand! . ,  
Bd 1 4 , N:o  1 3 , Stockholm r 8 77 , sid. 2 1 .  
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Diabasen är, såsorh vi förut haft anledning framhålla, genomsatt av talrika 
kontraktionssprickor, som uppkommit vid bergartens avsvalning. Dessa 
sprickor förlöpa dels horisontalt och dels vertikalt, i vilket senare fall ej sällan 
utbildats en pelarformig förklyftning av det utseende . som vidstående bild 

Fig. 42.  
O .  Boheck fot .  1899· 

Pelarformigt förklyftad d iabas med horisontalsprickor. Nedanför diabasen massor  av 
diabasblock. Overst i >Jättedalem, ,  Oglunda s:n. (Ur Munthe, 1 905 . )  

(fig. 42) visar (j ämför även fig.  3 och 12) . Såsom en följd förnämligast av den 
vertikala förklyftningen märkas vidare de förut påpekade, ofta lodräta branter 
av större och mindre höjd, vilka ofta på betydande sträckor avsluta diabas
täcket. 

På många ställen, tydligast kanske öster om Tomten (NNO om Öglunda 
kyrka) , har diabasen närmast ovan kontakten mot graptolitskiffern befunnits 

s-281 028. s. G. u. Ser. Aa, n:r I2I, kartb!. Skövde. 
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äga en utpräglat klotformig förklyftning j ämte den 
vanliga vertikala och horisontala. Denna förklyftning 
är delvis synlig nedtill å fig. 38 .  På dessa klot kan, sär
skilt efter vittring, det ena lagret efter det andra med 
större eller mindre lätthet '>skalas av1i med hammarens 
tillhj älp. 

Diabasen har, såsom av kartan j ämförd med berg
grundskartan framgår, en mycket stor horisontal ut
bredning inom det föreliggande kartområd et . A ven 

dess vertikala utbredning eller mäktighet är ganska be
tydlig, såsom en j ämförelse mellan en del höjdsiffror å 
diabasens yta och höj den över havsytan för kontakten 
mellan diabasen och graptolitskiffern utvisar. Härav 
framgår nämligen , att diabastäckets mäktighet å Bil
lingen i allmänhet torde uppgå till omkring 35 a 40 m 
och ställvis stiga till minst 45 m. Söder om Billingen 
är den nämnda kontakten ingenstädes inom kartom
rådet iakttagen, varför diabasens mäktighet här icke 
kan närmare angivas. Troligt är dock, att den i all
mänhet är ungefär lika stor som på Billingen. Diaba
sens högsta avvägda punkt inom kartområdet, 294- 1 m 
ö. h . ,  är belägen å Brunnhemsberget . 

Diabastäckets ytformer äro, såsom redan förut bli
vit nämnt, sträckvis oregelbundna, i det att diabasen 
dels genomdrages av dalgångar, dels ock företer sänkor 
av växlande form och storlek. De förra äro säker

ligen att i första hand ti llskriva sprickbildning i sam
band med diabasens avsvalning samt tektoniska orsa
ker, de senare åter torde huvudsakligen härröra av 
vittring och denudation, understödd av förefintliga 
spricksystem. 

Diabasens undre yta, ellet kontakten mot de övre 
graptolitskiffrarna, torde i stort sett vara något j ämnare 
än dess övre yta. Atminstone hava inga större höj d
differenser iakttagits på de visserligen få och korta 
sträckor, längs vilka denna kontakt blivit följ d. 

Alldenstund diabasen ligger såsom ett täcke över 
rastrites- och delar av retiolitesskiffern, måste den vara 
yngre än den förra och en del av den senare. Den om
ständigheten, att diabasen uppträder på ett liknande 
sätt även på Kinnekulle samt på Falbygdens alla 
övriga berg, där den förekommer, synes giva vid han
den, att den tillkommit antingen i nära anslutning till 
eller efter retiolitesskifferns bildning. I motsatt fall, 
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d. v. s. om den vore yngre än denna senare skiffer, kunde man nämligen 
vänta, att något spår av ännu yngre sedimentära lager skulle träffas inom 
det ifrågavarande vidsträckta området, eller ock att underlagret skulle vara 
vittrat eller denuderat, något som emellertid aldrig iakttagits. Dessa och 
en del andra förhållanden (petrografiska beskaffenheten m.  m.)  synas därför 
giva vid handen, att diabasen här är i n t r u s i v, d. v. s. stelnad inuti de 
redan färdigbildade yngsta silurlagren (och möjligen yngre lager? ) ,  men icke 
utbrett sig effusivt, d.  v .  s .  i dagytan eller å havsbottnen över lagren ifråga, 
en äldre uppfattning för vilken doc. TROED sSON ( 1923) gj ort sig till tolk 
utan att emellertid ha förebragt något avgörande bevis härför. 1  

Diabasens praktiska användning. 

Frånsett några smärre försökssprängningar inom andra delar av Billingen, 
t .  ex. NO om L:a Asbotorp (NV om Skövde) , öppnades för en del år sedan 
ett stenbrott på trappen i stupet NV om Dälderna (3 . 5  km NNV om Skövde) , 
men brytningen blev snart nedlagd dels på grund av svårigheten att erhålla 
tillräckligt stora block av den sprickrika bergarten, dels ock emedan den 
polerade ytan visade sig icke nog motståndskraftig mot atmosfäriliemas in
verkan. Råmaterialet uppgavs elj est vara utmärkt att bearbeta, och ett par 
å Skövde nya kyrkogård befintliga större gravvårdar visa, att även färgen 
före vittringens inträdande är mycket tilltalande. Av det sagda framgår, att 
diabasen knappast torde kunna erhålla någon nämnvärd praktisk betydelse. 

Några drag ur berggrundens historia. 

Efter den i det föregående lämnade framställningen av berggrundens bygg
nad inom kartområdet, varvid redogjorts för de olika ledens allmänna karak
tärer och uppträdande, skola givas några antydningar om deras sannolika till
komstsätt och de öden, de sedan genomgått. 

Kartområdets urberg har erhållit sin åldriga prägel redan före d e n a l g o n
k i s k a t i d e n, d. v. s. skedet mellan »Urtidens)> slut och den kambriska ti
dens inträde. Algonkiska avlagringar saknas dock helt och hållet inom den 
här ifrågavarande delen av vårt land, varemot de finnas inom några andra 
trakter. Troligt är därför, att dylika lager en gång varit allmännare inom 
Pennaskandias centrala och södra delar, än vad fallet är i nutiden, men att 
de redan tidigt blivit förstörda. Urberget har därefter varit utsatt för vittring 
och denudation, innan det kambriska havet bröt in över detsamma. Då så 
skedde, bearbetades vittringsgruset och gav upphov till det förut omtalade 
kambriska bottenkonglomeratet, varjämte det redan förut avplanade urberget 
här och var torde ha ytterligare j ämnats. Detta karaktärsdrag giver sig ofta 
tydligast tillkänna närmast utanför den kambriska sandstenens yttersta 

1 G. T. Troedsson, Iakttagelser och anmärkningar om diabasens kontaktförhållanden p å  
Västgötabergen. G .  F .  F .  Bd 45 .  
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gränser, d. v. s. inom områden som blottats under en geologiskt sett så sen 
tid, att de exogena krafterna (vittring, vatten och landis) ännu icke hunnit 
nämnvärt åverka urbergsytan. Inom det förevarande kartområdet är detta 
fenomen dock icke rätt tydligt, dels emedan urberget träffas först på något 
avstånd från sandstenens yttergräns, dels ock emedan urbergsplatån, särskilt 
väster om den förut omtalade förkastningslinjen, sannolikt redan tidigt blivit 
blottad och åverkad. 

Rörande d e n k a m b r i s k a s a n d s t e n e n s b i l d n i n g s s ä t t 
förtj änar påpekas, att bergarten är att uppfatta som ett marint strand- och 
grundvattenssediment. De i densamma ingående fossilen liksom dess utbild
ning såsom delvis tunna, men ungefär j ämntj ocka lager ådagalägga detta. Den 
har delvis uppstått av flygsand, såsom bevisas därav, att en del av de i botten
konglomeratet ingående stenarna äro avslipade och försedda med kanter av 
det karakteristiska slag, som endast flygsand i drift kan åstadkomma. 

Efter den kambriska sandstenens bildning, och sedan dess övre lager redan 
hunnit hårdna till en fast bergart, har en höjning av landet ägt rum, såsom 
bevisas av d e t k o n g l o m e r a t m e d s a n d s t e n s b o l l a r, vilket 
bildar sandstenens gräns uppåt. (Jämför profilen, fig. 13, sid. 23. )  

Den på sandstenen vilande a l u n s k i f f e r n, som till stor del är upp
byggd av lerslam, förutsätter åter en landsänkning, och sannolikt en ej obe
tydlig sådan. Det hav, vari denna skiffer bildades, var rikt på organismer 
med kalkskal, vilka sedan upplösts i skiffern men bibehållits i orstenen, dit 
kalken tidigt koncentrerats . Ä ven under skifferns bildningstid ha va ni v å
förändringar inträffat, att döma av de konglomeratartade bildningar, som 
uppträda på ett par nivåer i Västergötlands alunskiffer. 

Ä ven gränsen mellan alunskiffern och det därpå vilande c era topygelagret 
synes visa på en höjning, som åtminstone för en kort tid bragte området upp 
över havsytan. Att detta varit fallet, antydes bl. a. därav, att en avsevärd 
lucka i lagerserien finnes mellan de båda nämnda lagren, att på ställen, där 
alunskiffern uppåt avslutas av en orstensbank, denna brukar vara vittrad 
(avfärgad) till något ringa dj up, samt att basen av ceratopygekalken har 
konglomeratisk struktur. 

Alla följ ande lager i den kambro-siluriska serien, d. v. s .  från och med undre 
didymograptusskiffern till och med de övre graptolitskiffrarna, äro synbarligen 
bildade utan egentliga avbrott i sedimentationen_!  På en avsättning i något 
grundare vatten tyda endast vissa finkorniga, sandstensartade skiffrar sär
skilt inom dalmanitesskiffern. Slamtillförseln har, såsom de olika slagen av 
bergarter visa, varit växlande till såväl kvantiteten som kvaliteten, i det att 
tidvis lerslam varit förhärskande (skiffrarna) , tidvis åter kalkslam (ortocer
och ceratopygekalken o. s. v . ) . Djurlivet har periodvis varit tämligen rikt, 
periodvis åter fattigt . Till sist har en storartad eruptiv verksamhet vidtagit , 

1 En j ämförelse mellan faunan i vårt lands kambro-silur och i motsvarande bildningar i främ
mande områden har emellertid visat, att ett sådant avbrott sannolikt finnes mellan chasmops
kalken och t rinucleusskiffern, även om det, såvitt hittills är känt, icke kan avläsas i bergarternas 
petrografiska beskaffenhet och lagringsförhållanden. 
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varunder diabasen såsom glödflytande massor trängde upp i och mellan 
de yngsta silurlagren , som därvid i någon mån metamorfoserades . I an
slutning härtill försiggick sannolikt den instörtning av en del av jordskor
pan, till vilken vi strax skola återkomma . 

De spridda förekomster av den kambro-siluriska lagerserien, som med i 
mångt och mycket likartad karaktär uppträda inom skilda ddar av vårt land 
och angränsande länder, giva vid handen, att denna serie en gång varit utbredd 
såsom ett sammanhängande täcke över högst betydande områden. De kvar
varande obetydliga resterna vittna alltså om, att en till sitt omfång kolossal 
förstörelse drabbat det kambro-siluriska täcket. De krafter, som härvid 
varit verksamma, äro i främsta rummet vittringen , det rinnande vattnet samt 
till sist även landisen, och med kännedom om den långsamhet, varmed dessa 
krafter i nutiden vanligtvis arbeta, kan man sluta till, att oerhört långa tid
rymder åtgått för utförandet av det ifrågavarande förstörelsearbetet . 

Den frågan ligger då nära till hands: varför har icke förstörelsen också gått 
ut över de kvarvarande resterna? Svaret blir med avseende på det föreliggande 
och en del andra områden det, att den kambro-siluriska serien här ägt e t t 
f ö r t r ä f f l i g t s k y d d i d e t m o t s t å n d s k r a f t i g a d i a b a s
t ä c k e t, särskilt som detta otvivelaktigt en gång haft en ej obetydligt större 
särskilt horisontal utbredning än i våra dagar. Vad den forntida utbred
ningen beträffar, är den visserligen omöjlig  att närmare bestämma, men det 
synes antagligt, att den varit närmelsevis så vittgående som traktens kambriska 
lager i nutiden. Huruvida hela Falbygden härvid varit betäckt av e t t s a m
m a n h ä n g a n d e d i a b a s t ä c k e, eller om icke snarare diabasen, som 
antagligen haft flera eruptionskanaler inom området i fråga, varit uppdelad 
i f l e r a m e r e 1 1  e r m i 11 d r e i s o l e r a d e t ä c k e n, torde vara 
svårt att avgöra. 

En annan omständighet, som l ikaledes varit orsak till de ifrågavarande Tektonik . 
lagrens bevaring, men som dock givetvis haft mindre betydelse än den nyss 
anförda, är den, att den nämnda serien redan tidigt blivit delvis n e d s ä n k t 
i u r b e r g e t .  (Jämför profilen, fig. 43 å sid .  66 . )  

Denna nedsänkning har i fråga om föreliggande och angr:tusande områden 
ägt rum utefter den i SSV mot NNO gående förkastningslinj e, som berggrunds
kartan, tavl. I, visar v äster om Billingen-Falbygden. Linjen markeras 
sträckvis, såsom utmed sj ön Sktirvlångens västra strand, av en några 
meter över sjöns nivå uppstigande urbergsbrant, vars fortsättning mot NNO 
dölj es av mäktiga lösa j ordlager, ända tills man kommer några kilometer in 
på kartbladet Lugnås, där branten åter mera markerad träder i dagen. 

Måttet på denna nedsänkning kan icke exakt uppgivas, dels emedan man 
måste stanna i ovisshet om, till vilket belopp urbergsytan i väster senare blivit 
denuderad, dels ock emedan sandsten�:ns f ulla mäktighet samt läget av dess 
undre yta intill urbergsbranten äro okända. Såsom ett ungefärligt mått på 
språnghöj den torde man dock med ledning av beräkningar, som grunda sig på 
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lagrens mäktighet och nedan anförda stupningsförhållanden inom Billingen
Fal bygden samt deras sannolika relation till urbergsytan i V, kunna sättas till 4o 

a so m inom kartområdets norra del och kanske 30 a 40 m inom dess sydvästra. 
Under det att sänkningsområdet alltså mot väster är begränsat av- en mar

kerad brottlinje, hava inga spår av någon sådan linj e blivit iakttagna inom 
kartområdet öster om Billingen-Falbygden. Oaktat berggrunden här, utan
för alunskifferns övre gräns, endast ytterst sällan träder i dagen, kan man 
nämligen av en del utförda nivelleringar sluta till frånvaron av en brottlinj e 

här. Ty under det sannolika antagandet, att den sammanlagda mäktigheten 

hos alunskiffern och san dstenen inom kartområdets norra del uppgår till nära 
6o m ,  skulle urbergets yta, då alunskifferns övre yta vid Mölltorp ligger 142 . 5  m 

ö. h. (se berggrundskartan) , bdinna sig c :a  85 m ö. h. ,  och denna siffra synes 
komma den (utrm antagande av en brottlinj e) beräknade så nära man gärna 
kan önska, i det att urbergets observerade yta norr om Stolan ligger 85 m 
och vid j ärnvägen 4 · 5  km ON O om Mölltorp c :a  8o m ö. h.  

Denna frånvaro a v  e n  brottlinj e  nära öster om Billingen-Falbygdens fot 
låter sig f. ö .  väl förena med det förhållandet, att den kambro-siluriska serien, 
vilken, såsom förut nämnts, i smått synes ligga närmelsevis hotisontalt, i stort 
däremot visar sig falla sakta ungefär mot VNV. Detta framgår av nedan
stående tabell, som visar höj den ö .  h. hos alunskifferns övre yta inom skilda 
delar av Billingen-·-Falbygden. (Jämför berggrundskartan. )  

l 

Alunskifferns övre ytas höjd över havet i meter. 

Från öster till väster (SV eller NV p. p.) : 

I H: 
ö . h . l 1 m. 

Vid Mö Il torp I 42 · 5 1 Litet NV om Öglunda kyrka 

> Käpplunda I )H.3 l » > > » 
> Karlsro I )6 .4 1 » )} ' » » 

' > l I 56-+ Vid Ulundo. stenbrott 
) Skultorp I OO > > > 
) > r6o ö om Bjällums station 
) stenstorp c:a J 7 I  > . > ' 

Från söder mot n orr : 

Vid Käpplundo. I 5 8 · 3  Vid Mölltorp 
)) Karls ro I )6.4 ' » 

» Skultorp I 6o )) > 

» Ulundo. 1 39 » Öglunda 
) Bj ällum J 48 . 3 ) > 

> > 1 48 · 3  » Ulunda 

i H. ö . h . 
i m .  

c : a  I 3 2  

c : a  I 32 
1
c:a I 32 

l I 39 
1 39 

1 43 · 3 

I 48 · 3  l 

1 42 · 5  

J 42. s 

1 42 · 5  

c : a  1 32  
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Tabellen visar bland annat, att inom Mellan-Billingen ett fall hos alun
skiffern (och sannolikt hos hela elen kambro-siluriska serien) av mellan 0.25 
---0 . 27 på roo förefinnes från sydöstra delen av området till dess nordvästra, 
samt att ett fall av 0 .28  på roo (mellan Käpplunda och Mölltorp) äger rum 
även från dess södra och till dess norra del i öster . Möj ligt är därför, att största 
fa llet här går mot ungefär NNV. Ett liknande fall har man vidare från Stens
torp mot N V  till Bjällum, varem ot fallet är mindre från Karlsro och Skultorp 
mot väster och VNV till Ulunda och Bj ällum (0 . 19-0 . 1 4  på roo) . Ett liknande 
obetydligt fall har man i allmänhet även i riktningen från söder mot norr, ehuru 
sträckvis förefinnas en del oregelbundenheter i detta hänseende. Så t. ex. 
ligger alunskifferns yta inom området Käpplunda-Skultorp på nära nog 
samma höj d ö .  h. och t .  o .  m. h ö g r e vid Käpplunda (158 .3 )  än vid Karlsro 
( r56 .4) ,  Yilket antyder ett fall mellan dessa punkter i en riktning motsatt den 
normala . Detta abnorma förhållande förklaras möj ligen därav, att en sarskild 
sänkning träffat berggrunden NO om den i topografien skarpt markerade 
diabaslinjen VNV om Vårnbs kyrka. 

För ett allmänt avfallande hos lagerserien inom Billingen tala även följ ande 

iakttagelser över läget hos r a s t r i t e s s k i f f e r n s ö v r e y t a inom 
de östra och västra delarna av området. NV om Käpplunda är denna yta 
bestämd till 250 .4 m ö.  h . ,  medan samrna yta öster om Öglunda kyrka ligger 
blott c : a  236 m och NO om samrna kyrka 231 .6  m ö. h . ,  motsvarande en sänk

n ing i förra fallet av c: a 0 . 24 på r o o  och i det senare av -o .  19 på roo. 
På grund av vad ovan blivit sagt om områdets tektoniska förhållanden, är 

det sålunda påtagligt, att den kambro-siluriska serien varit utsatt för e n 
e n s i d i g n e d s ä n k n i n g i urberget, vilken begränsats av den väster 
om Billingen-Fa1bygden framgående brottlinj en, varvid lagren kornmit att 
få en svag stupning mot NV eller sträckvis NNV. Öster om Billingen--Fal
bygden synes åtminstone inom kartornrådet icke förefinnas någon dylik brott
linj e, varemot en sådan möjligen är att söka längre i öster, t. ex. väster intill 
Hökensås. 1 

I samband med denna nedsänkning av j ordskorpan hava med all sannolik
het de förut antydda talrika mindre rubbningarna uppkommit, som yttra sig så
som markerade sprickdalar, lokala sättningar o. s .  v. Hit höra även en otalig 
mängd små förskjutningar, som träffat de kambro-siluriska lagren och framför 
allt de leriga eller märgliga delarna av dessa. Så t. ex. visa ortocerkalkens 
märgliga skikt och angränsande delar av kalken talrika . kors och tvärs gående 
små cich korta slintytor. Sådana äro vidare allmänna inom alunskiffern, fram
för allt hos de i denna inneslutna bollarna av kolm och orsten, samt ställvis 
även inom yngre skiffrar. Mera sällan synas vertikala sprickväggar i ortocer
kalken vara utbildade såsom slintytor med horisontalt gående friktionsrepor, 
ett fenomen som är iakttaget av prof. H\)L:!If i stenbrottet vid Karlsro.2  

1 Det syne3 vidare sannolikt, att en NNV:lig brottlinje framgår nära Slafsans dalgång söder om 
Broddetorp. 

• Geol.  Fören. Förhand!. ,  Bd 24 ( r go3) , sid. 375 -
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Det gives inga fullt säkra hållpunkter för bestämmandet av tidpunkten, då 
den ovan omtalade instörtningen ägde rum; dock synes det sannolikt, att 
densamma inträffat ungefär samtidigt med och såsom en följ d av diabasens 
uppträngande, vilket, såsom förut påpekats, torde ha försiggått kort efter de 
yngsta silurlagrens avsättning. 

Landisens roll med hänsyn till berggrundens fördelning och 
utbildandet av dess ytformer. Glacialräfflor. 

Ehuru vi icke kunna veta något med visshet om berggrundens fördelning 
vid kvartärtidens inträde, gives det dock en del förhållanden, ägnade att sprida 
något ljus över denna fråga. Bland de denuderande agentier, som under kvar
tärtiden varit verksamma, har landisen utan all fråga i stort sett varit den 
viktigaste. Under sitt mångtusenåriga framryckande över den förut vittrade 
och av erosion sönderskurna berggrunden har nämligen isen sopat med sig 
kolossala massor av löst material och därefter angripit sj älva den av otaliga 
sprickor genomdragna fasta beggrunden. Därom vittna de mängder av grövre 
och finare material, som i form av block, grus, sand och slam, ofta i mäktiga 
lager, finnas utbredda över vidsträckta områden. Detta material, vilket vi, 
vad kartbladet Skövde angår, i det följ ande skola lära närmare känna, före
skriver sig emellertid till största delen från ett senare stadium av landisens 
framryckande, varav inses, att området sedan kvartärtidens börj an undergått 
en ganska betydande denudation, när man betänker, att under kvartärtiden 
minst tre stora nedisningar övergått norra Europa. Den verkliga storleken av 
denna denudation kunna vi, som ovan blivit antytt, icke fastställa, men det 
synes högst antagligt, att den kambro-siluriska lagerserien liksom diabastäcket 
vid kvartärtidens börj an haft en ej obetydligt större utsträckning än nu. 
Framför allt är det antagligt, att diabastäcket då sträckte sig i nära nog ett 
sammanhang från Billingen mot SV till eller bortom kartområdets södra gräns, 
vilket helt naturligt innebär, att den kambro-siluriska serien i sin helhet 
var i behåll inom samma område. Man ledes till detta antagande även därav, 
att diabastäcket, oaktat den denudation i vertikal led, för vilken detsamma 
under kvartär tid måste hava varit utsatt, ännu mångenstädes har i stort sett 
samma mäktighet såväl ute vid sina yttersta gränser som längre in på pla
tåerna. Sistnämnda förhållande gör det vidare sannolikt, att diabasen j ämte 
den ifrågavarande seriens yngre lager då sträckte sig något längre väster och 
öster ut än i våra dagar, och tänktbart är t .  o .  m. , att sprid da rester av de 
kambro-siluriska lagren ännu kunna finnas i behåll särskilt inom den lågt 
liggande, möjligen något insänkta slätten mellan den nuvarande Billingen
Falbygden och Hökensås. 

Profilen, fig. 43 , giver en föreställning om hela den denudation, för vil ken 
särskilt trakten väster om Billingen-Falbygden varit utsatt från tiden för 
förkastningen till våra dagar. 
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Gången av landisens förstörelsearbete torde i huvudsak hava varit följ ande. 
Sedan diabastäcket inom ett visst område småningom blivit bortfört, hava 
de lösa, sprickrika skiffrarna med sina visserligen hårda, men få och underord
nade kalkstensbankar blivit ett tämligen lätt byte för landisens förstörelse
arbete . När den hårda och på samma gång mäktiga ortocerkalken blottats, 
har förstörelsen möjligen gått långsammare, såsom framgår av de betydande 
plan av denna bergart, som träda i dagen inom området. Härvidlag är det 
anmärkningsvärt, att det oj ämförligt största bland dessa plan fortsätter mot 
öster ända till söder om det relativt långt mot öster utskjutande diabaspartiet 
mellan Skultorp och Simsj ön, vilket därför synes hava spelat rollen av en 
skyddsmur. Detta är så mycket påtagligare, som ortocerkalken och sannolikt 
även äldre lager äro till stor utsträckning bortförda inom området mellan 
Skultorp, Klasborg och Skövde, vilket saknat ett sådant skydd mot land

isens angrepp. Såsom vi strax skola se, har detta kommit huvudsakligen från 
ungefär NNO. 

I likhet med de yngre skiffrarna har alunskiffern sannolikt denuderats j äm
förelsevis lätt, under det att den hårda kambriska sandstenen stråkvis bättre 
stått emot isens anfall, såsom synes av de relativt stora fält av denna bergart, 
vilka utbreda sig i eller nära dagytan inom kartområdets sydvästra del. 

slutresultatet av landisens arbete har delvis blivit olika på olika bergarter . 
De kristalliniska bergarternas hällar, nämligen urbergets och diabasens, förete 
ofta avrundade former med j ämn och slät yta mot NNO, eller å hällarnas 
s t ö t s i d a, medan deras sydvästra eller l ä s i d a i regeln är brantare och 
oj ämn eller skrovlig. Av de kambro-siluriska lagren visa däremot skiffrarna 
i allmänhet ingen dylik avslipning, endast sönderbråkning, de hårdare kalk
stens- och sandstensvarieteterna åter slipning, men ytterst sällan stöt- och 
läsida. 

Stöt- och 
läsida. 

Förutom genom hällarnas stöt- och läsida erhålles kunskap om landisens Glacialräfflor. 
rörelseriktning genom de vanligtvis raka r ä f f l o r av större och mindre 
längd, vilka inristats i berggrunden och finnas i behåll sannolikt huvudsakligen 
från det senare skedet av isens framryckande. Inom kartområdet äro en 
mängd rätfelobservationer gj orda. Det största antalet bland dem äro emeller-
tid inskränkta till diabasen, varj ämte några referera sig till urbergets hällar 
inom skilda delar av dessas utbredningsområden, medan inga observationer 
blivit gj orda å de kambro-siluriska bergarterna. 

Rätfelobservationerna väster om Billingen äro inskränkta till tre lokaler 
VSV och V om Skärvs kyrka, nämligen Skålltorp och Stj älkabo, där rätfel
riktningen är från Nrz  a 30° Ö, eller i medeltal Nzr 0 Ö, och Persbo från N3 
a I0° Ö (medium N6° Ö) .  Medeltalet av all� dessa riktningar är från NI3°Ö. 

Inom det stora östra urbergsområdet är räffelriktningen längst i norr (vid 
Sikahult, strax SV om den punkt där stambanan skär kartgränsen) N-S:lig 
och vid Jonsbo (S om kartans nordöstra hörn) från Nrz0V. Den tredj e och 
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sista rätfellokalen inom området är vid Svenstorp, r km NNV om Varola kyrka; 
riktningen är här från N 5o v. 

Inom diabasplatåerna äro räfflor mätta framför allt å Mellan-Billingen: 
omkring 430 observationer, av vilka dock endast ett fåtal kunnat inläggas å 
kartan; vidare enstaka sådana på Syd-Billingen samt på Borgundaberget. 

En sammanfattning av de talrika iakttagelserna på Mellan-Billingen giver 
följ ande resultat. Inom områdets norra del är riktningen övervägande N-S 
(med några graders avvikelse åt Ö eller V) och undantagsvis, såsom NNO om 
Ljungslätt strax söder om norra kartgränsen, NO-SV och NV-SO. Inom 
områdets västra och mellersta delar är riktningen huvudsakligen från NNO, 
inom dess östra del åter växlande mellan NNO och N64° Ö. De talrikaste 
räfflorna inom Mellan-Billingen falla mellan riktningarna Nr6-24°Ö. På 
Syd-Billingen växlar riktningen mellan Nro  och zr 0 Ö, d. v.  s .  medium N 15 
a r6° Ö, och på Borgundaberget mellan N4 och ro0 Ö, medium N6 a J0 Ö. 

Den lämnade redogörelsen för räfflorna å kartbladet giver vid handen, att 
landisen i stort sett rört sig ungefär parallellt med Billingen-Falbygdens 
längdutsträckning, med undantag för det östra urbergsområdet, inom vilket 
riktningen, att döma av de få iakttagelserna här, varit i medeltal från norr 
mot söder, östligare med några graders avvikelse mot öster. 

De från den normala riktningen inom en och samma trakt, t. ex. Mellan
Billingen, mest avvikande räfflorna äro att anse såsom inristade vid de devia
tioner, som särskilt mot slutet av en nedisning påtvingats landisen av lokala 
förhållanden. Från sistnämnda trakt föreligga även ett par exempel på talrika, 
inom ett mindre hällparti förefintliga k o r s a n d e räfflor i de mest olika 
riktningar och med delvis mer eller mindre utpräglad bågform. Sådana företeel

ser häntyda på starka lokala isskruvningar. 



J ordlagren (K vartärsystemet). 

J ordlagren eller de kvartära bildningarna inom förevarande kartområde 
kunna indelas på följ ande sätt: 

Glaciala och senglaciala bildningar. 

M o r ä n b i l d n i n g a r, som äro hopade genom landisens direkta verk
samhet. 

I s ä l v s a v l a g r i n g a r, tillkomna genom isälvars verksamhet (rull
stensåsar, randfält o. s. v . ) . 

I s s j ö a v l a g r i n g a r. Dessa utgöras väsentligen av de slam- och sand
massor, som genom isälvarna utfördes i issj öar och där kommo till av
sättning (issj ölera och -sand) , medan grusblandad sand och grus ställvis 
hopats även av issj öarnas vågor. 

I s h a v s a v l a g r i n g a r .  Dessa överensstämma nära med issj öavlag
ringarna, men äro avsatta i eller av det senglaciala havet. 

Postglaciala avlagringar. 

Dessa äro samtliga, med undantag av flygsanden, avsatta i vanliga sjöar eller 
till någon del i rinnande vatten och på land (såsom försumpningar) , sedan is
sjöarna avtappats och havet vikit undan. Hit höra dels b i o g e n a bild
ningar (torv och gyttj a) , dels ock k e m i s k a avsättningar (bleke, kalktuff, 
myrmalm m. m.) samt m e k a n i s k a sediment (svämsand och -lera, flyg
sand) .  

Glaciala och senglaciala bildningar. 

Morän bildningar. 

De i samband med landisens fram- och delvis även tillbakaryckande till
komna moränbildningarna utgöras inom kartområdet dels av m o r ä n g r u s, 
dels ock av m o r ä n l e r a  (-m ä r g e l) eller m e l l a n f o r m e r  dem 
emellan. 

Morängrus 
och ·lera 

(-märgel) . 
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I sin typiska utbildning hava dessa olika slag av moräner det gemensamt, att 
de innehålla en större eller mindre mängd utan ordning hopade stenar och även 
block samt mellan dessa mer eller mindre rikligt finare material, i grovlek 
växlande mellan lerslam (hos moränleran) samt mo och sand (hos morängruset) . 
Såsom regel gäller, att ju rikare moränen är på lerigt material, desto segare 
och (i torrt tillstånd) hårdare är densamma. Graden av slipning av det grövre 
materialet (block och stenar) är mycket växlande hos ett och samma morän
slag och beror dels, och huvudsakligen, på den längre eller kortare transport , 
materialet undergått, dels ock på bergarternas olika beskaffenhet. I regeln 
är slipningen och repningen vida längre gången hos stenarna i moränleran 
än hos dem i morängruset. Minst eller icke alls avslipat är materialet i de fall, 
då detsamma så gott som i sin helhet härstammar från det omedelbara grann
skapet, d. v. s. då en l o k a l m o r ä n föreligger. 

Det i moränbildningarna inom kartområdets olika delar ingående grövre 
materialet (block och grus) återspeglar i allmänhet troget arten av den berg
grund, varpå moränen vilar, och över vilken den senast framfördes, innan den 
blev nedlagd. I överensstämmelse härmed utgöres detta material inom det 
östra urbergsområdet huvudsakligen av järngnejs och något diorit, medan det 
inom kambro-silurområdena sammansättes av dessas bergarter jämte urberg och 
diabas, vilka senare anstå inom de i ONO angränsande trakterna. Ovanpå 
diabasplatån träffas rätt talrika block av urberg samt av kambro-siluriska 
bergarter, mest sandsten och skiffer, kalksten däremot sparsammare. Diabas
block äro vanliga inom slätt - och låglandet S och SSV om Billingen samt avtaga 
i antal härifrån fortare åt öster än åt väster, beroende därpå, att landisen rört 
sig övervägande mot SSV. Inom det västra urbergsområdet innesluter morän
gruset därför, jämte urbergsblock, mer och mindre talrika block av kambrisk 
sandsten och alunskiffer samt sparsamma block av ordoviciska bergarter, som 
äro att anse som hitförda från Billingens nordligaste delar. En liknande bland
ning av bergarter träffas även inom Valle härads sjörika område, varest dock 
ordoviciska bergarter äro talrikare än längre i väster samt sällsynta block 
av siluriska bergarter och diabas tillkomma. 

Ledbergarter. Förutom de i det föregående omtalade blocken och stenarna från traktens 
i NNO angränsande områdens berggrund, vilka bilda huvudmassan av morän
bildningarnas grövre material, innehåller detta även block av bergarter från 
delvis långt avlägsna platser. Bland dessa >>l e d b e r g a r t e n, som lämna 
viktiga upplysningar om den väg, landisen tagit, långt innan den nådde fram 
till Skövdetrakten, förtjäna i främsta rummet nämnas ett flertal olika berg
arter från Värmland, Filipstadsgranit m. m. , samt Dalarna, särskilt porfyrer 
från Väster-Dalarna. Hit höra B r e d v a d s p o r f y r och V e n j a n p o r
f y r i t ,  funna såsom block inom olika delar av kartbladet, samt, sparsammare, 
följ ande porfyrer, vilka, på grund av likhet med i Sveriges geologiska under
söknings museum befintliga stuffer, kunna antagas härstamma från nedan 
angivna lokaler i Dalarna: brunaktig kvartsporfyr (Särnatrakten); brunaktig, 
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:Munthe fot. 1926. 

Fig. 44· Jätteblocket »Store holl> eller »Tore boll• av hyperit. SSV om Toresäter å Mellan
Billingen. 

1\lunthe fot. I926. 

Fig. 45· Jätteblock av järngnejs N om Åkersäter, Sälers socken. 

M u n the fot. 1926. 

Fig. 46. Jätteblock av Jamgnejs ovanför Ryds övre gårdar, Ryds socken. I bakgrunden den 
mestadels skogkläelda diabasbranten. 



Jätteblock. 

Moränbild
ningarnas 

uppträdande 
i allmänhet. 
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epidotrik, kvartsfattig porfyr (Granberget, NO om Klitten, Älvdalen) ; mörkt 
brunaktig porfyr med kvartsbeläggning på förklyftningsytorna (foten av 
Hyckjeberget, Älvdalen) . Dalarna har vidare lämnat några inom kartområdet 
funna block av violett algonkisk sandsten. Från Grythyttefältet (beläget på 
gränsen mellan Värmland och Västmanland) härstamma block av svart urler
skiffer. 

De block, som de glaciala bildningarna, i första hand moränen, innehålla, äro 
i regeln av mindre storlekar, men ibland märkas sådana av många (ro-flera) 
kub. -meters rymd. Sådana >>i ä t t e b l o c k» träffas vanligen å ytan av 
moränen, där de nedlagts vid isens avsmältning, i en del fall sannolikt efter 
att ha varit inbäddade i från iskanten avlossade större isberg. Jätteblocken 
hava fordom varit vanliga inom många trakter,.men under tidernas längd till 
stor del sprängts och använts för olika ändamål, såsom grundmurar, broar 
o. s. v. Bland det fåtal, som ännu finnas i behåll, hava följande blivit uppmätta 
och några av dem fotograferade. Samtliga, på ett undantag när, bestå av 
traktens järngnejs . 

A Mellan-Billingen ligger SSV om Toresäter å diabasen ett vackert rundat 
jätteblock av hyperit (fig . 44) , vilket mäter i höjd c :a  3.2 m och i omkrets vid 
manshöjd c :a  20 m. Blocket, som av befolkningen kallas >>Store boll>>, eller 
enligt en annan uppgift >>Tore boll», har ett så labilt läge, att det kan sättas i 
svag rörelse av en man. - Litet S om norra bladgränsen finnes N om Åker
säter ett jätteblock (fig. 45) , liksom alla de följande av järngnejs, mätande ej 
mindre än 6 m i längd, 5 m i bredd och 4 m i höjd; det har alltså ett rymdmått av 
över roo ma.1 - SV om Ränna ligger något nedanför diabasbranten ett jätte
block av storleken 4 X 5 X 2 ma. - Ovanför Ryds övre gårdar finnas två jätte
block, det ena (fig. 46) mätande 4 X 4 X 2.5 och det andra 5 X 5 X 1.3 ma, d. v. s .  
båda med en  rymd av  c :  a 30 ma. - I  Sventorps socken hava iakttagits följande 
j ätteblock i närheten av torpet Ö om Stockerhult : ett SO om torpet, 4 X 3 X 

z. s ma, ett annat, NO om torpet, c: a 3 X 4 x z. s, samt S om torpet tre stycken, 
ett mätande 5 )<: 6 X z.s samt två andra vardera mätande c :a  3 X 3 X 2.5 

ma. NO om H ulan ligger Ö intill vägen ett jätteblock av storleken 7 X 3 x 2 

ma och Ö ut från Frostmyran ett sådant c: a 3 x 3·5 x z ma. Slutligen märkas 
tvenne jätteblock Ö ut från Sventorps kyrka, det ena, Ö om Kullamossen, 
mäter 4 X 4 X 1.2 ma, och det andra, V därom, är av ungefär samma storlek. 

Moränbildningarna inom kartområdet vila i regeln såsom ett· svagt våg
formigt täcke direkt på berggrunden, vars många smärre sänkor de vanligen 
utfylla. Inom de kambro-siluriska och i ännu högre grad inom urbergsområ
dena undanskymma de berggrunden nästan fullständigt, varemot förhållandet 
stråkvis är ett annat inom diabasens område (se kartan) . 

1 Blocket äges av hemmansägaren August Karlsson, Åkersäter, adr. Frösve, som dess bättre 
avböjt ett av en stenhuggare från Skövde gjort anbud om inköp av detsamma för att användas till 
gravvårdar. 
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Äv�n frånsett de längre fram omtalade, mera betydande lokala anhopningar
na i ryggar o. s. v. , kan man säga, att moränbildningarna äro mycket växlande 
till sin mäktighet. Inom det östra urbergsområdet torde denna ej sällan uppgå 
till ett ro-tal m eller mera, medan en motsvarande mäktighet är mindre vanlig 
inom kartbladets övriga delar, framför allt på diabasplatån. Här liksom 
flerstädes sträckvis inom kambro-silurslätten sjunker moräntäckets tjocklek 
ej sällan ned till en bråkdel av en meter. 

Bland moränbildningarna är m o r ä n g r u s e t det mest utbredda, i det Morängrus. 

att detsamma är ensamt rådande såväl inom de båda urbergsområdena som 

:Munthe fot . .rg26. 
Fig. 47· C:a 3 m djup skärning i stenrikt morängrus. S om Ullstorp NNV om Hagelsbergs 

kyrka. 

i allmänhet även på diabasplatåerna samt mångenstädes inom de kambro
siluriska trakterna. På den stora östra urbergsslätten döljes morängruset , 
som nämnts, till mycket stor utsträckning av yngre avlagringar, såsom lera 
och sand, inom övriga trakter åter mångenstädes av större och mindre grus
och mossområden. 

Morängruset innehåller vanligen större och mindre block, som äro särskilt 
talrika i ytlagret inom en del områden, vilka varit mera utsatta för issjöars 
eller havets verksamhet,  varvid grusets finare beståndsdelar blivit bortsköljda. 
Sådana >>svallgrustrakten> träffas mångenstädes inom kartbladets östra slätt
område ävensom inom trakten väster om sjön Skärvlången. 
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Förestående fig. 47 visar en c: a 3 m djup skärning i ovanligt stenrikt morän
grus S om Ullstorp NNV om Hagelsbergs kyrka. Materialet är sannolikt bildat 
på bekostnad av en S ut tillstötande rullstensås, som här överskridits av land
isen. 

M�rängruset har ställvis b(}funnits utbildat såsom l o k a l m o r ä n : av 
j ärngnej s t. ex. vid Akleholm i Frösve socken, vid Jonsbo inom kart
bladets nordöstra område o. s. v. ; av kambrisk sandsten t. ex. fl erstädes öster 
intill bäcken mellan Hj älsbo och Nykvarn i Borgunda socken; av alunskiffer 
framför allt i trakten av Stenstorp, vidare väster om bäcken Hj älsbo-Nykvarn, 
i nedre sluttningen öster om Hornborgasj ön m. fl. st. ; av ortocerkalk t. ex. 
NO om Dala jarnvägsstation, SV om Häggums kyrka o. s. v. ; av ordoviciska 
och siluriska skiffrar flerstädes på sluttningarna nedanför diabasen ävensom 
ställvis på något avstånd från denna, t. ex. mellan St. Höjen och staversäter 
nära norra kartgränsen. Av skiffrarna bildad lokalmorän uppträder 
regeln såsom moränlera eller övergångsformer mellan denna och morängrus. 

Moränlera M o r ä n l e r a n och dess mera kalkhaltiga varietet m o r ä n m ä r g e l n 
och -märgel. skilj a sig, som nämnts, från morängruset framför allt genom sin större halt av 

leriga beståndsdelar. Dessa kunna någon gång vara så förhärskande, att 
j ordarten nästan har karaktären av en stenförande lera. Moränleran har sin 
huvudsakliga utbredning inom de trakter, vilka hava kalksten såsom 
underlag. d. v. s. stora områden av norra Falbygden. Troligen mera lokalt 
uppträder moränlera, m. el. m. kalkhaltig, t. o. m. uppe å Billingen; detta 
är fallet t. ex. vid Toresäter å Mellan -Billingens nordvästra del. Inom många 
trakter äro moränlerans ytlager i följ d av vittring och urlakning oftast sandiga 
och därför mera överensstämmande med morängruset. Moränleran inom det 
flacka området SV om Lundby kyrka bildar en mörk, på alunskifferfragment 
rik, oren jordart av rätt egendomligt utseende. Såsom lokalmoran av siluriska 
lerskiffrar äro att anse de i ytan vanligen vittrade morän bildningar, som, såsom 
ovan nämndes, sträckvis betäcka sluttningarna, inom vilka nämnda skiffrar 
bilda berggrunden. Dessa moränbildningar äga då skiffrarnas färg. 

Rörande de kalkhaltiga moränbildningarnas kemiska sammansättning 
hänvisas till kapitlet om j ordlagrens praktiska användning i slutet av denna 
beskrivning. 

Moränvallar. Förutom de vanliga, delvis av berggrundens oj ämnheter betingade vågiga 
ytformerna, företer moräntäcket mångenstädes inom detta kartblad en ut
bildning i mer eller mindre markerade v a 11 a r och stundom även k u 11 a r. 
Allteftersom dessa m o r ä n v a 11 a r äro utsträckta v i n k e l r ä t t m o t 
eller p a r a 11 e 11 t m e d t r a k t e n s r å d a n d e r ä f f e l r i k t n i ng, 
skiljer man mellan r a n d- eller ä n d m o r ä n e r och r a d i a l m o r ä n e r. 
De förra äro, såsom vi snart skola se, de oj ämförligt vanligaste inom kart
området. 
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l{andmoränerna hava bildats därigenom, att material hopats vid landisens Randmoräner. 
bräm, då detta under isens stora allmänna avsmältning tidvis befann sig i 
vila, tidvis åter var statt i oscillatoriskt framryckande . Man kan skilj a mellan 
r a s m o r ä n e r och h o p s k j u t n i n g s m o r ä n e r. Rasmoränerna upp-
kommo därigenom, att massor av grus och sand jämte mer eller mindre talrika 
block hopades vid den stillastående iskanten; de förete ofta ett rentvättat och 
skiktat material, beroende därpå, att avsättningen försiggick i sj öar eller i 
havet, som skölj de landisens bräm. Hopskj utningsmoränerna åter uppstodo 
vid landisens framryckande; de utgöras av mer eller mindre typiskt morän-
material, beroende bland annat på arten av det material, på vars bekostnad 
moränen bildades. Var detta övervägande sandigt och grusigt (rasmorän, is-
älvsgrus och -sand, eller, i sällsyntare fall, lera) , uppkom en morän, som i 
mycket företer nämnda bildningars natur, dock med den skillnaden, att den 
saknar dessas sortering och skiktning. De större ran dmoränerna representera 

s .l'{ 

.i.s. 
====>======'===""'====' 5Ir 

Fig. 48. Profil visande övre bottenmorän (b.m.ö.) på hopkörd lerig issjösand (l.i.s.) och rasmo
rän (r.m.), '·ilande på undre bottenmorän (b.m.u.). - Från randmoränen vid Kroken, OSO om 

Sventorps kyrka. A. I-Ij. Olsson del. 1899. 

avsättningen under flera år, de mindre åter under loppet av ett år (årsmo
räner) . Flertalet randmoräner inom kartbladet tillhöra det förra slaget . 

I flera fall hava landisens randbildningar även uppstaplats av i s ä l v a r, 
som under en vanligen kortare sträcka föl jt  iskanten och avlastat sitt medförda 
rundade grusmaterial samt sand. Dylika r a n d- eller t v ä r å s a r, som 
å kartan utmärkts med isälvsavlagringarnas färg, äro lika goda israndsbild
ningar som randmoränerna.  (Härom mera längre fram. )  

De nu nämnda olika slagen av israndsbildningar förete ej sällan blandnings
och övergångsformer sinsemellan, men då detta icke kunnat få sitt uttryck 
å kartan, har beteckningen för moränvall blivit använd i en del dylika fall. 
Detta motiveras för övrigt därav, att även de skiktade israndsbildningarna 
i regeln täckas av bottenmorän (hopskj utningsmoränmaterial) . Ovanstående 
profil, fig. 48, är ett exempel härpå bland många. Den visar, hurusom land
isen, efter att skiktat grus och sand (r. m. )  samt lerig sand (l . i. s . ) blivit avsatta , 
ryckt fram över dessa bildningar, som därvid blivit delvis förstörda och hop
körda samt övertäckta av blockförande, sandig morän. Denna av morän täckta 
sand o. s .  v. är att uppfatta såsom issj ösand, och till och med issj ölera har 
träffats i nämnda läge, så t .  ex. litet Ö om Igelstorps station samt vid Dal-

6 -281028. S. (;, U. Ser. A a, n:r I2I, kartbl. Ski;vde. 
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torp 3.5 km N om Sventorps kyrka. Fig. 49 visar till en del liknande lagrings
förhållanden inom södra delen av randmoränen med Sventorps kyrka (fig. so) : 
övre morän (M. ö . )  på isälvs- eller issj ögrus ( I .  gr.), som i sin tur delvis diskor
dant överlagrar fin, varvig issjösand (I. s . ) . 

Randmoränerna äro mer eller mindre tydligt markerade i topografien, i det 
att deras höj d växlar mellan ett par och s a 6, någon gång ro a rs m över den 
närmaste omgivningen (se t. ex. fig. so) . Bredden är likaledes växlande, eller 
mellan några ro-tal m och c: a o. s km, i vilket senare fall randmoränen vanligen 
sammansättes av en serie tätt hopade moränvallar, som kunna upplösa sig 
i fritt liggande sådana inom angränsande trakter. Randmoränerna förete 
sällan den släta ytform, som är så utmärkande för rullstensåsarna. De 
äro nämligen i motsats till dessa vanligen rika på block samt osymmetriskt 
utbildade på sådant sätt, att deras yttre eller distala (d. v. s .  från isbrämet 
vända} sida i regeln är brantare än deras inre eller proximala sida. I förra 
fallet visar ytan en sluttning av ro-2s,  mera sällan 30-3S grader, i det senare 
åter av endast 5-20 grader från horisonten. Vidare är randmoränens yta 
ofta oregelbunden i smått, därigenom att större och mindre ansvällningar, 
omväxlande med insänkningar, vanligen förefinnas såväl på krönet som på 
sidorna. Dessa ansvällningar äro i regeln större och allmännare å vallarnas 
proximala sida, där de för övrigt ej sällan uppträda såsom )>förposten> i form 
av korta, i olika riktningar utsträckta småryggar. I motsats till randmoränerna 
förete tväråsarna mera regelbundna ytformer, som närma sig rullstensåsarnas. 

Vi skola nu närmast lämna en översikt över randmoränerna inom olika delar 
av kartbladet och börj a då med dem, som uppträda inom området Ö om Fal
bygden-Billingen .  

Sydligast inom detta område märkes en  i Ö-V gående randmorän mellan 
Värsås' och Varola kyrkor. Först i grannskapet av skövde-Karlsborgs
j ärnvägen möta vi nästa randmoräner, men häremellan och norra bladgränsen 
bliva de, såsom en blick på kartan visar, talrika, i det man kunnat urskilj a 
ej mindre än ett tiotal mestadels större randmoränstråk Ä ven här är huvud
riktningen Ö-V. Medan en del av dem hava en betydlig sammanhängande 
längd, Igelstorpslinj en t.  ex. c :  a 7 km, äro andra avbrutna, men dessa avbrott 
äro i många fall endast skenbara, beroende därpå, att linj erna sträckvis täckts 
eller )>dränkt9> av yngre lager, lera och sand. Mer eller mindre tydliga förhöj
ningar i terrängen utvisa nämligen mången gång, varest sammanhanget är att 
söka. Denna betäckning av yngre sediment har, såsom kartan visar, varit 
betydligare väster och norr ut. 

Denna nordliga svärm av randmoränlinjer kan man med AHLMANN (rgr61) 
uppdela i tvenne grupper, en sydlig eller S v e n t o r p s g r u p p e n och en 
nordlig eller K r i s t i n e t o r p s g r u p p e n, vardera angivande j ämförelse
vis längre, av oscillationer avbrutna uppehåll i israndens tillbakagång. Att 
isavsmältningen fortgått under sådana oscillationer, bevisas av förut omtalade 

1 HANS W:soN AHLMANN, Die fenno-skandischen Endmoränenzi.ige etc. Z.f.Gletscherkunde,BdX. 
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Fig. 49· SO om Sventorps kyrka: skärning inom södra delen av den stora randmoränen. 
Underst fin issjösand (I. s.), diskordant därpå isälvsgrus (I. gr) och överst morängrus (M. ö.). 

M u n the fot. 190I. 

Fig. so. Distala sidan av den stora randmoränen, varpå Sventorps kyrka är belägen. (C"r 
Munthe, 1905.) 
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lagringsförhållanden, i första hand morängrus överlagrande issj ösand och -lera. 
Den största och högsta bland randmoränsträckorna inom detta områd.e synes 
vara den, varpå Sventorps kyrka är belägen (fig. 5o) .  Krönet 1igger i närheten 
av kyrkan 18-zo m över lerslätten i norr, och man har här vid brunnsgräv- . 
ning gått igenom sandiga och grusiga lager till c:a II m djup. Profiler visa, 
att lagren upptill ofta äro mycket rubbade och ibland t. o.  m. vertikalt uppresta.  
Moränens proximala (N-) sida är här j ämförelsevis brant. sträckan I km norr 
om Sventorps kyrka är likaledes väl markerad, med krönet c : a  10 m över 
slätten. I närheten av Hulan (omkring 3 km ONO om Sventorps kyrka) är rand
moränen uppdriven i markerade kullar med övervägande grusigt material, 
varför det är troligt, att densamma delvis bildats genom hopskjutning av 
rullstensgrus, som en gång utgjort fortsättningen mot norr av den här före
fintliga rullstensåsen . (Se kartan. )  

Sådana grusiga lager ingå f .  ö .  flerstädes i traktens israndslinj er, så  t .  ex . 
S om Ingebrotomtens norra gård (4 km NO om Skövde) , varest i ett par för 
Skövde stads räkning upptagna grusgropar under sand och glaciallera grus
lager av över 6 m mäktighet blivit genomgångna. 

Även linj erna inom Kristinetorpsgruppen äro i allmänhet mycket fram
trädande i landskapet och visa ställtals invecklade lagringsförhållanden, t. ex. 
vid Daltorp, där, som nämnts, issj ölera träffats mellan två moränbäddar. 

Flertalet av de båda gruppernas linj er fortsätta Ö ut in på kartbladet Hjo 
o. s. v. (Se längre fram och tavl. z . )  V ut däremot höj a sig endast sparsamt 
randmoräner över de mäktiga ler- och sandavlagringarna, varför linj ernas 
fortsättning hitåt icke kunnat närmare följ as. Blott smärre hithörande ryggar 
komma till synes vid landsvägen närmare Billingen . NV härom märkas ett 
fåtal mindre ryggar, såsom OSO om Liden samt vid Garpängen, där de hava 
en i stort sett VNV: lig riktning och delvis ersättas av grusiga anhopningar. 

Randmorä ner A sj älva Billingen äro, såsom synes, randmoräner mera sparsamt för han
å M

l
ellan·Bi l· den, i det att i huvudsak blott två markerade stråk blivit iakttagna, ett tngen. 

sydligt och i allmänhet bättre utbildat från trakten av Asbotorp mot 
NV och sedan, kraftigt markerat, med Ö-V:lig riktning mellan Blängs
mossen och Fj äder- eller Fj ärmossen med fortsättning till Gruvesäter o. s. v . ,  
samt ett  nordligt, som i form av smärre ryggar följ er Blängsmossens 
norra gräns och fortsätter, mera utpräglat och med Ö-V:lig riktning, över 
Smedstorp till Asen. Den förra, som sträckvis höj er sig 8 a IO m över de 
angränsande mossarnas närmaste delar, är upptill vanligtvis blockrik och 
sammansatt av ungefär i NO-SV gående, här och var sammanlöpande små 
moränryggar, varemot dess inre och undre delar utgöras av sand och grus . I 
so är den svagare utbildad, sträckvis t. o. m. ersatt av blockbelamrad morän

!llark. Den norra vallen, som sträckvis är några m hög, uppbygges likaledes 
till en del av rullstensgrusartat material, överlagrat av blockrikt morängrus, 
som f. ö. synes bilda vallens huvudmassa. 

· 
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Ännu nordligare märkas några smärre, korta, mestadels i OSO-VNV 
utsträckta ryggar, såsom vid Rosendalen samt vid Törsatorp och Stubberud. 

Inom Falbygden samt väster om S-Billingen föreligga endast smärre 
randmoräner, såsom t. ex. OSO om Varnhems kyrka. Liknande är fallet 
inom sj ö- och mossområdet Ö om Axvallahed, varj ämte en och annan av de 
såsom randåsar betecknade ryggarna något nordligare inom Valle härad 
möj ligen skulle kunna uppfattas såsom randmoräner, vilket emellertid icke 
med säkerhet kunnat avgöras på grund av brist på tillräckligt dj upa skär
ningar. NV om sj ön Skärvlången märkes ett stråk av likaledes smärre, korta 

Munthe fot. zgut. 

Fig. sr. 8-10 m hög, blockrik randmorän NO om Tobtorp, Egg by s:n. Sedd från söder. 
(Ur Munthe, 1905.) 

randmoräner, vilka ersättas av större sådana N härom. Detta senare stråk, 
som inkommer å kartbladet vid Falkenberg, når här den ansenliga bredden 
av 0.3-0.5 km och är uppdelat i underordnade, mer eller mindre blockrika 
ryggar av växlande höj d och riktning, vilka mestadels stryka i ungefär V-Ö, 
på komplexets sydsida även i N-S . Ö om Bränningsholm ekvivaleras rand
moränen under en sträcka av en av öst-västliga ryggar sammansatt ansväll
ning av isälvsgrus och -sand, vars södra sluttning är uppdelad i ett flertal mot 
S utskj utande ryggar eller lober. Litet östligare vidtager en mestadels tämligen 
markerad randmoränsträcka, som med smärre avbrott kunnat följ as mot öster 
över Tokatorp och vidare mot ONO och NO upp mellan sj öarna Emten och 
Flämsjön, där dess gräns mot isälvsgr).lset icke blivit närmare fixerad. NO 
om Tokatorp har moränvallen det utseende, ovanstående fig. sr visar. Den 

l{andmoräner 
V om Bil

lingen. 
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är här synnerligen blockrik, särskilt på sin distala sida, varest lutningen van
ligen uppgår till zo a 25, mera sällan 35 grader. Närmast utanför den proximala 
sidan märkas en del oregelbundna ryggar (>>förposten>) . Mot NO synes detta 
randmoränstråk förlora sig i den mängd av randåsar och rullstensåsryggar, som 
här bilda norra delen av Valle härads kamelandskap, vilket kan sägas ha sin 
nordgräns i trakten av Lerdala kyrka å bl. Lugnås. Att bland detta virrvarr 
med säkerhet kunna följ a randmoränstråkets åtminstone i allmänhet av rand
åsar ekvivalerade förlopp,  är förenat med stora svårigheter. 

Fig. 52. Parti av blockryggen NO om torpet Hagen, väsler om Flämsjöns norra del. 
(Ur Munthe, 1905.) 

Framemot Billingen uppträda i trakten av Bockaskede några i SV-NO 
utsträckta, markerade ryggar och kullar av morän,  vilka möj ligen skulle kunna 
uppfattas såsom det omnämnda randmoränstråkets fortsättning, fastän de 
synas ligga väl sydligt. Deras kärna består troligen av berggrund. 

Ännu nordligare märkas en del smärre randmoränryggar i anslutning till 
den övervägande av randåsar uppbyggda israndslinj en mellan Ölanda och 
Flämsj öns södra del med fortsättning NO ut från sjön, och ett liknande stråk 
uppträder även norr härom. Invid kartans nordvästra hörn märkes en från 
NV inkommande, av ett par smärre ryggar flankerad kraftigare randmorän, 
som Ö ut upplöses i några smärre moränvallar och NO om Flämslätt synes 
ekvivaleras övervägande av randåsar. Ett led i detta stråk synes vara den 
blockrika rygg, som förefinnes NO om Hagen (fig. 52) .  
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:\foränvallar, som förlöpa parallellt med traktens rådande räffelriktning, 
d. v.  s. r a d i a l m o r ä n e r ,  äro funna särskilt öster om Hornborgasjön 
och väster intill Falbygdens inom kartbladet fallande fot, mellan Rökstorp 
i N (SSO om N:a Lundby kyrka) och Kappagården i S (NV om Broddetorps 
kyrka). Här uppträda, såsom av kartan synes, förnämligast öster om j ärnvägen 
en mängd ungefär i SSV utdragna längre och kortare, på ytan mer eller mindre 
blockbeströdda moränvallar, vilkas höj d vanligen växlar mellan en eller annan 
och 8 a ro meter. Bredden är i regeln obetydlig, ro-so m, och längden växlar 
mellan roo och soo meter. Ej sällan hava dessa moränvallar, sedda i profil, 
den karakteristiska >>valrygg>>-formen, d. v. s. äro högst ungefär på mitten och 
falla av och tunna ut åt båda hållen. Sidorna slutta mer eller mindre starkt: 

Munthe fot. xgox. 
Fig. 53· Radialmorän, delvis >valryggformad», sedd från sidan (öster). Närmast där bakom 
Hornborgasjön. Öster intill järnvägen vid Kärregi'trden, Broddetorps s:n. (Ur Munthe, 1905.) 

mellan ett ro-tal och 30-40 grader från horisonten. Figurerna 53-54 äro 
exempel på en sådan rygg, sedd i profil samt längs efter. Vanligen ligga ryggar
na ordnade närmelsevis parallellt, mången gång >>stj ärt om stj ärt», men ofta 
även i rader. Mera sällan smälta de tillsammans, lämnande dels öppna och 
dels slutna sänkor mellan sig. Materialet i dessa ryggar (se fig. 55)  är dels 
typisk, sandig bottenmoran, dels ock mer eller mindre väl rundat och då likt 
rullstensgrus, fastän så gott som alltid utan skiktning. Sannolikt är, att detta 
sistnämnda material delvis härstammar från isälvsavlagringar, som blivit 
till stor del förstörda vid landisens oscillatoriska framryckande och hopade på 
nyss beskrivna sätt. Radialmoränernas grövre material utgöres huvudsakligen 
aY sandsten, urbergsbergarter och alunskiffer; sparsammare ingå orstenskalk 
och ortocerkalk. 

Radialmorii
ner. 
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Det nu  omtalade, på moränryggar rika området är att anse såsom ett vackert 
exempel på ett radialmorän- eller drumlinlandskap. Mot söder avlöses det
samma inom en kortare sträcka av en rullstensås, varom mera längre fram. 

Ett annat område, som sträckvis är rikt på huvudsakligen i NNO--SSV 
gående moränvallar, är det mellan Kivanäbben (mellan Borgundaberget och 
Häggums kyrka) i norr och stenstorpstrakten i söder. Här äro dock vallarna, 
som delvis uppbyggas av sandig eller grusig, delvis åter av lerig, kalkhaltig 
morän, i regeln bredare och därför mindre skarpt markerade i topografien än 
inom området öster om Hornborgasj ön. Typen kommer därför kanske när
mare ett kulligt moränlandskap än ett drumlinlandskap. En liknande utbild
ning har moränlandskapet NO och Ö om Dala station . 

Mossområdet väster om Botorp (mellan Breddetorps och Espås' stationer) 
erbjuder däremot exempel på ett typiskt drumlinlandskap, karakteriserat av 
jämförelsevis korta moränkullar. Dessa i.N-S utdragna kullar bestå av mo
ränmärgel och bära mestadels präktiga lövskogsdungar. 

Här må i korthet omtalas ytterligare ett slag av radialmoräner, nämligen de, 
som äro bundna vid läsidan av kartområdets mera markerade berg, i främsta 
rummet vissa delar av Syd-Billingen (se kartan). Dessa lä-moräner, som 
de kunna benämnas, äro i stort sett lobformiga , i räfflornas riktning av
smalnande och sluttande anhopningar av morän, vilka av landisen avlastats 
i lä av diabasbranterna. Ytan är vanligtvis rik på block, bland vilka sådana 
av diabas äro talrikast. Sannolikt är, att sj älva >>kärnan>> i flertalet av dessa 
lä-moräner utgöres av siluriska skiffrar, samt att senare erosion genom bäckar 
i väsentlig grad bidragit till att dessa vallar nu ställvis äro så markerade i 
topografien. 

Till sist må nämnas ett slag av redan förut antydda moränryggar, som 
torde vara att anse såsom e n k o m b i n a t i o n a v ä n d m o r ä n o c h 
s i d o m. o r ä n. De återfinnas litet varstädes å Billingens V- och Ö-sluttnin
gar, men äro bäst utbildadeS om Bockaskede samt Ö om N : a  Lundby kyrka. 
De äro utsträckta snett uppåt den branta silursluttningen, d. v .  s .  ungefär i 
NO:lig riktning å Billingens västra sida. Den vanligtvis mer eller mindre block
rika ytan lutar i stort sett något starkare än den underliggande berggrunden. 
H.yggarnas höj d  över angränsande, ofta av en bäck upptagna dalbottnar 
växlar mellan några få m (nedtill) och ro-25 m (högre upp), och givet är, 
att erosionen delvis bidragit till att isolera dessa liksom de förut omtalade 
lä-ryggarna. 

Under det att en del av dessa snett liggande, betydande moränryggar torde 
utgöra länkar i traktens israndslin j er, torde detta icke vara händelsen med dem 
inom vissa andra områden . 

Isälvsavlagringar. 

I närmaste samband med landisens allmänna avsmältning uppkomma-
förnämligast genom i subglaciala tunnlar framstörtande isälvars bearbetning 
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O. Bobeck fot. 1899· 
Fig. 54· Den södra, svngt slingrande >valryggformade» delen av radialmoränen, fig. 53· 

(Ur Munthe, 1905.) 

O. Bobeck fot. 1899· 
Fig. 55· Inre hyggnaden av en radialmorän �öder om Bengtsgården, Hroddetorps s:n. 

(Cr Munthe, 1905.) 
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av moränmaterial under och inuti isen - skiktade avlagringar av ofta väl 
rundade stenar, grus och grovsand. Dessa isälvsavlagringar, vilka sannolikt 
till största delen avsattes i närheten av isälvarnas vid isbrämet mynnande 
>>portan>, hava inom kartområdet förnämligast följ ande utbildningsformer: 
r u 11 s t e n s å s a r, r a n d f ä l t, r a n d- eller t v ä r å s a r och k a m e
l a n d s k a p.1 De kunna i korthet karakteriseras på följande sätt: 

R u 11 s t e n s å s a r n a eller s a n d å s a r n a äro ungefär i räfflornas 
riktning utsträckta, mer och mindre avbrutna, långa, slingrande, ofta höga 
ryggar, vilka vanligen äro uppdelade i rader av ansvällningar (centra) och 
dem ofta sammanbindande lägre delar (intercentra) . Materialet till åsarna 
har hopats av isälvar dels vid mynningen av och dels inuti landisens tunnlar. 

Till huvudåsarna stöta stundom b i å s a r. 
R a n d f ä l t e n äro att anse såsom isälvarnas egentliga och mera ut

bredda deltabildningar. De förete en än plan, än svagt vågig yta med här 
och var uppträdande markerade kittel- eller trattformiga insänkningar (tys
karnas >>Sölle>>) , uppkomna i huvudsak genom senare smältning av avsnörda 
ispartier. Sådana fält med insänkningar kallas kittelfält (amerikanarnas >>pitted 
plainSl>) . Då fälten hava mera j ämn yta och distalt samt ofta även proximalt 
begränsas av en markerad terrass, kallas de r a n d p l a t å e r. Dessa av
slutas liksom randfälten proximalt vanligen av små skarpa åsryggar, som 
amerikanska geologer kalla >>feeding eskers>> och på vårt språk kunna benämnas 
p r o x i m a l å s a r. 

R a n d- eller t v ä r å s a r n a, vilkas riktning är närmelsevis vinkelrät 
mot traktens räffelriktning, äro i regeln korta. De hava hopats dels omedelbart 
utanför isranden och dels innanför densamma, därigenom att andra bildningar 
eller ispartier orsakat isälvens avlänkning från den normala riktningen. Ej 
sällan hava randåsarna en sådan bredd, att de lika väl kunna benämnas smala 
randfält 

K a m e l a n d s k a p e t slutligen uppbygges av ofta härs och tvärs upp
trädande ryggar och kullar j ämte smärre randfält, det hela inrymmande 
talrika av sjöar eller f. d. sjöar (mossar) upptagna, vanligen avloppslösa de
pressioner. Ryggarna utgöra ej sällan kortare stråk av rullstensåsar, vanligare 
smärre tväråsar, ibland även smärre randmoräner. Materialet, som vanligen 
består av rundat grus och grovsand, torde i regeln ha hopats något innanför 
isranden av isälvar, som kraftigt och oregelbundet eroderat ismassan, och 
depressionerna, även de större med sjöarna, synas i huvudsak ha uppkommit 
genom avsnörda (>>döda>>) ispartiers senare smältning. 

Såsom vi skola finna, gives det även övergångsformer mellan och kombi
nationer av de nu omtalade olika morfologiska typerna av isälvsavlagringar. 

Isälvs:t:;lag- I den följ ande redogörelsen för kartbladets· isälvsavlagringar göres början 
rinaar O om o •• 1 "11" F;lbygclen- med omradet O om Fa bygden - B1 mgen. 
Billingen och -----
å Falhygclen. 

1 l.:ttalas kem. 
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Områdets rullstensåsar äro i huvudsak inskränkta till den östra urbergs- Rullstensåsar. 

slätten. De hava i allmänhet ingen större sammanhängande längd, ett för-
hållande som sannolikt till en del beror därpå, att åsarna liksom randmorä-
nerna sträckvis döljas av yngre avlagringar, i främsta rummet lera och sand. 
Vidare må anmärkas, att flera bland områdets åsar endast utgöra större eller 
mindre delar av även inom augransande kartblad fallande åssträckor. 

Om vi vid redogörelsen för åsarna gå från söder mot norr, d. v. s. från äldre 
till yngre åsar eller delar av sådana, möta vi först de från kartbladet Tidaholm 
inkommande ryggarna. 

Frånsett ett mindre, sannolikt till rullstensgruset hänförligt parti ONO Edåsct-Fors

om Frideneds järnvägsstation, har man först, österifrån räknat, E d å s a-
hy-åsen. 

F o r s b y-å s e n. Dess södra del kan följas i ett sammanhang från bladgränsen 
(öster om Vreten) mot norr till Edåsa. Denna sträcka av åsen visar endast 
inom sin nordliga del tydlig åsform och är mot söder mera tillplattad. Troligt, 
ehuru ej säkert, är, att denna ås har sin fortsättning i den 2-3 m höga sträcka 
av isälvsgrus, som uppträder i grannskapet av Sandhem (4 km norr om 
Edåsa) och utgör en länk till den mera tätt liggande raden av åsryggar, som 
från trakten norr om Lanna sträcker sig upp till Stenbacken. Här utsänder 
den en gren mot NNO och N i riktning mot Igelstorps järnvägsstation, en 
annan mot N över Fäderstorp till Högåsen och östra delen av byn Forsby samt 
en tredje mot NNV upp till Forsby kyrka. Särskilt denna sistnämnda är, 
som synes, uppdelad i nära varandra liggande parallellryggar. Såsom av kartan 
framgår, är det endast sträckvis, dessa åsar förete markerad ryggform, medan 
övriga delar breda ut sig till mer eller mindre oregelbundna små fi=llt. 

N om Forsby kyrka märkes ställvis isälvsgrus i nära anslutning till här
varande randmoränstråk, såsom t. ex. Ö om Huseby och vid Knistad, varefter 
NO om Suntetorp vidtager ett markerat stråk av till synes övervägande grusiga 
ansvällningar, vilka först (V och N om Runneberg) hava SV-NO:lig, sedan 
nordlig riktning. Ett grustag i en ansvällning N om Runneberg visade 1927 
en 8-ro m djup skärning i övervägande fint grus och grovsand. Krönet 
ligger här c:a 120 m ö. h. NV om detta stråk märkes ett annat, som fortsätter 
in på bladet Lugnås. Det är utbildat utmed en sträcka av landsvägen NO 
om Krokebro. Detta i terrängen tämligen framträdande stråk består, att 
döma av de få och endast ett par m djupa skärningar, som föreligga, över
vägande av grus med spridda block särskilt å ytan, som i N täckes av sand
ansvällningar. Grustaget nära den härvarande milstolpen visade (rg 14/9 27) 
ett c:a 1.5 brett och 3 m långt parti av hopknådad glaciallera intill ett urbergs
block av c:a r m diameter, det hela liggande i isälvsgrus, som upptill var lagrat 
men nedtill hopkört. Dessa förhållanden angiva en oscillation av isranden, 
varvid leran transporterats norr ifrån. Anmärkningsvärt är vidare, att isälvs
gruset här innehåller, om också såsom en sällsynthet, smärre stenar av k a m b
r i s k s a n d s t e n, tydande på, att bergarten anstår N härom. 

Aven norr ut från ässträekan Ö om Forsby kyrka märkas i anslutning till 
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randmoränerna liknande fortsättningar av isälvsgruset, som ovan omtalats . 
Detta är fallet särskilt mellan Kroken och Kullarnossen Ö om Sventorps kyrka 
samt NNO ut härifrån . Så föreligger S om Bulan en markerad,  till 5 a 6 m 
över angränsande lerfält stigande rullstensås, som Ö och N om samma gård 
delvis avbrytes av den härvarande randrnotänen, vilken f. ö . ,  som nämnts, 
delvis bildats på bekostnad av åsmaterial . De nämnda ässträekorna nå ingen
städes någon mera betydande höj d över omgivningen, högst några få till 7 a 8 
m. Materialet är ibland väl, ibland föga rundat. 

Den nu omtalade Edåsa-Forsby-åsen är den längsta åssträcka, som faller 
inom kartbladet, under förutsättning nämligen att de omtalade delarna till
höra ett och samma åssystem. 

Inom mera östliga delar av slätten uppträder en kortare rullstensås från 
Maråsen över Liden och norr ut därifrån, vilken ås särskilt inom sin norra hälft 
är väl utbildad. Ett annat område av isälvsgrus har man i närheten av Värsås' 
kyrka. Detta är, som synes, uppdelat i ej mindre än fyra ryggar, av vilka 
den östligaste sträckvis är mindre markerad, de tre övriga åter -skarpt fram
trädande i terrängen och delvis rika på block, åtminstone i ytan. Detta ås
komplex är bildat i nära anslutning till den härvarande randmoränlinj en. 

Smärre förekomster av rullstensgrus här i Ö märkas f. ö .  dels vid Djursätra, 
dels ock NO om Varola kyrka. Båda tyda på en sydlig fortsättning av Värsås
komplexet å ena sidan och Liden-Maråsen-sträckan å den andra. 

Väster om Edåsa-åsen märkas ett par åsstumpar, den ena SV om Vreten, 
den andra, med dubbelrygg, väster om Svensbro station . De bilda avslutningen 
av inom kartbladet Tidaholm börj ande åsar, nämligen den korta Ljunghems
åsen samt den långa, ofta praktfullt utbildade Kavlås-åsen. 

Väster härom vidtager kartområdets näst längsta rullstensås, K l a g s
t o r p s-å s e n. Den börjar 3 km söder om kartgränsen och framgår in(Jm 
denna sträcka mestadels såsom en väl markerad åsrygg. Vid inträdet på 
bladet Skövde är ryggen något tillplattad för att vid H ulan åter stiga i höjden 
och här dessutom dela upp sig i tvenne grenar, som, omslutande en stor, mot 
söder av en trång dal ersatt å s g r o p,  åter förenas NO om Lj uslingebacken. 
Av dessa grenar framgår, såsom kartan visar, den östra nära nog rätlinigt 
mot norr såsom en vanligtvis mycket skarp, i flera åscentra uppdelad rygg 
av 12--15 m höjd. Den västra däremot visar först ryggform, som sedan, SV 
om sj ön, avlöses av en mäktig ansvällning, vars sidor slutta starkt åt både 
NO och SV, och vars yta är j ämn och plan . Här föreligger en mindre r a n d
p l a t å, vars yta till sin höj d över havet, 170 m, blivit bestämd av issj öns 
stånd vid tiden för bildningens tillkomst (se längre fram) . Norr om Ljuslinge
backen breder åsen ut sig till ett fält för att längre i NO äter avsmalna och 
sträckvis dyka ned under sanden. Söder om Klagstorp är åsen åter ersatt av 
ett fält, som är mera tillplattat och försett med utlöpare mot väster. N om 
Klagstorp vidtager snart nog åter åsformen, och stråket ansväller S intill 
den härvarande mossen till två väldiga kullar och ryggar, vilkas krön nå 
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25 a 30 m över ytan av mossen, som genomdrages av en lägre åsrygg, bildande 
fortsättningen av den stora västra åsen och slutande S om Ullstorp, där grusig 
morän (fig. 47) föreligger, vilken sannolikt delvis är bildad på bekostnad av 
åsen . Krönet av den västra stora åsryggen ligger r 58 m ö. h. och av den östra 
c :a  3 m lägre . V om ansvällningarna märkes ett grusigt fält, från vilket mot 
SV utgår en mindre rygg i riktning mot Altona. 

Slutligen må påpekas den närmare Billingen uppträdande, in på kartbladet 
Lngnås fortsättande, tillplattade åsen öster om Akersäter. Denna har möj ligen 
något numera dolt samband med det betydande komplex av isälvsbild
ningar, som flankerar Billingens östra sluttning, och till vilket vi strax åter
komma. Anmärkningsvärt är, att åsens framträdande sydligaste del är täckt 
av c : a  r . s  m grusig morän, visande på oscillation av isranden . 

Frånsett en del inom trakten Ö om Billingen uppträdande smärre åsryggar 
i anslutning till randfält o. s. v . ,  till vilka vi senare återkomma, synas för
nämligast följ ande sj älvständiga åsryggar, belägna i n o m Falbygden, vara 
förtj änta av att särskilt framhållas, nämligen tvenne små parallellåsar väster 
um Frälsegården, c :a  r. s km NV om Stenstorps j ärnvägsstation.  De äro skarpt 
markerade, men höj a sig endast ett par meter över mossens yta. Den södra 
åsen är regelbunden och typisk, den norra däremot tämligen oregelbunden. 
NV härom uppträder ytterligare åtminstone en tydlig liten grusförekomst, 
som möjligen haft något samband med de nämnda ås->mngarna>>. Dessas 
riktning är anmärkningsvärd, och man är frestad att anse dem som tväråsar, 
markerande iskantens läge under avsmältningen . 

I stenstorpstrakten uppträda en del oftast oregelbundua större och mindre 
åsryggar och -kullar . av vilka några äro utsträckta i räffelriktningen, andra 
åter ungefär vinkelrätt mot densamma. 

Det komplex av i sälvsavlagringar, som med en bredd av i allmänhet c:a r . s  Randfalt m m .  

km utbreder sig vid Billingens östra sluttning och fot S och N om Skövde , 
inrymmer både randfält och kames samt mera sj älvständiga, men korta rull-
stensåsar. Den växlande utbildningen står i samband därmed, att isälvarna 
lokalt och temporärt uppstaplat till sin storlek mycket växlande kvantiteter 
av grusigt och grovsandigt material, samtidigt med att ett större vatten sträck-
vis i någon mån reglerade fördelningen av detta material . 

Bland mera plana fält inom området i fråga må framst framhållas H a v
s t e n a f ä l t e t, som nästan i ett sammanhang utbreder sig från Skövde 
i söder till NO om Havstena i norr (j ämför kartan och fig.  4, ::id. 8) . Ytan, 
som i S och Ö ligger omkring 150 m, stiger NV och N ut till c:a 157 m ö. h .  
Den är sträckvis rikt beströdd med rundade, knytnävstora stenar (mest av 

kambrisk sandsten) , tydande på en bearbetning genom ett större vatten . 
Smärre sådana fält finnas nordligare, t. e x .  Ö om Ryds herrgård och SSV 
om Kars torpsj ön. Ytan av det förra fältet ligger mestadels c :a 145 m ö .  h .  
i Ö och r s r  m i V samt av det senare c :a  153 m ö.  h.  

Sydligare märkas, om ock mera lokalt, liknande smärre fält, t .  ex.  i uch S 
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Ericsons eftertr. fot. 

Fig. 56 .  Parti av kamelan dskap vid den l i l l a  sjön SV om Sk övde. Billi n gen i bakgru n den . 

:\·I u n the fot. 1926. 

Fig. 5 7 .  Parti av kamelan dskapet V om Havstenafä ltet Frå n vägen NV om Käpplunda mot N. 
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om Skövde samt vid Skultorp, varest, NO om stationen, ytan av fältet, vilket 
är rikt på sandstenar, ligger ej mindre än r88 m ö .  h.  Området ifråga inrymmer 
f. ö. flera mycket markerade grusiga kullar, av vilka den V intill j ärnvågen Ö 
ut från Hene herrgård når med sitt krön 197-198 m ö. h. och ett par andra 
SV härom drygt zoo m ö. h. Till nära nog samma höj d stiger ansvällningen, 
som inramas av bäckslyngan NNO om Skultorp, medan bottnen av den delvis 
genom bäckerosion fördj upade, markerade depressionen i V (se fig. ro ,  sid. I5) 
ligger c :  a 45 m lägre än ansvällningens krön. N om Hene herrgård framstryker 
en skarpt markerad, slingrande rullstensås, vars högsta centrum stiger till 
ej mindre än c :a  zrz  m ö. h . ,  medan Ö härom uppträder en större, mar
kerad sänka, å vars botten avsatts sand. 

Bland mera anmärkningsvärda utbildningsformer av isälvssedimenten Ö 
om j ärnvägen Skultorp-Skövde må framhållas dels det av markerade åsryggar 
delvis uppbyggda sj ö- och massrika kameområdet Ö om Sj ötorpssjön ävensom 
Kråkebergshöj den , vars krön stiger till c :a  170 m ö. h.  

I anslutning härtill må nämnas, att de å kartan till förra upplagan såsom 
morän utlagda områdena mellan Skövde och Segerstorp äro, åtminstone till 
sin huvudsakliga del, isälvsavlagringar, vilket framgått av de grusgropar, som 
på senaste tiden upptagits för Skövde stads räkning t. ex. SO och S om Karls
lund samt vid Risängen. Som det vill synas, har dock gruset mera lokalt 
hopkörts av landisen vid israndens förnyade framryckning. Härvid hava 
sannolikt en del av de block, som där och var ligga å ytan, hitförts. 

Mellan Skövde i S och Rydfältet i N uppträder i V ett på åsar av övervägande 
nordlig utsträckning, kullar och depressioner rikt stråk, som i huvudsak är att 
betrakta såsom ett kamelandskap (fig. 56--57) , inom vilket erosion genom 
bäckar senare där och var tillskärpt terrängen. Inom delar av detta stråk 
uppträda mycket markerade kullar och depressioner i stort antal. Detta är 
fallet särskilt NO om Dälderna, i det att de högsta topparna här nå nära 30 m 
över den djupaste sänkans botten. (Se fig. 58 . )  Stråket inrymmer bl. a. den 
förut omtalade, ej mindre än c :a  37 m djupa Karstorpsj ön, vars botten alltså 
ligger ej mindre än c :a  55 m under ytan av det förut omnämnda grusplanet 
(c : a  153 m ö .  h.) SV om sjön ( = 134. 6 m ö. h . ) .  I norr avslutas Rydfältet Ö ut 
av skarpa åsryggar och till dem anslutna sänkor, varefter trakten N härom av
faller j ämförelsevis hastigt. 

Mot Ö avslutas detta grusiga stråk av en flera m hög terrass, som i huvudsak 
framgår V intill landsvägen mellan Skövde och vägskälet till Aspö. 

Anmärkningsvärt är, att flerstädes iakttagits lager av g r u s o c h f i n
s a n d, ibland t. o. m. lager av l e r b l a n d a d s a n d u n d e r d e n y s s
n ä m n d a g r u s l a g r e n Ö o m B i 1 1  i n g e n, och som denna sand i 
något större blottningar visat en påfallande tydlig och vacker varvighet, äro 
dessa finare lager att anse såsom bildade i ett större, öppet vatten. Dessa 
finare sediment hava alltså senare överskridits av landisen, i det att 
ovanpå desamma lagrats isälvsgrus, som sedan delvis hopkörts av isen , varvid 
där och var en moränartad massa av grus, sand och mo kommit till utbildning. 
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Fir:.  58. Stork u l l i gt kamel an dskap med tr:-tttformiga gropar (a ,  b och c) l\0 om D älderna, 
z.s km n o rr om Skövde. (Ur Mun the, I 90j . )  

1\-Junthe fot. 1925 .  
Fig.  59· Isälvsgrus p:l. varvig sand med n:l.got fi n grusiga och lerbl::tndade skikt,  V i n ti l l  lands

vägen N om Skultorps nya kyrka. 
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Till belysning härav skola meddelas följ ande iakttagelser. V intill lands
vägen litet N om Skultorps kyrka iakttogs 1925 en profil av i huvudsak följ ande 
byggnad (se fig . 59) : c :a  1 . 5  m r u n d a t ,  s a n d b l a n d a t ,  i c k e l a g r a t 
g r u s, tämligen rikt på sandstenar; härunder minst 2 m v a r v i g s a n d 
med dels f i n g r u s i g a och dels l e r b l a n d a. d e s k i k t. Lokalen 
ligger c :a  160 m ö. h .  

S om Karlslund (OSO om Skövde) och S om stadens härvarande nya ren
hållningsverk överlagrar (se fig. 6o) , delvis diskordant, ett något oregelbundet 
u tbildat lager av b l o c k f ö r a n d e s a n d och g r u s (morän) först ett m
tjockt lager av f i n t g r u s o c h g r o v s a n d (isälvssediment? )  och detta 
i sin tur mer än 1 . 5  m v a r v i g f i n s a n d med ski kt dels av g r o v s a n d 
och dels av l e r i g s a n d. I dessa sandiga lager inskjuter till höger (öster) 
å bilden ett lager g r u s b l a n d a d g r o v s a n d (isälvssediment? ) ,  som 
diskordant avskär den underliggande sanden och utkilar mot V (vid hammaren) . 
Vid spaden märkes i sanden en mindre förkastning med en språnghöj d av blott 
c : a  2 dm. 

V om det ställe , där j ärnvägen till Käpplunda skär landsvägen i Ö , överlagras 
l a g r a t i s ä l v s g r u s på v a r v i g, minst 2 m mäktig f i n s a n d dis
kordant av i c k e l a g r a t, p å s a n d s t e n a r r i k t, av isen hopkört 
g r u s av c : a  2 m mäktighet (fig. 61 ) , vilken N om banan stiger till c :a  4 m. 
Detta övre moränartade grus, som i ytan verkar kraftigt vattenbearbetat , bil
dar fortsättningen mot Ö av Havstenaplatån . - En liknande lagerfölj d har 
iakttagits även NO intill kvarnen NO om Aspö , där yngre sand täcker gruset. 

Ä ven väster om Fal bygden-Billingen finnas avlagringar, bland vilka kunna Isälvsavlag

urskilj as samma utbildningsformer som de i Skövdetrakten förekommande. �:f:;a-den
o_: 

Här är det emellertid, såsom vi skola se, kamelandskapet som är den för- Bill i�gen . 

härskande typen. 

Området inrymmer i huvudsak blott e n mera sj älvständig rullstensås, Västorps-åsen . 

V ä s t o r p s-å s e n. Denna framgår i sluttningen mot Hornborgasjön och 
mossen V och SV om Broddetorps kyrka. Den utgår, till en börj an under form 
av två parallellryggar, från den i NV-SO utsträckta, breda tvärås, varpå 
Stommen är belägen . Den västra ryggen fortsätter med i allmänhet skarpt 
markerad ryggform (fig. 62) mot norr till SV om Västorp, där den delar upp sig 
i två ryggar, av vilka den västra sedermera åter klyver sig och omsluter en 
markerad åsgrop med en göl i bottnen. Längre mot norr har åsen icke kunnat 
spåras. Dess krön ligger ställvis 12-15 m över Hornborgasjöns yta, och 
åsen företer flera centra och intercentra. Söder ut reser sig vid Bossgården 
en kulle av isälvsgrus till c: a 10 m över den angränsande grusiga-sandiga slätten. 
Denna kulle utgör sannolikt ett genom erosion isolerat parti av Västorps-åsens 
fortsättning åt detta håll. - Nordligare uppträda visserligen flerstädes rull
stensåsar, men förnämligast blott i anslutning till eller ingående i kameland
skapet, ävensom randbildningar, varför de omtalas i samband med dessa 
avlagringar. 

7-281 028. S. G. U. Str. Aa, n:r I2I. kartbl. Skövde. 
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Munthe fot. lH27.  
Fig. 6o. Blockförande  sand och grus (morän) på  fingrus och grovsand (isälvssediment?) på varvig 
fi nsan d (lj usare) med skikt av grovsand (mörkare av j ärn oxidhydrat) och lerig sand ,  vari från 
öster inskj uter ett lager grusblan dad grovsand (isälvssed i ment?) ; vid spaden en mindre förkastning.  

S om Karlslund OSO om Skövde. 

Munthe fot. 1 92G.  
Fig. 6 1 .  Skärn ing gen om hopkört isälvsgrns ,  som d iskordant överlagrar lagrat isälvsgrus på 
varvig, fi n  mj ölsand .  Havstenafältets östra del V om skärningspunkten mellan landsvägen och 

j ärnvägen till K äpplunda, N om Skövde. 

NO 
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Bland ran dbildningarna märkas, frånsett en del mindre fält och tv äråsar, 
e t t p a r r a n d f ä l t a v b e t y d e n h e t. Bland dem förtj änar i främsta 
rummet att nämnas A x v a l l a h e d. Ytan av detta i stort sett tämligen 
plana fält stiger från c : a  127 m i S till c :a  137 m ö. h. i N. Det avslutas NO ut 
av tvenne i S av djupa åsgravar omgivna markerade åsryggar, som N om 
Skärvs kyrka ersättas av en i Skärvlången utskj utande, tämligen markerad 
proximalås. En annan här förekommande liten åsrygg motsvarar sannolikt 
den östra av de nyssnämnda tvenne ryggarna. 

Ytlagret inom heden består till ett djup av omkring 0.5-1 m av ett grusigt 
till grovsandigt material, det förra till huvudsaklig del sammansatt av alun-

Munthe fot. 1926.  
Fig. 62. Västorps-åsen sedd mot N från tväråsen SO om Slommen. I bakgrunden skymtar ett 

parti av Hornborgasj ön såsom en vit strimma. 

skifferfragment samt rundslipade stenar av urbergsbergarteroch kambrisk sand
sten . Det är mer eller mindre omarbetat av havet . Enligt uppgift träffas dju
pare ned, liksom vi sett fallet vara Ö om Billingen, mäktiga lager av s a n d, och 
samma lagerfölj d skall vara förhärskande inom fältets utlöpare vid Attorp. 
Dessa lagringsförhållanden tala alltså för en oscillation hos landisen. Fältet 
genomdrages av en rad sänkor, som, börjande vid nordvästra änden av Hus
gärdesj ön, först under en mindre sträcka går i NV:lig riktning till den lilla 
åsgropen med mossen väster om Rospikstorp samt därefter, under svaga 
slingringar och med en del utlöpare, mot SV och S till Vingsj ön. Den nämnda 
åsgropen är till en del utfylld av mosstorv, vars yta ligger 7-8 m under fältets 
närgränsande delar, medan mossen , enligt uppgift, skall vara minst 12-14 m 
dj up. Asgropens hela dj up är alltså minst omkring zo m. 

Rand fält. 
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Såsom en fortsättning av Axvallahed kan man betrakta det även i allmän
het tämligen plana, grusiga fältet Ö ut till fram emot Varnhe.m och vidare N 
ut till Skarke. En annan fortsättning har man SO ut från Vingsj ön. Ett täm
ligen vidsträckt och mestadels plant fält av isälvsgrus och -sand, E g g b y
f ä l t e t, utbreder sig S om sjön Emten och vidare mot V, där det täckes av 
grusblandad sand. Såsom dess proximalåsar äro de i anslutning till fältet 
uppträdande åsryggarna att uppfatta. Den västligaste upptar udden 
längst i V, och den, som synes i sjön dels såsom en ö,  dels såsom en udde, är 
försedd med en rad centra och delar i NO upp sig i tvenne ryggar, omslutande 
en mosse. Fältet fortsätter även mot öster och NO upp emot och N om Ög
lunda kyrka, efter hand antagande en mera obestämd karaktär. 

Andra randfält, som äro mindre och vanligen hava mera kuperade ytfornier, 
finnas t. ex. NO om Slättäng (N om Öglunda kyrka) , sträckvis mellan Bocka
skede och Åbo, vid Flämslätt samt V och SV om Flämsj ön. Inom de nämnda 
och en del andra liknande fält märkas ej sällan de förut påpekade mer eller 
mindre markerade k i t t e l- eller t r a t t f o r m a d e g r o p a r n a. Dessa 
nå ställvis, liksom inom det egentliga kamelandskapet, ett dj up av ro-rs m, 
mera sällan, såsom t .  ex. öster och NNO om Nättersäter (Ö  om Flämsjöns 
norra del) , z o-zs m, och sidorna ha stundom en sluttning av 30-35 grader. 
Motstående fig. 63 visar utseendet hos en dylik c : a  rz m djup grop 300 m 
NV om Öglunda komministergård, och en annan dylik grop, r 8-zo m dj up, 
finnes intill vägskälet NV om Bockaskede. 

Inom det plana till Axvallahed anslutna fältet SO om Vingsjön hava gro
parna närmelsevis cirkelrunda mynningar och äro nästan till brädden fyllda 
med torv. De te sig här på det sätt, motstående fig. 64 visar. Dessa gropar 
äro sannolikt trattformiga, motsvarande de förut omtalade >>Sölle>>, som äro 
rätt vanliga i norra Tyskland.  Ett fåtal >>kittelgropar>> förekomma även inom 
fältet kring landsvägen V ut från Varnhems kyrka. 

R::md&sar. Såsom framgår av kartan, äro sådana åsar vanliga inom V alle härads kame-
landskap. Deras höj d över omgivningen växlar mellan några m och ett par ro

tal m, i vilket senare fall de äro ansvällda till betydande kullar. Talrika över
gångar finnas dock mellan mera typiska, smala randåsar och smala randfält 
o. s. v. , och underst undom uppträda, såsom ·vi skola se, randåsarna även i nära 
anslutning till rullstensåsar och sammanbinda flerstädes sådana. 

Vi skola r::.u närmast redogöra för ett. mera utpräglat randås-stråk, nämligen 
det som framstryker inom trakten NO om Tranum mot Ö och ONO till Him
melskällan . 

Längst i V har man, V om N :a Lund by kyrka, en i terrängen markerad V --Ö
lig randil s av 6oo m längd och ro-· r s  m höj d över närmaste omgivning. 
Asens byggnad, sum delvis framgår av fig. 65, är i den vid det härvarande 
torpet upptagn a grusgropen i huvudsak .följ ande: överst en c :a  m-mäktig bädd 
av s a n d i g, l ö s m o r ä n (m. ö . )  med sp;usamma biock; därunder några 
m mäktiga lager av s a n d b l a n d a t, huvudsakligen av a l u n s k i f f e r 
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1-Innthe fot. Igor. 
Fig. 63. C:a 12 m djup tratt eller kittel i fältet NV om Öglunda komministergård. Ett parti 

av Billingen synligt till höger i bakgrunden. (C:r Munthe, 1905.) 

Fig. 64. Tratt 
n.lunthe fot. :r8gg. 

fältet SO om Vingsjön, N:a Lunrlby s:n. Billingen (i Varnhemstrakten) synlig 
till höger i bakgrunden. (C:r Munthe, 1905.) 
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o c h k a m b r i s k s a n d s t e n bestående r u n d a t r u 11 s t e n s g r u s 

(r. g.), vilket up!Jtill är tydligt lagrat men nedtill mer eller mindre hopkört; 
sedan följer ett 1--1.5 m mäktigt lager av s k i k t a d, n e d t i 11 l e r i g, 
v a r v i g i s h a v s s a n d (i. s.), som i sin tur vilar på f e t, b r u n g r å, 

v a r v i g i s h a v s l e r a (i . 1.). En närmare, av AHLMANN (19101) ut
förd undersökning har visat, att leran, vars mäktighet uppgår till c:a 1. 5 m, 

sannolikt innehåller c:a 50 årsvarv. Vi återkomma längre fram till denna in
tressanta lagerföljd. 

l�andåsen fortsätter mot NO under form av ett grusigt fält, som Ö om Ale 
ansväller till en markerad ås med nära nog V--- Ö :lig riktning och med högsta 
delen 145.6 m ö. h. (AHLMANN, 191 6, varifrån även några i det följande anförda 
siffror stamma). I fortsättningen mot Ö märkas några smärre gruskullar. 

S om föregående stråk uppträder, Ö ut från N:a Lundby kyrka, först en mot 
NO ansvällande ås med högsta delen likaledes Lt-5·6 m ö. h., och Ö härom 
det bredare och i terrängen ännu skarpare framträdande, av ett flertal bety-

N s 

==�======�==�=d 10m. 

Fig. 65. Profil genom en del av randåsen V om N:a Lundby kyrka, visand e  överst morän (m . ö . )  
på sandblandat rullstensgrus (r. g .)  på lerblandad,  varvig ishavssand (i. s . )  på ishavslera (i. !.). 

(Ur Munthe, 1905.) 

dande ansvällningar sammansatta s. k. H i m m e l s b e r g e t (fig. 6 6), vars 
högsta del, enligt AH.LMANN, ligger ej mindre än 1 6 3.6 m ö. h. och zo a 25m 
över slätten i S. I motsats till den starkt kuperade huvudmassan av >>berget•> 
är dess sydsida närmelsevis rak, men brant. Det material, som uppbygger 
Himmelsberget, är, på grund av bristande skärningar, icke närmare känt, 
men sannolikt utgöres dess huvudmassa av isälvsgrus med rikligt förekom
mande alunskiffer, genom vars vittring områdets ytligare delar erhållit ett 
moränartat utseende. Som även en del block förekomma, är det f. ö. troligt, 
att landisen överskridit grusmassan och därvid avlastat morän på denna. 
Vid gården S om Himmelsbergets östra del har grävts en c: a 10 m d j up brunn, 
och det därvid upphämtade materialet är isälvsgrus, rikt på alunskiffer och 
sandsten, m��n sparsamt på urbergsbergarter. Från Himmelsbergets östligaste 
del utgår mot N en liten markerad rullstensås, en proximalås, ett förhållande 
som bestyrker antagandet, att större delen av >>berget» uppbygges av isälvs
grus. Aven från dess västra del utgår mot N en mindre åsrygg, som 

1 Studier öfver de medelsvenska ändmoränerna. K. V. A., A. f. Kemi etc., Bd 3· N:o 29. 
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likaledes är att uppfatta såsom en proximalås. Till delar av en sådan 
äro förmodligl�n att räkna även de i terrängen framträdande smärre åskullar, 
som finnas N om tväråsen N om N:a Lundby kyrka. 

Såsom fortsättning mot Ö av Lundby-Himmelsbergs-stråket har man an
tagligen att tolka de grusiga och sandiga bildningar, vilka, såsom kartan 
visar , uppträda i dalen mellan Hålltorp och L. Kullen. Den östliga av dessa 
förekomster är täckt av något morän och block. Vidare märkes ett område av 

överväganrle sand krin� Våmbklevens hållphts. Dessa tre förekomster av 
sandiga sediment äro att tolka såsom avsättningar i mera tillfälliga småsjöar 
i anslutning till i50randens tillbakaryckande inom dalgången. 

Andra stråk av randåsar finnas, som nämnts, flerstädes inom grusområden a 
V om Falbygden-Billingen , såsom vid Stommen SV om Broddctorps kyrka, 

J\.1unthe fot. :1926. 
Fig. 66. >Himmelsbergeb sett från SSV. 

inom kamelandskapet V om Billingen �amt mellan Ölanda och Flämsj ön . 
Vidare äro att hit räkna en del andra ungefär vinkelrätt mot trJ.ktens isrörelse 
gående stråk av isälvssediment, t. ex. sv om stenstorps kyrka. 

Kamelandskapet V om Billingen kan sägas börja vid nordgränsen för rand- Kameland
fältet Axvallahed och dess östra förlängning samt fortsätter, som nämnts, mot sk�����n�e�.m 
NNO ända in på kartbladet Lugnås. Det upptager alltså i stort sett den här-
varande sänkan i berggrunden, som sträcker sig mellan förkastningslinj en i V 
( = urbergsgränsen, se ta v l. r) och Billingens fot . Sänkans botten, som i huvud-
sak torde bestå av kambrisk sandsten och alunskiffer (i Ö), ligger sannolikt 
30 a 35 m lägre än ytan av det angränsande urberget i v. 

Detta egendomliga och för sin naturskönhet bekanta område, Valle härad, 
torde i själva verket vara det bäst utbildade och tillika intressantaste kame
landskapet i vårt land. Såsom kartan visar, uppträda här en otalig mängd 
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av mest korta, i alla möjliga riktningar löpande, ofta med kullar försedda 
ryggar, som dock strackvis, t. ex. Ö om Ormsjön och vidare NNO ut till Snickar
gården, övervägande hava en riktning, som ungefär motsvarar landisens 
antagliga rörelseriktning i trakten. I huru hög grad dessa talrika ryggar sönder
stycka de moss- och sjöområden, som bilda den släta ytan dem emellan, därom 
upplysa kartorna bäst (jämför aven bilden, fig. 67). Framhållas bör, att det 
ojämförligt största antalet ryggar träffas inom områdets östra delar, där de 
gamla sjöarna numera nästan fullständigt blivit igenvuxna och utfyllda av 
torv. Det säger sig självt, att detta landskap vid en tid, då denna utfyllning 
ännu ej börjat eller tagit någon vidare fart, måste hava tett sig ännu mycket 
märkligare än nu. Det var nämligen då en sjölabyrint med ett virrvarr av 

Munthe, fot. 1903. 
Fig. 67. Parti av kamelandskap SV om Snickargården, Eggby s:n. Mosse i förgrunden. Bil

lingen synlig till vänster i bakgrunden. (L:r Munthe, 1905.) 

asp- och björkklädda grusryggar. Talet om Valle härads >>365 sjöan> hade da 
större skäl för sig än i våra dagar. 

H.yggarna, som i allmänhet äro uppbyggda av mer eller mindre sandblandat, 
rundat grus, bestående till huvudsaklig del av kambrisk sandsten, alunskiffer 
och urbergs bergarter, vartill längre i öster sällar sig nagot kalksten, äro i reg!:'ln 
skarpt markerade. med sidor, som !:'j sällan slutta 20-30 it 35 grader mot 
horisonten, och av en höjd, som vanligen växlar mellan några få och ett ro-tal 
m över den närmaste mossmarken eller sjöytan. Någon gång kunna ryggarnas 
kullar svälla till en höjd av ända till 20 a 23 m, såsom t. ex. väster on. vägen 
SSV om Ormsjön och öster intill Källsjön. 

Östra delen av kamelandskapet genomdrages av en i S väl markerad rull
stensås, som kan följas en sträcka av c:a 5 km, visande att en isälv här haft sitt 
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huvudlopp under en längre tid. Denna ås börjar strax öster c•m Ökulls herr
gård. Den framgår först i en svag båge fram till Tåsjön, Ö om vars norra del 
den inom en kortare sträcka U)Jpträder såsom en tvärås, vilken är ungefär 
vinkelrät mot både den nyss omtalade delen av åsen och den, som mot NNO 
fortsätter V om Skarke och vidare över bäcken, där denna bildar båge mot 
norr. NNO om detta ställe märkes en ofullständig åsgrop och litet längre i NO, 
ungefär SV om Torp, flera fullständiga sådana. Norr härom Llir åsens sam

manhang stört, men troligtvis är fortsättningen att söka i någon av de tre 
parallellryggar, som sträcka sig fram emot Alegården. 

Ö om Ormsjön uppträda, såsom AHUL-\NN (H;r6) närmare visat, ett flertal 
parallellåsar till den nämnda rullstensåsen, och dessa äro iörenade medelst en 

Fig. 68. 

O. Bobeck fot. •899· 

Kamelandskap med ringformigt anordnade ryggar SV om Snickargf.rden, Eggby s:n. 
Eggby kyrka synlig längre bort. ((;r Munthe, 1905.) 

serie tvärryggar, det hela ett vackert exempel på ett >>å s n ä b. Liknande för
hållanden möta även annorstädes, t. ex. SO om mossen SO om Eggby kyrka 
samt SV ut härifrån mot Höjentorp. Inom detta senare område avviker dock 
ryggarnas riktning från traktens normala räffelriktning, vilket är fallet även i 

och NO om sjön Emten, där stråk av åsryggar, om också med avbrott, kunna 
följas ända upp till Abotrakten. Ställvis förete ryggarna ringform, varpå den 
här meddelade bilden, fig. 68, från trakter: SV om Snickargården är ett c�xempel. 

Såsom kartan visar, inrymmer Valle härad vidare flera mindre randfält, 
vilka i stort sett hava en längdutsträckning, som bildar vinkel mot närliggande 
rullstensåsar. Detta är fallet t. ex. med fältet S om Skärvlången och med 
Höjentorpsfältet. Samma är förhållandet med en del tväråsar, ehuru det i en 
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hel del fall är omöjligt att avgöra, om åsarna äro att räkna till rullstens- eller 
randåsar. Inom kamelandskapet uppträda vidare, som nämnts, smärre rand
moräner. De äro sällsynta i söder, där ett fåtal finnas i mossen SO om Hus
hagen, allmännare däremot NNO om Emten, där en del av grusryggarna dock 
äro att betrakta såsom randåsar, alltså ekvivalenter till randmoräner. Friin
varon av skärningar har gjort det vanskligt att avgöra, om en rygg av ena 
eller andra slaget förelegat, enär en i ytan relativt blockrik rygg kan till sin 
huvudmassa vara uppbyggd av isälvsgrus och en blockfattig sådan av morän. 

V alle härads kamelandskap fortsätter, som nämnts, in på kartbladet Lugnås, 
där det slutar i närheten av Lerdala kyrka och här ersättes av en rullstensås, 
som. med en del avbrott i norr, fortsätter upp förbi Timmersdala kyrka. 

Uppkomsten av Valle härads invecklade kamelandskap synes få sin för
klaring genom antagandet, att inom området ett flertal isälvar eller förgre
ningar av några sådana arbetat med stor intensitet och därvid i hög grad sönder
skulpterat den härvarande landismassans marginala delar. Medan grusmassor
na hopades i de därvid uppkomna många, till sin riktning växlande kanalerna, 
gåvo de kvarstående ispartierna emellan dem senare vid sin smältning upphov 
åt de otaliga depressioner av växlande form och storlek, vilka nu föreligga.1 

Förutom den erosion, som isälvarna möjligen ställvis utfört vid utbil
dandet av isälvsavlagringarnas gropar, har smältvatten från isranden med 
all sann0likhet spelat en vida större eroderande roll inom andra områden. 
Främst gäller detta utvidgandet av diabasplatåernas förut omtalade gamla 
spricksystem till mer och mindre markerade dalgångar. Denna utvidgning 
inleddes otvivelaktigt av landisen och fortsattes med kraft av dess smältvatten, 
under det att erosionc�n i postglacial tid, frånsett enstaka undantagsfall, torde 
hava varit jämförelsevis ringa. En illustration till denna dalutvidgning lämnar 
fig. 3· sid. J, som visar själva den rs- zo m djupa mynningen av Öghmda 
grotta. Med avtagande dj up fortsätter denna erosions- och säckdal väster ut 
c:a roo m, varefter en blott 4 - 5  m djup, delvis flack och oregelbunden dal
sänka vidtager. 

Utbildandet av Billingens ojämförligt största och dj upaste dalgång, den 
mellan Skövde och Varnhem, är möjligen exogent påbörjad redan i prekvartär 
tid; men äv�n här torde smältvatten senare hava spelat en stor roll, s2xskilt 
vid bortförarrdet av en massa material av glacialt ursprung. 

Såsom ett ytterligare exempel på kraftig erosion förtjänar framhållas den mar
kerade dalgång, som från närheten av Alegården i norr (SSV om Öglunda 
kyrka) sträcker sig i SSV:lig riktning fram till Torp, där den böjer av mot 
väster och sedan mot NNV ut i kamelandskapet. (Jämför fig. rr, sid. r 6.) 
Enär Yoldiahavet, såsom längre fram skall visas, nätt och jämnt nått in över 

1 Enligt S. jOHANSSON (Geol. För. För h., r g26) >kola grusmassorna här utgöra deltabildningar, 
som hopats under ett skede, då Baltiska issjön antages ha avbördat sitt vatten över Billingens nära 
nog högsta delar, varemot kamelandskapets dalar och andra depressioner skulle ha uteroderats i 
samband med samma issj ös senare inträffade tappning vid Billingens N-spets. Såsom längre fram 
skal! ytterlig are visas, kunna fenomenen ifråga dock icke tolkas på detta sätt. 
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trakten, är erosionen påtagligen av något senare datum. Möjligt är, att samma 
älv, som bidragit till anläggningen av >>Öglunda grotta>>, av iskanten i väster 
tvingats att till en början taga en sydvästlig riktning och crodaat ut även 
lorpdalen. 

I det föregående hava inflickats endast några smärre upplysningar om 
blockinnehållet i kartområdets isälvsavlagringar. Här må därför tillfogas 
följ ande allmänna översikt över detta. Inom det stora östra urbergsområdet 
innehålla isälvsavlagringarna enbart block av urbergsbergarter, ända tills man 
kommer till åsen Ö om järnvägen nära kartbladets norra gräns, där, som 
nämnts, även stenar av kambrisk sandsten uppträda sällsynt för att efter hand 
bliva vanligare i riktning mot Billingen-Falbygdens östra fot. Här tillkommer 
även alunskiffer, och väster ut härifrån bliva dessa båda bergarter allmännare, 
varefter ortocerkalk och yngre bergarter uppträda jämte äldre sådana. A 
Billingen-Falbygden har man en blandning av urberg och denkambro-siluriska 
seriens bergarter jämte diabas. V om Billingen- Falbygden ingå bergarterna 
i isälvsgruset i omvänd ordning. Härvid förtjänar anmärkas, att alunskiffer 
och sandsten, vilka äro allmänna inom kamelandskapet och urbergstrakten 
litet V härom, bliva sällsynta inom ett bälte i N å ömse sidor om järnvägen, 
men sedan allmänna V ut i trakten av Näresäter och N om Ölanda, dock icke 
i själva israndslinjerna utan å fälten kring dessa, ell fråga vartill vi senare 
återkomma. 

"Yian kan alltså säga, att i stort sett blockfördelningen av traktens bergarter 
inom isälvsavlagringarna är analog med den inom moränbildningarna. 

Översikt över israndens tillbakaryckande. 

l anslutning till den redogörelse, som i det föregående lämnats för traktens 
räfflor och rullstensåsar samt israndsbildningar (randmoräner, randåsar och 
randfält), skall till sist meddelas en kort översikt över den sannolika gången av 
israndens tillbakaryckande icke blott inom själva kartområdet utan även 
inom angränsande trakter, eller inom det större område, som kartan, tavl. 2, 

omfattar.1 A denna äro, som synes, huvuddragen av ifrågavarande fenomen 
inlagda jämte maximiutbredningen för de större vatten, som betäckt delar av 
detta område, en fråga vartill vi återkomma längre fram. 

Den å kartan inlagda serien av israndslinjer, vilka betecknats såsom r-r6, 

äro i allmänhet att hänföra till m. el. m. kraftiga stråk av randbildningar, som 
tillkommit vid oscillationer och längre stillestånd hos isranden än ett år, medan 
svärmar av mindre randmoräner äro årsmoräner. Såsom synes, uppträda 
dessa senare förnämligast inom trakten SO om Skara samt inom kartans 
nordligare delar. Inom trakter, där de kraftigare randmoränerna ligga tätare, 
hava därför isoscillationerna varit vanligare än inom trakter med glesare 
eller smärre linjer. Vidare gäller som regel, att rullstensåsar äro mindre talrika 

1 Kartan åtfölj er en nyligen i G. F. F., Bd so , r 928, publicerad uppsats: HENR. MuNTHE, Drag ur 
den senglaciala utvecklingen av Billingen-Fal bygden med omnejd. I denna lämnas en något när· 
mare redogörelse för resp. israndslinj er o. 3. v. 
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och i allmänhet kortare inom de förra områdena än inom de senare, eller 
också, såsom vi sett att fallet är inom Valle härad, utbildade såsom åsnät 
eller interfolierade av randåsar och -fält. Av kartan framgår vidare, att bältena 
med tätare liggande, större israndslinj er å ömse sidor om Mellan-Billingeri 
motsvara varandra och alltså äro tillkomna under samma tidsskede, något som 
bestyrkes därav, att inom båda uppträda avsevärda kameområden. 

Baltiska issjön och Voldiahavet samt deras avlagringar. 

På grund av den kraftiga landhöjning, som norra Tyskland och övriga trakter 
kring det sydbaltiska området undergingo vid och en tid efter israndens till
bakaryckande N ut därifrån, blev norra Tyskland över de danska öarna snart 
nog landfast med Skåne. Detta hade till följ d, att Sydbaltikum kom att upp
tagas av en issjö, B al t i s k a i s s j ö n, med avlopp genom Stora Bält till 
Västerhavet, enär landet i N, som visserligen ännu låg gradvis allt mera sänkt, 
upptogs av landisen, vilken hindrade issjöns avrinning åt detta håll. Detta 
issjöskede räckte några tusen år, eller till dess isranden hade ryckt tillbaka 
mot Billingens nordspets. Här blottades nämligen då ett område, som ännu 
låg dj upt nedsänkt under havets yta, varav blev följden, att Baltiska issjön 
tappades ner till och övergick i det dåtida Västerhavet. Detta hade, såsom 
vi skola se, en arktisk karaktär och betäckte stora områden, som nu äro land, 
både väster ut och, sedan tappningen fullbordats, Ö ut inom Baltikum. Innan 
denna td.ppning försiggick, betäckte Baltiska issjön, såsom kartan, tavl. z, 
visar, betydande områden Ö om Billingen- Falbygden och hade sitt avlopp 
inom den z.s-3 km breda dal, P l a n t a d a l e n, som sträcker sig mellan 
Plantabergets nordsluttning och Daladalen, en i den förra utgrävd nordlig 
dal, i vilken järnvägen V ut från Dala station framgår. Issjöns avlopp genom 
Plantadalen beräknas ha varit i funktion under den, såsom vi sett, av uppre
pade oscillationer och stillestånd karakteriserade och därför avsevärda tid, som 
åtgick för israndens tillbakagång från Plantadalens södra del till N-Billingen. 

Vid tiden för issjöns börjande avrinning i Plantadalen, vilket skede före
gicks av den betydligt högre liggande Vätterissjöns tappning till Baltiska 
issjön (se tavl. z), antages den senares yta här ha intagit en nivå, som nu ligger 
omkring zos m ö. h. Under avrinningstiden i Plantadalen, där N ut allt lägre 
passpunkter blottades och en hel serie smärre dalar gradvis nedskuras i berg
grunden, vilken f. ö. till stor utsträckning blottlades, sänktes issjöns yta med c:a 
3 0  m, eller från c: a zos till c: a 17 5 m, vid vilken senare nivå passhöj den inom 
Daladalens ostligaste del nu är belägen. Denna yngsta dal blev, praktiskt taget, 
torrlagd i och med detsamma som issjöns tappning vid N-Billingen vidtog. 

Inom bl. Skövde faller, såsom kartan visar, blott den nordöstra eller högsta 
delen av Daladalen, som f. ö. här av en liten moränö är uppdelad i två grenar. 
I denna äro terrasshak inskurna vid en höj d ö. h. av 183 m, utmärkande issjöns 
högsta stånd här, och under avrinningens gång har området för de båda gre
narna nedskurits till ett 'oelopp av c:a 8m, eller från r 83 till den nämnda pass
höj den vid 17 5m ö. h. Något tidigare har ett pass, beläget litet S härom och · 
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vid c:a 187 m ö. h. , varit i funktion och sydligare ligga passhöjderna, som 
antytts, allt högre. N ut från Dalapasset låg landet gradvis allt mera ned
tryckt, och här hava iakttagits och avvägts en hel del av issjön utbildade 
terrasser, de högsta bland dem angivande issjöns maximinivå, medan en del 
lägre liggande terrasser, grusplan och strandvallar utmärka den eller de nivåer, 
som issjön intog, allteftersom passet i Daladalen sänktes genom avloppsflodens 
verksamhet. 

I det följ ande meddelas de viktigare bland dessa strandmärken med angivande 
av deras höjd över havet, varvid må anmärkas, att en del av de nu anförda 
siffrorna i någon mån skilja sig från dem i den äldre upplagan meddelade. 

M e t e r  ö v e r  h a v e t 

Utbildning 

I. Kulle strax N om Dala station Terrass morän 

2. 1 km N om föregående  

J.  N O  om Borgunda kyrka 

4· Ö om Sjogerstads kyrka 

). S om Skultorps station 

Strandvall 

Klev i ortocerkalk 

Maximinivå 

} 

6. SV om Skultorps station Terrass i morän 196' 

7. NO om Skultorps station Grusplan 

8. 2 km NNV om Skövde 5 m hög terrass i mo-
rän 

9· Ovanför föregående . . Terrass (') i morän ZOO-Z07 z+' 

10. km V om Ryds  herrgård, S 
om siffran 181.1 å bl. Skövde Terrass morän 

l I. l km V om Ryds herrgård, V 
om siffran 181.1 . . . . .  

IZ. km V om Ryds herrgård, N 
om siffran 181.1 . . . . .  

13. 1.5 km NNV om Ryds herrgiird 

14. VSV om föregående . . . . . 

1 15. V om Rånna . . . . . . .  . 

16. 1.2 km NV om Rånna . . . . 

17. Nedanför Borgaliden,0.7 km NV 
om Säters kyrka å bl. Lugnås 

1 Spegelavvägning; 2 tub:wvägning. 

Flera m hög klev i 
ortocerkalk (fig. 69) 

Mitten av en några 
hundra m lång, 
horisontal terrass i 
morän 

Block rik, hög terrass i 
morän nedanför 
diabasbranten 

Kraftigare blockbälte l 
å vågbearbetad mo.
ränsluttning mot oj 

l 
Terrass i morän medl 

frispolade block l 

ZIO-ZI3' 
(mitten) 

zoz 2 

Miniminivå 

180' 
1741 

18z 1 

184·3 2 

183 1 (foten) 
190 1 (krönet) 

188' 

zoo. 5 2 (krönet) 
195·5 2 (foten) 

ZOl ' 

Z02' 

zoo 2 

18z z+ 1 (foten) 

I
l 

189 2+• (ursvarvning) 

l 

2o6 1 (foten) 

zoz' 



I 10 BESKRIVNING TILL KARTBLADET SKÖVDE. 

I den såsom nummer 13 anförda strandlinjen i ortocerkalk-kleven vid Ryd 
äro ställvis raukartade partier utbildade (se fig. 6g), medan kleven annor
städes visar grottartade ursvarvningar. 

Av de anförda siffrorna framgår (jämför tavl. z ) ,  att Baltiska issjöns högsta 
terrasser o. s. v. i stort sett stiga gradvis från Dalapasset, 1 83- 17 5  m ö. h . ,  
till trakten av Ränna, c:a z ro a 213m ö.  h., men därefter falla svagt till NV om 
Säters kyrka litet N om norra kartbladsgränsen, där märkena synas upphöra. 
Det är därför sannolikt, att issjöns avrinning börjat ungefär i Rännatrakten 
och fortgått antingen mellan berget och isens sida (lateralglacialt) eller också 
under denna senare (subglacialt), eller möjligen bådadera. 

Munthe fot. zg26. 

Fig. 69. C:a 2 m högt raukartat parti i ortocerkalk-kleven vid Ryds övre gllrdar. 

Frånvaron av de ifrågavarande märkena nordligare å Billingen beror möj
ligen därpå, att efter den stora tappningen här en ny framstöt av isranden 
ägt rum, varvid dessa märken blivit utplånade och täckta av morän. 

Det belopp, med vilket issjöns yta sänktes vid tappningen, beräknas ha 
uppgått till omkring 50 m, och när man betänker, att härvid tappningen 
drabbade hela Baltiska issjön med detta belopp, inses, att här försiggått en 
väldig katastrof. Såsom dr S. J OHANSSON visat,1 hava verkningarna därav 
också varit högst betydande särskilt vid N-Billingen och V härom. Sålunda 
hava givetvis stora partier av berggrunden vid N-Billingen borteroderats och 
hopats i form av deltamassor (sand, grus och block), framför allt troligen 

1 SIMON J oHANssoN, Baltiska issjöns tappning. G. F. F., Bd 48,  1926. 
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inom norra delen av den markerade Långendepressionen V om N-Billingen, 
medan en hel del grus och sand förts längre bort över Klyftamon och trakterna 
S härom samt S om Långendalen, sanden delvis ända ut över vidsträckta 
områden av bl. a. de norra delarna av bl . Skara och angränsande delar av bl. 
Skövde.1 Jämför MuNTHE, anf. st., 1928. 

Emellertid är det, som nämnts, sannolikt (se MuNTHE, 1928), att efter denna 
stora tappning en framstöt av isranden ägt rum, varvid en stor del av de nordli
gare tappningsfenomenen och -avlagringarna blevo förstörda eller förvanskade. 
Denna framstöt, vars sydgräns torde ha framgått ungefär på gränsen mellan 
bl. Lugnås och Skövde V om Billingen, upp emot diabasbranten å N-Billingen 
samt i eller S om Rydtrakten Ö om berget, synes ha orsakat uppdämning av 
en yngre Baltisk issjö efter sedan Yoldiahavet, som nämnts, inträngt hit. 
Vid den förnyade och mindre betydande tappning, som antages sedan ha 
försiggått vid N-Billingens nordligaste del, eroderades tydligtvis berggrunden 
på nytt och avsattes V ut en hel del tappningssediment inom nordligaste 
delen av Långendalen, varjämte liksom vid den stora tappningen hithörande 
finare sediment fördes S, SV och V ut. 

När Voldiahavet i anslutning till Baltiska issjöns stora tappning trängde in 
över de lägre trakterna Ö om Billingen, upptogs, sannolikt för en jämförelsevis 
kort tid, Baltikum av detta hav._ Dess äldsta och högsta gräns vid Nord
Billingen synes vara utplånad under den nämnda senare isframstöten, men 
torde att döma av M. G:s läge V om Mellan-Billingen, kunna förläggas vid en 
nivå, som nu ligger c:a 160 m ö. h., en siffra som alltså skulle angiva beloppet 
av traktens dåvarande läge under havsytan. Sydligare kan denna gräns sam
tidigt, på grund av den tidigare landhöjningen där, antagas ligga på gradvis 
allt lägre nivå, en fråga vartill vi snart återkomma. 

När sedan isranden ryckte fram och Baltikum uppdämdes på nytt till en 
issjö, som dock i likhet med det tidigare marina skedet torde ha varit av jäm
förelsevis kort varaktighet, bör en stigning av issjöns yta ha försiggått, och 
det är därför sannolikt, att den högsta nivå, denna yngre Baltiska issjö nådde, 
registreras av mera markerade terrasser och strandvallar än de, som utbildades 
av havet under landets fortsatta stigning. }:1 �ån Karlsborgstrakten och S ut 
föreligger en sådan linj e, och denna kan därför förmodas tillhöra det ifråga
varande issjöskedet. Den ligger å Vaberget c:a 1 53 m ö. h. och faller gradvis 
S ut, så att den t. ex. V om Hjo ligger vid c:a 137 m ö. h. Utmed Billingens 
östra sida motsvaras densamma möjligen av den förut omtalade terrass, som i 
Ö stråkvis begränsar Havstenafältet och med sin fot ligger c:a 141 m ö. h. 
Nordligare hör till denna linje möjligen en strandvall vid Ränna, 14 2 m ö. h., 
och sedan, å bl. Lugnås, terrasser vid drygt 1o m högre nivå. S om Skövde
trakten torde linj en ligga lägre än c:a 140 m, men dess förlopp är ännu icke 
utrett. 

När isranden, nu för sista gången, hade ryckt tillbaka till Billingens N-spets, 
tappades i sin tur denna yngre issjö, och havet inträngde på nytt Ö om Billingen. 

l Den stora tappningen torde ha inträffat för IO,ooo a II,ooo år sedan. 
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Det nådde emellertid nu tydligtvis icke på långt när så högt som tidigare, 
emedan landhöjningen under mellantiden hade fortskridit. Gränsen för detta 
marina skede förlägges å N-Billingen vid 131 a 132 m ö. h. och bör sydligare 
ligga lägre. Härav följer, att endast delar av Skövdebladets norra trakter då 
voro täckta av havet, ur vilket de snart nog torde ha höjt sig. 

Av den föregående framställningen är uppenbart, att det f. n. är ogörligt 
att å kartan uppdraga gränser mellan de avlagringar, som bildats i de båda 
Baltiska issj öarna å ena sidan samt i de båda haven å den andra, detta även 
därför, att i avlagringarna ifråga inga lämningar träffats av de dj ur och växter, 
som möj ligen levat och inbäddats här. Det har därför ansetts lämpligt att 
å dm geologiska kartan beteckna dessa avlagringar på ett och samma sätt, 
något som kan försvaras särskilt ur praktisk synpunkt. 

Se vi nu på förhållandena V om Falbygden-Billingen, så hava på en del 
ställen iakttagits och avvägts hak i moränen, vilka äro att tolka såsom det 
senglaciala havets högsta strandmärken eller marina gränsen (M. G.). Detta 
hav hade en fullt arktisk prägel, vilket bevisas av de skal o. s. v. av havsdj ur, 
som anträffats i hithörande leravlagringar, dock icke så långt mot öster som 
inom bl. Skövde, utan först i Skaratrakten och, allmännare, längre väster ut. 
Efter en i denna lera inbäddad mussla, Yoldia (Portlandia) arctica, som i nutiden 
lever i havet endast inom fullt arktiska trakter, har detta skede blivit kallat 
Voldiatiden och havet Yoldiahavet. I stället för marina gränsen (M. G.) kan 
man därför också tala om Voldiagränsen (Y. G.) för detta skede. 

Inom bl. Skövde har M. G. befunnits utbildad bl. a. på följande ställen och 
nivåer över havsytan. SO om Broddetorps kyrka, hak i morän vid c:a 156 
m ö.  h .  Detta hak har, såsom kartan visar, blivit följt i nära nog ett samman
hang ovanför och längs järnvägen S ut förbi Botorp. Stråkvis utbreda sig fält 
av sand strax V därom. Nordligare har ett m. el. m. tydligt hak iakttagits 
vid c:a 157 m ö. h. t. ex . S och N om Bjällum och NV om Persbo, medan SO 
och N om Öglunda kyrka haket ifråga synes ligga c: a 16o a 161m ö. h. Denna 
nivå för M. G. inom dessa nordliga trakter bekräftas därav, att på den betydan
de ansvällningen av grus NV om Ölanda finnes till närmare 140 m ö. h. fet 
lera, som måste antagas vara bildad på rätt stort djup. Längre i N, eller i 
trakten av Stolan å Nord-Billingen, har, som nämnts, nivån för M. G. upp
skattats till c:a 160 m ö. h. 

Den jämförelsevis ringa stigning, som M. G. visar från S mot N inom kart
området, beror tydligtvis därpå, att trakten, som kan antagas ursprungligen 
ha legat gradvis mera sänkt N ut, under tiden för det av upprepade oscilla
tioner avbrutna tillbakaryckandet av isranden hunnit höj a sig avsevärt även 
i N, ännu medan landisen här betäckte området och alltså utestängde havet. 
När detta slutligen kunde inbryta och M. G. utbildas här, kom denna gräns 
därför att ligga lägre än den skulle ha gjort, i fall isavsmältningen hade fortgått 
normalt och alltså hastigare. M. G. i N motsvaras därför icke av den ursprung
liga M. G. i S utan av en nivålinje, som ligger gradvis allt lägre åt detta håll. 
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Nu finnas i trakten Ö om Hornborgasjöns södra hälft en del grusiga områden, 
som där och var visa plana ytor vid en nivå av I32-I34 m ö. h., och dessa plan 
äro sannolikt att hänföra till en havsyta vid ett bestämt skede. Genom senare 
undersökningar har nämligen ådagalagts, att dessa grusiga bildningar icke, så
som förut (MuNTHE, Igos) antagits, äro att hänföra till avsättningar genom 
isälvar utan till grusiga, i Voldiahavet avsatta mäktiga d e l t a b i l d n i n
g a r, vilka avlagrats här i samband med avrinningen från Vätterissjön samt 
Baltiska issjön och Asleissjön. (Se kartan, tavl. z.) Beviset för, att dessa 
grusbildningar äro deltan, har man i materialets jämnkorniga, strida beskaffen
het och regelbundna (konkordanta) lagring, alltså karaktärer som skarpt skilja 
dem från isälvsgrus. Man kan förmoda, att avsättningen av deltamaterialet 
i huvudsak försiggått, medan avrinningen genom Plantadalen ännu var i full 
gång, d. v. s. förrän tappningen vid N-Billingen vidtog, och att deltat på
byggdes upp emot den dåvarande havsytan. 

Efter hand som landhöjningen sedan fortskred och dessa deltabildningar 
höjdes ur havet, utskuros i dem av vattenmassorna från Baltiska issjön be
tydande dalar, en erosion som slutligen drabbade även sandstenen alltifrån 
Håkantorpstrakten och ner förbi Hornborga (se geologiska kartan). 

De ifrågavarande dalarnas lägsta delar nå nu ned till c:a IZZ m ö. h., varför 
det är troligt, att denna nivå ungefär motsvarar Voldiahavets yta vid tiden 
för erosionens från Baltiska issjöns slutskede, ehuru även den möjligheten före
ligger, att avloppsvattnet för den c:a milslånga restsjön av Asleissjön fortsatt 
erosionsarbetet ner till den nämnda låga nivån. Landhöjningsbeloppet i 
Broddetorpstrakten under tiden för israndens tillbakaryckande från Planta
dalen till N-Billingen torde alltså ha uppgått till minst 23m (från M. G. IS6 m 
till deltaplanet I33 m ö. h.), eller möjligen högst c:a IO m mera (från I56 till 
Iz z?). Och endera av dessa M. G.-nivåer (I33 eller I22) skulle alltså motsvara 
den antagna samtidiga M. G.-nivån, c:a I6o m ö. h., å N-Billingen. 

B a l t i s k a i s s j ö n s a v l a g r i n g a r äro förnämligast l e r a och Baltiska is· 

s a n d, båda i allmänhet avsatta på något djupare vatten, samt mer eller sjön� avlag-
nngar. 

mindre s a n d b l a n d a t s t r a n d g r u s, som uppkastats vid stränderna. 
Något nedanför B. I. G. utgöras spåren efter issjön förnämligast av grusiga 
och sandiga lager på morän- och isälvsbildningar, vilka i ytan även blivit 
bearbetade av issjön till >>svallgrus>>. På ännu lägre nivåer träffas däremot is-
sjöns huvudsakligen vid slätten bundna, vitt utbredda sand- och lerlager, 
vilka till sin huvudsakliga del utgöras av de slammassor, som isälvarna ut-
förde i issjön, samtidigt med att de uppstaplade de förut omtalade grusiga 
till grovsandiga isälvsavlagringarna. 

Man kan skilja mellan två slag av issjösand, nämligen dels sådan, som 
avlagrades direkt på morän- och isälvsbildningar närmare iskanten och snart 
nog överlagrades av issjöleran- undre eller äldre issjösand- dels ock sand, 
som vilar på leran - övre eller yngre issjösand. Denna sistnämnda sand är 

8-281028. S. G. U. Se,-. Aa, n:r I2I, kartb!. Skövde. 
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emellertid inskränkt till områdets något högre belägna delar, medan det se
nare inbrytande ishavet förmedlade avsättningen av motsvarande sand inom 
dess lägsta trakter. 

Den undre issjösanden är en gråaktig, någon gång kalkhaltig, fin sand, som 
uppåt småningom övergår i leran eller växellagrar med denna. Enär den 
täckes av den mäktiga leran, kommer den endast sällan i dagen. Den största 
mäktighet, som iakttagits hos denna undre sand, är 8 m, nämligen i ero
sionsbranten vid bäcken NO om St. Bäckstorp, Hagelbergs socken. 

Issjöleran har i ovittrat tillstånd de för den glaciala 
===om. warviga leran>> utmärkande karaktårerna, d. v. s. den är 

Fig. 70. 7 m djup 
profil visande nertill 
växellagring mellan 
issjölera och sand. -
Mariesjö tegelbruks 
lergrav nordost om 

Skövde. 

uppdelad i skikt eller varv, som vart och ett företer en 
bestämd växling med hänsyn till såväl petrografisk be
skaffenhet som färg, nämligen finsandig och gråaktig upp
till med övergång till fet, brunaktig lera nedtill. Denna 
vanligen regelbundna varvighet är ett förhållande, som är 
att tolka så, att varje varv representerar avsättningen 
under loppet av ett år. Varvigheten är emellertid nästan 
alltid utplånad inom lerans övre delar i följd av den vittring, 
för vilken leran under långa tidrymder varit utsatt. Färgen 
är därför inom dessa ytligare delar merendels gråaktig 
med bruna flammor, men även mörkare brun med blågråa 
flammor. 

Varvens tjocklek är tämligen växlande, eller mellan ett 
par millimeter och c:a 5 cm. Vanligtvis avtager tjockleken 
uppåt, men även det motsatta har någon gång iakttagits, 
t. ex. i lertag väster om Öm (Ö om Skövde) samt vid Vre
tens tegelbruk. Sistnämnda förhållande visar, att slam
massorna ökats, och detta sannolikt därigenom, att iskan
ten ryckt fram på nytt. 

Vidstående profil från lergraven till Mariesjö tegelbruk 
NO om Skövde är ett exempel på en upprepad växellag
ring mellan issjölera och undre issjösand inom seriens 
undre del. 

Ej sällan förete de finare issjölagren en mer eller mindre långt driven veck
ning och skrynkling, ibland även förkastningar på olika nivåer i lagerfölj den. 
Dessa rubbningar äro att tillskriva dels strandade isberg, dels ock glidning 
i följd av ökat tryck inom vissa delar av lagren, sedan dessa kommit ovan 
vattenytan. 

Lerans mäktighet synes växla rätt mycket, beroende i främsta rummet på 
underlagets (förnämligast moräntäckets och isälvsavlagringarnas) ojämn
heter. Den största direkt iakttagna mäktigheten är vid pass 8 m, men att döma 
av lerslättens ofta nog djupa dalar, som sträckvis måste vara nederoderade 
enbart genom issjölagren, är det uppenbart, att mäktigheten ibland, särskilt 
i trakten öster om Skövde, uppgår till minst det dubbla beloppet. A andra 
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sidan nedgår mäktigheten, särskilt på de många ställen, där leran kilar upp 
emot morän- och rullstenshöjder, till en bråkdel av en meter. Såsom vi förut 
i ett annat sammanhang haft anledning påpeka, överlagrar och bortskymmer 
leran de äldre glaciala bildningarna mer eller mindre fullständigt inom stora 
områden. 

Traktens issjölera har endast undantagsvis befunnits så kalkhaltig, att 
den fräser vid pågjutning av syra, och detta först på ett djup av mer än 5 m 
under ytan. 

Om man bortser från de vitt utbredda lager av sand, som betäcka leran 
framför allt inom slättens norra och södra delar, bildar denna, såsom av en blick 
på kartan framgår, ytlagret inom större delen av den ifrågavarande vidsträckta 
slätten. Det är nämligen endast stråkvis, som större områden av morängrus 
höja sig över >>lerhavets>> yta, såsom mellan Värsås' kyrka mot SV till södra 
bladgränsen samt inom kartbladets NÖ:a del, medan detta endast i ringa grad 
är fallet med isälvsavlagringarna, som för övrigt här äro kvantitativt mycket 
underlägsna morän bildningarna. 

Frånsett de sträckvis mer eller mindre talrika erosionsdalar, vilka, som 
nämnts, till växlande djup utskurits i lerslätten efter dennas uppsti
gande ur issjön och havet, äger densamma, såsom kartan visar, endast ett 
fåtal så betydande sänkor, att mossar och svämbildningar där kunnat 
uppstå. 

I issjöleran och -sanden hava inga lämningar funnits av de djur eller växter, 
som möjligen levde vid tiden för dessa bildningars tillkomst. Emellertid är 
det uppenbart, att den tidens organismer haft en arktisk prägel och varit 
jämförelsevis mycket fåtaliga. Det har heller icke lyckats att uppspåra några 
sådana varken i fältet eller vid de slamningar, som företagits å hemfört material. 

Såsom förut blivit nämnt, hava på en del ställen under morän och isälvsgrus 
träffats sand och lera, vilka likaledes äro att hänföra till avsättningar i Baltiska 
issjön men sedermera vid israndens förnyade framryckande blivit täckta av 
isen. 

Såsom av den föregående framställningen är sannolikt, har Yoldiahavet Yngre issjö
under två av ett yngre issjöskede åtskilda skeden upptagit delar av den östra 0fh .ishavsÖ
slätten till höjder över havet, som dock ännu icke äro fastställda. Därvid hava o�g�fir:gen

troligen i huvudsak de vitt utbredda sandavlagringarna tillkommit, vilka Falbygden. 

upptaga vidsträckta områden av kartbladets nordöstra del och där överlagra 
dels issjölera och dels äldre jordlager. Som det f. n. icke är möjligt att hålla 
dessa marina och issjöbildningar åtskilda, enär de sakna fossil, hava de, som 
nämnts, förts tillsammans under en och samma beteckning.1 

Hithörande sand är upptill vanligen av rostgul till gulbrun, nedåt av gråare 
färg, och dess mäktighet växlar mellan några dm (mot gränsen till i dagen 

1 I detta sammanhang förtj änar nämnas, att nära Bellefors' kyrka, 1 3  km N om kartbladets 
nordöstra hörn, anträffats lämningar av en k o l j a i den glaciala leran, som alltså där bildats i 
Yoldiahavet. 
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gående äldre avlagringar) och flere m (sträckvis på leran såsom underlag) . 
Inom de förra områdena, d. v. s. mot ur sanden uppskjutande äldre avlagringar, 
är den ej sällan mer eller mindre uppblandad med smärre stenar, sällan med 
block. Inom de större, sammanhängande fälten är sanden däremot stenfri med 
jämn eller svagt vågig yta, mera sällan hopad till låga strandvallar, ej att för
växla med de längre fram omtalade flygsandsvallar, som förekomma inom 
några trakter a v kartområdet. 

Sanden har ingenstädes visat sig vara kalkhaltig. 

Voldiahavet V Vända vi oss nu till trakten väster om Billingen-Falbygden, finna vi här 
o_:i�ff:;e:�n många och tydliga bevis för, att Yoldiahavet nått upp över största delen av 

denna. Själva M. G. är, som nämnts, här anträffad och avvägd på några 
ställen, och en översikt av dess läge över havsytan lämnas å kartan, 
tavl. z, som, i enlighet med de förut anförda siffrorna för M. G., v isar, att 
Yoldiahavets (ehuru, som nämnts, vid skilda tider inom olika områden 
intagna) högsta strand är att förlägga inom Falbygden-Billingens nedre 
sluttning. Med undantag av de allra högsta partierna av Himmelsberget har 
alltså hela området V om strandlinjen i fråga gradvis varit täckt av Yoldia
havet. 

Voldiahavets I Yoldiahavet avsattes utanför stränderna s a n d och på djupare vatten 
avlagringar. l e r a, varjämte äldre bildningar, såsom morängrus och isälvsavlagringar, 

i sina ytlager omarbetades av vågorna under den följ ande landhöjningen. 
Härvid uppkom sträckvis g r u s b l a n d a d s a n d på fält av isälvssedi
ment, såsom t. ex. i trakten V om Varnhems kyrka, N om sjön Skärvlången , 
å Axvallahed o. s. v. Det grövre materialet i dessa avlagringar överensstäm
mer med det i traktens äldre glaciala bildningar, på vilkas bekostnad det 
delvis uppkommit. Dessa bildningar hava dock icke erhållit någon särskild 
beteckning utan sammanslagits med isälvssedimenten. En del av dessa, 
vanligtvis pa stenar av kambrisk sandsten rika ytlager, t. ex. N om Ölanda 
och i trakten av Näresäter, ha med all sannolikhet även transporterats 
med de kraftiga strömmar, som uppkomma i samband med Baltiska issjöns 
förut omnämnda tappningar vid Nord-Billingen. - Den grusblandade san
dens mäktighet växlar i allmänhet mellan några decimeter och en eller 
annan meter. Såsom kartan visar, uppträda flerstädes i allmänhet mindre 
områden av ishavssand, som i likhet med den grusblandade sanden till en 
del kan antagas vara hitförd med tappningsströmmaL Även dess mäktighet 
synes växla mellan några dm och ett par meter. 

Ishavsleran träffas i dagen endast inom områdets NV:a del. Den vilar vid 
Ölanda tydligtvis på en kärna av israndsbildningar, i det att den bland annat 
betäcker här förefintliga, i topografien starkt markerade höjder, som ligga 
i förlängningen av säkert hithörande bildningar. Leran stiger här, såsom förut 
nämnts, upp till nära 1 40 och N om Flämslätt till c:a 1 35 m ö. h. En liten 
förekomst av lera nära kartgränsen NO om Flämslätt och c:a 139 m ö. h. 
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är möjligen inknådad i morän och hittransporterad av landisen. För övrigt 
är ishavslera inom området väster om Billingen-Falbygden iakttagen endast 
under andra avlagringar, såsom på ett par ställen i bottnen av mossar, samt 
i den förut (sid. ror-roz) omtalade profilen väster om N:a Lundby kyrka, 
där den, som nämnts, överlagras av ishavssand, isälvsgrus och (överst) morän. 

Ishavsavlagringarna hava icke heller inom kartområdets västra delar befun
nits innehålla lämningar av organismer, ehuru sådana med all sannolikhet 
levat så långt in som hit . Redan på så nära håll som i Skaratrakten äro näm
ligen i leran anträffade skal av åtskilliga former av marina o s t r a k o d e r 
och f o r a m i n i f e r e r samt mollusken Yoldia arctica, längre i SV dessutom 
ben av val (omtalat redan av SWEDENB ORG 17 19) och ett par sälarter. 1  Fler
talet av dessa organismer leva förnämligast blott i nutidens arktiska och hög
arktiska havsområden och vittna alltså i sin mån därom, att liknande fysiskt
geografiska förhållanden karakteriserade det hav, som en gång sköljdeBillingen 

-Falbygdens västra fot. Att detta hav, Yoldiahavet, under ganska lång 
tid betäckte stora delar av ifrågavarande trakt, kan man sluta därav, att is
kantens återtåg, som ägde rum i havet, icke fortskred jämnt utan, såsom visats, 
under upprepade avbrott och oscillationer. 

Postglaciala avlagringar. 

Av G. LUNDQVIST. 

Då landisen hade avsmält från kartbladet och trakten höjt sig ur såväl 
issjön som det senglaciala havet, voro många bland de talrika större och mindre 
sänkor, som funnos inom dessa områden, fyllda av vatten, d. v. s. de bildade 
sjöar. Frånsett främst Valle härads ännu existerande talrika sjöar, hava 
dessa gamla sjöar efter hand blivit mer eller mindre fullständigt utfyllda med 
jordlager av olika slag. Dessa jordlager jämte sådana, som bildades såsom 
försumpningar inom ett flertal sanka områden, behandlas i det följande under 
kapitlet t o r v m a r k e r, medan andra, övervägande sandiga jordlager, 
som bildades i en del sjöar samt i eller kring en del vattendrag, upptagas såsom 
s v ä m b i l d n i n g a r. I anslutning härtill lämnas en redogörelse för den 
av vinden anhopade f l y g s a n d e n. 

Svämbildningar. 

I en del sjöar samt sträckvis även kring åar och bäckar hava i _postglacial 
tid avsatts svämbildningar, bestående övervägande av s a n d, men även av 
g r u s b l a n d a d s a n d och l e r a. Frånsett åtskilliga mindre hithörande 

1 J ämför H. MuNTH E :  Om faunan i Västgötaslättens yoldialera. G. F. F . ,  Bd 2 3 ,  r gor . Även 
S. G. U., Ser. C ,  N:r r 8 7 .  Om nya däggdj ursfynd i Sveriges kvartär. G. F. F., B d  24, r go2.  Även 
S. G. U. ,  Ser. C,  N : r  r go. 
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förekomster, som finnas spridda inom skilda delar av områdena utanför dia
basplatåerna, nå svämbildningarna en större, mer eller mindre sammanhängan
de utbredning i dagen förnämligast kring Hornborgasjön samt NO om Sven
torps kyrka. Såsom kartan visar, äro dessa i dagen gående svämbildningar 
övervägande sandavlagringar, under det att svämleran spelar en underordnad 
roll. En tydligtvis stor utsträckning hava svämbildningarna såsom underlag 
för yngre bildningar särskilt inom Hornborgadepressionen. Svämbildningarnas 
mäktighet är givetvis ganska växlande, eller mellan ett par dm och en eller 
annan meter. 

Alldenstund de i sjöar avsatta sandiga och grusiga svämbildningarna äro 
uppkomna genom förstöring av den angränsande traktens glaciala lager, är 
gruset i de förra av samma slag som det i dessa senare. Så utgör gruset t. ex. 
inom Hornborgadepressionen, varom här närmast är fråga, en blandning av 
urbergsbergarter samt kambrisk sandsten och alunskiffer, med något ortocer
kalk längre i öster. 

Svämsanden och -leran äro ej sällan förorenade av organiska ämnen och av 
denna orsak vanligen mörkare till färgen än motsvarande glaciala sediment. 
Den grusblandade sanden inom Hornborgadepressionen är dessutom ställvis 
bemängd med j ärnockra. 

Flygsand. 

Flygsanden inom bladområdet leder sitt ursprung ur de stora senglaciala 
sandfälten. Den är utlagd på kartan å flera ställen Ö om Billingen, såsom N 
om Gudmundstorp och V om Järnåsen i Ryds socken, vid Larstorp i Sven
torps socken och vid Svensbro i Edhems socken. Flygsanden, som numera 
är så gott som helt bunden, uppträder ej på alla ställen i form av typiska 
dyner, utan kan vara mera jämnt fördelad. Ett sådant område är det V om 
Järnåsen. Större delen av detta fält, Järnåsfältet, är bevuxet med tall-granskog 
med riklig undervegetation av ljung, men utmed kanterna i NV, SV och NO 
skära odlingar in. Flygsanden, som i varierande mäktighet intager fältet, 
är delvis uppblåst mot en hög sluttning. Mäktigheterna uppgå endast till 
ett par meter. Uppstickande moränblock utvisa även, att flygsandslagret 
där omkring är mycket ringa. Största sandanhopningen är mitt för morän
höjdens högsta del. De mäktigaste sandpartierna ha större lutning mot nord
sidan (c:a 30 °) än mot S (vanligen I0 °- 30 °). Dessa nu relaterade fakta synas 
antyda, att flygsanden är hopblåst av SSV-liga vindar och avlagrats i lä av 
höjden. 

Gudmundstorpsfältet uppvisar en mera utpräglad dyntopografi än det före
gående (fig. 7 I). Dynerna höja sig ända till 7 m över omgivande markyta. 
De ha ett slingrande förlopp; på S-sidorna djupa inbuktningar, som motsvaras 
av utbuktningar mot N. Starkaste lutningen (till c :a 30 °) är mot N, men i 
ett fall även mot Ö. Dynerna äro därför säkerligen hopblåsta av S-vindar. 
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Några hundra meter N om detta fält ligger ett annat, där dyntopografien 
är mera typisk än inom det föregående (fig. 72-74) . Fältet är bevuxet med 
gles barrskog och därför relativt lättöverskådligt .  Dynernas huvudsträckning 
är c:a ONO-VSV (fig. 74) . De äro betydligt lägre än det föregående fältets, 
i det att de ej överstiga c:a 3 m, men kunna understiga I m. Dynerna äro här 
rakare än inom Gudmundstorpsfältet. Lutningen är starkast å N-sidorna, där 

G. Lundqvist fot .  '9'9· 
Fig. 72. Parti av en dyn i fältet N om Gudmundstorp, Ryds socken. 

den är 20°-30°  eller i ett fall 40°.  s-sidorna luta vanligen 10°-15 °· Även 
dessa dyner äro alltså hopblåsta av sydliga vindar. 

Vid Svensbro nära södra bladkanten ligger ett flygsandsområde med mycket 
oregelbunden dynbildning. Detta fält är emellertid av intresse ur den syn
punkten, att mossmarker intaga en del av sänkorna mellan dynerna. En 
detaljkartering av det stora Svensbrofältet har icke kunnat företagas, men 

en liten del är behandlad för att belysa, hur brutet området är (fig. 75) . Bort
sett från alla oregelbundenheter i dynernas utbildning framgår dock av kartan, 
att den genomgående huvudsträckningen är ONO-VSV. Lutningsförhållan-
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dena, som framgå av kartan, utvisa, att dynernas nordsidor även här äro 
brantare, och att alltså även dessa dyner äro utbildade av sydliga vindar. 

Granskningen av flygsandsfälten har alltså visat, att dynerna i huvudsak 
äga en topografi, som förutsätter hopblåsning av sydliga vindar. Det vore givet
vis av intresse att kunna avgöra, vid vilken tidpunkt sandflykten upphörde. 
Detta möjliggöres tack vare de mellan dynerna inom Svensbrofältet liggande 
torvmarkerna.1 Dessa lagerföljder äro i sina undre delar starkt impregnerade 
med flygsand. Den nivå, där sandinlagringen upphör, representerar alltså 
torvmarkernas yta vid den tidpunkt, då sandflykten definitivt upphörde. 
Pollenanalys av en del lagerföljder med sådana sandinlagringar har visat, att 
denna nivå tillhör bronsålderns äldre del. Vidare märkes, att det är just 
under detta skede, som torvbildningen i allmänhet erhöll ökad omfattning 
och de stora Billingsmossarna började utvecklas. Orsaken till sandflyktens 
upphörande är säkerligen att söka i den ökade fuktighet, som möjliggjorde 
denna torvbildning. 

Förut framhölls, att dynerna äro hopblåsta av sydliga vindar. En gransk
ning av de nutida vindförhållandena har visat, att västliga vindar numera 
förhärska. Från bronsålderns äldre del till nutiden har alltså traktens huvud
vindriktning förändrats från S till V. Möjligen finnes ett orsakssammanhang 
mellan de fuktiga S-vindarna och den ökade torvbildningen. Ty Blängs
mossens sandinlagrade torv tillhör ett mycket ungt transgressionsskede, och 
sanden synes avtaga mot N; även där skulle alltså sydliga vindar ha varit 
verksamma. 

Torvmarker. 

Torvmarkerna å geologiska bladet Skövde omfatta nära 6, goo har. För
delningen och de olika typerna äro mycket beroende av områdets topografiska 
förhållanden. Inom det stora slättområdet Ö om Billingen finnas endast ett 
fåtal torvmarker. Dessa äro grunda och förete en regelbunden och föga sön
derdelad begränsning mot fastmarken. En extrem motsats till slättområdet 
utgör Valle härads-området V om Mellan-Billingen. Detta område är känt 
för sina många små sjöar; enligt folkets uppfattning är det 3 6 5  stycken. Detta 
tal, en för varje årets dag, betyder i folkmun endast >>ett stort antal». Förr 
ha dock sjöarna varit betydligt flera än i våra dagar. Numera äro nämligen 
en stor del helt eller delvis igenvuxna, och området uppvisar i stället en 
anmärkningsvärt stor torvareaL Dessa torvmarker äro djupa och ha inom 
grusområdet en starkt uppdelad begränsning mot fastmarken. 

En mellanform mellan de nu nämnda områdena, slätten och V alle härads
området, utgör Billingen. I stort sett företer underlaget här ganska mjuka 
former och flacka bäcken. Men då diabasen är genomdragen av djupa kon-

1 Utförligare och belyst med pollendiagram i G. Lli N D QVIST, »Pollenanalytiska åldersbestämningar 
av flygsandsfält i Västergötland» i Sv. Betan. Tidski. r gzo,  ur vilken uppsats det följ ande är hämtat. 
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traktionssprickor gående i förklyftningsriktningarna, finnas även djupa och 
långsmala bäcken intagna av torvmarker, vilka sålunda markera förklyft
ningstopografien. 

På gränsen till geologiska bladet Skara i V ligger Hornborgasjön, som dock 
efter de upprepade sänkningarna med endast en obetydlig vattenareal når 
inom bladområdet. Kring Hornborgasjön ligger ett stort torvmarkskomplex 
av slättlandstyp. 

Torvmarkerna indelas efter sitt bildningssätt och sin utvecklingstyp på olika 
sätt. Den enklaste indelningen är (enligt L. VON PosT) igenväxningstorv
marker, försumpningstorvmarker och översilningstorvmarker. Igenväxnings
torvmarker bildas genom igenväxning av sjöar, tjärnar eller åar. I lagerföljden 
ingå här till en väsentlig del vanligen underst jordarter avsatta i sjöar etc. 
(limniska jordarter). - Försumpningstorvmarkerna utvecklas genom neder
bördsvattnets inflytande och uppvisa kärr- eller skogstorvslag underst. Om 
limniska lager finnas, äro de endast lokala och föga mäktiga. - Översilnings
torvmarkerna slutligen bildas genom översilande grundvatten och ligga därför 
oftast på sluttningar, där grundvatten framrinner. Lagerföljden kan här 
vara starkt växlande och skenbart föga lagbunden. 

Efter andra synpunkter, vilka i stort sett kunna sägas utgå från sambandet 
mellan klimatiska och topografiska faktorer, har L. VON PosT nyligen indelat 
torvmarkerna i topogena, soligena och om brogena torvmarker. Till de topogena 
höra sådana, som för sin uppkomst och utveckling äro helt beroende av topo
grafiska faktorer. Hit räknas sålunda igenväxningsmossar och källmossar. 
Soligena torvmarker bildas av ytligt tillrinnande vatten från omgivningarna. 
Topografien är för dessa torvmarkers uppkomst av mera underordnad betydelse. 
Till denna grupp höra försumpningstorvmarkerna i egentlig mening. De om
brogena torvmarkerna slutligen äro för sin tillväxt helt beroende av den neder
börd, som faller direkt på dem. Till denna grupp höra de egentliga högmos
sarna. Mellan de grupper, för vilka här redogjorts, finnas även övergångs
former. 

De ovan nämnda indelningarna ha icke kunnat läggas till grund för torv
markernas kartering inom bladområdet. Där ha de endast indelats i hög
mossar och kärr, vilka till stor del skiljas på vegetationstyperna. Högmossarna, 
vilka ha konvex yta, ha sålunda ett växttäcke, som karakteriseras av ljung, 
tuvdun, skvattram, klockljung (å Billingen), martallar och dvärgbjörk (å Bil
lingen). Bottenskiktet täckes till stor del av vitmossor (Sphagnum) . -
A högmossarna tagas på flera håll strötorv och bränntorv. strötorv i större 
utsträckning tages å Rödemosse (i västra kartkanten), Dottermossen (i nord
östra bladhörnet) och å mossen vid Karthagen (i sydöstra bladhörnet). 

Kärrens vegetation utmärkes av starr, pors (Myrica) , björk- eller alskog 
samt brunmossor. Om vitmossor finnas, tillhöra dessa helt andra arter än å 
högmossarna. Kärren äro inom bladområdet i rätt stor utsträckning odlade. 

Torvmarkernas lagerföljder äro uppbyggda av jordarter, som till större 
delen utgöra lämningar av växter och djur, alltså av organiskt material. I 



JORDLAGREN. 1 2 3 

vissa fall kan dock i jordarten ingå en mycket stor volymprocent oorganiskt 
material, såsom kalk- och lerslam m. m. Jordartstyperna äro beroende dels på 
de växtsamhällen, varur de utvecklats, dels av de omvandlingsprocesser, de 
varit utsatta för. Av stor vikt för de sönderdelningsprocesser, växt- och djur
resterna undergå, är den grad av genomluftning, eller rättare sagt syretillförsel, 
som under omvandlingen är möjlig. Det är klart, att denna syretillförsel är 
avsevärt olika ovan och under vatten, och därför råder en ganska stor olikhet 
mellan jordarter bildade ovanför och under en sjös permanenta vattenyta. 
Inom området mellan sjöarnas hög- och lågvattenlinjer bildas övergångsfor
mer mellan dessa typer. I stort sett kan sägas, att jordarter, vilka avlagras 
ovanför den permanenta vattenlinjen, äro torvslag, medan de övriga äro 
sediment.t  sedimenten avlagras i sina typiska utbildningsformer under sjö
arnas lågvattenlinjer. De indelas i två grupper, organiska och oorganiska 
sediment, beroende på den större eller mindre mängden ingående mineralslam. 
Till de oorganiska sedimenten räknas leror, lergyttjor, bleke och sjömalm, 
och till de organiska gyttjor, sjödy, svämtorv, kalkgyttjor m. fl. Redan av 
denna uppräkning inses, att de båda sedimentgrupperna endast i sina typiska 
former äro skarpt åtskilda. 

Gyttjorna (i egentlig bemärkelse) indelas i två eller, om man så vill, i tre 
stora grupper: findetritusgyttjor, grovdetritusgyttjor och alggyttjor. 

Findetritusgyttja bildas av fint sönderdelade växt- och djurrester samt djur
exkrementer. Det grövre växtavfallet, cellvävnader, bladrester m. m. ,  är 
mindre framträdande. Grundmassan är ytterst fin, till stor del ofta bildad 
av mikroskopiska alger. Då dessa ej äro sönderdelade, talar man om alg
gyttja. Speciellt denna gyttjetyp är till konsistensen starkt elastisk. Finde
tritusgyttjorna äro till färgen gröna, brungröna, gråaktiga o. s. v. Alggyttjorna, 
vilka tillhöra vissa av de kalkrikare områdena av landet, uppvisa ofta klara 
färger i grönt, rött och gult. Findetritusgyttjorna avsättas i sjöarnas lugnare 
delar, alltså på större djup eller i skyddade vikar. Alggyttjorna finnas endast 
inom dessa sistnämnda områden. 

Grovdetritusgyttja är till stor del uppbyggd av grövre växtavfall, såsom 
rottrådar, bladrester, hårbildningar av växter m. m. ,  alltså osönderdelade 
celler och vävnader. Dessutom finnas, ehuru mindre framträdande, mera 
sönderdelade växtlämningar. Grovdetritusgyttjorna äro vanligen ej skiktade 
och endast då de innehålla rikliga slemalger elastiska. Färgen är i fuktigt 
tillstånd brun-grön i olika nyanser. Makroskopiskt igenkännas dessa gyttjor 
på en relativt stor rikedom på frön av nate, .näckrosor och andra vattenväxter. 
Detta beror på, att dessa gyttjor i regel bildas inom grundare strandområden 
eller i mindre sjöar, vilka äro stadda i stark igenväxning. Men dessutom kunna 

1 I den följ ande översikten gives endast en summarisk redogörelse för de sediment och torvslag, 
som anträffats inom bladområdet. Detsamma gäller även områdets torvmarker, av vilka här 
endast några exempel anförts. För en utförligare redogörelse för områdets torvmarker, deras j ord
arter och användbarhet hänvisas till Sveriges geologiska undersöknings tarvmarkskartor med ut
drag ur torvmarksregistret ,  Ser. D .  43, bladet Skara. D är redogöres även för j ordarternas biologiska 
och kemiska egenskaper samt för deras praktiska användning. 
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de avsättas på större djup. De äro då mera sandblandade och snarast att 
hänföra till de mekaniska sedimenten. 

Kalkgyttj a.  Inom områden med starkare kalkhaltig jordmån ersättas ofta 
de nu behandlade gyttjorna av kalkgyttjor. De skilj a sig från de föregående 

· därigenom, att även en stor del kolsyrad kalk ingår i grundmassan. Kalken 
uppträder ofta i tät växellagring med de organiska resterna. Färgen blir 
därigenom spräcklig i vitt, rött, grönt, grått etc. , beroende på den organiska 
grundmassans färg och mängden av kalkslam. 

Bleke består till övervägande del av kolsyrad kalk och representerar därför 
en kalkhaltigare form av kalkgyttj an, i vilken det vid lägre kalkhalt övergår. 
Färgen är vit till gulvit. En variant av bleket är den form, som till största delen 
är bildad av förkalkade kransalger, s. k. Charakalk. Denna jordart är allmän 
i vissa äldre delar av Valle härads torvmarker. En annan variant av bleket 
representerar det lerblandade, pyritrika bleke, som i dessa trakter ofta bildar 
kalklagerföl j dernas bottenlager. 

Kalksedimenten bildas, när kalken, som urlakats ur marken vid vatten
cirkulationen, i löst form förts ut i sjöarna och där, till stor del genom växternas 
förmedling, utfälles. Förutsättningen för att dessa jordarter skola kunna bildas 
är sålunda, att marken är starkt kalkhaltig. A v denna orsak finnas kalksedi
ment endast inom bladområdets västra del, där kalkberg och kalkhaltig morän 
ha stor utbredning. De saknas därför såväl uppe på Billingen som ute på slätten 
i öster. 

Sjödy utgöres i sin typiska form av kemiskt utfälld dysubstans, som till 
övervägande del är uttransporterad från sjöarnas omgivningar. Vanligen 
förekommer sjödyn ej ren utan är mer eller mindre starkt gyttjig, dygyttj a . 
Dysedimentens färg växlar mellan mörkbrunt och brungrönt. Fossilinne
hållet är vanligen detsamma som i gyttjorna, speciellt grovdetritusgyttjorna. 
De dyiga sedimenten tillhöra i regel urbergsområdena, d. v. s. de kalkfatti
gare trakterna. A v denna orsak finnas de inom bladområdet huvudsakligen 
i sjöarna uppe på Billingen. I vissa fall uppträda dyiga sediment även inom 
kalktrakter; men de äro då kalkförande. Kalksjödy är benämningen på denna 
övergångsjordart. Den är brun och vitfläckig, brungrå, grå med svarta prickar 
etc. , beroende på proportionerna mellan kalk- och dysubstans. Den finnes 
huvudsakligen såsom tunna lager inuti kalksedimenten (jfr även sid. qo). 

Svämtorven bör nämnas i samband med de dyiga sedimenten, ehuru den 
endast är av underordnad betydelse inom bladområdet. Den kan likna en 
mycket grovt byggd grovdetritusgyttj a, men är ett mekaniskt sediment. Svärn
torven är nämligen sammansatt av nästan enbart pinnar, blad, kottar, sand 
m. m. ,  allt hopdrivet och bearbetat av vågorna. 

Lergyttj a är en starkt lerig gyttja, vanligen av findetritustyp. Färgen är 
genom lerinslaget gråaktig, gröngrå, gulgrå etc. Lergyttjorna äro av stor 
vikt inom lerområdenas sjöar, men finnas inom kartbladet endast som tunna 
lager i bottnen av vissa djupare torvmarker och sjöar. 

Kalktuff utgöres av kolsyrad kalk o�h är i kemiskt hänseende ungefär det-
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samma som bleke. Kalktuffen bildas emellertid i huvudsak på land och är i 
regel av fast och hård konsistens. Den är inom bladområdet av så pass stor 
vikt, att en särskild redogörelse för dess uppträdande å några lokaler skall 
lämnas längre fram (jfr sid. 146) . 

Myrmalm och järnockra utgöras av järnoxidhydrat. Järnockran avsättes 
i vissa fall vid källor med järnrikt vatten och bildar rödgula, slemmiga massor. 
Myrmalmen däremot är av fast konsistens. Jämte sjömalm, som kemiskt är 
detsamma som myrmalm, ehuru förekommande ute på sjöbottnarna, utgjorde 
myrmalmen råvaran till den första järnframställningen i vårt land. Myr
malmen tillhör urbergsområden av järnrikare markbeskaffenhet. Den är 
därför ganska sällsynt inom bladområdet, där den utlagts å följande ställen: 
r) ett 0 . 4  m mäktigt lager nära gölen i mossen Ö om Ljuslingebacken (SO 
om Borgunda kyrka), 2) i mossen närmast SV om Klagstorp (SV om Hagelbergs 
kyrka), och 3) vid bäcken rakt V om Rävshult ( 5. 5  km NO om Sventorps 
kyrka). Lös järnockra finnes på flera icke närmare beskrivna platser, även 
inom kalkområdet V om Billingen. 

Torvslagen äro för praktiskt bruk av större betydelse än sedimenten. De 
uppbygga vanligen de delar av mossarna och kärren, vilka användas till torv
täkt eller odling. 

Torvslagen, vilka dock till arten äro mycket olika, tillhöra tre stora huvud
grupper: sjötorv, kärrtorv och mosstorv. Dessa grupper ha bildats under helt 
olika förhållanden och övergå i varandra. 

Sjötorv utgör en övergångsform mellan vissa grovdetritusgyttjor (grund
vattensediment) och kärrtorv. Den är i regel bildad av vass- eller fräken
rester och avlagrad under sjöarnas lågvattenlinjer. I vissa fall kan den därför 
vara ganska gyttj ig. Vasstorven är gul och fräkentorven svart. Dessa torv
slag äro användbara till odlingsjord. En del typer duga till bränntorv. 

Kärrtorvarterna bilda en stor grupp av mycket olikartade torvslag. Hit 
höra sålunda bl. a. agtorv, starrtorv, kärrdy och löv:kärrtorv av olika slag. 
Agtorv bildas i sin typiska form av rot- och bladrester av ag (Cladium Maris
cus) , ehuru även starr- eller vassrester kunna utgöra en del av grundmassan. 
Till färgen är agtorven svart med ett stick i rött. Agtorven, som tillhör kalk
trakterna, lämpar sig väl till bränntorvberedning och är på grund .av sin jäm
förelsevis stora kvävehalt god odlingsjord. Inom bladområdet ligger agtorven 
dock i regel för djupt för att omedelbart kunna odlas. - starrtorv bildas av 
Carex-rester, särskilt smårötter och rotstockar. Vissa slag av starrtorv äro 
obetydligt förmultnade och innehålla då föga dysubstans. Äro de mera för
multnade, är rothalten mindre, men dyhalten högre. I dessa fall övergår starr
torven utan gräns i kärrdy. Starrtorvernas färg växlar mellan gult och svart
brunt .  Som regel gäller, att de lågförmultnade typerna äro gula, de mera hög
förmultnade mörkare. Kärrdyn kan i vissa fall bli svartgrå. - Lövkärrtorv 
bildas av dysubstans och vedrester, såsom pinnar och grenar m. m: . ,  i olika 
grad av sönderdelning. Färgen är alltid mörk som hos högförmultnade torv
slag. Den visar en rödaktig eller gråaktig ton, allteftersom det är alved eller 
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björkved (och näverflisor), som är rikligast förekommande. Starrtorven, kärr
dyn och lövkärrtorven lämpa sig till bränntorvberedning eller odlingsjord. 
Den lågförmultnade starrtorven är dock föga användbar till bränntorv. I 
vissa landsdelar upptages den till strötorv. 

Mosstorvarter. Denna grupp skiljer sig från samtliga de förut behandlade 
genom en ofta stor rikedom på olika arter av vitmossor (Sphagnum). I 
en del masstorvarter ingå dock helt andra Sphagnum-arter än i de egent
liga mosstorverna, och de bilda därigenom övergångstyper till vissa kärr
torvslag. 

Starrmosstorv. Det är egentligen inom denna grupp, som nyssnämnda över
gångstyper finnas. Starrmosstorven bildas nämligen av vitmossor, starr
rester och i vissa fall brunmossor. Av dessa torvslag finnas såväl hög- som 
lågförmultnade typer. Färgen växlar mellan gult och brunt. 

Sphagnumtorv bildas av vitmassrester (blad, stammar och sporer), ofta 
med invävda rester av tuvdun (Eriophorum vaginatum). I vissa fall kan tuv
dunshalten bli så hög, att praktikens män talaomfibertorv. Sphagnumtorverna 
uppbygga högmossarna. De uppvisa alla grader av förmultning. Färgen 
växlar samtidigt från gult eller rödbrunt till svart. 

Gungflytorv är en Sphagnumtorv, ofta innehållande rikligt kallgräs (Scheuch
zeria palustris) eller starr. Förmultningen är vanligen låg, men kan i vissa fall 
vara tämligen hög. Färgen är gul. Gungflytorven i sin typiska form är van
ligen av mera underordnad betydelse, emedan den ofta bildas endast inom 
massgölarnas smala igenväxningszoner. Ovanpå densamma följer hastigt 
antingen starrmosstorver eller egentliga Sphagnumtorver. 

Skogsmosstorv kan sägas vara en Sphagnumtorv rik på vedrester av björk 
eller tall. Dessa torvslag äro alltid högförmultnade och till färgen mörka, 
björkmasstorven dock även gråaktig. 

Masstorvarterna äro i högförmultnat tillstånd utmärkta till bränntorvbe
redning. Den lågförmultnade Sphagnumtorven och möjligen även starrmoss
torven användas till strötorv. Sphagnumtorverna äro praktiskt taget odug
liga till odlingsjord i egentlig mening. Starrmosstorven kan dock vara lämpad 
härför. Den högförmultnade Sphagnumtorven, speciellt skogsmosstorven, 
kan efter lämplig dränering vara en god jordmån för skogsbörd. 

Torvslagen ochsedimenten bilda, som nämnts, de lagerfölj der, vilka uppbygga 
torvmarkerna. Dessa erhålla till stor del sin prägel genom de olika kombina
tioner och den ordningsföljd, vari jordarterna uppträda. I det följande 
skall en summarisk redogörelse lämnas för några av de typer, som finnas repre
senterade inom bladområdet. 

Ett av traktens största t o r v m a r k s k o m p l e x är beläget k r i n g 
H o r n b o r g a s j ö n och faller till stor del utanför kartbladet. Delvis innan
för västra bladkanten ligga dock omedelbart intill sjön Rödemosse och Sätuna
maden. Då dessa båda torvmarkers byggnad lämnar viktiga upplysningar om 
sjöns utvecklingshistoria, skola de, oaktat de endast i ringa grad tillhöra 
bladområdet, behandlas här. Hornborgasjöns utvecklingshistoria ligger 
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nämligen till grund för vissa delar av kunskapen om traktens postglaciala 
historia.1 

R ö d e m o s s e (c:a 350 har) benämnes den del av det stora torvmarks
komplexet, som ligger vid Hornborgasjöns nordvästra strand och faller inom 
Stenums, N:a Vings och N:a Lundby socknar. Den var före exploateringen en 
typisk högmosse med ljung, tuvdun och martallar. Mot fastmarken bli tallarna 
mindre mariga, och bland undervegetationen märkas även skvattram, odon, 
hjortron m. m. Mellan denna s. k. randskog och fastmarken finnas remsor av 
kärrmarker (laggen), delvis bevuxna med björkskog, delvis numera odlade 
starrkärr. Högmossen är rikt genomdragen av strötorvschakt. De mellan dessa 
kvarstående masspartierna äro avröjda till torkfält. I schakten synes en del 
av mossens övre lager. 

Byggnaden (fig. 76) är ungefär följande (mäktigheterna äro annorlunda än 
i Sandegrens profiler, beroende på att torven efter sjöns sista sänkning 1914 
sjunkit ihop något). Överst ligger c:a r1/2 m lågförmultnad Sphagnumtorv, 
som i sin undre del innehåller grönalger (desmidiaceer). Underliggande Sphag
numtorv är upptill (c:a r m) högförmultnad, men förmultningsgraden avtager 
nedåt alltmera. Under den nu omtalade lagerföljden ligger c:a 1/2 m starr
mosstorv, som inemot nordvästra fastmarken ersättes av högförmultnad 
Sphagnumtorv. Det understa torvslaget är dyig kärrtorv (c:a 1/2 m) med 
bl. a. agrester. Mot kantpartierna övergår detta lager i lövkärrtorv, som 
inom övergångszonen delvis överlagrar kärrtorven. Lövkärrtorven är inom 
kantpartiet sandig underst, särskilt på kontakten till den underliggande grov
detritusgyttjan. Dennas mäktighet ökas ut mot den gamla sjöstranden, Röde
mosses erosionsbrant, till c:a 1/2 m, men saknas därutanför. Här finnes endast 
kalkgyttja (c:a z m), som även utgör understa lagret inom mossen. Kalkgyttjan 
är rik på desmidiaceer och innehåller nedåt även mineralslam och riklig pyrit. 

Lagerföljden visar, att den äldsta Hornborgasjön hade så kalkrikt vatten, 
att kalksediment kunde bildas. Innan ett vegetationstäcke band de lösa jord
lagren kring sjön,. skedde stark utsvämning av mineralslam. Kalkhalten 
avtog under värmetiden (se sid. 153), då denna vik var så starkt uppgrundad, 
att igenväxning snart kunde äga rum. Igenväxningen förmedlades av starr 
och ag. Inom de torrare kantpartierna utvandrade snart ett lövkärr direkt 
på kalkbottnen. 

Starrmosstorven anger en viktig etapp i mossens utveckling, ty den förut
sätter, att inverkan av det kalkhaltiga vattnet var så pass obetydlig, att 
vitmossor kunnat invandra. Därmed inleddes, under sista delen av sten
åldern (fig. 77) , högmossbildningen. Tallmossen, som snart utbildades, er
sattes vid järnålderns början av högmossen. Därvid utbildades den s. k. 
gränshorisonten (fig. 8o). 

1 Redogörelsen för Hornborgasjön är delvis hämtad ur R. SANDEGRENs arbete: »Hornborgasjön. 
En monografisk framställning av dess postglaciala utvecklingshistoria.» Sv. Geol. Unders., Ser. 
Ca, N:r 14, rgr6. För noggrannare åldersbestämningar efter nyare metoder ha dock i samband med 
torvmarksrevisionen ett antal provserier insamlats och bearbetats. Detta har utförts av G. Lund· 
qvist rg26--27. 
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Pollenkurvornas betydelse: 

l Carp. •us 1� 
l Caro•nus 1% 

l Ca ro/ •u s 1% 

�171 l/ n_ 

J 

G. Lundqvist I927. 

-$- Sa!ix 

-0- Betula 

-e- Pinus 

- [J - Alnus 

U/mus 

- - --- Ti!ia 

-- Quercus 

- • - Ekblandskog 

- f\, - Picea 

--•-- Corylus 

Fig. 77. Pollendiagram från Rödemosses sydöstra del. Gll.nggriftstid-hällkisttid faller c:a 3 
m u. y., yngre bronsåldern c:a 2 m u. y. (jfr sid .  157). Högmassbildningen började under 
bronsålderns äldsta del, avstannade  mot dess slut och sköt ny fart under äldsta järnåldern. 

Fram emot nutiden är den åter avstannad. 
9-281028. S. G. U. Ser. Aa, n:r I2I, kartbl. Skövde. 



BESKRIVNING TILL KARTBLADET SKÖVDE. 

S ä t u n a m o s s e n (c:a 310 har) är den del av det stora torvmarkskom
plexet, som uppträder vid sjöns södra strand inom Bjurums och Sätuna sock
nar. Sätunamossen ligger helt och hållet utanför västra kartkanten. Den 
är en numera odlad kärrmark. Dess lagerföljd (fig. 78) uppbygges av kärrtorv 
och sediment samt är av intresse, emedan den registrerar vattenståndsvaria
tionerna inom södra delen av sjön. Överst ligger fläckvis ett lager sandig 
grovdetritusgyttj a, som är högst 1/ 2 m mäktigt. Viktigaste torvlagret är starr
torv med ag, brunmossor och lokalt även kärr-Sphagna. Mäktigheten är c :a  
z m. I nedre delen av starrtorven utkilar, inom profilen halvvägs från gamla 
sjöstranden, ett lager dyig kärrtorv, som omsluter ett mindre lager lövkärr
torv. Kärrtorven vilar på grovdetritusgyttja, som utåt sjön är av finare struk
tur. Under torvens utkilande ligger i gyttjan ett sjödylager, som inom ett 
område 3 m under ytan är starkt kärrdyartat. Detta lager kan emellertid 
icke hava bildats som kärrdy, emedan dess samtidiga lager ute i sj ön är en 
gyttj a, som dessutom ligger på högre nivå än dylagret . I gyttjans övre del 
finnas rikliga diatomaceer av den biologiska typ, som sammanfattas under 
benämningen >>Arenaria-floran» (Campylodiscus hibernicus, Gyrosigma attenua
tum, Melosira arenaria m. m. ) . Genom pollenanalys har påvisats, att denna 
diatomaceförande zon blir allt yngre ut mot sjön. Bottenlagret inom större 
delen av området är kalkgyttj a (c: a z m) , nedåt med mineralslam och riklig 
pyrit. Bottenlager närmast fastmarken i S är 1/ 4 m grovdetritusgyttj a. 

Utvecklingen av denna torvmark var i börj an likartad med den från Röde
mosse beskrivna. Kalksedimenten slutade sålunda att bildas strax efter post
glaciala sänkningens maximum, och gyttj ebildningen begynte. Under denna 
tid höjde sig emellertid norra delen av sj ön starkare än den södra, så att vattnet 
stj älptes mots. Därigenom motverkades den uppgrundning, som gyttjesedimen
tationen här skulle ha förorsakat, och det limniska stadiet (sj östadiet) kom 
sålunda att bestå längre här än i norra delen av sjön, där gyttjorna ha en mycket 
obetydlig mäktighet. Igenväxningen skedde medelst starrarter och ag. Under 
en relativt kort tid var vattenståndet i Hornborgasjön så pass lågt, att ett 
lövkärr kunde utvecklas närmast fastmarken. Skogen dog dock snart ut och 
ersattes av starrvegetation. Denna utveckling mot tilltagande fuktighet kul
minerade under den subatlantiska tiden, då vattenståndet i sj ön var så högt, 
att ett tunt gyttj elager kunde avsättas ovanpå kärrytan. Denna utveckling 
avbröts genom människans ingripande. 

S ä t u n a m a d e n (c:a roo har) är belägen i Hornborga och Sätuna sock
nar vid östra sidan av Hornborgasjön. Den är numera odlad. Lagerfölj den, 
med en totalmäktighet av c:a 31/ 2 m, är enligt SANDEGREN uppbyggd av starr
torv, lövkärrtorv, vasstorv, gyttja och kalkgyttja. Närmast sjön överlagras 
starrtorven av en strandvall. Den anförda profilen visar inom mittpartiet 
kalkgyttja övergripande starrtorv, vilket alltså angiver en stigning av Horn
borgasjöns vattenlinje under den tid, då kalkgyttj an avsattes. 

Från Sätunamaden insamlades vid revisionen endast en provserie, avseende 
att åldersbestämma nyssnämnda transgression. Mikroskoperingen visade, att 
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lagerföljden är mera komplicerad än väntat. Den ter s1g sålunda uppifrån 
räknat: 

A. 25 cm Gyttja med mineralslam, diatomaceer och Spongienålar. 
B. 20 cm Mylla. 
c. 6o cm starrtorv (magnocaricetumtorv). 
D. 30 cm Mylla. 
E. 40 cm starrtorv (magnocaricetumtorv). 
F. 25 cm Grovdetritusgyttja med Cosmarium, Pediastrum, diatomaceer (Navicula, Diploneis, 

Finnularia m. m.) och Spongienålar. 
G. 15 cm Kärrtorv. 
H. 30 cm Vasstorv. 
I. 40 cm Grovdetritusgyttja med desmidiaceer. 
K. ro cm Kalkgyttja. 
L. 35 cm Grovdetritusgyttja med inlagrad vasstorv. 
M. Sand. 

Denna profil synes sålunda utvisa tre mera betydande och en mindre (övre 
starrtorven) transgression. Huruvida denna tolkning är riktig, beror emeller
tid dels därpå, om undre vasstorven (lager L) är bildad på mindre dj up än kalk
gyttjan, dels på om kärrtorven (lager G) här verkligen är en mindre hydrofil 
jordart än gyttj an däröver (jfr Sätunamossen) . J ag anser ej, att frågan kan 
med säkerhet avgöras på det föreliggande materialet, i synnerhet som pollenet 
till stor del är förstört inom kärrtorverna. Analyser ha dock visat, att kalk
gyttjan tillhör Ancylustid, och att gyttjan å c:a zoo cm under ytan (den andra 
eventuella transgressionen) till tiden motsvarar äldre Litorinavallen (SANDE
GRENS nivå P, granpollengränsen, faller i lager G) . Den sista transgressionen, 
översta gyttj an, är subatlantisk och registreras utom av gyttj an även av 
strandvallen över västra delen av lagerföljden. 

K ä r r m a r k s k o m p l e x e t V om Bj ällums station har av SANDEGREN 
(anfört arbete) undersökts i detalj. Västra delen av området är genomdraget 
av strandvallar, vilka genom sina relationer till torvmarken lämna viktiga upp
lysningar om Hornborgasj öns utveckling. Av SANDEGRENs profiler skola här 
endast två anföras: VII och IV. 

Profil VII (fig. 79) visar en liten lagunmosse, vars västra del är överlagrad 
av en strandvall. Mossens lagerföljd är uppbyggd av starrtorv, Sphagnumtorv 
(mot kanten ersatt av brunmosstorv) och lera. Bland växtfossil i denna lager
följd märkas Hippuris, Myriophyllum spicatum, Phragmites, Typha latijolia 
m. fl. Av trädslag finnas endast björk och tall, av vilken sistnämnda dock 
endast pollen anträffats. Pollenanalys å Sphagnumtorven gav Pinus 86 % 
och Betula 14 %, i brunmasstorven resp. 88 % och 1 2  %· Torven är alltså av 
subarktisk ålder. Om strandvallens ålder kan därav icke sägas mer, än att 
vallen är bildad efter nyssnämnda tid. Vallen fortsätter emellertid som en 
strandsporre mot N och är där överlagrad av gyttjor m. m. ,  och därigenom 
kan man erhålla en minimiålder på densamma. Från detta område är profil 
IV hämtad. 

Profil IV uppvisar tre strandvallar, varav den mellersta (med krönet vid p. 
16) utgör en direkt fortsättning av den i profil VII omnämnda. Lagerfölj den 
över västra delen av denna vall, alltså mellan punkterna 7 och 14, består av 
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lövkärrtorv, svämtorv, en mycket grov gyttj a och kalkgyttj a. Enligt pollen
analys är hela denna lagerfölj d från värmetiden, vilket även framgår av det 
makroskopiska fossilinnehållet. Bland ur svämtorven utslammade växtrester 
märkas nämligen Cladium, Lycopus europaeus, Najas marina, Rubus idaeus 

och Solanum dulcamara. 
På denna lagerfölj d vilar en mindre strandvall, som alltså är uppkastad 

mot slutet av eller efter värmetidens slut . Sannolikt motsvarar denna vall 
den översta gyttjan i Sätunamossen. Denna gyttj a är enligt pollenanalys 
avsatt under tidigaste delen av j ärnåldern. 

Den stora vallen är äldre än den egentliga värmetiden, och säkerligen är den 
bildad under den transgression, som antages ha registrerats av kalkgyttj an 
i Sätunamaden. Pollendiagrammet utvisar, att denna transgression inträffade 
i Ancylustid (Corylus-maximet före den sammanhängande Alnus-kurvan) . 

Granskningen av de båda profilerna från Bj ällum har alltså visat, att Horn
borgasjön efter sin isolering transgredierat två gånger, den ena i Ancylustid, 
den andra under äldsta delen av j ärnåldern. 

Med stöd av de data, som erhållas ur de nu omtalade profilerna och ur 
SANDEGRENs anförda arbete, kan följ ande sammanfattning av Hornborgasjöns 
utveckling givas. 

Sedan sj öbäckenet blivit avsnört från det senglaciala havet, var dess vatten 
starkt kalkhaltigt (och i börj an även rikt på mineralslam) . Karakteriserande 
för dess vegetation voro då vissa grönalger (desmidiaceer) . Först fram emot 
tiden för Litminasänkningens maximum slutade sj öns extrema kalkstadium. 

Därefter vidtog under stenåldern ett stadium med intensivare gyttj ebildning. 
Igenväxningen och därmed torvbildningen runt sj ön kommo snart i gång. 
När denna blivit tillräckligt utbredd, möj liggjordes dyutfällning i sj ön. Vattnet 
blev då svagt humusfärgat, dygyttj a avsattes, och den ekologiska miljö, sjön 
erbjöd, tillät invandring av en karakteristisk grupp diatomaceer (Arenaria
floran) . Bland de växter, som karakteriserade igenväxningen, märktes förutom 
starrarter även ag. starrkärren ersattes snart delvis av lövkärr inom områdena 
närmast fastmarken . 

Efter hand som torvmarkerna genom vertikaltillväxt eller genom vatten
ståndsminskning i sjön undandrogas inflytandet av det för Sphagna ännu 
alltför kalkhaltiga vattnet, efterträddes särskilt inom torvmarkerna vid sjöns 
norra delar kärren av starrmossar, skogsmossar och egentliga högmossar. 
De sistnämnda nådde sin största utveckling i subatlantisk tid. Övergången 
från skogsmosse till högmosse markeras av gränshorisonten (fig. 8o) . 

Den ovanstående översikten antyder, att vattenståndet i sjön under tidernas 
lopp varit ganska växlande. Orsaken härtill har varit dels klimatväxlingarna, 
dels landets olikformiga nivåförändring. Denna sistnämnda må här i korthet 
anföras, i vad mån den framgått av torvmarkslagerfölj derna. Då ett land
område är utsatt för en olikformig nivåförändring, komma givetvis vatten
ytorna i områdets sjöar att förskjutas, och denna förskjutning blir mindre, j u  
närmare sjöns avlopp man kommer. Man kan med andra ord säga, att sjöns 
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vattenyta kommer att vridas kring en axel parallell med den isobas, 
som går genom avloppet. Hornborgasjöns avlopp är Flian, som utgår 
ungefär mitt från västra stranden. Kring detta område har alltså vridningen 
skett, så länge sjön avrunnit genom Flian. Den växelverkan, som uppkommer 
vid vattenmassornas för:skj utningar genom olikformig nivåförändring och 
genom klimatiska vattenståndsändringar, är dock alltför komplicerad för att 
här upptagas till granskning. Följ ande översikt kan dock givas. 

Den till Ancylustid hänförda transgressionen kan anses säker, icke på grund 
av lagerfölj den i Sätunamaden, men väl genom transgressionsvallen vid Bj ällum. 
(Den strandnivå, som motsvarar Bj ällumvallen, skulle i Sätunamaden ligga 
c : a  r1/ 2 m under torvytan.) Om en transgression under atlantisk tid verkligen 

Fig. So. Torvschakt fr3.n Röd emosse. Gränsen m e1lan äldre och yngre Sphagnumtorven -
griinshorisonten - väl synlig. Den förstnämndas skogsbotten utvisas av stubblagret (Efter 

SANDEGREN, anf. arb ete). 

är registrerad genom kärrdy- och gyttj elagren i Sätunamossen och Sätuna
maden, kan ej avgöras . Därtill erfordras genom-mikroskopering av hela linje
profiler, ett arbete som är av vikt även för ett om möjligt definitivt fastställande 
av de atlantiska nivåförändringarna.  De under denna tid bildade sedimentens 
utkilanden i norra och södra delarna av sjön ange emellertid, att norra delen 
höjt sig r.S m mer än den södra. Höjningsbeloppet (gradienten) är sålunda 
c :a  r.6 m pr mil. 

Under äldre bronsåldern har sannolikt en mindre vattenståndshöjning ägt 
rum. Säkert är, att sj ön under subatlantisk tid haft en betydligt större ut
bredning än under senare delen av bronsåldern . Detta framgår av de i kärren 
ytligt liggande tunna gyttj elagren. Det må framhållas, att dessa gyttj or 
strukturellt äro mycket lika de ovan antydda från atlantisk tid. 

Hornborgasjöns naturliga utveckling avbröts genom människans åtgöran
den. Orsaken till dessa ingrepp hade sin grund i sjöns årliga översvämningar. 
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R. Sandegre� fot. 1914· 

Fig. 81. Hornborgasjöns botten utanför Rödemosse 1914, alltsll. kort efter sista sjösänkningen. 
I förgrunden ligger kalkgyttjan sll. gott som bar, längre bort synes den s ista resten av sjön med 

de för densamma så karakteristiska säv d ungarna. 

G. Lundqvist fot. 1926. 

Fig. 82. Hornborgasjön 1926, ungefär samma parti som i fig. 8 1. Kalkgyttjan är nu bevuxen 
med kärrväxter, pors m. m.; längst bort synes ännu en strimma vatten med glesa sävdungar. 
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Dessa berodde på att sjöns avlopp vid de häftiga vårflödena var för trångt för 
den starka tillrinning, det stora vattenområdet medförde. Amplituden mellan 
hög- och lågvatten var 1 .4 m, och vid högvatten översvämmades därför en 
avsevärd areal. Redan r8o3 företogs därför en upprensning av avloppet, och 
detta upprepades 1848-sz . Dessa arbeten hj älpte dock ej länge, ty avloppet 
rasade eller växte igen, varför man 1874-77 ånyo utförde en sänkning, som 
resulterade i, att högvattnet stannade 75 cm lägre än förut. Genom detta 
arbete vunnos stora arealer, men då avloppet snart börj ade slammas till och 
växa igen, måste man, för att ej förlora det vunna, 1904 igångsätta en grund
ligare sänkning. Denna fullbordades först 1914 och var så pass effektiv, att 
sjöns dj up under sommartid endast var z dm och dess areal minskad med mer 
än hälften. Nu äro stora delar av den gamla sj öbottnen tätt bevuxna och 
intagna av starrängar m. m. (j fr fig. Sr och fig. 8z) , men om detta tillstånd 
skall kunna vidmakthållas, erfordras upprepade rensningsarbeten i avloppet. 

Med Hornborgasjön har en för vårt land ovanlig och intressant sj ötyp 

NV 50 

G. Lundqvist 1919. 
Fig. 83. Linjeprofil genom torvmarken vid Nolheden. Säkerligen är det bäckerosion, som av

skurit kalkgyttjan i profilens östra del .  

försvunnit, säkerligen för alltid, ty det är föga troligt, att en uppdämning 
skulle kunna helt återställa sj ön i dess forna skick. 

T o r v m a r k e n v i d H ä g g u m s k y r k a (380 har) tillhör Häggums 
och stenstorps socknar och är till största delen ett odlat kärr med flerstädes 
synlig fastmark Viken VSV om Hulj esten utgöres emellertid av högmosse 
med lj ung och glest stående martallar. Vid östra kanten tages strötorv. 

Lagerfölj den uppbygges inom kärrpartierna av kärrtorv, som i regel är 
högförmultnad. Inom sydöstra delarna är torven lågförmultnad. Vanligen 
är kärrtorven det enda lagret,  men SV om sydänden på den långsmala fast
marksön underlagras den av c :a  1/ 4 m bleke, och SO om samma ö finnes gyttj a, 
högst I m mäktig. Största iakttagna totalmäktigheten på lagerfölj den är 
här 31/ 4 m. Inom högmossen uppbygges lagerfölj den av Sphagnumtorv, överst 
lågförmultnad (c : a  1 .3 m) , därunder högförmultnad (c: a 1/2 m) . Denna sistnämn
da underlagras av c : a  I1/ 4 m lövkärrtorv och starrtorv, det hela vilande å c : a  
1/ 4 m gyttj a. 

Torvmarken har enligt lagerfölj dens vittnesbörd från börj an, åtminstone 
delvis, varit en sjo med starkt kalkhaltigt vatten. Troligen ha dock endast 
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de djupaste hålorna intagits av sjön, som på ett tidigt stadium växt igen och 
ersatts av ofta ganska sanka starrkärr. I viken VSV om Hulj esten blevo dock 
torrare förhållanden rådande, och starrkärret ersattes därför i relativt sen 
tid av lövkärr och skogsmosse. Under j ärnåldern utvecklades den högmosse, 
ur vilken strötorven nu tages. 

T o r v m a r k V om L i 11 a B o r g u n d a (no har) ligger i Borgunda 
och stenstorps socknar och är, med undantag för ett lövskogsbevuxet mindre 
område inom norra delen, helt odlad. 

Lagerfölj den utgöres i regel av endast kärrtorv (ställvis utbildad som löv
kärrtorv) , men i S finnes NV om Gimmerstorp ett mindre område, där torven 
underlagras av kalkgyttj a och bleke. Hur byggnaden där ter sig, framgår av 
profilen i fig. 83. Som synes är kalkgyttj ans kontakt mot torven inom profilens 
sydöstra del starkt vågig, och vidare märkes, att torven inom groparna är starkt 
sandig. Även längre mot NV finnas sandinlagringar, ehuru mindre utpräglade. 
Orsaken till den brutna kontakten är, att en bäck runnit fram genom kärret och 
utgrävt fåror i de redan avsatta sedimenten. Vid bäckens översvämningar har 
sanden förts omkring över den gamla kärrmarken och inlagrats i torven under 
dess tillväxt. 

K ä r r m a r k e n  (25 har) v i d  H i m m e l s k ä l l a n  i Varnhems 
socken lämnar )>badgyttj a)> till Himmelskällans kuranstalt, men är i övrigt 
av föga intresse. Torvmarken är nu odlad utom å ett begränsat område nedan
för Himmelskällan, där gyttj etäkten sker. Den är bevuxen av lövskog, domi
nerad av bj örk med brakved, rönn, al och sälg. Undervegetationen består 
av älggräs , ormbunkar, något mossor m. m. 

Lagerfölj den är principiellt densamma inom hela torvmarken, ehuru mäktig
heterna variera. Inom det område, där )>badgyttj am tages, är lagerfölj den 
överst lövkärrtorv, starkt dyig, som utan skarp gräns övergår i kärrtorv (till 
r1/ 4 m mäktig) . Under denna ligger c :a  1/ 4 m eller något mera gyttj a med riklig 
grovdetritus, pyrit och desmidiaceer, vilande på c :a  1/2 m kalkgyttj a med 
riklig pyrit, desmidiaceer och kalkalgen Phacotus . Lokalt innehåller kalk
gyttj an skarpkantiga brottstycken av en lerig, mörkare jordart, vilket för
hållande möj ligen kan stå i samband med ett tidigt källutflöde efter avsätt
ningen. 

Torvmarken har utvecklats ur ett kalkträsk, som hastigt växt igen. Gyttje
lagret är nämligen av mycket underordnad betydelse. I igenväxningen ha 
huvudsakligen starrarter deltagit. starrkärret har sedan övergått i ett löv
kärr. Av stor betydelse för torvmarkens utveckling har Himmelskällan varit. 

Motiveringen för att denna torvmark blivit omnämnd här är, att den genom 
gyttj etäkten har en viss praktisk betydelse. Gyttj an är, som redan nämnts, 
rik på grovdetritus, dock knappast bestämbar. Anmärkningsvärt nog saknar 
den alldeles diatomaceer och spongienålar, vilka fossiltyper bruka anföras 
som karakteristiska för, ja rent av utgöra det verksamma elementet i bad
gyttjor. (Badgyttjor med låg halt eller frånvaro av dessa fossiltyper äro dock 
kända även på andra ställen. ) Såsom utmärkande för det tunna gyttj elagret 
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anfördes en ovanligt hög pyrithalt, 
indicerande hög svavelhalt. Då gytt
j an ju saknar alla kiselfossil (diato
maceer, spongienålar etc.) kan dess 
påstådda nyttighet här knappast 
härledas därur. 

P å badorten anfördes den höga 
svavelhalten vara av medicinsk be
tydelse, och analys på svavel har 
därför företagits (av fil. dr A. BYG
DEN) . Resultatet blev 2-2.7 % to
talhalt svavel å våtsubstans, å torr
substans 10-13 %. Det är de först
nämnda värdena, som äro av intresse. 
Dessa värden gälla emellertid endast 
gyttj an, som dock är ganska tunn 
och ingalunda så lätt för en icke
geolog att skilja från kärrtorven .. På 
grund av gyttj elagrets ringa mäktig
het och även av andra skäl kan man 
med säkerhet säga, att kärrtorven 
ibland i praktiken får vikariera för 
badgyttjan. Svavelhalten å kärrtor
ven, där den vid undersökningstill
fället togs, är c:a I. I% å våtsubstans 
(6.19 å torrsubstans) , alltså betydligt 
lägre än å gyttjan. Om torvens me
dicinska betydelse är lika stor, läm
nas därhän, men skola baden göra 
skäl för benämningen gyttjebad, 
måste materialet tagas inom djuphå
len omedelbart över kalkgyttjan. 

»K u s a m o s s e n» (22 har) c : a 
I k m NV o m V a r n h e m är 
belägen kring en liten sjö och till stör
re delen odlad. De icke odlade par
tierna äro betad kärräng. Vid sjön 
växa diverse stora starrarter (Carex 
pseudocyperus, C. teretiuscula) , säv, 
ag, ax-ag, orchideer m. m. 

Lagerfölj den (fig. 84) utgöres av 
kärrtorv och vasstorv, tillsammans 
högst 4 m, vilande å bleke, som invid 
sj ön är c: a 8m mäktigt. Underst är 
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bleket rikt på pyritinlagring. Denna lagerföljd är ganska typisk för vissa av 
områdets små men djupa torvmarker. 

T o r v m a r k e n (320 har) V o m R e m n i n g s t o r p i Istrums socken 
utgör egentligen ett helt komplex sammanvuxna mossar och kärr av den typ, 
som är så vanlig j ust inom dessa delar av V alle härad. 

I regel äro dessa torvmarker ej så stora som den föreliggande, men de äro på 
grund av den starkt brutna topografien fullt ut lika djupa. Det ifrågavarande 
torvmarkskomplexet sträcker sig från Ljungsjön i Ö till Rörsjön i V. Det 
omsluter även helt eller delvis Fursjön, Axsjön och Kusasjön samt ett par 
mindre gölar. Partiet V om en linje gående ungefär i N-S genom Kusasj ön 
är kärrmark, som till största delen är odlad. Den del, som sträcker sig utmed 
Axsjöns södra strand, är dock bevuxen med lövskog. 

Torvmarkens övriga delar utgöras i huvudsak av högmossar bevuxna med 
martallar, ljung och tuvdun. Mossarna V om Axsjön och V om Ljungsjön 
hysa växtlig tallskog samt skvattram, hjortron, rosling och dylika ris . Partiet 
S om Ljungsjön är en bj örkmosse med tall och gran. 

Torvmarkskomplexets byggnad är rätt växlande inom olika delar, men 
vissa huvuddrag äro dock gemensamma. 

Kärrmarkens lagerfölj d uppbygges av olika slags kärrtorv (lövkärrtorv och 
starrtorv) samt sediment, såsom svämtorv, sj öd y, gyttja, kalkgyttj a och bleke. 
Torvens största anträffade mäktighet är c : a  3 m och sedimentens c:a 4 m. 
Största totalmäktigheten är c :a 51/ 2 m. 

Inom de icke skogbevuxna mosspartierna är det översta torvlagret lågför
multnad Sphagnumtorv, som kan vara ända till 41/ 2 m mäktig (i viken OSO 
om Paradiset) . Därunder ligger i vissa fall högförmultnad Sphagnumtorv, som 
dock inom de skogbevuxna delarna bildar ytlagret . Mäktigheten är högst 
c :a  z1/ 2 m (NO om Fursjön) . N om Axsjön växellagra låg- och högförmultnad 
Sphagnumtorv. Under de nämnda torvlagren ligger gungflytorv eller kärr
torv och starrmosstorv av högst c :a  3 m:s mäktighet . I områdets dj upare delar 
utgöras bottenlagren av ett par meter gyttj a eller sj ödy. Kalksediment synas 
saknas inom dessa delar av torvmarkskomplexet eller äro i varje fall av mindre 
utsträckning än inom kärrmarken. 

Lagerföljden inom torvmarkskomplexet angiver ungefär följ ande utveck
lingshistoria. Området intogs ursprungligen, åtminstone till större delen, av 
en sjö med kalkhaltigt vatten. Det kan synas anmärkningsvärt, att kalksedi
menten finnas endast inom komplexets västra delar, men detta torde bero på 
den princip, enligt vilken en sjös slamtillväxt sker. Den starkaste tillväxten 
sker nämligen inom områden, som äro mera skyddade för vinden och av denna 
förorsakade strömmar. Äro dessa strömmar starkare, kan i vissa fall hända, 
att ingen slamavsättning äger rum, där de verka. Inom dessa delar av Väster
götland råda i allmänhet västliga vindar (SV-V-NV), och dessa äro då or
saken till, att kalksediment i huvudsak ej avsatts inom torvmarkskomplexets 
östra delar, förrän mera skyddade förhållanden utvecklats. I fråga om lager
följ den må även märkas, att kalksediment och sj ödy (egentligen kalksjödy) 
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·ingå däri . Detta är inom Valle härads småsj öar rätt vanligt , ehuru dylagren 
aldrig uppnå större mäktigheter där. Dylager inuti kalksediment äro inga
lunda ovanliga inom sj öar av den typ, V alle härads tillhöra: små, djupa kalk
sjöar omgivna av torvmarker. Dylagren uppnå visserligen sällan större mäktig
het, men deras närvaro är av vikt . De markera nämligen stadier i sj öns ut
veckling, då vattenståndet varit lägre än nu, och då humusutfällning ägt rum 
i de då bruna sj öarna. (I V alle härad finnas ännu en del sj öar med brunaktigt 
vatten; dessa ligga längre ned utmed avloppen, där humuskoncentrationen 
blivit starkare.) Dylagren utgöra ofta de i sj ön utkilande delarna av torven 
och antyda sålunda genom sin närvaro, att igenväxningen redan är i gång. Den
na har inom det föreliggande komplexet skett dels genom starrarter m. m. ,  dels 
genom ett Sphagnum-gungfly. Inom de västra delarna har utvecklingen 
stannat på kärrstadiet . I de östra, kalkfattigare delarna däremot ha Sphagnum
arter inkommit, och högmossar kunnat utvecklas. 

S t o r m  o s s e n (720 har) är belägen inom Syd-Billingen och tillhör sock
narna Stenstorp, Rådene och Brunnhem. Den utgör ett stort torvmarks
komplex, som är ganska uppdelat dels genom att fastmarkspartier sticka upp 
här och där, särskilt i södra delen, dels genom att konturen mot omgivande 
fastmark är starkt sönderskuren . Denna sistnämnda omständighet beror på, 
att torvmarkspartier nå ned i dalstråk, vilka betingas av kontraktionssprickor 
i diabasen. Genom dessa torvmarkspartier, som i regel utgöras av kärr, går 
mossens avlopp. Sj älva massytan höjer sig ända till 5-7 m över huvudav
loppen.  stormossen är nämligen i stor utsträckning en starkt välvd högmosse 
med en vegetation dominerad av lj ung, klocklj ung, tuvdun, tuvsäv samt 
blott enstaka martallar. I SO ligger en liten tj ärn. Kring högmossepartierna 
går ofta ett smalt stråk av starrkärr, laggen. Denna utlöper ibland i de förut
nämnda dalstråken . Bredare vikar, t. ex. den längst i S, kunna intagas av 
skogsmossar, vari bj örk spelar en framträdande roll. 

Lagerfölj den är inom detta stora torvmarkskomplex givetvis något växlande, 
men i sin helhet är den dock ganska likartad. Den uppbygges inom högmoss
partierna till stor del av lågförmultnad Sphagnum torv, som dock understundom 
innehåller tunnare, mera högförmultnade lager. Mäktigheten kan uppgå till 
4 m. Med skarp kontakt underlagras denna torv av högförmultnad Sphagnum
torv, skogsmasstorv eller starrmasstorv (inom delar av södra huvudpartiet), 
vilka dessutom bilda ytlager inom randskogar och skogsmossar. Mäktigheten, 
som ibland kan vara obetydlig, uppgår högst tillz1/ 2 m. Det vanligaste botten
lagret (1/ 2 m-r1/ 2 m) är lövkärrtorv, kärrtorv eller starrtorv. Inom kärren 
finnes dock endast sistnämnda lager. I viken SSO om >>B•> i Brunnhems 
socken utgöres bottenlagret av 1/4 m sandig grovcletritusgyttj a. 

stormossen har enligt lagerfölj den utvecklats ur kärrmarker, alltså för
sumpade områden. Den har sannolikt börj at bildas i relativt sen tid (under 
äldre bronsåldern) . 

S j ö m o s s e n (140 har) är belägen å Mellan-Billingen, inom Öglunda, 
Bergs och Skarke socknar. I sin helhet intager den en i NNO-SSV gående 
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kraftig sprickdal. Torvmarken utgöres av omväxlande riskärr och rismossar. 
Endast södra delen· (S om bäcken till Öglunda) är högmosse. Den är bevuxen 
med ljung, tuvdun, tuvsäv och martallar och är omgiven av en bred lagg. 
Inom rismossarna spela pors (Myrica) och blåtåtel (Molinia) en framträdande 
roll . Kärren domineras av starrarter, men även här växa något martall och 
pors . Av intresse är, att inom kärrpartiet N om vägen till Öglunda Schoenus 
ferruginetts (ax-ag), finnes i sådana mängder, att man kan tala om en Ferru
gineus-myr. - Ett kärrparti nedanför Bj örnebacken är odlat. 

Lagerfölj den i Sjömossen är ganska ensartad. Överst ligger c :  a 4 m lågför
multnad Sphagnumtorv, dock endast inom högmossen i S. Ytlager inom 
rismossarna är en högförmultnad Sphagnumtorv (till I1/ 2 m) . Inom partiet 
mellan vägen till Öglunda och bäcken S därom ligger under detta lager, som 
här endast är 1/ 2 m mäktigt, 2 m lågförmultnad Sphagnumtorv. Det därunder 
följ ande lagret, som tillika är ytlager inom kärrpartierna, är kärrtorv, starr
torv eller lövkärrtorv. Mäktigheten uppgår till 2 m, men lagret saknas S om 
vägen till Öglunda. Inom norra delarna är torven högförmultnad, inom de 
södra är övre delen lågförmultnad. Bottenlagret är gyttj a och sj ödy av c :a  
z m:s mäktighet . 

Torvmarken är anmärkningsvärd för Billingen, emedan den börj at sin 
utveckling med ett sj östadium, och detta har skett redan under subarktisk tid 
(jfr sid. I53) - Igenväxningen skedde, enligt pollenanalysen, redan under tidig 
boreal, varefter utvecklingen inom vissa delar fortgick från kärr av olika slag 
till skogsmossar, rismossar eller (längst i S) till högmosse. 

V å t e m o s s e n och F j ä r m o s s e n utgöra södra, resp. norra delarna 
av den 450 har stora torvmarken inom Våmbs, Broddetorps, Hornborga och 
Skarke socknar å Mellan-Billingen. I huvudsak utgöres komplexet av hög
mossar, men är rikt genomdraget av kärrpartier, skogsmossar, starrmossar etc. 
Detta är fallet dels inom grundare partier ute på mossen, dels i vikarna. Laggar
na äro sålunda påfallande breda. Mossen har flera avlopp och ligger i N ända 
till II m över det sydligaste avloppet. Vegetationen består huvudsakligen 
av ljung, klockljung, tuvdun, dvärgbjörk och martallar. Anmärkningsvärd 
är den särskilt i norra delen, Fjärmossen, rikliga förekomsten av dvärgbjörk. 
Mittpartiet utgöres huvudsakligen av försumpad tallskog med ljung, tuvdun 
och något björk. 

Lagerfölj den (fig. 85) är ganska ensartad, ehuru mäktigheterna växla. I 
huvudsak uppbygges den av lågförmultnad Sphagnumtorv (till 31/ 2 m), som 
dock kan innehålla mera högförmultnade tunna lager. Under denna ligger 
c : a  I1/ 2 m högförmultnad Sphagnumtorv på ett tunt bottenlager bj örkmosstorv. 
Inom vikar och grunda partier utgöres torven av tunn kärrtorv eller starrmoss
torv, medan tallskogen inom mittpartiet växer å skogsmosstorY eller laggtorv. 

Torvmarkskomplexet har bildats genom försumpning, påbörjad under äldre 
bronsåldern. Det är av en för trakten vanlig typ, men äger ändå sitt intresse, 
emedan i detsamma ingå ett flertal så att säga förstadier till den typiska hög
mossen . Genom tillväxt i såväl vertikal som horisontell led skulle komplexet 
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utveckla sig till en stor, enhetlig högmosse av den 
typ, som t. ex. den följ ande mossen representerar. 

B l ä n g s m o s s e n eller B l ä n g e n (430 
har) ligger N om Fj ärmossen och tillhör Skövde 
landsförsamling samt Bergs och Hornborga sock
nar. Den är en av bladområdets större högmossar, 
har föga utbildad randskog och endast smala lag
gar. Vegetationen i laggarna utmärkes av kärr
Sphagna, starr (Carex limosa, C. panicea m. fl . ) ,  
vit-ag (Rhynchospora alba) , blåtåtel (M olinia) 
m. m. sträckvis rinner inom laggen en smal lagg
bäck. Inom laggens randzon mot högmossen sträc
ka sig starrmossar utmärkta av Sphagna, glesa 
bestånd av tuvdun och något klockljung. På 
vitmossan växa tranbärsrevor. Från starrmossen 
höjer sig massranden (fig. 86) , vilken är över
gångsområdet till massplan et, eller den föga välvda 
egentliga högmossen (fig. 8J) . stigningen från 
laggen till massplanet är å Blängsmossen ovanligt 
stark, inom vissa områden uppgår den till c:a 3 
m på < IOO m:s sträcka, och massplanet ligger 
sålunda c : a  IO m över avloppet i SO. Randens 
vegetation karakteriseras främst av risen och 
sträckvis av randskogen, huvudsakligen bildad av 
tall. Inom randen är ljungen högre, och här växa 
hj ortron, rosling (Andromeda) samt på några stäl
len även dvärgbjörk. Inom denna del av högmos
sen är växttäcket tämligen j ämnt och regelbundet 
utbildat. Ute å massplanet däremot fäster man 
sig genast vid skillnaden mellan tuvor och höljor. 
De sistnämnda äro större och blötare i mossens 
norra och östra delar. Tuvornas vegetation utgö
res av ljung, klockljung och tuvdun samt någon 
enstaka gång martall. Höljorna äro endera be
vuxna med kallgräs och vit-ag, Rhynchospora
höljor, eller också till synes obevuxna, dyhöljor. 
Sphagnumtorven är i det senare fallet täckt en
dast av ett mer eller mindre tunt alglager (me
teorpapper) , vilket i detta fall utgör en nästan 
fullständigt ren Rhizoclonium hieroglyphicum-Cy
lindrocystis Brebissonii-association (enligt Sv. 
Thunmark) . 

Ett par topografiska drag å mossen må anfö
ras. Särskilt framträdande är, att tuvorna och 
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höljorna inom mossens sydöstra del äro sträckta parallellt med varandra 
och vinkelrätt mot massytans lutning. Detta är betingat av avrinningsför
hållandena. Ä ven de smala, c :a  1/2 m djupa slingrande rännorna särskilt inom 
massplanets kantpartier äro utarbetade av avloppsvattnet. 

U tom dessa rännor finnas emellertid i mossens sydöstra del ungefär på över
gången mellan randskogen och massplanet djupa sprickor i torvtäcket, gående 

G. Lundqvist fot. 1926. 

Fig. 86 .  Blängsmossens norra laggparti. H ögmossens stignin g från laggen är här anmärknings
värt brant. 

G. Lundqvist fot. 1926. 

Fig. 87 .  Blängsmossens mossplan, med  sina stora tuvor och h ölj or, ligger högt över den om
givande fastmarken Q fr skogen i bakgrunden). 

vinkelrätt mot nyssnämnda avloppsrännor. Dessa sprickor visa en skarp 
överkant och ett svagt slingrande, hackigt förlopp och ge därigenom intryck 
av, att hela torvmassan brustit och börjat glida något utåt. Detta förhållande 
utgör sannolikt en första anläggning till ett fenomen, som i större skala före
kommer inom andra delar av Europa med fuktigare klimat och går under en 
benämning, som kan översättas ungefär med mosseruption. Det innebär, att 
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torvmassan tillväxt så kraftigt , att den brustit 
sönder och i vissa fall även runnit ut över om
glvmngarna . 

Blängsmossen är uppbyggd på följande sätt (fig. 
88) . Överst ligger lågförmultnad Sphagnumtorv, 
som når intill 5 m:s mäktighet . Lokalt innehål
ler lagret dock tunna partier av mera högför
multnad torv. Den lågförmultnade torven inne
håller å vissa nivåer diatomacefragment (Eunotia, 
Finnularia och Tabellaria flocculosa (j fr fig. 8g) , 
vilka utvisa fuktigare stadier i mossens utveck 
ling. Den nämnda torven är vidare sandimpreg
nerad inom den översta halvmetern. Detta sand
lager, som torde vara dit blåst, synes tunna av mot 
N. Det torde därför ha ditförts av sydvindar. 
Under det lågförmultnade lagret följer ett inemot 
r m mäktigt lager högförmultnad Sphagnumtorv, 
bj örkmasstorv eller starrmosstorv. Inom en liten 
del av mossen längst i NV ligger allra underst ett 
tunt lager sandig-lerig gyttja,  lagg-gyttja. 

Lagerfölj den utvisar, att Blängsmossen till sin 
anläggning är en soligen försumpningsmosse. Bort
sett från gyttjelagret, som möjligen förskriver sig 
från atlantisk tid, är den egentliga torvbildningen 
börjad under äldre bronsåldern (fig. 8g) . Den låg
förmultnade Sphagnumtorven tillhör j ärnåldern. 
Den skarpa kontakten mellan nyssnämnda torv 
och den underliggande högförmultnade torven är 
gränshorisonten (jfr sid. 153) .  De pollenanalytiska 
undersökningarna ha visat, att den lågförmult
nade torven först började bildas inom mossens 
mittparti (fig. 8g och go) . Där utgör denna kon
takt en samtidig nivå, och den motsvarar sanno
likt tiden för övergången mellan brons- och j ärn
åldern (jfr dock anm. sid. 155) . Mot randområdena 
är den däremot betydligt yngre (fig. go) . Detta 
betyder alltså, att den äldsta lågförmultnade tor
ven inom mossens mittparti motsvaras av högför
multnad torv inom randpartierna. Den förra mot
svarar mossplanet, den senare randskogen. 

D o t t e r m o s s e n (zoo har) inom kartom
rådets nordöstra hörn ligger i Värings, Sventorps 
och Locketorps socknar. Den är i huvudsak en 
högmosse och var förr bevuxen med ljung och 
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tuvdun ute på mossplanet, men är nu avplanad och delvis bortschaktad till 
strötorv. Inom randområdena finnes ännu tallskog med den vanliga un
dervegetationen av skvattram, rosling, hj ortron m. m. Massplanet stiger 
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Fi g. 89.  Pollen d iagram från Blängsm ossens  m ittparti (c:a r 25 0 m i l inj eprofil en) . Torvbild
n i ngen synes ha. börj at under äldsta bronsåldern] eller något t idi gare. Diatomaceinlagrin gar 

finnas ')O, 1 70 och 3 70 cm und er ytan. ", 

till högst c: a z 1/2 m över laggområdena, vilka �ock äro bättre utbildade endast 
inom de större vikarna.  Sydvästra viken är sålunda lövskogsbevuxen kärrmark. 

Dottermossens huvudparti uppbygges av lågförmultnad Sphagnumtorv, 
som är högst c :a  21/2 m mäktig. Därunder ligger intill r1/4 m högförmultnad 
Sphagnumtorv och underst c :a  1/2 m lövkärrtorv. Detta lager saknas dock 

I 0-281028. S. G. U. Ser. Aa, n:r I2I, kartbl. Skövde. 
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inom mittpartiet . I viken Ö om Tassarp är lagerföljden r m lågförmultnad 
Sphagnumtorv på 1/ 2 m lövkärrtorv. I viken V om Tassarp finnes endast ett 
tunt lager skogsmasstorv och i sydvästra viken 3/4 m löv kärrtorv. 

Lagerfölj den visar, att Dottermossen börj ade sin utveckling som en st.arr
mosse, och enligt pollenanalysen ägde detta rum under äldre bronsåldern , 
alltså vid samma tid då försumpningen började på Billingen. starrmossen 

MMrb��-���b�t---��;o __ �_;Ro��J;o-����q���50��&�o--�m��a;o __ �9�0��mo% 
kY_,;,.c�c -:::><::::: l 

oron 

fC>.QUS 1 : 

earpinus 1% 

earp/nus 1 % 
Fagus 1 %  , earpi�us 1 %  
Fapus 1 %  earpinus 1 %  

F a� lus 1 %  , earp/nus 1 %  

G .  L undqvist 1926. 

Fig. go. Pollendiagram från Blän gsmossens norra deL Torvbildningen synes här ha börjat 
under äldsta bronsåldern , men i h uvudsak är den subatlantisk eller försiktigare uttryckt, sam 
tidig med den lågförmultnade Sphagnumtorven inom mossens centralare delar. Den  H'tgför
multnade Sphagnumtorven inom mossens rand områden är bildad sedan torvbildn ingen avstannat 

å mossplanet. 

ersattes dock snart av en bj örkmosse, vars utveckling avbröts vid tiden för 
järnålderns börj an. Då börj ade en ny torvbildningsepok, som var ännu kraf
tigare än den tidigare, och då gavs upphov till den egentliga högmossen, som 
nu bortschaktas till strötorv . 

Kalktuff. 

Kalktuff bildas, som redan förut (sid. 125) anförts, i vissa fall, då starkt kalk
haltigt grundvatten kommer fram i dagytan, alltså huvudsakligen kring vissa 
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källor. Den är därför lokaliserad ute
slutande till trakter med kalkberg 
eller kalkrika glaciala jordarter, men 
ä ven inom sådana ha kalktufferna en 
mycket begränsad utbredning. -
Inom bladet Skövde förekomma de 
endast i ett smalt stråk utmed Bil
lingen samt på Brunnhemsbergets 
östra sida. De uppträda dels såsom 
fristående bildningar, dels , ehuru me
ra sällan, såsom lager i torvmarker. 
Detta sistnämnda är fallet i k ä r r
m a r k e n  S o m  K u n g s b e r g  
NO om Skövde . 

Nämnda torvmark är ett till stor 
del avschaktat skogskärr med tall , 
björk, gran och bladvass . I schakten 
äger numera utfällning av järnockra 
rum. Lagerfölj den består av c : a  r3/ 4 
m lövkärrtorv med ett c : a  3/4 m 
mäktigt lager av rödaktig kalktuff r 
m under ytan . Inom södra delen 
av kärret finnes ett mäktigare kalk
tuffparti av några meters utsträck
mng. Tuffen är c : a  z m mäktig och 
mom övre halvmetern rik på blad 
av nordliga sälgarter (Salix lappo
num, S .  myrtilloides , S .  phyllicifolia 

m. fl . ) .  Nedåt finnas bl. a. dvärg
bj örk och mollusker. Tuffens fossil 
innehåll visar, att den sannolikt är 
avsatt under äldsta boreala tiden. 
Torven är däremot mycket yngre, ty 
i torvmarkens nordvästra del inne
håller den granstubbar. 

H ur en lagerföl j d med inlagrad 
kalktuff ter sig, framgår bättre av 
k ä r r m a r k e n (ro har) SO o m 
S j o g e r s t a d s k y r k a. Denna 
är en helt odlad källmyr. Trots dik
ningen är den därför fläckvis ganska 
sank. Lagerfölj den (fig. gr )  är i stort 
följ ande . Överst ligger en lövkärr
torvartad kärrdy, som närmast fast-
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marken i NV blir mera utpräglad lövkärrtorv. Under kärrdyn, som i 
NV är c :a  I m men tunnar av mot SO, ligger en vanlig kärrtorv med bl. a .  
agrester. Mäktigheten är högst c :a  3/4 m. Därunder följ er en vit till smutsgrå 
kalktuff, som i SO är mera blekeblandad. I NV innehåller den landmollusker 
(Clausilia , Conulus julvus, Hyalinia hammonis ,  Pupa muscornm, P�tpa sp. och 
Succinea Pfeijjeri) . Dessutom finnas enstaka exemplar av sötvattensmollusker 
(Limnaea ovata, L. truncatula, Pisidinm spp . m. fl . ) ,  vilka dock mot SO tilltaga 
i antal för att snart helt ersätta landmolluskerna. Även i kalktuffen finnas 
agrester, och i dess nedre del ligger ett intill 3/ 4 m mäktigt kärrtorv lager. Tor
ven är gyttjig och kan lika väl benämnas torvig gyttj a. Bland växtrester 
märkas ag, vattenklöver, nate m. m. 

Lagerfölj den synes vara av stort intresse för frågan om klimatväxlingarna, 
men ett utnyttjande av densamma härför förutsätter mikroskopiska undersök-

� ;;_��;;���-�-;�� 
- --- .::-- ,  

-
--
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Fi g. C)2.  Profil genom kalktuffen vid Skultorp. I denna profil saknas det  i texten omtalad e 
lagret h mellan g och moränen. - Efter HULTH. 

ningar. Utan sådana utvisar profilen, att kalktuffen avsatts nedanför en källa 
å sluttningen i NV. Kalktuffbildningens tillfälliga upphörande och ersättning 
med bildning av den gyttj iga torven är möj ligen förorsakad därav, att källflödet 
avtagit och ett bestånd med bl. a. ag inkommit. Enligt nyssnämnda syn
punkt skulle den förnyade kalktuffavsättningen bero på ökat källflöde. Att 
denna blekeblandade kalktuff ej är av limniskt ursprung, utvisa landmollus
kerna, vilka samtliga tillhöra sådana arter, som leva å fuktiga ställen, vid 
stränder etc. Sedan kalkavsättningen slutat, har torvmarkens igenväxning 
med starrbestånd och i NV med lövskog fortskridit i vanlig ordning. Tyvärr 
saknas tidsbestämningar av de olika etapperna. 

I regel förekomma kalktufferna emellertid blottade å bergsluttningarna. Den 
mest storartade fyndigheten är belägen vid Skultorps kalkbrott (se fig . I sid. 6) . 
Tuffen, som numera är naturskyddad,är till en del bortschaktad, men hade 
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enligt HuLTH1 förr en areal på c :a  50 X 36 m. Lagerfölj den (fig. gz) är med 
bibehållande av de äldre beteckningarna: 
Lager a.  o .  :;-o. s m .  Tuffgrus o c h  tuffsand av svagt rödaktig färg och lucker konsistens. Inne

håller fastare tuffblock och l agrad tuff. Är rik på· bladavtryck av lönn, lind, alm, hassel 
m .  m .  samt landsnäckor. I vissa sandiga skikt finnas även vattenformer. 

Lager b. o . o 5-0. 2 m .  »Humusrand», utgörande ett smutsgrått, tämligen diffust lager av vittrad 
hurnös tuff. 

Lager c.  når till 2 1 f• m:s mäktighet. Tuff av i sin helhet hård och fast konsistens, dock är övre 
delen något t ätare än den undre . Tuffen är rik p å  fossil , vilka uppåt angiva torrare för
hållanden än nedåt. Bland växtavtryck äro sådana av sälg- och hasselblad vanligast, 
men även tall, ek, lind, ask, alm m .  fl .  finnas. SERNANDER har konstaterat närvaro av 
fastare »sinterskivon>, som han anser bildade av vissa alger. 

Lager d.  o.  , -o. 2 5 m .  Utgöres av två tuffhaltiga »humusränder» mellanlagrade av gulvit, lucker tuff. 
Bland växtavtrycken dominera sälg- och bj örkblad, men även fräken, mossor och l avar 
finnas. Ädla lövträd äro icke funna här. Landsnäckor dominera i övre humus randen. 

Lager e .  o. 2 s-r . o o  m. Bleke med klumpar av mosstuff. Saknar växtfossil men inneh åller bl. a. 
en snäcka, Pupa Genesii, som är av mera nordlig typ. 

Lager f. o .  t -o. 5 m .  Mosstuff, gulvit, med flera nordliga sälgarter (bl. a. Salix reticulata.) . Mol
lusker saknas h är. 

Lager g. Svämsand och mosstuff ( denna sistnämnda saknas dock understundom) . Svämsanden 
innehåller endast ett par l andmolluskarter, bl. a. Pupa arctica samt en sötvattensart. 

Lager h .  o .  ,-0 . 3  m. Sandblandat issj östrandgrus, delvis ekvivalerat av glaciallera. 
Lager k. MoränmärgeL 
Lager l. Alunskiffer. 

Vad denna tuff lär om traktens senkvartära utveckling grundar sig dels på 
antagandena, att ett starkt källflöde avsätter en lucker tuff, medan mer eller 
mindre utpräglat sinande, alltså torrare tider, markeras av humusränder, dels 
på lagrens olika fossilinnehålL Skultorpstuffen är avsatt som en källmyr 
och börj ade bildas på ett mycket tidigt stadium, sedan landisen och Baltiska 
issj ön lämnat trakten (jfr sid. 1 53) . Härför tala de undre lagren med de nord
liga arterna. Redan i börj an av boreal tid (sid. 153) torde källflödena ha minskat 
betydligt, och humusränderna i lager d bildades. Lager c antages indicera 
ökad källverksamhet, och först efter denna infunno sig de ädla lövträden. 
Undre delen av lagret tillhör därför sannolikt senboreal tid (sid. 153) . Övre 
humusranden (lager b) är delvis vittrad och innehåller fossil av >>torra>> former. 
Den antages förskriva sig från någon torrare del av den subbareala tiden 
(snarare senatlantiska, j fr sid. 153) . Lager a är yngre, men dess avsättning 
antages ha avstannat under historisk tid. 

Redogörelsen för Skultorpstuffens byggnad visade, att lagerfölj den ej allti
genom är likartad: hårdare och lösare lager omväxla, och även humösa lager 
finnas. Vid en detaljgranskning av mindre tuffpartier visar det sig ofta, att 
man kan urskilj a en mycket fin skiktning. Särskilt vacker är denna å recenta 
tuffer, alltså tuffer under bildning. Sådana finnas dels å den vertikala västra 
väggen i samma schakt som Skultorpstuffen anstår (fig . 93) , dels å en liknande 
schaktvägg i Mölltorps kalkbrott, c : a  8 km NNV om Skövde . Tuffen från 
denna senare lokal2 består av olika typer, som skilj as på sin mikroskopiska 

1 schaktväggarna ha nu rasat igen i en sådan utsträckning, att en upprensning för revision av 
flera skäl ej kunde utföras 1926. Den följ ande framställningen grundar sig därför p å  äldre arbeten 
( R .  SERNANDER,  Svenska Kalktuffer. Geol. Fören. Förh. r g r 6  och av honom anförd litteratur) . 

2 D etalj undersökt cch beskriven av Sv. THUNMARK, Bi:lrag ti l l  kännedomen om recenta 
kalktuffer. Geol . Fören. Förh. Bd 48, 1 9 2 6 .  Därur är det följande hämtat.  
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byggnad. Gemensamt för de olika typerna är,  att de äro uppbyggda av små 
kalkkorn , samlade i tunna skikt (c :a  o . s�z mm mäktiga) av omväxlande 
mörkare och lj usare färg. De sistnämnda äro tätare, de mörka luckrare (fig. 
94) . Vid mikroskopering visar fossilinnehållet , att de tunna skikten äro av 
tre slag: vår-, sommar- och höstskikt . Vinterskikt kunna tydligen ej finnas, 
emedan tuffytan då är täckt av is och kalkavsättning sålunda ej kan äga rum. 
Skiktserien är alltså årsvarvig. De fossil, som karakterisera skikten , äro mossor, 

G. Lundqvist fot. 1926. 
Fig. 93 Kalktuff under bildning i Skultorps 
gamla kalkbrott. De vi tblänkande  partierna 
är den av vatten övers i lade tuffen,  v ilken i 
princip är av samma typ, som den från Mäll-

torp omtalade .  

Fig .  94·  Schematisk bi ld a v  årsskiktad kalk
tuff (Petalonema-tuff) från Mölltorp. Trådarna 
äro alger, de oregelbundna aggregaten kalk
korn . De svarta partierna inuti kalkskikten 
äro relativt rikligt fossilförande (vårformer av 
diatomaceer) . :Skikten äro parallella med den 
vertikala tuffväggen . - Ur THUNMARK, an f. 

arbete. 

alger (diatomaccer, grönalger, slemalger) och rester av högre växter. De 
sistnämnda utmärka höstskikten. I de fall då mossorna äro tuffbildare, synes 
detta utan mikroskopets hj älp, ty hela tuffen ser då ut som en förkalkad moss
tuva (fig. 95) . I detta fall förekommer skiktning även koncentriskt kring 
mosstammarna, varför det är tydligt, att avsättningsperioderna registreras 
i varj e fall, då någon möjlighet därtill finnes. 
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Fig. 95· Kalktuff (mosstuff) från Mölltorp. Tuffen uppvisar två slag av ihsskiktning utbildad 
dels runt omkring varje mossindivid, dels parallellt med markytan, alltså vinkelrätt mot den 

föregående. - Efter HULTH. 
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Om orsaken till tuffbildningen , alltså till kalkutfällningen, äro meningarna 
delade. Enligt en åsikt skall det bero på växternas livsverksamhet, enligt en 
annan på mera fysikaliska processer. För detta sistnämnda talar den om
ständigheten, att kalkkornen huvudsakligen äro anhopade särskilt å föremål, 
som äro starkt uppdelade i fina spetsar, alltså där vattenavdunstningen är 
störst. Möj ligen är detta huvudorsaken , medan växternas livsverksamhet 
endast spelar en underordnad roll. 

Områdets postglaciala utveckling. 

I den föregående redogörelsen ,, speciellt över torvmarkernas och kalktuffernas 
bildning och utveckling, ha här och där spridda uppgifter om traktens geolo
giska utveckling lämnats. En sammanfattning av dennas senare stadier efter 
istiden skall här m,ed hänvisning t ill tabellen å motstående sida meddelas. 

Anmärkningsvis må dock förutskickas , att kunskapen om den postglaciala 
utvecklingen till stor del erhålles av de vittnesbörd, som torvmarkerna lämna. 
studiet av dessa s istnämndas utveckling grundas numera på den pollenana
lytiska metoden,1 som innebär, att de utdöda skogarnas sammansättning 
efterforskas med tillhj älp av den fossila trädpollenflorans frekvensförskjut
ningar. De på denna grundval konstruerade pollendiagrammen uppvisa så 
regelbundet förekommande likheter inom stora delar av landet, att det genom 
deras anknytning t ill den arkeologiska och vissa drag i den geologiska utveck
lingen (nivåförändringar etc.) är möj ligt att åldersbestämma lagerfölj derna. 

Inlandsisen, som direkt eller indirekt givit upphov till större delen av de 
kvartära avlagringarna, lämnade norra delen av bladområdet för c: a ro ,ooo år  
sedan. Slätten Ö om Billingen täcktes då ,  såsom förut visats, av den Baltiska 
issjön, medan trakten V om Billingen låg under Voldiahavets vattenyta. Issjön 
var eme lertid av iskanten i N uppdämd till högre nivå än världshavet i V.  
Sedan landisen avsmält t ill norra spetsen av Billingen, sänktes issjön till 
nivå med VoldiahaveL Trakten höj de s ig snart ur detta och har sedan dess 
till skillnad från många andra områden ej varit nedsänkt i något större vatten 
(hav eller inhav). Detta beror emellertid icke på, att denna del av Västergöt 
land e j  deltagit i n ivåförändringarna, utan endast på  traktens relat ivt höga 
läge. Undersökningar över Hornborgasjöns utvecklingshistoria ha nämligen 
visat ,  att sjöns vattenyta överstj älpts  genom den olikformiganivåförändringen . 
Detta antages bero på, att n ivåförändringarna fortlöpa vågformigt från S 
mot N .  Men förhållandena kompliceras därigenom, att norra delen av området 
alltid höj t sig något mer än dess södra del. Dessa nivåförändringar fortgå 
visserligen ännu men äro nu ej av samma storleksordning som förr. Då de 
dessutom ej sedan Voldiatiden efterlämnat några mera påtagliga spår inom 
de trakter, som nu äro av intresse för oss, skola de ej vidare behandlas. 

1 LENNART voN PosT, Ur dc sydsvenska skogarnas regionala historia under postarktisk tid . 
Geol. Fören. Förh. Bd 46,  1 924.  
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det stora ändmoränbältet NO om Skövde, rådde ett rent arktiskt klimat.  
Det antages emellertid, att den ökade avsmältning, som isen undergick, sedan 
den lämnat detta bälte, var förorsakad av en mycket stark och hastig 
klimatförbättring. Det må dock även påpekas, att andra forskare förklara 
dessa förhållanden på ett helt annat sätt och fullständigt förneka klimat
omslaget vid denna tidpunkt. Emot denna åsikt anföres bl. a . ,  att fynd av 
arktiska växter endast gj orts i avlagringar S om ändmoränstråket .  Detta för
hållande har dock från andra håll förklarats bero på, att dessa arktiska växter 
äro bundna till kalktrakter. 

Yoldiatiden (j fr tabellen) följ des av Ancylustiden (benämningen efter Ös
tersj öns dåvarande stadium) ,  vilken börj ade ungefär då landisen avsmält 
till trakten N om Vänern. Under denna tid förbättrades klimatet, vilket visas 
bl. a .  därav, att skogarna nu undergått en förändring eller rättare sagt först 
nu börj at utvecklas. Under den tid, då slätten Ö om Billingen intogs av is
sjön, voro landområdena bevuxna med en tundravegetation .  Den karakteri
serades sålunda av fj ällsippa (Dryas), fj ällviden m. m. Efter issjötappningen 
utvandrade denna vegetation även på de torrlagda områdena. På strandremsor, 
torrlagda genom havets regression, inkom nu även havtorn (Hippophae). Slag 
i slag med dessa förändringar följ de så invandring av tall och björk, vilka helt 
utgj orde skogarna. Hasseln kom emellertid tidigt in och nådde, särskilt på 
Billingens västra sida, en dominerande ställning; först därefter inkom alen .  
Vidare började också ekblandskogen, representerad främst av almen, att  i 
någon mån göra sig gällande. 

Under den nu åsyftade tiden, den boreala, börj ade sjöarna växa igen.  Åt
minstone i en del fall torde detta bero på, att vattenståndet sjunkit så pass , 
att en utvandring å sj öbottnen av vissa kärrväxter möj liggj orts. En av de 
viktigaste av dessa var agen. Men även en del större starrarter voro av be
tydelse i berörda hänseende. Detta visar lagerfölj den t. ex . i Sj ömossen uppe 
p å  BillingeH, som igenväxte vid denna tid.  Inom Hornborgasjöns södra delar 
kunde däremot vid denna tidpunkt ingen igenväxning äga rum, ty landet 
höjde sig nu så starkt inom de norra delarna, att vattendjupet i söder hölls 
o förändrat eller kanske snarare ökades. Anmärkningsvärt nog spåras icke 
heller i Rödemosses yttre delar någon igenväxning då. 

Under denna tid har människan invandrat till trakten. En benharpun, 
troligen av älghorn (St. H. M. inv. r6r66) är funnen vid västra sidan av 
Hornborgasjön i Bj ärka socken. 

Den varma boreala tiden avbröts av den atlantiska, då luftfuktigheten, åt
minstone tidvis, var relativt hög. Inom Östersj ön karakteriserades denna tid av 
Litminahavets transgressioner, och möjligen ha dessa vari t åtminstone bi
dragande orsak till elen ökande luftfuktigheten. Under denna tid nådde ek
blandskogen sin största utbredning med lind som ett nytt och karakteristiskt 
element . Granen fanns möj ligen på eustaka ställen, sannolikt utgörande de 
yttersta utposterna av ostkustens granområden . 

Från andra delar av landet har en på olika sätt registrerad vattenstånds-
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stigning under denna tid konstaterats . Inom bladområdet tyder bl. a .  den 
atlantiska helt lokala gyttjan i Blängsmossms nordvästra del på en vatten
ståndsökning. Denna torde dock endast ha varit relativt kortvarig. (Om 
de atlantiska gyttj orna i Sätunamossen och Sätunamaden jfr sid. 130-I3I. ) 

Människan hade vid ;,lutet av den atlantiska tiden utbrett sig över större 
delen av bladområdets slättbygder. De olika kulturtyperna hade avlöst 
varandra: fiskare och j ägare avlöstes av bofasta, primitiva j ordbrukare. Från 
dessa sistnämnda härröra de stora för Västgötabygden så karakteristiska 
stenkammargravarna: gånggrifter och hällkistor. Dessa tillhöra dock huvud
sakligen övergången till och äldre delen av den subboreala tiden. 

Denna antogs först vara varm och torr, men under den del av äldre brons
åldern, då manteln på Gerumsberget nedlades, inträffade en vattenstånds
ökning av en betydande storleksordning. Den har nämligen förorsakat en för
sumpning av stora landområden, ty först under denna tidpunkt bildades de 
stora mossarna å Billingen och Ö därom, och sannolikt förskriva sig även en 
stor del av södra Sveriges försumpningstorvmarker just från denna tid. Utan 
vidare förklaring inses, att denna försumpning varit av en oerhört genom
gripande betydelse för vårt lands utseende. Den har varit lika betydelsefull 
som den, vilken förorsakades av den s. k. subatlantiska klimatförsämringen. 
Före den subbareala försumpningen utgjorde de genom densamma torvtäckta 
områdena ännu fastmark. Efter densamma hade stora torvmarksarealer 
blivit dåliga eller odugliga för skogshörd. 

I skogshänseende märkes nu, att e�bland;,kogarna avtaga, och inom det före
liggande området nå björkskogarna (eller mera lokalt alskogarna) en storartad 
utbredning. Detta framgår dels av pollendiagrammen. dels av den omstän
digheten , att bottenlagren i de torvmarker, som nu börj ade bildas, utgöras av 
björkkärrtorv eller bj örkmosstorv. Tallen är däremot påfallande underordnad, 
medan gran, avenbok och bok börj a inkomma och nå en ökad spridning. 

Den nu nämnda >>försumpningstidem har varit relativt kortvarig, ty den 
vegetation, som därefter härskat ute på de stora högmossarna, har haft hed
karaktär, och den då bildade torven kan vara nära nog myllartad. Men icke 
heller denna torrtid räckte länge,  ty vid s lutet av bronsåldern skedde en ny 
klimatförsämring, den subatlantiska. I högmossarnas lagerfölj eler är denna 
registrerad därigenom, att elen starkt förmultnade hedtorven överlagras av en 
lågförmultnad, ibland nästan gungflytorvartad Sphagnumtorv. Den på 
detta sätt utbildade kontakten mellan subboreal och subatlantisk torv är den 
s. k. gränshorisonten. D enna anses i stort sett representera en så väl lokalt 
som regionalt samtidig företeelse inom högmossarnas centralpartier. Vid en 
detalj analys a v  lagerfölj derna i horisontell led visar det sig emellertid, att 
�ontakten blir yngre längre ut mot mossarnas randområden. 1 Andra klimat-

1 I detta samband bör framhållas, att j ag å bladet Malingsbo (i  sydligaste Dalarna) funnit, att 
gränshorisonten inom de högsta områdena är anlagd under stenåldern eller äldsta bronsåldern, 
medan den inom närbelägna lägre områden åtminstone i vissa fall tillhör övergången till järn
åldern. Orsaken till detta förhållande är att  söka i olikheterna i nederbördsmängden. Genom
gången av materialet från bl. Skövde antyder, att samma princip gör sig gällande här, och det 
synes mig ej uteslutet, att gränshorisonten i västra Sverige är äldre än i Östsvcrige.  
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växlingar under den subatlantiska tiden ha påvisats men icke med säkerhet 
kunnat dateras. Dock må anföras, att i Blängsmossen uppvisats transgressio 
ner såväl under dess mellersta, ännu icke närmare bestämda tid, som i subre
cent t id, och än vidare, att i den först bildade torven sprickor uppträda, vilka 
jag här tolkat såsom en begynnande mosserupt ion , alltså indicium på en högre 
nederbördsmängd (c:a r, ooo mm pr år) än trakten nu uppvisar. 

I skogshänseende karakteriseras den subatlantiska tiden av att de ädla 
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Fig. 96. Pollendiagram fri'tn I m:s djup i sjön Skärvli'tngen. Utvisar genom en jämförelse med 
fig. 77 de ädla lövträdens betydligt högre frekvens här än inom Rödemosse-trakten. Särskilt 

framträda här >Vall e härads> tidiga hasselskogar. 

lövträden mycket starkt gå tillbaka, medan granen åtminstone tidvis spelar 
en relativt stor roll. Under förra delen, alltså äldre järnåldern, voro ännu bok 
och avenbok nlativt  vanliga i trakten även uppe på Billingen; under senare 
delen däremot spela de en mycket underordnad roll i skogarna. Men ännu 
under historisk tid ha de funnits här. Den relativt obetydliga förekomsten av 
ädla lövträd har givit de subatlantiska skogarna en ganska torftig prägel. 
Undantag äro dock de ännu i dag yppiga skogarna av hassel (och klarbär) , 
som karakterisera vissa delar av Billingens sluttningar. Särskilt yppiga äro de, 
som ligga V om berget, alltså framför allt i Egg by, Öglunda och Lerdala sock-
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nar. De  rika hasselbestånd, som här finnas, ha ej givit pollenspektra högre 
värden än c: a ro%- Man har svårt att föreställa sig, huru yppiga hassellundarna 
måste ha varit här under boreal tid, då Corylus-värden på 120 %registrerades 
(fig. g6). Valle härads hasselskogar, vilkas närvaro betingats av Västerhavets 
klimatiska inflytande, äro endast en sista obetydlig rest av dess äldre hassel
skogar. 

Skogarnas utveckling under senkvartär tid kan ur det föregående samman
fattas sålunda. Under äldre boreal tid dominerade björk- och tallskogar. Dessa 
avlöstes delvis av hasselskogar, som särskilt å Billingens västsida nådde be
tydande dimensioner. Efter hasselskogarna kommo ekblandskogarna, som 
kulminerade under yngre stenåldern. Under äldre bronsåldern avtogo de ädla 
lövträden och ersattes av björk, mera lokalt av al. Nu inkommo även aven
bok, bok och gran, av vilka dock endast den sistnämnda kom att spela någon 
betydande roll för skogstyperna. Detta skedde under subatlantisk t id, då de 
ädla lövträden voro föga representerade. Under vissa fuktigare tider kom dock 
björken att spela en större roll. Bortsett från gran-inslaget är denna skogstyp 
snarlik den under äldre boreal tid rådande. Människans kulturstadier under se
nare delen av postarktisk tid ha sannolikt ganska starkt influerats av klimat
och skogsväxlingar. Under bronsålderns näst sista period, den femte, stod kul
turen på en mycket hög nivå. Av de arkeologiska fynden att döma, markeras 
bronsålderns slut av en kulturell avmattning, som är starkast just under över
gångsperioden till järnåldern , ett tidsskede som benämnts >>den fyndlösa tiden >>. 
Den äldsta järnålderns kulturella torftighet har satts i samband med den kli
matförsämring, som utvecklades på övergången mellan brons- ochjärnåldrarna, 
alltså mellan subboreal och subatlantisk tid. Denna klimatförsämring har 
antagits utgöra sagans fimbulvinter. 

Såväl brons- som järnåldersmänniskorna voro åkerbrukare. J u större om
råden de uppodlade, dess mera trängande blev behovet att övergiva de öppna 
markerna och bryta bygd i skogarna. Detta har förorsakat, att de skogliga 
förändringarna, bladområdet kom att förete fram emot historisk tid, inga
lunda betingades av en alltigenom naturlig utveckling. Det nuvarande ut
seendet representerar alltså ett tillfälligt snitt i en utveckling, dirigerad å ena 
sidan av klimatväxlingar, å den andra av människans ingrepp.' 

1 För datering av pollendiagrammen h a undersökts några lösa fynd anträffade i torvmarker å bl .  
Skövde eller närliggande blad. Resultaten må anföras, ehuru de för att vara utslagsgivande måste 
inpassas i diagram från fyndplatsen. Från följande tre fynd har material t ill analys erhallits.  

r. Flintyxa med hålegg (St. H. M .  I4649: z), tillslaget ämne (sen gånggriftstid), anträffad i Sl,atte· 
gården i Norra Vings socken. Materialet, en kärrdy rik på mineralslam, var ej t illräckligt för fullst ändig 
analys. Resul tatet  blev: Picea z st . ,  Pinus I5 st . ,  Betula 23 s t . ,  A/nus IO st . ,  Querws 6 st . ,  Tilia I st. 
och Corylus 6 st. Analysen synes b äst passa c :a  3 m  under ytan i Rödemossediagramme t  (fig. 77). 

z. Spänne, glasögonformigt (St .  H. M. 5316), från bromålderns femte period, anträffad i Slättäng 
i Vårkurnia socken. M ateriale t  var en finkornig, nistan flockig m assa utan fossil. Analys värdena, 
uträknade på summan Sr st . ,  äro: Picea z %, Pinus sr %, Betula 22 %, A/nus I8 %, Quercus 6%, 
U/mus I % ( ekblandskog 7 %) och Corylus 6 %. Analysen kan ej me:l säkerhet inpassas i Rödemosse
diagrammet (fig. 77), ty den faller antingen c:a r,, eller c:a 2,3 m u. y. 

3. Holkyxa av brons (St .  H. M. 4 r27) tillhörande e t t  större fynd från bronsålderns femte period, 
anträffat i Åsle socken, 2 fot dj upt bredvid en jordfast sten. M aterialet var ärg med blad av Sphag
num, brunmossor m. m. samt Copepod-spermatophorer. Analysvärdena äro : Picea 3 %, Pinus 45 %, 
Betula 2 I  %. Alttus 25 %, Quercus 5 %. Tilia I % (ekblandskog 6 %) och Corylus Io %. Analysen synes 
passa in c:a z,< m u. y. i Rödemosse-diagrammet (fig. 77) . 
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J ordarternas praktiska användning. 

�loriinbild- Frånsett en del områden, inom vilka moränbildningarna äro mera stenbund-
ningarna. na och sålunda svårbrutna, kan detta jordslag anses vara en förmånlig åker

j ord såväl på grund av sina fysikaliska egenskaper -en heterogen,  lucker 
blandning av grusiga, sandiga och moiga eller leriga (märgliga) beståndsdelar 
-som vanligen ock i följd av sin kemiska sammansättning. 

Den mera stenbundna moränmarken förekommer huvudsakligen inom den 
östra urbergsslättens större moränområden (se kartan) samt mellan sjön Skärv
lången och västra bladgränsen. Dessa områden lämpa sig väl till skogsmark 
-förnämligast för tall och gran -samt till betesmark. Såsom redan vid 
beskrivningen av moränbildningarna påpekats, äro dessa inom de nämnda om
rådena i saknad av kalkhaltiga beståndsdelar, varför dylik jord, på de ställen , 
där den tages i anspråk för odling, är i behov av kalle 

Kartområdets såsom åkerjord betraktad bästa och till arealen största mo
ränmarker förefinnas inom och närmast utanför kambro-silurtrakterna. Mo-

l ! 
l 
i 
l 
l 

l ' 

Morängrus, nll.got lerigt. Nära landsvägen Ö om Sta-
versiiter, Lerdala s:n 

Moränmärgel, lokalmorän. Mölltorps stenbrott, Säters 
s:n 

MoränmärgeL Nära V am hems kyrka 2 l 
» Bol u m, Broddetorps s:n' 

Moränn1ärgeJ, något sandig, gul gr&. Skultorps norra l 
stenbrott . 

l 
Morän märgel. s om Sjogerstads kyrka 2 l 
Moränmärgel, rik pli trinucleusskiffer, brun gr�. l km. 

VSV om Häggums kyrka l 

Morän märgel, sandig, gul. ö om Bäcbgården, Häg- i 
gums s:n . l 

Morän märgel, g dl. brun. Hov, NNO 
l 

om Broddetorps 
kyrka 

Morän märgel, något sandig, brungrå. Backgård en, 2 
km VNV om stenstorps kyrka 

Morängrus, sandigt. Bosgården, v om Borgunda-
berget 

Lokalmorän af ortocerkalk. NNO om Dala järnvägs- 1 
l station . l 
-----

l = viktsförlust vid + IIO c. 
2 Analysen utförd av J. O. FRIEs r867. 

tJ 
"' ';::' 
,;-o ::: " -· ::: 
s g--"' ... 
��· 

't" 

1,3 

.J 
-
-

-
-

-

-

0,4 

-

-

-

l 
l 

l 

l 

-· --· 

>,oj " 
� 

riQ' ;:r 
� " 

o, so 

0,40 

-
-

0,34 

-

0,92 

0,43 

1,27 

0,83 

0,27 

1,28 l 

l 
Procent av 

"r.- l >,oj 
::r ... �XI x � s �·�� §' l -< (b- ('O'-< 

p 
w ... ... � l p� �= � 
(1) r.- o. p l ' ::: l 

),14 1 l l 
1 1,7 l o,rs 

20,27 46,, l 0,12 

- 12,8 5 -
l - !6,67 l l -

l 
7,r5 r6,3 l O, II 

- 13,3 -

2·55 ),8 
i 

o,o9 

9,5 o 21,6 o, to 

7.53 17,1 o,3o 

1.),29 30,2 o,r6 

3,19 7,26 0,10 

15,:,9 35,o ' O, I) l 



JORDLAGREN. I 59 

ränen är här, såsom förut blivit omtalat, utbildad dels såsom sandigt morängrus, 
dels ock såsom moränlera eller -märgel. Såsom regel synes gälla, att moränen 
är mer eller mindre kalkhaltig, men först på något djup (en eller annan dm 
eller mera) under jordytan, beroende därpå, att den ursprungligen förefintliga 
kalken under tidernas lopp här blivit utlöst och bortförd. De i tabellen å 
föregående sida anförda analyserna på kalkhaltig morän ·belysa denna 
j ordarts innehåll av k o l s y r a d k a l k och f o s f o r·s y r a. 

De på tal varande moränområdena äro också i regeln att anse såsom bördiga, 
flerstädes, och i synnerhet inom Falbygden, t .  o .  m. såsom synnerligen bördiga.1 

Inom sistnämnda område finnas dock en del trakter, t .  ex. i närheten a\· 
Skultorp, SO om Brunnhemsberget o. s. v . ,  där moräntäckets mäktighet ned
går till endast en a två dm, och där växtligheten är mera utsatt för torka. 
sträckvis når t .  o .  m . ,  såsom kartan visar, kalkhällen ända upp i dagen eller 
är täckt blott av ett merendels tunt täcke av vittringsjord. 

De moränbildningar, som finnas å diabasplatåerna, synas i allmänhet mera 
överensstämma med dem inom urbergsområdena än med silurtrakternas; 
dock  förekommer även här, t. ex. vid Toresäter i Bergs socken, moränmärgeL 

Såsom redan inledningsvis blivit antytt, äro moränmarkerna inom urbergs
och diabasområdena i allmänhet klädda av tall- och granskog, vartill här och 
var kommer något lövskog, framför allt av bj örk; inom Billingens NV-ligaste 
delar är lövskog t. o. m. förhärskande. Även moränområdena inom silur
trakterna bära ställvis vacker och kraftig barrskog, kanske mest av gran, såsom 
NV om Rådene (Häggums s:n) , i grannskapet av Espås' station m. fl. st., 
men allmännare, särskilt inom kalk- och skiffertrakter, äro lövträd, såsom 
björk, ek, asp, ask, lind, alm samt hassel, på sankare ställen ersatta av al. 

Isälvsavlagringarna inom urbergsområdena ägna sig i allmänhet mindre väl 
som odlingsjord. Detta är särski lt fallet inom det östra området, varest, i 
motsats till det västra, saknas alunskifferfragment, som efter vittring göra 
materialet mer eller min�re orent och bördigare. Rullstensgruset har inom 
de nämnda områdena sin egentliga betydelse såsom skogsmark (för tall och 
gran), men användes även såsom väggrus. 

Isälvsavlagringarna inom de kambriska och närmast yngre ordoviciska lag
rens område äro däremot i stort sett att anse såsom en bördig åkerj ord. Detta 
förhallande sammanhänger väl närmast därmed, att de äro j ämförelsevis rika 
på skifferfragment samt, närmare Billingen-Falbygden, innehålla även kalk
stenar mer eller mindre rikligt. 

Nedan anförda analyser giva en föreställning om finj ordens kemiska sam
mansättning hos hithörande avlagringar inom några av de nämnda områdena. 

Den .  höga fosforsyrehalten hos proven från grannskapet av Höj entorp och 

1 Sträckvis äro moränbildningarna även här mycket blockrika . Så t. ex. hava vid odling under 
Backa herrgård i Varnhems socken bortskaffats ej mindre än c:·a soo lass block och sten från en 
areal av vid pass Ioo kv.-meter. 

Isälvsavbg
ringar. 



Issjö- och 
ishavsavlag· 

ringar .  
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Obetydligt vittrat, sandblandat grus av kalksten, alunskiffer % % % % 
och urberg. Backgi'trden, Öglunda s:n . . . . . 0,30 7,34 16,7 0,12 

Vittrat, fint grus, rikt pil alunskiffer och kalksten. 0,6 km 
o om Höjentorp, Eggby s:n 1,86 7,63 17,J o, z s 

Starkt vittrat grus med sand. Al u n skiffer och kalkstenar 
rikligt. r,s km NV om Varnhems kyrka . 2,36 5,75 13,r 0,26 

Sand och grus med urberg, skiffer och kalksten. O,s km N 
om Havstena 0,43 1,87 4,2 O. I 5 

Sand och grus med urberg, alunskiffer och �å�ot k
_
al�st�n: l 

NO om stenstorp . o,s6 1,65 3,7 O, I I  

Varnhem sammanhänger troligen därmed, att i gruset ingår vittrat material 
från det fosforitförande ceratopygelagret, varom förut varit tal (jfr sid. 6r). 

Frånsett en mängd markerade kullar och ryggar, särskil t inom kamelandska pet 
väster om Billingen,  vilkas form omöjliggör deras odling, äro de ifrågavarande 
isälvsavlagringarna med fördel tagna i anspråk som åkerjord. 

Till väggrus lämpar sig däremot detta skifferrika grus ej. 
De nämnda kullarna och ryggarna ävensom smärre mer eller mindre plana. 

områden äro ställvis bevuxna med vacker lövskog av ek, asp, hassel och björk 
samt, sparsammare, med lind, alm o.  s. v . ;  ställvis åter, såsom SO om Eggby 
kyrka, är gran, SO om Ölanda åter gran och tall förhärskande. 

Såsom åkerjord betraktade torde kartområdets issjö- och ishavsavlagringar 
vara av ungefär lika stor betydelse som dess morän bildningar. Den ojämförligt 
största rollen spelar leran, varemot sanden inom betydande områden, såsom 
östra slättens nordvästra och sydvästra delar, utgör skogsmark, mest tall med 
undervegetation av ljung o .  s .  v. , ställvis även med björk och gran inblandade i 
tallskogen eller såsom rena bestånd. Inom områden, där sanden är mindre mäk
tig och underlagret utgöres av lera eller morän, ägnar den sig vanligen väl t ill 
åkerjord. Dock är kalkning av nöden, särskilt inom sådana delar av den egent
liga slätten i öster, där sanden är brunaktig av järnoxidhydrat . 

Den vitt utbredda leran inom sistnämnda område är till allra största delen 
lagd under plogen. Den synes i stort sett vara en god jordmån, nämligen om 
den blir väl skött, d. v.  s . ordentligt dikad, gödslad och kalkad. Praktiskt sett 
är leran nämligen i saknad av kalk. Såsom redan förut blivit anmärkt, är 
sådan visserligen på några ställen iakttagen, men först på flera m djup 
under ytan och i så ringa mängd, att det icke kan bliva fråga om att tillgodo
göra sig densamma. 

Leran uppträder inom östra slätten under olika former. Vanligast torde den 
brunaktiga varieteten vara. Denna är otvivelaktigt även ur jordbrukssynpunkt 
den bästa, särskilt inom områden där den täckes av en eller annan dm sand-
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m ylla eller själv är något sandblandad, d. v. s. är jämförelsevis lucker eller 
>>lätt>>. Inom andra områden är leran väl >>styv>> och svårbrukad, vilket står i 
samband därmed, att den saknar sandinblandning samt är myllfattig. 

En annan utbildningsform av områdets leror är den s.  k. >>björkleran» {även 
benämnd >>limlera>> och >>fimma>>) , en vanligen gråvit avart, som är beryktad 
för sin ofruktbarhet. Enligt erfarenhet från annat håll hava den godartade 
bruna leran och den sterila björkleran ungefär samma kemiska sammansätt
ning.1 Det antagandet ligger därför nära till hands, att den större och mindre 
bördi gheten beror på lerornas f y s i k a l i s k a b e s k a f f e n h e t (hos 
björkleran en i ogynnsamma proportioner ingående halt av rnaartade be
ståndsdelar?) . En samverkande orsak till denna leras ofruktbarhet är utan 
tvivel dess uppgivna brist på mullämnen. Denna förmodan bestyrkes av den 
på senare tider gjorda erfarenheten, att rotfrukter icke blott gå väl t ill på 
björkleran utan även göra denna tjänlig för de vanliga sädesslagen,  som här 
förut icke alls trivdes. Genom rotfruktsodlingen erhåller nämligen jorden ett 
tillskott av kväverika mullämnen, varjämte den blir mera lucker än förut .  

Inom icke odlade områden är den ifrågavarande slättens lera skogbärande 
(förnämligast av gran och tall) . Sådan mark är sträckvis mycket sank och för
sedd med ett tä cke av mossa, som i hög grad utestänger gräs och andra betes
nyttiga växter. 

Väster om Biningen-Falbygden äro den senglaciala ishavssanden och -gru
set mestadels med fördel tagna i anspråk för odling. Gruset innehåller vanligen 
alunskifferfragmen t, inom områdets östra delar också något kalksten. Ä ven den 
grövre sanden är någon gång rik på skiffer samt kalkhaltig, såsom i tväråsen 
väster om N :a Lundby kyrka (se nedanstående analys) . 

Fuktighet . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Fosforsyra . . . . . . . . . . . . . . 
Kolsyrad kalk (beräknad ur funnen kolsyra) 

2.24% 
0.24 )) 

4·8 

Till t e g e l t i 11 v e r k n i n g användes issjöleran inom den östra slätten 
förnämligast blott vid Mariesjö NO om Skövde. Förut hava funnits tegelbruk 
även N om Värsås' kyrka, NV om Varola kyrka och nära Öm (Ö om Skövde) . 

Dytorven är i allmänhet att betrakta såsom en underhaltig åkerjord, och 
detsamma är fallet med lager av grus ,  sand och torv , som äro i avsevärd 
grad uppblandade med järnockra. På sådana jordslag har stark kalkning 
flerstädes givit gynnsamma resultat. Den renare järnockran och skraggmal
men hava ingen som helst praktisk användning inom kartområdet.  

Torvbildningarna äro , såsom i kapitlet om torvmarker visats, mycket väx
lande såväl till beskaffenhet som mäktighet, och det icke blott inom olika 
mossar utan även inom skilda delar av en och samma mosse. Med hänsyn till 
de enskilda torvmarkernas lagerföljd och användbarhet hänvisas till Sveriges 

1 Jämför H. MuNTHE: Beskrivning till kartbladet Skara. Sveriges Geol. Unders. Ser. Aa, N:o rr6. 
rgo3, sid. 49· 

11-281028. S. G. U. Ser. A., n:r I2r, kartbl. Skiivde. 

Dytorv. 
Järnockr�. 

Torvbild
ningar. 



Svämbild
ningar. 

Flygsand .  

B ESKRIVNING TILL KARTBLADET SKÖVDE. 

geologiska undersökning, Ser. D . ,  Torvmarkskartor med beskrivningar, n :o  
43,  kartbladet Skara. 

Vad mosstorven beträffar, är den ingenstädes inom kartområdet föremål för 
odling. Däremot tillgodogöres densamma till t o r v s t r ö vid ett par fabri
ker, vilka äro belägna på en och samma mosse, nämligen den öster om Kart
hagen (söder om Frideneds j ärnvägsstation) . 

Av oj ämförligt mycket större praktisk betydelse än mosstorven är kartom
rådets vanliga torv, i all synnerhet såsom odlingsj ord. De största och på samma 
gång ur j ordbrukssynpunkt bästa hithörande mossarealerna äro de, som före
komma inom området mellan Häggums kyrka, Nolheden och Stenstorp, och 
vilka därför även till allra största delen äro med framgång odlade . Härtill 
bidrager i sannolikt väsentlig grad det förhållande, att torvens underlag vanligen 
utgöres av märgelaktiga j ordslag, framför allt morän. Även flertalet övriga 
inom de kambro-siluriska områdena förekommande mossar bestå upptill av 
väl förmultnad torv och äro i regeln odlade. Undantag härifrån bilda dock i 
allmänhet mossamrådena inom V alle härad mellan j ärnvägen Axvall-Varn
hem i söder och sjön Emten i norr. Orsaken härtill är, såsom förut framhållits, 
den, att mossarna ännu icke blivit dränerade . Mosstraktema N och NO om 
Hornborgasj ön äro i allmänhet odlade . Till det vanligen goda resultatet, som 
härstädes ernås, bidrager säkerligen den omständigheten, att j orden kalkas 
tillräckligt . Inom urbergsområdena är torven liksom inom kambro-siluren 
vanligen väl förmultnad och ej sällan med framgång lagd under plogen. Dock 
saknas i öster, som nämnts, kalk . A Billingen äro endast några smärre mossar 
och delar av större sådana odlade . På några ställen, t .  ex. vid Ökull, an
vändes torv såsom j o r d f ö r b ä t t r i n g s m e d e l. 

Förutom såsom åkerjord tillgodogöres torven till b r ä n n t o r v, men 
vanligtvis endast i ringa utsträckning, så t. ex. inom mossområdet VSV om 
Broddetorps kyrka för Hornborga byalags räkning. 

Svämbildningarna hava, som nämnts, icke någon större utsträckning i 
dagen, men där de förekomma, användas de med fördel såsom åkerjord. 

Ä ven flygsanden har, såsom visats, en obetydlig utbredning inom kartbladet . 
Den är i allmänhet lämplig såsom skogsmark. 
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Källor. 

Kartomr&det är ganska rikt på goda kallkällor, bland vilka de nedan anförda särskilt förtjäna 
att omnämnas. Även några få mineralkällor äro att anteckna. 

Kallkällor: 
Vid Höj en, Lerdala s:n, V intill landsvägen ; rikligt flöde 
SO om Esbjörnsgården. Öglunda s :n . . . . . 
» Offerkällan> ,  Ö om Öglunda kyrka ; rik!. flöde . . . .  
N om Skärvs kyrka . . . . . . . . . . . . . . . . 
> Himmelskällan>, V om Ulunda, Varnhems s: n ;  rikligt flöde 
V intill stenbrottet OSO om Bjällums stat ion ; rikligt flöde 
NNV om bron över Slafsan, SV om Broddetorps kyrka 
Invid Slafsan, V om Espås' station . . . . . . 

V om E spås' herrgård ; rikligt flöde 
NV om Paris, nära kartbladets SV:a hörn . 
Brunnhem, 2 km NV om Stentorps station . . 
Vid Nytorp, 3 km NV om Häggums kyrka . . 
S om Skultorps station, ur kalkkleven, 2 källor 
SV om Gullkrokens cementfabrik, SV om Skövde, god källa 
N om Havstena (N om Skövde) ; rikligt flöde ' . . . • . . 
Vid Dälderna N om Skövde, 2 källor, 

den norra med rikligt flöde . . . . . 
den södra med tämligen rikligt flöde 

V om föregående, > Gustaf Adolfs källa> 
Ö om Källetorpet, 4 km NO om Sventorps kyrka . 
N om Fjällakvarn och NO intill bron, Suntetorps s :n 
N O om föregående, riklig, god källa . 
V om Björstorp, Säters s:n, god källa 

'Järnhaltiga källor: 
r km VSV om Varnhems kyrka, något järnhaltig källa med svagt flöde 

s 

Temp. 
70 
go 
70 
g

,3 
o 

7 '/2° 
70 

8'/2° 
o 9 

go 

9'/20 
8'/2° 
7" 

a 90 
go 
70 

6'/2° 
7' go 
70 

r o  o 

go 
go 

S om Häggums kyrka finnas flera källor, bland vilka märkes en med järnhaltigt vatten. Det 
har t. o. m. varit fräga om att här anlägga en hälsobrunn och vattenkuranstalL 

En sådan finnes sedan över r oo år tillbaka vid Djursätra i Värsås' socken nära kartbladets 
östra gräns. Här finnas två källor, som upprinna inom lerslätten o ch vilkas vatten har en 
temperatur av 6 a 7 grader C.  och en järnhalt, som, enligt uppgift, närmast motsvarar den vid 
Medevi högbrunn. 

' Nära 3,000 liter minuten. 



Fornlämningar. 
Sammanställning av K. E. SAHLSTRÖM. 

Som ett led i pågående försöksinventering av landets fornminnen företogs sommaren 1 926  e n  
systematisk uppteckning av fasta fornlämningar inom geol. b l .  Skövde i anledning av utgivan de 
av ny upplaga av detta kartblad. En ligt Riksantikvariens uppdrag och på bekostnad av Kungl. 
Vitt. Hist. och Antikvitetsakademien utfördes detta under författarens ledning av agronom A. 
Friden, läraren D. Melin och överläraren H. Svensson. Efterfölj ande förteckning utgör ett sam
mandrag av härvid upprättade beskrivningar. Vid redigeringen har iakttagits att lokalangiv
ningarna alltid hänförts till på geologiska kartan utsatta namn. För underlättande av j ämförelse 
med inventeringsbeskrivningarna,  som förvaras i Vitt. Hist. och Ant.akademiens Ant. top. arkiv, 
har den i dessa förekommande numreringen av varj e fornlämning eller grupp av fornlämningar 
utsatts. En utförligare framställning av Kåkinds härads fornminnen finnes i Skövdeortens hem
bygds- och fornminnesförenings skriftserie, N:r 2 .  

Följ ande förkortningar hava använts: 
Sm n:o 2 1 1  = N:o 2II i K.  E.  Sahlström, Skaraborgs läns stenåldersgravar. V g fm. tidskr. Bd 3 · 
Säve x 863 = Utdrag ur P. A. Säves afgi fna berättelse för x 863.  Ant. tidskr. 3 ·  
Torin n :o  68  = N:o 68 i K.  Torin, Vestergötlands runinskrifter. V g  fornm.tidskr. B d  x .  
De med • betecknade äro e j  utsatta p å  kartan. 

B o I u m s s o c k e n. (H. Svensson 1 926.) 

z.  Invid ladugården till  V. Bredagården ligger en rest av ett röse, i vilket träffats ett skelett. 
J. SSV om föreg. är N om Sven-Bengtsgården en liten återstod av ett röse, i vilket människahen 

hittats. 
*4. Bo m ONO om föreg. och S om kalkbanan finnes i åkern en gravhög av 8 m vidd. 

6. s o  m SV om sydligaste Bredagården på en åkerren ett par gräsvallade rösen, det norra rs  m 
vitt . 

7· 300 m VNV om Lunnagården finnes ett meterhögt, 14 m vitt kummel med fotkedj a. 
ro. 250 m S om föreg. på en ås en domarering av 12 meterstara stenar; diam . u1/2 m .  Ett par m 

S om densamma ett II m vitt röse med kantkedj a och 25-30 m N om ringen tre otydliga rösen. 
II. r s o  m S ngt V om föreg. ligger V om Barnasjön ett x g m vitt röse, i vars västra kant märkes 

ett meterstort sandstensblock med 8 offerskålar. 
1 2 .  C:a 200 m V ngt S om Pergården är på en kulle en 81/2 m vid gravhög. 
IJ. 2 5 0  m SSV om föreg. finnes på en ås på Ola Grottesgården i en rad fem rösen, av vilka det 

nordligaste är 141/2 m vitt med kantkedj a .  
r 4 .  200 m ONO om Bengtsgården på en ås en liten domarering av 6 bevarade stenar och NV där

intill ännu en, o tydlig. Några m Ö om dessa ett flackt röse .med kantkedj a ,  från vilket utgår 
en 12 m lång med parstenar utmärkt gång. 

r s. 5 5 0  m Ö om föreg. är på Holmagården ett av sprängsten täckt röse av 7-9 m diam. 
r6. x so m Ö om föreg. på Bredagårdens ägor ett flackt röse av 14 m vidd, med kantkedj a . 
r8. Vid Munkgården märkes rester av en hällkista med runt gavelhål samt förstörda rösen j ämte 

en sprängd sten med offerskålar. 
2r. Vid Tomten finnas rester av en förstörd domarering samt ett röse. 
22. 300 m NNO härom på en ;is ett skadat I 71/, m vitt och r1/2 m högt kummel. 
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2J .  Bo m SSV om föreg. på en kulle en 6 m vid  gravhög med kantkcdj a.  
24. 400 m VSV om folkskolan ligger på en kulle den s .  k.  »Kostenen».  
2S. 300 m NV om Båltaregården är på Holmagårdens ägor på en ouppodlad ås i åkern ett 50 X r oo 

m stort gravfält av högar och resta stenar. 
2 6. roo m Ö om föreg. på Båltaregårdens ägor ett röse av 12 m vidd . 
28. 400 m SSV om Tomten ligga på en kulle på Kärregårdens ägor tvenne högar, 1 3  resp . 1 5  m vida 

och 40 m SSO härom en 6 m vid hög. 
29.  200 m SV om föreg. ,  på Backens ägor ett I 31/2 m vitt och r 3/• m högt, vackert röse . 
JO. 120 m NV om Kärregården ett kummel av 17 m tvärmått. 
JI. Omkring r oo m SV om samma gård, på en kulle ett 1 3 m vitt gräsvallat röse och intill detta 

åt S tvenne min dre , otydligare . 
J2. 200 m V om Bältaregården, i gränsen till Korsgården ett röse av r6 m diameter. 
JJ. so m NV om samma Båltaregården en av en källarbyggnad skadad ,  ro m vid hög.  
J4- r s o  m SSO om Backen märkas i åkern tvenne uppodlade gravhögar. 
JS. 1 30 m SSO om Backen ligger >>Gulclrörct» en gånggrift av kalkstenshällar, 6 m lång, riktn . 

N 7o00, utan takhällar. Över graven framgår en väg. 
J6. 200 m OSO om föreg. på en kulle en gravhög, ro m vid . 
J7- 300 m VSV om Stommen märkas »Piggstenarna», en vacker domarering av 9 meterstara ste· 

nar; diam. 9 m .  
J8. Nära r o o  m S o m  Kappagårelen ligger på e t t  åskrön e n  4 m vid gravhög. 
J9· C:a so m V om Skattegårclen en meterster sandsten med offerskålar. 
40. roo m S om föregående på en kulle ett r8 m vitt stenkummel . 
4I. 200 m V om Backgårelen ligga tvenne rösen, det södra 8 m vitt med kantkedj a.  
4 4 .  400 m S om kvarnen vid Korsgårelen och 1 3 0  m ONO om småskolan märkes en gånggrift av 

kalkstenshällar, 9·5 m lång och 1 . 9  m bred; riktn. N2o00. Omgives av ett röse med kantkedj a.  
4S·  Nära roo m V om föreg. i en stenmur på Samuelsgårclens ägor ett röse. 
49· 3 5 0  m SV om Backgården står i en åker en runsten, Kårstorpsstenen, Torin n:o 68 .  
so. soo m NV om Västorp ligger på et t  åskrön en  4 m vid gravhög. 
sr. SV om Västorp står i sockengränsen en 1 . 3  m hög, rest sten, >>Långebergshall». 

B o r g u n d a s o c k e n .  (K E .  Sahlström 1 924-2 5 . )  

r o .  4 0 0  m VNV o m  Ekholmen märkes e t t  r o  m vitt, meterhögt jordblandat röse av vacker form. 
I närheten flera otydliga högar med påförd odlingssten. 

9. 300 m SV om Trädgården på en kulle i åkern ett ro m vitt och r-2 m högt j ordblandat röse . 
r. Boo m SSV om Nolheden ligger vid vägskälet SO om Bj örsgårclen en gånggrift av kalkstens· 

hällar, 8 m lång, med 4 takblock. 
2.  Vid Assaretorp , vid landsvägskröken ett ro m vitt och 3/• m högt j ordblanclat röse. 
J. 5 5 0  m NO om föreg. på Vådegårdens ägor ett 8 m  vitt, halvmeterhögt röse; 30 m N om detta ett 

flackt röse, begränsat av en skadad, rs m vid kantsättning och 6o m NNO om sistnämnda 
ännu ett ro m vitt, meterhögt j ordblandat röse . 

4. 350  m S om kyrkan, på en lmlle å skattegårdens ägor ett 7 m vitt röse. 
I4. 200 m SV om föregående, i gårdsgränsen Vådeg.-Skatteg . ,  en 13 m vid hög. 

7. 300 m OSO om komministergården ligger i sankmarken en kulle, på vilken finnes en r6 m vid 
stenrundel med ett flackt röse i mitten. 

s. 700 m OSO om Assaretorp står vid Källegärden i ett röse en rest kalkstenshäll 2 m  hög; N 
därom tre j ordblandade rösen r o-rs  m i diam. 

r2. 1 5 0 m NO om L. Brunsgården märkes ett skadat flackt jordblandat röse av 7 m tvärmått. 

B r o d d e t o r p s s o c k e n. (D.  Melin 1 926. )  

r.  På Per Råkansgårdens ägor, s oo m NO om kyrkan ligger invid sockengränsen »Broddabackem, 
där bl. a.  en gånggrift lega t. 

2. Vid Fj ällåkra står invid A. Afzelius' minnessten en runsten , Torin n:o 2 5 .  
J .  700 m S o m  Toltan ä r  på storegårdens ägor, S V  vid e t t  vägskäl e n  8 m vid hög. 
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B r u n n h e m s s o c k e n .  (H. Svensson r gz6 . )  
2.  Nära en km N om Smedsgården är  i vinkeln mellan sockengränsen och en bäck ett gravfält , 

nämligen: i sockengränsen ett röse av r o  m vidd; 3 5 m S därom en tresidig stensättning ( treudd) 
och N intill denna en hög av 8'/2 m vidd; 5 m NNO om treudden står en o .6  m hög rest sten; 
30  m NO om samma treudd ett röse av 6 m tvärsnitt; c: a 6o m SV om det först nämnda röset 
ett 9 m vitt kummel och emellan detta och treudden tvenne rösen, som synas haft fyrsidig 
kantkedj a. 

J .  Nära zoo m SSV om föreg. , på en liten kulle en 8 . s  m vid hög. 
4 ·  4 5 0  m NNO om Smedsgården träffas en domarering av 7 satta, 1/2-r m höga stenar. Diam . 

51/, m. 
5. 140 m ONO om föreg.  är på en kulle rester av ett röse, i vilket skelettdelar hittats. 
6. 8o m Ö om föreg. och Ö om landsvägen i åkern ett otydligt 8 m vitt röse. 
7· roo m SSO om förut nämnda domarering är på lägenheten Fridhem i åkern en kulle med en 7 

m vid hög. 
8. rzo m SO om föreg.  en av en vägskärning skadad hög, i vilken träffats brända ben. 
g.  300 m ONO om Smedsgården, på en kulle i åkern en ro m vid gravhög. 

IO. Bo m V ngt S om föreg. på en gruskulle en 7 m vid hög. 
II. 7oo m SO om Smedsgården finnes en av en vägskärning skadad hög av ro m vidd. 
I2. C: a zoo m VNV om Smedsgården märkas i Pickagårdens ängsmark tvenne parallellt stående 

kalkstenshällar, som synas tillhöra en hällkista. 
IJ. 6oo m S om Smedsgården en' av en väg skadad gravhög; r o  m S därom står en nyligen restau-

rerad gränssten »Parcken Billingen r 658 ». 

I4. Z40 m SO om föreg. ligger »Svarterön>, en skattgrävd hög av rz m vidd. 
I5 a. NV om Ingvaldstorp står på Brunnhemsbergets krön •>Kullostem, en r . S  m hög rest sten. 
I5 b. 55 m V om föreg. ett r o1/2 m vitt kummel. 
I6. 250  m V om »Kullostem märkes ett annat stenkummel. 

I 7. 1 70 m Ö om Ingvaldstorp är i ängsmarken en gräsklädd hög. 
Ig. 6oo m SO om föreg. i en ägoskillnad e t t  ro m vitt röse. 
I8. 140 m NO om föreg. på Trulsagårdens ägor ett g m vitt gräsvallat röse. 
20. 8oo m SSO om Smedsgården och 8o m OSO om Mossagården är i åkern en av odling skarp t 

kringskuren hällkista av kalkstenshällar. Längd 4 . 8  m och bredd r . ,  s m. 
2I. 300 m S om föreg. i Trulsagårdens åker en c:a r o  m vid hög. 
22.  zso m OSO om föreg.  i sidländ ängsmark en vacker 7 m vid hög. 
2J. r s o  m SSV om föreg. vid ett nu rivet torpställe en gräsvallad, 6 m vid hög och 35 m V om 

denna ett rz m vitt, kummelartat röse. 
24. 300 m NV om Hökagården träffar man en r 21j2 m vid gravhög med antydan till fotkedj a. 
25. 6oo m SSO om Ingvaldstorp ligger på Byxatomtens ägor ett gräsvallat röse av II m vidd. 
2 7. zoo m S om föreg. finnas invid en körväg en skadad j ämte en otydlig hög. 
28. C:a 275 m OSO om föreg. på en kulle i Pickagårdens åker en r3 m vid gravhög med en 1/2 m 

hög lutande diabashälL 
29. 300 m V om Hökagården finner man på skattegårdens ägor en 0 . 7 m lång kalkstenshäll, som 

tydligen tillhör en övervallad hällkista. 
JO. zoo m OSO om föreg. står Ö intill vägen »Skåbergs halb en 1 . 4  m hög rest kalkstenshäll i ett 

stenröse; fem m NV om denna en.5 m vid otydlig hög. 
JI. 5 5 0  m Ö ngt S om Nygården ligger på en kulle på Lars Andersgården en gravhög av 9 m vidd. 
J2. 5 5 0  m V ngt S om Hökagården finnes på Pickagårdens ägor 3 gravhögar i rad utmed en gär

desgård, den sydligaste q1/2 m vid, med kantkedj a. 
JJ.  6o m S om sistnämnda är på Lars-Andersgården en 12  m vid hög. 
J4. zoo m SO om föreg. märkas på Pickagårdens ägor rester av en domarering och r s m SV därom 

en o . s  m hög rest sten. 
J5. 1 3 0  m ONO om föreg.  en flack gräsvallad hög, r o  m i tvärmått. 
39-40. SV om Backgården och r oo m från sockengränsen finner man i åkern tvenne kalkstens

hällar på o.6 m avstånd, som synas tillhöra en hällkista; 30 m NNV om denna på en kulle en 
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7 m vid gravhög. A kullens nordöstra sluttning synes överkanten av e n  meterlång kall<
stenshäll i 0-V. 

4I. 500 m Ö om föreg. på komministergårdens mark tvenne otydliga högar. 
42 . 5 00 m Ö ngt S om föreg. är på samma gårds ägor en 9 m vid hög. 
4J. 450 m S om höjdsiffran r 9 3 . 8  är ett vägskäl. 200 m V ngt N om detta på  Källegårdens ägor 

en gräsvallad hög av r2 m vidd. 
44. So m NV om föreg. ett till större delen makadamisera t kummel av r6 m vidd och 11/2 m högt.  
46. r oo m SV om nyssnämnda vägskäl är V om komministergården en otydlig hög_ 
45. Vid vägkorset NO om Stommen rester av Brunnhems gamla kyrka. 
47.  300 m VSV om Stommen och 90 m N om landsvägen är en urgrävd gånggrift av kalkstens

hällar, utan takblock. Längd 7 m, bredd 1 . 5  m. 
49. 1 30 m VNV om föreg. en 7 m vid gravhög. 
:;o. Nära roo m N om föreg. en otydlig hög. Häromkring finnas på s tommens åkrar inemot ett 

20- tal små kullar med pålagd odlingssten, vilka kunna innesluta gravar. 

D a l a s o c k e n.  ( K .  E. Sahlström r 92 5 . )  

J;J. 1/, k m  S O  o m  Suntorp ligger på krönet av en höj d tvenne låga rösen av 5 m tvärmått  och 8 o  
m S därom e t t  större, r o  m i diam.,  meterhögt. Ytterligare 70 m söderut e t t  9 m vitt röse 
och 35  m SV om detta en 6 m vid hög. 

E d å s a s o c k e n .  (D. Melin r 926 . )  

I .  6oo m NV om Lilla Snickaretorpet finner man i skogen invid en mosse ett mossbelupet sten-
röse av ro m diam. och 1 . 1  m höj d. 

2 .  Vid Tomten , V om landsvägen ett stenröse, r o  m vitt. 
J. 2 5 0  m SO om föreg.,  på en berghäll tvenne rösen av 7 resp . 6 m diameter. 
4. 300 m norrut från Torestarp är Ö intill landsvägen ett vackert röse av 8 . s  m vidd och 0 . 4  m 

höj d med tydlig kantkedj a .  
:;.  Vid Gökstorp, V invid landsvägen, finnas kvar 3 meterstara stenar av en domarering. 
7· Vid Edåsa, r25  m SO om ålderdomshemmet, ligger på en grusbacke en gräsvallad hög av 6 m 

diam. och 0 . 4  m i höjd. 
8. 350  m VNV om Vretens manbyggnad en gräsvallad hög, II m vid och 0.7 m i höjd. 

E g g b y s o c k e n.  (Axel Friden 1 926-) 

2 .  r8o m VNV om Nolgården ligger på en blockrik ås en fyrkantig stensättning med r o- r 1 1/2 m 
sidor. 

J. 200 m NNV om samma gård, på en kulle ett 1 4 m vitt och en m högt röse, omgivet av en 2 1 . 7  
m vid kantkedj a_ 

:;. 6oo m NV om Eggby kyrka finnes i klockareboställets hage ett hundra m vitt gravfält av 
ett 7o-tal rösen, intill 9 m vida och o.9 m i höj d, vanligen i mitten j ordfria och nertill gräs
vallade. 

6. 20 m Ö om föreg. och Ö om landsvägen 2 skadade rösen. 
J. r 8o m S om vägkröken vid Nolgården finnes på en kulle ett stenblock med 8 skålgropar. 
8. 75 m Ö om Fuxerna ladugård ligger Pukstensbacken med en ro m vid och 2 m hög gravhög. 

Vid södra kanten står en rest, 1 . 3  m hög, spetsig sten. 
II. På Ödegårdens ägor, 3 5 0 m N om Eggby kyrka ett 2 6 m vitt och 11/2 m högt stenkummel. N 

in till detsamma och delvis täckt av kullerstenarna står en domarering, varav 8 stenar äro 
synliga. En eller två dolda av kullersten. Diam. 1 2  m. 

I 5 .  A Eggby kyrkogård står en runsten, Torin n :o  1 3 .  
I8. Vid Näs, 30  m S V  o m  boningshuset står i åkern e n  avslagen bautasten. 
I9 . 7oo m NO om Böjentorp finnes på en kulle ett otydligt jordblandat rösP, 
20.  1 5 0  m NO om föreg. på en åsku!Je ett liknande. 
2I. Sso m ONO om Höjentorp, på en kulle so  m V om landsvägen , en meterhög, 8 m vid hög. 
22. 200 m NO om föreg . ,  på en ås ett 7 m vitt och 2/3 m högt, j ordblandat, vackert rundat röse. 
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2J .  300 m S om Älegården ligger V om landsvägen ett  7 m vitt och  1/2 ·m högt, gräsvallat röse. 
24. 300 m S om Höjentorps gård finnas vid sjöstranden lämningar av Höjentorps slott.  
25. 300 m VNV om Torp, på en ås ett 8 m vitt,  en m högt gräsvallat röse med fotkedj a.  20 m Ö 

om detta ett annat, något mindre. 
26. 350  m VSV om Torp, på ·�n höjd ett röse, täckt av odlingssten. 
2 7. 650 m SV om Torp ligger 70 m V om landsvägen ett av odlingssten täckt röse . 
2 9 .  r'/• km SSV om Torp, V om landsvägen och 100 m N om sockengränsen ett ro m vitt, meter

högt jordblandat röse. 

F o r s b y s o c k e n .  (D. Melin 1 926. )  

r. På moränåsen NO om Asketorp är invid ett grustag rester av en genom grustäkt förstörd 
domarering. 

J. soo m NV om Huseby märkes på en moränkulle ett flackt, r2 m vitt röse, omgivet av en nere 
på kullens sidor gående fyrkantig stensättning med r6 m sida. 

8. S om landsvägen och r so  m V om vägen fram till Asketorp är på en moränvall en skadad fyr
sidig stenfyllnad av •;.- r m stora stenar, 5 x 6 m vid. 

,5. N om Karstorp , på nordsidan av ån finner man tvenne skadade, små rösen av 4 m vidd och 
o . >  dm i höj d .  Flera dylika uppgivas hava förstörts med odling, varvid bl.  a. urnor anträffats. 

6. På en åskulle N om Högåsen står en domarering av nu 8 (urspr. g) meterstara stenar. Diam . 
6 m. Fem m N därom ännu en ring av 6 (urspr. 7) o. 6-r . o  m höga stenar. Diam. 4· 5 m. Sju 
m söderut från den förstnämnda ett röse, av 6.7  m vidd och 2 5  m SSV om samma ring ett 
5 m vitt röse. s o  m norrut från nämnda ring på en annan åskulle ett gräsvallat röse av 6 m 
vidd med tydlig kantkedj a.  

7. 200 m S om föreg.  p å  åskrönet ett  gräsvallat röse av 5 m vidd och 0 . 3 m höj d .  

H o r n b o r g a s o c k e n .  (D. Melin r g26. )  

r. På Herr Lagersgården, r so  m från norra sockengränsen märkes i åkern ett  9 m vitt röse och 
25 resp. 30 m Ö om detta tvenne mindre. 

2 .  300 m V om Fj ällåkra är på Hovslagaregårdens åker ett röse av 20 m vidd och r1/2 m höj d .  
I dess sydöstra del 4 sandstenshällar. 

25. 370 m Nr o0V från Stommen står en domarering av 9 halvmeterstara stenar, 25 m N om denna 
står en r. r m hög rest sten med offerskålar på östra sidan och därinvid en mindre, lutan de häll. 

26. N invid Stommen märkes en rest sten ,  r. z,; m bög och därinvid en liknande kullfallen. 
J. goo m Ö om Stommen, på krönet av en höj d ett röse, 24 m vitt och r1/2 m högt. 
4· 350 m SSV om föreg. ett 9 m vitt och 0 . 9  m högt röse . 

27. 5 5 0  m N ngt Ö om Bossgårclcn, S om ett  vägskäl är ett 20 m vitt röse. 
5. 200 m NNV om Bossgården ligga "Kungagravarna", ett 25  m vitt och över 2 m högt röse ; 

på dess krön 3 mäktiga sandstenshällar med offerskålar. 75 m SSV härom ett 12 m vitt röse. 
6. 400 m VNV om Bossgården på en backe tre resta stenar, o . S-1 . 2  m i höj d. 
7· 1 20 m OSO om föreg. ett gräsvallat röse, r2 m vitt och 1 . 7  m högt. 
8. 300 m V om Bossgården finnas på åkern fyra rösen, det största 14 m vitt och 2 m högt. 

ro. 6oo m S ngt Ö om Ringagården finnas på Backgårdens mark flera större och mindre rösen. 
9. NO om föreg. och so m från ett dammfäste träffas ett sandstensblock med offerskålar. 

r2. 700 m S om Ringagården finnes vid Backgårelen en gånggrift, Sm r go.  
I J .  200 m S ngt V om föreg. i en åker på Backgårelen ett r 8  m vitt röse . 
r4. 3 5 0  m SO om förcg. är på Svensgårelens ägor en rest kalkstenshäll, o. g m hög. 
r s. 300 m SSV om Hulegården märkes ett stenkummel, 29 m vitt och 11/2 m högt. 
r6-r9. 1/2 km S om Hulegården vidtager V om landsvägen Eckornavallens märkliga gravfält med 

bl. a. 3 gånggrifter (Sm r g2-r 94) , flera resta stenar, rösen, stenkretsar m.  m . ,  sträckande sig 
c:a 6oo m söderut. 

20. 65 o m V om Krogstorp ligger på Nedre skattegården e:t mäktigt stenkummel, rS m i \'idd . 
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zr-zz. 200 m S ngt V om föreg. ett liknande, 20 m i diam. och I . 2  m i höj d; I6 m SSV om detta 
i en skogsdunge ännu ett, 28 m i tvärmått och 2 m i höj d. 

ZJ. V om Rykta och IS  m Ö om landsvägen en stenrundel av 18 m diam. och därinvid ett röse. 
z8 .  200 m NO om Uddeberg träffas i skogen en 5 m vid rund stensättning av tätt invid varandra 

satta stenar och 25 m SO därom ett 81/2 m vitt röse. 
zg. 200 m S om samma gård i åkern ett röse med vacker l<antsättning. 
30. 400 m SSV om Uddeberg ligger ett gravfält, »Odensrön>, bestående av en rund stensättning 

av I I  m vidd och stenfyllnad inuti; 8 m S därom tvenne fyrkantiga stensättningar med en 
sida gemensam. Sidans längd 5 m. NO om dessa finnas tre rösen, därav ett med kant
kedj a. 

3 r .  250 m SV om föreg. ligger »lngeborgsbacke>> med ett I O  m vitt röse med kantsättning. 
3 2 .  200 m NO om Kockstorp är en rund stensättning av II m vidd med stenfyllnad inuti. 

I o  m N därom en liknande, skadad genom grustäkt. Undersökt och borttagen I928 .  

H å k a n t o r p s s o c k e n .  (D.  Melin 1 926. )  

I. 6oo m NNV om Äspås märkes i åkern ett skadat röse, I 8  m vitt, i ·  vilket bitar av en lerurn a 
samt ben och kol hittats. 

z .  300 m Ö om föreg_ en 9 m vid hög. 
J. s oo m NV om Äspås, invid sockengrän sen ett röse av I2 m vidd. 
4· 450 m VNV om Äspås är på en sluttning en domarering av 9 meterstara stenar. Diam. 41/2 m. 

55 m NO om denna synes på krönet  bottnen av ett stenröse. 
s. 200 m Ö om föreg. finnes på en grusbacke tre mindre rösen, 4'/2-61/2 m i tvärmått, en skadad 

av grustäkt. 
6. 500 m V om Äspås är N intill vägen ett röse omgivet av en åttkantig fotkedja av halvmeter

stora stenar. Diam. II m, höj d 0 . 9  m.  
7· 375 m V om Äspås, S om vägen, i åkern ett 9 m vitt  röse med tydlig kantkedja .  
8. 700 m Ö om Äspås är på Ekbacken ett röse av 8 m diam. med vacker kantkedja .  

H ä g g u m s s o c k e n.  (H. Svensson 1 926. )  

z .  På Toragårdens ägor, 400 m V om kyrkan, en gravhög av 7 m vidd och 1 .'2 m höj d .  I åkrarna 
intill å Toragårdens och å Prästgårdens ägor flera små stenrösen, varav en del kunna vara 
gravrösen. 

J. so m OSO om kyrkan, på krönet av en kulle, en otydlig hög av 4 m diam. och 0 . 3  m höjd. 
s. På Allmänningens ägor, 250  m Ö om Skaffaregården, på krönet av en höj d en I o  m vid hög 

och 20  m S härom en rest av ännu en sådan. 
7· soo m Ö om föreg. och IO m S om landsvägen en numera uppodlad gravhög av 8-ro m diam . ,  

i vilken kalkstenshällar uppgivas hava träffats. 
8. 120 m Ö om nordligaste Lars Larsgården ett gräsvallat röse av '/3 m höjd och 7 m tvärmått _  
g. Ioo m SSV om föreg. är på samma Lars Larsgårdens ägor en rest av ett  liknande röse. 

ro. ISO m Ö om föreg. och S om nu rivna åbyggnader till Allmänningen finns på en kulle ett gräs
vallat röse av 5 m vidd oc!i I2 m V därom ett liknande, i vars mitt synes kanten av en o . S  m 
lång kalkstenshälL 

II. r oo m VSV om stora vägskälet vid Bacl<gården märkas på krönet av en odlad höj d en rest av 
ett 6 m vitt röse och 35 m VSV härom invid ett grustag tvenne låga rösen . De båda sist
nämnda undersökta av K. E. Sahlström 1 928 och borttagna. 

rz. 250 m S om föreg. ,  på Källegårdens ägor, tre eller fyra genom odling skadade högar. En av 
dem är 9 m vid med spår av kantkcdj a. 

IJ. På Skattegårdens ägor (vid >r>> i Hansagården J ett kummel med pålagd åkersten. Diam. J 7. 5  m 
och höj d r m; tydlig kantkedj a. I mitten skall förr varit synlig en avlång stenkista. 

r s. 450 m S ngt Ö om Hansagården märkas på en höj d överkanterna av tre i rad i N ro00 stående 
kalkstenshällar, nående intill r dm över markytan. 

r6. s oo m SO om Hansagården ligga på ett par gruskullar tvenne vackra högar, den östra r o1/2 m 
vid och 2 m hög, den västra ro m vid och I1/2 m hög. 
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r8. P å  e n  kulle vid Toragården e t t  planerat röse. 
2 0--2J. roo m SSV om Skattegården finnes på allmänningen Sandtäkten på krönet av grusåsen 

en vacker hög, 1 4 m vid och r3/, m i höj d. 2 5 m SV om denna en annan av ro m vidd och en m 
höj d. I grustaget Ö härom har anträffats en urnegrav och en skelettgrav, varj ämte rester av 
högar synas vid grustagsbranterna. Norr om grustaget märkas i en liten åker tvenne rösen 
av 8-g m diameter och vid ägogränsen Skattegården -Hansagården, i åkern närmast lands· 
vägen fyra rösen av s-6 m vidd. 

I9.  E tt par hundra m SV om föreg.  gravfält träffar man på en hög kulle ett vackert röse av 1 01/2 

m vidd och r1/2 m höj d. 
2 7. roo m S ngt V om föreg. på en kulle på  Höbergs ägor ett oregelbundet röse . 
24. Vid Puka bo, so m Ö om landsvägen, är på en kulle rester av ett genom grustäkt förstört röse. 
2 5. Söderut från Åslagården o�h 40 m NO om sockengränsen ligger ett upplockat kummel av r o 

m vidd och 1/2 m höj d. I mitten 4 gråstenar, möjligen rester av en kista . 
26.  soo m SV därom på en ås ett 5 m vitt och 0 . 3  m högt röse och 6o m Ö om detta ett annat av 

71/2 m vidd och 1/2 m höjd.  
JI. r s o  m V om Anders Nilsgården finner man på en kulle en gräsvallad hög av 71/2 m vidd. 
28. 1 5 0 m NV om den norra Räckagården finnes på en ås en samling av fornminnen nämligen: ett 

stenkummel av I I1/2 m vidd, kallat Silborör; 7 m SSV om detta en rest sten, ! . 3 m hög; 2 m 
S om kumlet 4 eller 5 resta, halvmeterstora stenar, troligen återstod av en domarering; r1/2 m Ö 
om denna en ensam rest sten, o . 6  m hög; 2 . 3  m S om kumlet 6 meterstora i en krets lagda stenar, 
möj ligen en domarering; Ö om denna tre resta stenar i rad, o .  s m i höj d. Omnämnda av P. E .  
Lindskog, Skara stift. 5 ·  Sid. ror .  

29.  roo m S om föreg. en r o  m vid  och  r m hög gravhög, i vilken ben anträffats. 
JO. Ytterligare r s o  m åt S ligger i sockengränsen på krönet av en höj d »Kungahögem en vacker 

gravhög av 13 m vidd och 2 m höj d.  Omtalad av P.  E.  Lindskog, Skara stift. 5· Sid. r o r .  

I s t r u m s o c k e n .  (Axel Friden 1 926 . )  

r. 400 m N om Ölanda manbyggnad finnes i åkern en domarering av nu 7 (urspr. ro ? )  stenar. 
Diam. 81/2 m. 

J. 400 m SV om Ölanda manbyggnad, på nordsluttningen av en kulle ett trekantigt röse med 
8-g m sidor och N därintill tvenne liknande. 

4· 75 m SV om sydvästra vägkröken vid Ölanda träffas ett meterhögt, 13 m vitt röse och invid 
detsamma tvenne mindre. 

5· 6oo m SO om Brännebo, på en hög ås, 25  m N om en åkerkant en treuddig stensättning med 
insvängda sidor, r 6-r 7 m i längd. 

6. r oo m V om Bränningeholm, å en höj d är ett 7.8 m vitt och 1/2 m högt jordblandat röse med 
fotked ja .  

7. 200 m Ö om samma gård, på en åsrygg ett omkring 2 0  m vitt röse med otydlig begränsning. 
25  m Ö därom tvenne mindre 4 m vida gräsvallade rösen. 

8. 300 m Ö om samma gård, på en ås en treuddig stensättning med insvängda sidor, 1 3 . 5-I 3 . 8  
m i längd. Inom kanterna e t t  fhckt röse . 

9· 45 m NNO om förcg. på en höj d en liknande treuddig stensättning. 
ro. r oo m Ö om sistnämnda, på södra sidan av en åskulle ett 71/2 m vitt och 2/s m högt gräsvallat 

röse med kantkedj a. V invid detsamma en liten domarering av 8 stenar, 1/2-2/o m i höj d. 
Diam. 6 m. 

I J. Norr om Bro gård ett 25 m vitt och 2 m  högt röse av kullersten och Ö om detta ett mindre, 
8-r o m vitt. 

L j u n g h e m s s o c k e n .  (D. Melin 1 926 . )  

6 . N intill torpstället 2 5 0 m S ngt V om Glasmästartorp ligga tvenne gräsvallade högar av 6 resp . 
7 .5  m vidd och o .s  m i höj d. Däromkring flera mindre rösen, som dock torde vara odlings
rösen. 

9· 25 m N om St. Krogstorp på en höjd tvenne omkring 8 m vida gräsvallade högar. 
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N o r r a K y r k e t o r p s s o c k e n.  (H. Svensson 1 926 . )  
I .  C:a  200 m ONO om Hene gård är  ett  kummel av j ämnstora stenar, r o-1 � m i vidd och r1/1 m 

i höj d. Däromkring flera liknande. En del av dem synas dock vara odlingsrösen. 
z. 200 m NO om Hene ett 1 2-1 3 m vitt och 2 m högt stenkummel med påförd odlingssten. 
4·  400 m österu t från j ärnvägsundergången vid Hene utfartsväg är på kronans ridfält 

tvenne gräsvallade rösen: det västra 81/2 m vitt och 1/2 m högt, det östra g1/2 m vitt. Båda 
mycket skadade. 

j. V om Hene-gårdarna träffas 70 m Ö om j ärnvägskröken en ringformig vall , vars norra del är 
bortschaktad. Inom vallen är en fördjupning med ifylld kullersten . Troligen ett upplockat 
röse. Fem m S därom ett stenröse av 8 m diameter. 

6. Knappt 300 m SO om föreg. ligger på en kulle i en åker en 4 m vid, gräsvallad gravhög. 
7· Ett hundratal m SSV om föreg. finns på krönet av en rullstensås en flack, gräsvallad gravhög 

med tydlig kantkedj a i N och Ö. Diam. 1 21/2 m. Några m N därom är ett oregelbundet sten
kummel av 1 3 m tvärmått. Ytterligare några tiotal m norrut ligga på nordsluttningen av åsen 
en del stenrösen, troligen odlingsrösen. 

8-9. 1/2 km SSV om Kyrketorps gamla kyrka är ett stort gravfält nämligen: 
På Kyrketorps ägor österut en samling av över ett 2o-tal små 3-61/2 m vida och intill 3/, 

m höga gravhögar samt en rund stensättning av 7 stenar, 4 m i diameter. 
40 m NNV härom på samma gårds ägor ett 30-tal högar 31/2-61/2 m i tvärmått, samt en del 

stenar som troligen stått resta. En av högarna undersöktes av K. E. Sahlström 1 926,  varvid 
anträffades endast brända ben och urnebitar. S intill denna finns en rest och tre liggande 
stenar, som kunna vara rester av en domarering. 

Väster härom på Hene Prästgårdens ägor en samling av r8 gravhögar 4-61/2 m vida och 
intill r m i höjd .  

ro.  8o m S om föreg-. gravfält träffas i åkern ett  ro  m vitt och 3/, m högt stenkummel med in tillagd 
sprängsten. 

rz. 300 m NNO om vägskälet vid Klagstorp finnes i hagmark bland en del gräsvallade odlingar 
några rösen, som kunna förmodas vara gravrösen. 

IJ. soo m S om I<lagstorps manbyggnad är på den s. k. Sågarebacken ett upprivet röse med be· 
varad kantkedj a av 3/4-r m stora stenar. Diam. g1/2• 

N o r r a L u n d b y s o c k e n.  (A. Friden 1 926.)  

5· 67o m Ö om Äle gård finnes på Ö klängsbacken en domarering av 8 stenar; diam. g1/3 -ro' f, m. 
6 .  380 m ONO om föregående på  lägenheten Nybacken en gång-grift utan takblock 1 92 1  utsatt 

för åverkan, men återställd. Enligt uppgift i orten undersökt av O.  Montelius r884 och tro
ligen identisk med Sm 2 r r .  

7 ·  N V  o m  Trädet och 6 o  m N o m  e n  korsväg står i åkern e n  2 . 2  m hög rest sten, kallad Fästenen. 
Säve r863 .  

9 ·  Sso m OSO om föreg. ligger på en ås N om landsvägen, på skattegårdens ägor en till hälften 
bortgrävd, 5 m vid, gräsbeväxt hög. 

I2 . soo m NO om Tranum på krönet av en åskulle, kallad Spåberget en vacker hög 1 /2 m i höj d 
och 8 m i tvärsnitt. 

I4-I5. På D oterbo ägor finner man på en kulle 40 m S om vägen ett gräsvallat röse, vars södra 
del består av r-2 dm stora kullerstenar och so m S därom ett annat av 1/s-1/2 m stora ste
nar, r.4 m högt och 14 m i diameter. 

r 6-zo.  Söderut på samma gårds ägor ligga i rad i Ö-V sex jordblandade rösen med påförd od· 
lingssten, höj d 2/s-2 m och diameter r o-22 m. 

zr-z z .  So resp. 1 2 0 m S om det östligaste av dessa finnes på Amundtorp Överstegårdens ägor 
tvenne stora stenkummel. 

Z J. På Mellomgården s ägor, r6 m S om vägen,  som från kyrkan leder österut, är i åkern en vacker, 
20 m  vid och ett par m hög kulle, som innesluter en gånggrift, av vilken är synligt ett  takblock 
j ämte en sidahäll av gången. 
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2 4 .  4 5 0  m NO o m  föregående ä r  på Nederstegårdens ägor invid e t t  uthus e t t  något skadat jord
blandat kullerstensröse. Diam. 13 m, höj d r m .  

29 .  z o o  m SO härom ä r  på Tomtens ägor, 5 0  m SO o m  boningshuset, tvenne jordblandade rösen, 
det västra 9 m i gen omskärning. 

32-33. I Skattegårdens trädgård finnas tvenne gånggrifter. Den norra blev r 8 84 nästan till 
oigenkännlighet förstörd. Den södra ligger i en 20 m vid och 2 m hög kulle. Tvenne takblock 
äro synliga; det norra med över ett tj ugutal offerskålar. Sm 209-2 10 .  

36. 6oo m SO om föreg. ligger på Nils Olofsgårdens ägor en gånggrift,  som r 8 84 undersöktes av O.  
Montelius (Sv .  fornm. tidskr. Bd 6 . ) .  Den urgrävda gravkammaren och gången stå  nu öppna 
utan takhällar. Sm 206 .  

37-39 . 3 5 0  m NO om föreg.  finnes på Överstegårdens ägor ett I 5  m vitt och r1/2 m högt j ord
blandat röse, vars östra sida är bortschaktad. 8o  resp. r6o m västerut ett par andra rösen. 

40 a .  På Överstegårdens ägor, r oa m Ö om landsvägen på en kulle tvenne j ordblandade rösen . 
40 b. r 6o m OSO om föreg. på en dominerande moränhöj d ett vackert j ordblandat röse av 20 m 

diameter och r 1/s m höj d. 
4I,  240 m SV om föreg. och So m Ö om landsvägen finnas på en kulle i åkern tvenne oregelbundna 

rösen. Här fann O.  Montelius vid en undersökning r 884 i en kistgrav ett skelett ,  invid vilket 
stod ett ornerat lerkärl . St. H. M. 7494· Sv. fornm. tidskr. Bd 6 ,  s. 84.  

42 .  6o m S om föreg. ett  röse av 1 5 m diameter med en i mitten upprest fyrkantig meterhög sten. 
Enligt uppgift i orten undersökt av O. Montelius r 8 84 .  

43. Bo m österut, på den s .  k .  Biskopskullen ett otydligt, 1 2 m vitt  röse och ytterligare 8o m i samma 
riktning ett I4 m vitt röse mecl en sammanhängande fotkedj a av 1/2-�/s m stora stenar. 5 m 
SV om detta ett 7 m vitt j ordblandat röse. 

45· 350 m N om Rökstorp finnes på Aroundtorp Mellomgårdens ägor på en dominerande höj d en 
ståtlig samling av fornminnen, nämligen: 

Sydligast ett flackt röse omgivet av en fyrsidig kantsättning med·markerade hörn stenar, 4 m 
NO därom en domarering av 1 2  stenar, r .o-r . 8  m höga, bildande en närmast kvadratisk figur · 

Omedelbart NO om denna en skeppssättning av 24 stenar, I I  i vardera sidan j ämte en för
och en aktersten. Längd 24.2 m, bredd 9 .2  m. Riktning N7o00. 

I3 m ONO om föreg. en otydlig rund stensättning. 
NO härom på Överstegårdens ägor ännu en domarering av I4 stenar i en krets, ro x I2 m. 

- Gravfältet är omtalat bl. a .  i F.  Berggren,  Från Västergötlands bygder. 
46. I 50 m N om Rökstorp är på Aroundtorp Mellomgårdens ägor på en kulle ett flackt röse, om· 

givet av en fyrsidig kantsättning av intill meterstara stenar, 9.8 m i fyrkan t.  
4 7 ·  300 m VSV om Rökstorp finner man ett tiotal m Ö om landsvägen fyra intill 1 2  m vida rösen. 
48. r oa m S. om föreg. på en kulle ett 1 3  m vitt, meterhögt j ordblandat röse. 
52. 2 5 0 m söderut från korsvägen SV om Rökstorp träffar man 50 m V om landsvägen ett I4 m 

vitt och 1 1/2 m högt jordblandat röse. 
54 · 2 5 0  m NV om Lilla Lycke ligger ett 7 m vitt, meterhör:t jordblandat röse .  
55-56. 1 5 0 m  N om vägen fram t il l  Lilla Lycke och som V om landsvägen finnes på en höj d en doma

rering av nu bevarade 6 ,  urspr. troligen 7 stenar av r .o--I .4  m höj d. Diameter 7 m.  NO intill· 
ringen stå på 21/2 m avstånd från va:ranclra tvenne resta stenar av o.6 och o .7  m höj d. 30 m 
S om domareringen synas vid norelsielan av ett 25 m vitt odlingsröse några i en båge med 
2-21(2 m mellanrum satta stenar av 1/2-2/s m storlek, som troligen tillhöra en för övrigt av· 
röset täckt domarering eller stensättning. 

57. 20 m V om l andsvägen mitt för vägen fram till Lilla Lycke är ett 1 4 m vitt och r'/2 m högt röse· 
och 1 4  m Ö därom ett 7 m vitt och 1/s m högt j ordblandat röse . 

58. Ö intill Lilla Lycke finnas tre j ordblandade rösen: 
Det sydligaste är r 1 /2 m högt och 1 5 m vitt, omgivet av en otydlig fotkedj a .  
Det  andra ligger 20 m N därom, är  2 / s  m högt och 1 2 m vitt. I N och NV tydlig fotkedj a av 

1/3-2/s m stora stenar. 
Det tredj e ligger ytterligare ro  m norrut och är 1/2-r m högt och 9 m i diameter. Invic:L 

detsamma åt V synas rester av en fyrkan tig stensättning. 
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59 . 300 m SV om vägen fram till Lilla Lycke ligger N invid en körväg på en kulle ett 2/s m högt 
och 7 m vitt jordblandat röse . 

6 o .  r6o m Ö därom är invid landsvägen ett 8 m vitt j ordblandat röse , varav endast sydvästra 
delen är synlig; det övriga täckt av ett odlingsrösc. 

6I-62 . 8o m SV om föreg. finnes på en liten kulle ett 2/s m högt och 7 m vitt jordblandat röse. 
35  m Ö därom en annan kulle med ett liknande röse. 

63. 5 00 m västerut från St. Lycke finnes på en kulle en vackert rundad hög av 6 m diameter och 
1/2 m i höjd .  

64-65. r oo m S om vägen fram till St .  Lycke och go m Ö om landsvägen är på en höj d ett sten
kummel av r3 m diameter och inemot 2 m  i höjd; på östra och västra sidorna antydan till kant
kedja. Tre m N därom ett liknande kummel av r4 .5  m diameter och r1/2 m höj d. 15 m NO 
om detta ett r2 m vitt och r m högt jordblandat röse. Vid nordöstra kanten synes en del 
av en fotkedj a .  

6 6 .  s o  m S o m  vägen fram till S t .  Lycke och V invid landsvägen e t t  7 m vitt jordblandat röse. 
68. På St. Lycke ägor, Ö om landsvägen och 8o m N om sockengränsen är rester av en på r 8 7o

talet förstörd domarering. V intill densamma en gräsvallad hög, på vars norra del ligger ett 
sandstensblock, r1/2 x r1/2 x 3/4 m, med på översidan 1 4  offerskålar. 6 m Ö om domareringen 
träffas rester av ännu en stensättning. 

N o r r a V i n g s s o c k e n .  

Uppgifter saknas. 

R y d s s o c k e n. (H.  Svensson 1 926 och K. E. Sahlström 1 927 . )  

5 ·  En km NNV om Ryds gård ligger Ö intill vägen Mosebacke eller Fornbacken med ett  c :a  
r o  n1 vitt röse på krönet. 

6. Omkring 400 m V om Åsen, S intill en körväg ett 1 2 m vitt röse. 
I .  200 m N om Ryds manbyggnad är i åkern ett r 8- r g  m vitt och r1 /2 m högt stenkummel med 

påförd odlingssten. I samma åker dessutom ilera andra stenrösen , varav dock flertalet synes 
vara odlingsrösen. 

2 .  Omkring 1/2 km Ö om Ryds manbyggnad finnas i åkrarna talrika stenrösen, flera nära 20 m 
vida och r1/2 m höga, av vilka en del säkerligen äro gravkummel . 

J. 2 5 0 m S om Ryd ligga i rad en ståtlig samling av 7 gravhögar, kant i kant, intill ro m i diam . 
och 2 m  i höj d .  Den nordligaste undersöktes av H. Hildebrand r 8 94 ,  varvid anträffades endast 
obrända människoben. Utom dessa stora högar finnas några mindre och delvis otydliga. 

4 ·  1/2 km Ö om Karstorp finnas vid en korsväg lämningar av Ryds gamla kyrka, vilka bilda en 
c:  a 30 m lång och ett par m hög kulle .  

R å d e n e s o c k e n .  ( K .  E.  Sahlström 1 924. )  

IO.  !nY id södra kyrkogårcsmuren stå r en runst en, Torin n:o 7 1 .  
9 ·  200 m S O  o m  Rådene g ård märkes i åkern e n  vacker, 1 5  m vid gravhög. 
8 . 400 m OSO om samma gård på en kulle ett 6 m vitt jordblandat röse och Ö och NO om detta 

i åkern 4 smärre rösen . 
J. 200 m Ö om Kvarngården ligger på krönet av en kulle ett otydligt röse. 
6. 300 m NO om föregående är på en gräsvall en vacker hög av r2 m tvärmått och 2 rn höj d. På 

bredvidliggande åker flera smärre rösen. 
4· 200 m OSO om Piparegården finnes ett flackt, jordblanclat röse med vid östra kanten tydlig 

kantsättning. 20 m V om detta vid en körväg ett annat röse av ro m vidd. 
J. ')O m Ö om föreg. tr2ffas ett 8 m vitt jc rdblandat röee och ro m Ö om detta ett mindre av 

6 m vidd . 
5- 120 m V om korsvägen med höj dsiffran 2 r 2 . 6  märkes på en kulle ett röse . 
I. 200 m SV om samma korsväg är på Arvidsgårdens ägor V om landsvägen en r 924 skadad grav

hög av r s -2o m vidd. Några m N om denna på en kulle ett 8 rn vitt, meterhögt röse med 
kantsättning. 

2. 70 m västerut från föreg. finner man på en kulle ett jordblanclat röse. 
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S e g e r s t a d s o c k e n .  (D.  l\1elin 1 927.)  

I .  goo m S om socknens nordspets är på Prästgårdens ål<er ett mäktigt stenkummel av 24 m vidd 
och 2.1 m höj d. NO om detta tvenne mindre och åt VNV ett tredje. 

2 . 1 5 0 m S om föreg. Ö intill vägen , på krönet av en kul!e ett lj ungtäckt röse med otydlig be· 
gränsning. V och NV härom flera liknande. 

J. 650 m S om föreg. är ett vägskäl. So m SSO om detta, Ö intill vägen ett gräsvallat röse, 1 2  m 
i diam. och o.9 m i höj d.  

s. 7o m SSO om sistnämnda röse ligger en rund stensättning av 1 8  m diam. med ett litet röse i 
mitten. 

4.  16 5 m VSV om nyssnämnda vägskäl ett röse med fyrsidig, vacker kantsättning, 4·5 m sida. 
30  m VNV härom ett runt röse , 7 m vitt med tydlig fotkedj a .  

6. 400 m SSV om samma vägskäl, Ö om vägen på en grusbacke ett  gräsvallat röse, 1 5  m diam. 
och o.s m i höjd,  med pålagd odlingssten. Tre m Ö därom ett liknande och 15 m Ö om detta 
ett tredj e.  

J .  125 m SSO om föreg., på en hög backe ett skattgrävt röse av 1 0 m vidd. 
8. Omkring 700 m österut från Lutorp , på en kulle i Prästgårdens åker ett gräsvallat röse, II m 

diam. och 0.9 m högt med antydan till kantkedj a. 30 m N om detsamma ett annat av 8 m  vidd. 
9· Ö om den i västra sockengränsen gående landsvägen, på en backe i Lilla Torpa åker ett gräs

vallat röse, 20 m diam. och 1 . 2  m i höj d,  med antydan till kantkedj a. 
IO.  275 m Ö om föreg. ligger SO om vägen en rund stensättning av 7 m diam. 
II. 1 1 0 m SV om föreg. , V om vägen, en rund stensättning av tvenne koncentriska ringar, den inre 

av 1 2 m diam. oskadd, den yttre av c :a  20 m diam. ,  skadad. 
I2 .  200 m Ö ngt S om sistnämnda stensättning, i en bj örkdunge ett skattgrävt röse av 15 m 

diam. och 1 . 7  m höj d .  
IJ. 1 ,2oo m Ö om Äspås gård är ett vägskäl . 200 m NO om detta i åkern på Sel torps ägor ett  1 2  

m vitt o c h  r . 4  m högt, vackert format röse. 
I4. 40 m SV om samma vägsk äl ett meterhögt röse av zo m diam . med tydlig kantkedj a; i västra 

sidan flera källare ingrävda. 
IS zoo m SO om nämnda vägskäl , på en höj d ett oj ämnt röse av 15 m diam . med antydan till 

fotked ja .  

S j o g e r s t a d s s o c k e n.  ( K .  E .  Sahlström 1 924.)  

9 ·  SV invid Humlegården märkes en vacker hög, 25  m vid och 2 m i höj d. 
IO-I2.  150 m NNV om föreg. träffas tvenne stora rösen och N om dessa på en sträcka av c :a 

300 m åtminstone 4 liknande. Ett av dessa utgrävdes 1 8 83 av K. Torin och ett par r884 

av O. Montelius. Gravfältet fortsätter ytterligare norrut. 
I4. 300 m NO om Lunnagården finnes på en sandås tvenne domareringar, den västra har 5 intill 

2 m stora stenar, diam. 5 m, den östra 9 stenar, diam. 6 . 6  m. 
I s. Vid Österhög står i trädgården en domarering av 7 resta, o . s-o.s m höga stenar: 30 m N om 

manbyggnaden är en 8 m vid, vacker gravhög. 
I6.  C:a 500 m ONO om Österhög träffas i en åker en domarering. 
IJ. 200 m S om vägkorset vid Mellangården äro rester av Regumatorps kyrka.  

8. 1 5 0  m NNV om kyrkan är på Änkegårdens ägor på en kulle ett meterhögt, jordblandat röse. 
7· 1 5 0 m Ö om kyrkan, på Prästgårdens ägor på en kulle ett flackt, jordblandat röse. 
6. r oo m NO om föregående i åkerkanten en kulle med ett röse på krönet. 
s. 1 5 0 m S ngt V om Västra Bussagården synas i åkern h ällarna av en hällkista. Sm r 8 8 .  
4 .  250 m S om samma gård ä r  p å  e n  kulle ett otydligt röse. 
I. S intill torpstället I km SV om Värmegården har funnits en numera till oigenkännlighet för· 

störd domarering. 
2 .  roo-2oo m N ,om Östra Bussagården trätfas på en höj d tvenne stenkummel 20-25 m i vidd 

och r1/2 m i höj d och därintill rester av 2 eller 3 liknande, som till allra största delen borttagits. 
J. 5 00 m SSO om Västra Bussagården en 1 2 m vid hög med påförd odlingssten. 
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s k ä r v s o c k c n. {A. Friden r 926. )  

8 .  r s o  m N om Korsgården är en numera planerad kulle >>kung Sverkers grav>, som uppgives 
varit 2 m hög och 5-6 m vid. 

II.  280 m N om Skärvs kyrka, på  åsen Ö om landsvägen träffas 4 rösen av 4-6 m vidd samt 
en halv stenrundel av 41/2 m diam. 

I2 .  Några tiotal m NO om föreg., på åsens krön och sydsluttning tre liknande rösen . 
I4. 2 5 0 m Ö om Skålltorp på en kulle en 9 m vid och 2/3 m hög gravhög och r r o  resp. 140 m N om 

denna tvenne rösen. 
I8.  I trädgården till Persbo Valentinsgården ( Postgården) ett  j ordblandat röse, i vilket en 

källare inbyggts. 
I9. I OO m so om Postgården , på stommens ägor, ett stort stenkummel av 20 m diam. och 

2 m höj d .  
2 0 .  s o  m SO o m  föreg. e t t  6 m vitt och 1 /s m högt, gräsvallat röse, omgivet av e n  krets av nu 

kvarvarande 7 stora stenar av domareringskaraktär. 
2I. 250  m SO om Postgården på Stommens ägor ett stort stenkummel , 27 m vitt och 4 m högt. 
23. 200 m Ö om Postgården, på Stommens ägor på krönet av en kulle ett r r m vitt mderhögt gräs-

vallat röse . 
2 5. L�o m V om landsvägen mittför Skärvs kyrka, på en höj d ett 5 m vitt och 1/s m högt röse. 
2 4 .  r r o m SV om föreg. på en kulle ett 5 m vitt, meterhögt röse. 
28. 5 5  m VSV om torpet Hulan ( 8oo m OSO om Skålltorp) är ett 6 m vitt och 1 '2m högt, gräsvallat 

röse med i nordvästra kanten uppstickande tvenne gnejshällar i rät vinkel. 
2 7 .  75 m VSV om föreg. ett 5 m vitt och 1/s m högt gräsvallat röse, urgrävt i mitten. 
2 9 . 325 m S om Postgården, Ö intill vägen en domarering av nu 5 (urspr. 7) 3/4-r m stora stenar. 

Diam . 6 m. Åtta m SV om denna ett II  m vitt och 2/s m högt röse. Fem m NNO om ringen ett 
20 m vitt och 2 m högt stenröse . 

JO. 45 m S om nämnda domarering är på Dalens ägor en gånggrift {den nordligaste i Västergötland) , 
omgiven av ett r o  m vitt röse. Graven är utgrävd och hällama delvis nedrasade. Längd minst 
4.6 m. Över gången en taksten med skålgropar. 

32 . På Axval!a hed, 300 m V om torpet Björken, träffas N om en milstolpe ett 5 m vitt röse , om
givet av en ro .>  m vid stenrundeL SV intill föreg. en I3 m vid stenrundeL NV om dessa en lik
nande av 9·4 m diam. 

33. roo m SO om föreg. ett ro m vitt j ordblandat röse och ett tiotal m S om detta i rad O-V tvenne 
små fyrkan tiga och ett runt röse. 

34· 8oo m V om vägen fram till Skålltorp ligger på Ingelstorps ägor N intill landsvägen ett litet 
stenröse med en hällkista; blott en häll är nu synlig. Sm 225 följ . 

35. 300 m Ö om föreg. och V intill landsvägen till Skånings-Asaka ett I4 m vitt j ordblandat röse.  
36. 8o m NO om föreg. ett 2/s m högt och I4 m vitt gräsvallat röse; sydöstra delen bortgrävd. 
39 · På Axvalla hed, SV om Folkhögskoleb yggnaderna ligger Onskulle, å vilken en märldig gång

grift 1 804 borttogs. Sm 2 2 r .  
38. s o o  m N N O  därom på en förhöjning å heden synes i marken en 8 . 8  m lång fördj upning, m o t  N 

begränsad av en kantstående gråstenshälL Möj ligen platsen för en av de gånggrifter, som 
r 8o3-r 8o5 borttogos på Axvalla hed. Sm. 222-2 2 5 .  

4 0 .  N o m  Husgärdet ligger på e n  udde lämningar a v  Axvalla slott. Aven på den 3 0 0  m SO där
om utskj utande udden synas vallgravar. 

4I. Söder om vägen fram till Husgärdet finnes i åkern en gånggrift med tre takblock. Sm 220. 

S k ö v d e s t a d s g a m l a o m r å d e.  (H.  Svensson I 926 och K .  E.  Sahlström I927 . )  
I.  V intill staden finnes på den s. k. Kullen tvenne gravhögar, den södra 71/2 m vid och 3/4 m hög, 

den norra, som ligger r6 m nordligare, är hel t gräsvallad med en fördj upning i mitten . Vid 
kanten av den södra hittades r 884 i en liten stenkista en gravurna av brons från århundradet 
f. Kr. föd. 

2. Nära 300 m VNV om föregående på krönet av en ås ett 6 m vitt och 1 /2 m högt , j ordblandat 
röse. 
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J. Omkring roo m västerut från föreg. märkes på samma ås ett stort, urgrävt röse >>Ingemars 
grav• med en vacker, obruten kantkedja av 3/, m stora stenar. Diam. 8 >< 8.5 m. 

6. 1/2 km SSV om Karlslund finnes i Dunkchallaskogen ett gravfält av flera tiotal 3-6 m vida, 
låga högar samt ett par stenrundlar. 

7· På Timboholms ägor, på den på kartan utsatta lilla morängrusfläcken 6oo m Ö ngt N om gården 
Karlslund, hittades i nov. 19 0 4  en stor guldskatt, vägande 7 kg, från 4 0o-soo-talct. 

8. 6oo m Ö ngtSom Karlslund är på krönet av en moränkulle en otydlig stensättning. 
5· 400 m N om Källedal finnes invid ett grustag ett röse av 7 m diameter med en otydlig kant

sättning och24m Ö härom vid grustagets norra skärning en rest av ett annat röse. 
*4. Nedanför Vasakullen på dess mot Lennart Torstenssonsgatan vettande sluttning hittades vid 

schaktningsarbeten rg2o en vacker sp'utspets av brons. (Major E. Ugglas samling i Skövde 
museum. ) 

9- Vid Skyttesledsängen, 500 m N om Gullhögens bruk finnes i trädgården en förhöjning med 
upprättstående kalkstenshällar. Möjligen en hällkista. 

S k ö v d e f. d. l a n d s f ö r s a m l i n g. (H. Svensson rg26 och K. E. Sahlström 1927. ) 

24. r. s km NV om Ryds gård ligger på Billingen invid östra diabasbranten en fornborg kallad 
Ymsingsborg. 

2. Soo m norrut från Hafsterra by och r2o m NNO om Lunnagården är i åkern ett gräsbeväxt 
röse av 81/2 m vidd och 1/2 m höjd. I dess östra sida synes överkanten av en o.s m lång kalk
stenshälL 

3· Omkring soo m NNV om Hafsterra by och rzo m SSV om Lunnagården ligga på en höjd fem 
stenkummel. De tre nordliga ligga intill varandra i O-V och äro 12 -13 m vida och 1/2-3/4 m 
höga. De båda andra20 m S därom äro r z resp. 8 m  i vidd och 1/2 resp. r m i höjd. rs-zo m 
SO om de sistnämnda, där nu står en stuga, uppgives hava funnits ett liknande kummel. Vid 
en källargrävning på sydvästsidan av vägen skall hava hittats en urna med ben samt en skära 
av metall. 

4. 200 m norrut från vägkorset vid Hafsterra finnas i åkern tvenne rösen med pålagd odlingssten, 
det västra rs-r6 m vitt och r m högt, det östra 9 m vitt och 1/2-3/4 m högt. 

5. Nära 400 m NNO om Hafsterra och so m Ö om den norrut ledande vägen är ett av en körväg 
genomskuret stenkummel, 17-rS m i vidd och nära z m högt, med påförd odlingssten. 

6. 6oo m västerut från Käpplunda herrgård finns i en hage ett stort stenröse av rs-r6 m vidd 
och 1/2-3/4 m höjd, med pålagd odlingssten. Därintill ligga en hel del rösen, varav dock åtmin
stone flertalet torde vara odlingsrösen. 

7· soo m SV om Käpplunda herrgård ligga på en förhöjning i åkern tvenne vackert rundade rösen. 
8. soo m SV om föreg. och N om vägen till lilla skjutbanan träffas ett till en berså •restaurerat• 

röse med kantkedja, 83/4 m i vidd och 3/4 m högt; 35 m NO om detta, i en trädgårdsanlägg
ning ett meterhögt röse med påförd odlingssten. 

I8. I Kuletamtens trädgård är en vacker gravhög, 6 m vid och 3/4 m i höjd. 
II. 2 00 m Ö om Kuletamten är i en åker i skogen en domarering, av nu bevarade 5 meterstara 

stenar (urspr. 7 ). Endast en står upprätt. Diam. 5 m. 25m Ö härom en fyrkantig stenfyllnad 
med 4-5 m sidor av 1/2 m stora stenar och ett tiotal m SO om denna tre små stenkretsar av 
1/2-3/4 m stora stenar. 

I2. 300 m Ö om Kuletamten en annan domarering, särdeles ståtlig, av 7 stenar, flertalet över 
meterstora, samt en sten i mitten. Diam. 6. 7 m. 

5 m V om föregående är en 4 m vid och 1/2 m hög, gräsvallad gravhög. 
I9. go m Ö om manbyggnaden i Horsås Kabblagården ligger i en björkdunge en vacker gravhög, 

r s m vid och r1/2 m i höjd. 
I]. S om Törnestorp är N invid landsvägen och Ö invid stadens grustäkt en stor domarering av 

nu bevarade 7 meterstara liggande stenar (urspr. 10 ). Ett tiotal m SV om denna en låg, skadad 
gravhög, i S och Ö med kantkedja av meterstora, intill varandra satta stenar. Diam. 7 m. 

I4. På statens ridfält, 300 m SO om Källegården, är invid en sandig hålväg en skadad gravhög 
med rester av en tydlig, fyrsidig kantsättning. 
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*2r. På Nolgårdens ägor i Horsås hava anträffats de tvenne stenblock med offerskålar, som nu 
förvaras å Helensgården i Skövde. 

r 5. soo m S om Källegärden träffas på ridfältet a) en domarering av nu bevarade 6 (urspr. 7) h;llv
metcrhöga stenar; diam. 3·5 m. b) 3'/2 m SV därom tre liknande stenar, troligen rester av iinnu 

en ring. c) 61/2 m S om den först nämnda domareringen stå tre stenar i en triangel. f) r6 m V 
om samma domarering återstoden av en gravhög av s m diam. med pålagd åkersten. Invid 
dessa fornminnen ser man dessutom antydningar till låga stensättningar. 

r6. Soo m S ngt V om Källegården, nära sockengränsen står en domarering av nu bevarade 8 
(urspr. 9 )  1/2-r m stora stenar. Diam. 5 m. Ett tiotal m SV om densamma stå tvenne stenar, 
o.6-o.o m höga, vilka jämte några i en stengärdesgård bredvid varande stenar troligen äro 
rester av en andra ring. 12 m V härom är en tredje domarering av nu bevarade 6 (urspr. 7 )  
1/,-r m höga stenar, flertalet upprättstående. 

S t c n s t o r p s s o c k c n. (K. E. Sahlström 1924.) 

7. 6oo m NO om Backgården ligger på en höjd en gånggrift, kallad Bustenar, med 6 stora tak
block. Sm I74· 

6. soo m SSO om föreg. på en kulle i Anders Bengtsgårdens åker ett 8 m  vitt, )ordblandat röse 
och so m Ö därom ännu ett. 

5· 6oo m SO om Backgården märkes på Johan Råkansgårdens ägor en storartad gånggrift, kal
lad Tonarör, med 7 stora takblock. Sm. I73· 

4. r so m SV om Tomten finnes på Stafskullen ett ro m vitt jordblandat röse med 3 (urspr. tro!. 4) 
hörns tenar. 

8. r so m NNO om Ledsgården är en vid borttagande av ett röse r8g7 anträffad hällkista. Sm 172. 
J. sso m Ö ngt S om föreg. ligger SO om landsvägen en urgrävd hällkista. Sm. r7r. 
r. 8oo m OSO om stenstorps jvstn synes på en kulle en gånggrift utan takblock. Sm r6g. 

2. 400 m SSO om Ledsgården är på Filtagårdens ägor en raserad gånggrift. Sm r7o. 

S u n t  e t o r p s s o c k e n. (D. Melin 1926. ) 

2. På höjden av åsen SV om Moen märkes ett gräsvallat röse av 8 m diam. och 1/2 m höjd. 
5· a. I Suntetorps trädgård äro lämningar av Suntetorps gamla kyrka. b. so m SO därom på en 

sandås 4 i en båge satta stenar, samt märke efter en femte borttagen, vilka synas utgöra syd
östra hälften av en domarering. 

6. 25 0 m NNV om Knista manbyggnad på en höjd ett röse av 9 m diam. och 0. 9 m i höjd. 7 m 
N därom ett gräsvalla t, mindre röse av 6 m vidd och 7o m NNV om detta på krönet av samma 
höjd ett tredje röse, 7 m i vidd och 0.4 m högt. 

7· 4 00 m SV om Knis:a manbyggnad träffar man ett gräsvallat ri::se av ro m diam. och 1/1 m 
i höjd. 

8. roa m OSO om föreg. på en höjd ett urgrävt röee av 12m vidd cch r.4 m hc"gt. 
9. !.3 km SSV om Knista gård finner man invid sockengränsen på en moränvall ett gräsvallat 

stenröse, 9 m vitt och r m högt med tydlig kantkedja. 

S v e n t o r p s s o c k e n. (D. Me lin rg26.) 

r. 130 m VSV om Källetarpet märkes på krönet av en höjd ett gräsvallat röse av 4 m cliam. och 
O • .J m högt med tydlig kantkedja. 

2. I2S m S ngt Ö om föreg. ett mossbelupet röse och i närheten flera liknande, otydliga. 
J. 25 0m SSO om Källetarpet på )Iloränvallen ett gräsvallat stenröse av 7 m diam. och 0.4 m höjd. 
4· N om Björstorp finnes NV om landsvägen invid ett missionshus en gräsvallad hög av 4·-5 m 

vidd. Invid densamma har vid byggnadsarbete träffats kol och brända ben. 
5-7. 35 0 m  NO om Kullamossen äro vid Hallebacka flera små högar av några m vidd. Ett par 

iiro skattgrävda. Ett hundratal m sydligare finnas 9 meterstara stenar, som uppgivas vara en 
hopvältrad domarering. NO intill dessa en 6 m vid hög och söderut ett omluing 8o x so m 

stort gravfält av små högar, 3-s m vida och ett par dm i höjd. 
8. 400 m SSV om Lilla Björstorp finnes S om landsvägen flera små högar av några m vidd och 

intill o.6 m i höjd. Härifrån sträcker sig åt V och SV en stensträng, som med smärre avbrott 

!2-281028. S. G. U. Ser. Aa, n:r I2I, kartb!. SkJvde. 
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kan följas flera hundra m. Även N om landsvägen framgå numera överväxta stenrevlar. Om
talade av P. E. Lindskog, Skara Stift, 5 sid. 27. 

II. rgo m VSV om gården Sventorp träffar man på moränvallens krön ett gräsvallat röse om
slutet av en fyrkantig stensättning med II m sida. 

I2. 400 m SO om Rävstorp ligger i en skogsbacke ett stenröse av fi m diameter. 

S ä t e r s s o c k c n. (K. E. Sahlström rg2r.) 

I. 2 00 m NO om vägskälet N om Mon är Ö om vägen i en åker ett komplex av ett 2o-tal resta 
och satta stenar, rester av ett domareringskomplex som utsatts för åverkan men »återställts>>. 

S ä t u n a s o c k e n. (D. Melin rg26 och r927 och K. E. Sahlström r 923. ) 

20. NV om storegården märkes ett komplex av resta sandstenshällar. 
2I. NO om samma gård är en forngrav, troligen hällkista, 4 m lång och 2m bred. Sm rg6. 

I. 300 m VSV om förcg. på en kulle i storegårdens åker ett röse av 24 m diam. med pålagd od. 
lingssten; nordvästra delen borttagen till makadam. 

2. 200 m S om föreg. V om landsvägen ett24 m vitt, flackt röse, o. S  m i höjd. 
J. 500 m NO om landsvägsbron vid Berg och 6o m SO om landsvägen ett vackert kummel med 

kantkedja. Diam. r8 m, höjd 2 m. 

4. 8o m SSV om föreg. ett gräsvallat röse, r2 m i diam. och 0. 7 m i höjd. 
22. I Sätuna by äro lämningar efter Sätuna gamla kyrka, i form av en ett par m hög kulle. 
23. 200 m NO om landsvägsbron vid Berg finnes i åkern Ö om landsvägen tvenne resta och en 

liggande sten, i rät vinkel på några m avstånd. 
5· 8o m SO om föreg. på en ås ett röse, ro m vitt och o.7 m högt. Öster om detta flera liknande, 

ehuru mindre. 
24. 350 m SV om landsvägsbron vid Berg är på en kulle Ö om landsvägen en otydlig, 3-4m vid, 

fyrkantig stenfyllnad och V om denna en o. 7 m hög, rest sandstenshälL 
7· 350 m SSO om Berg ligger på Bålltorps ägor på en kulle ett röse av r2 m vidd och 0. 9 m höjd. 

I detsamma synas trenne sandstenshällar och ett gråstensblock, som tyda på en gånggrift. 
8. roo m Ö om föreg. ett till större delen borttaget röse av 14m diam. med vacker kantkedja. 
9· N om Tomten ligger Ö intill landsvägen en av sandstenshällar byggd, urgrävd gånggrift; längel 

8.s m, bredd r1/2 m. Sm 1 9 5. 
IO. 300 m Ö om vägskälet med siffran 1 40.2 är på Isaksgårdens ägor i åkerkanten ett flackt röse 

av r8 m diam. med en vacker kantkedja i Ö. Några m NNO om detta ett större röse av 22m 
diam. med kantkedja. Mycket skadat. 

II. 330m ONO om St. Paris finnas på en höjd 4 stenkummel av intill22m diam. och r.s m höjd. 
Emellan dem gå stenrevlar av kullersten. 

I2. 300 m V om samma gård nära en åkerkant ett gräsvallat röse, r2 m i diam. 
IJ. r 5o m SV om samma gård, i en lövskogsdunge ett r2 m vitt, flackt, röse, gräsvallat i kanterna. 
I4. 250 m OSO om samma gård, på en grusås utmed en körväg ett stenröse av r s m diam. och r. s m 

höjd, i vars mitt synas tre sandstenshällar och överkanten av ett gråstensblock, vilka tyda på 
en gånggrift. Omkring går en vacker kantkedja. 5 m V om detta ett mindre och skadat 
röse. 

V a r n h e m s s o c k e n. (Axel Friden rg26. ) 

I. r,400 m N om Backa finnes i åkern r4 m S om sockengränsen en av O. Montelius r874 under
sökt hällkista. Sm 2r8. 

2. goo m NNV om samma gård är på en skogbeväxt höjd ett större, rs m vitt, röse och tvenne 
mindre. 

]. 50 m S om föreg. ett r1/2 m högt och I5 m vitt, vackert rundat, gräsvallat röse. 
4. roo m N om Skarke märkes på åsen ett av odlingssten delvis övertäckt röse, 6 m i diam. 
5. qo m ONO om föreg. på en höjd ett röse av 8 m vidd och r3 m SSV därom ett annat, upp

rivet. 
6. 7 00 m KNV om K yrke bo ligger på Tåbolets ägor på en ås ett 5 m vitt jordblandat röse, 1/, m i 

höjd. 
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7-8. 140 m SSO om föreg. på en annan ås ett röse av 9 m vidd och r1/s m höjd samt 20 m S om 
detta på Tomtens ägor ett 14 m vitt och r -2 m högt röse med tydlig fotkedja; i mitten jord
fritt. 

IO. 400 m NNV om Kyrkebo träffas Ö om landsvägen på en ås tvenne rösen, omgivna av tämligen 
tydliga fyrsidiga kantsättningar med 4 resp. 3.6 m sida. 

II. roo m SO om föreg. tre rösen. 
I2. 300m NNV om Kyrkebo märkes i åkern ett r s m vitt, meterhögt, vackert rundat röse. 
I]. zoo m Ö om föreg. på en kulle ett otydligt, 7 m vitt röse. 
I 4-I 5- soo m VNV om Kyrkebo ligger ett 8 m vitt, meterhögt, gräsvallat röse och so m SO därom 

på en kulle ett annat av 7 m vidd. 
r6. 400 m VNV om samma gård, på en kulle i åkern en 7 m vid hög; några m Ö därom ännu en. 
I7- roo m SO om föreg. märkes på en kulle i åkern ett gräsvallat röse av ro m vidd och 1.2 m höjd; 

4 '/2-S m utanför rösets rand går en kantkedja av 3/,-r m stora stenar. På rösets sydsida ett 
meterlångt sandstensblock med 6 tydliga offerskålar. 

I8. 400 m V ngt N om Kyrkebo ligger på en kulle ett flackt gräsvallat röse med kantkedja. Diam. 
10 ffi, 

I9. soo m V om samma gård är på en kulle ett jordblandat röse, II m i vidd och r1/, m högt. 
20 a. 6o m NV om landsvägen vid södra framfartsvägen till Kyrkcbo ligger på krönet av en kulle 

ett 7 m vitt och 1/2 m högt röse. 
20 b. Ss m VNV om föregående på en sluttning ett s m vitt röse av vackert rundad form. 
22. NV om Klostret, å Borggården, 30 m Ö om sockengränsen ett 7-8 m vitt jordblandat röse. 
23. NO om Klostret, å Pickagården på en kulle ett ro m vitt röse. 
24-26. Omkring 400 m norrut från landsvägskorsningen vid Varnhem ligger Ö intill landsvägen 

>>Kruse backe>> med ett märkligt gravfält av 125m i N -S och 6o m i O-V. I mitten ett flackt 
röse med en fyrkantig kantsättning av g m sida. Därinvid ett liknande jämte en trekantig 
stensättning. Norrut finner man flera, delvis skadade små rösen av 4 -s m diameter; flera 
liknande hava vid odling blivit förstörda, varvid kol och brända ben anträffats. Söderut på 
backen ligga flera rösen och SO därom på Olofsgårdens ägor tre högar, varjämte här åtminstone 
6 dylika vid odling 1 923 borttagits. I dessa fanns kol, brända ben och bitar av lera (urnor ). 

27. 300 m N om ovan nämnda landsvägskorsning ligger Ö om landsvägen Simmesgården. I dess 
trädgård åt SV är ett meterhögt, 12m vitt röse med antydan till fotkedja. 6 m V om detta står 
en gränssten för parken Billingen a v r 6go. 

29. soo m SO om kyrkoherdebostället ligger NO i Nygårdens trädgård ett r2/s m högt och r8 m 
vitt, vackert rundat, jordblandat röse. I södra delen en källare ingrävd. 

JO. 3SO m ONO om föreg. på Nygårdens ägor ett meterhögt r8 m vitt röse, undersökt av O. Mon
telius r884 (St. H. M. lnv. 7494). Numera till största delen borttaget till makadam. 30 m 
NNV om detta ett mindre röse, undersökt av O. Montelius r884. 

JJ. soo m V om landsvägskorsningen vid Varnhem är vid Pickagården N om landsvägen på en 
kulle en hög och V därom rester av 5 sådana, varjämte flera däromkring blivit bortodlade. 

35- go m NNO om nämnda landsvägskorsning märkes vid Gästgivaregården på en kulle ett 1/s m 
högt och 8 m vitt jordblandat röse. 

]6. 3SO m NO om kyrkan ett 2/s m högt och 9 m vitt gräsvallat röse. r8 m SV därom ett liknande, 
II m vitt. 

4I. soo m Ö om kyrkan ligger på Överbo ägor ett meterhögt, r6 m vitt röse med en fotkedja av 
rg m diam. Undersökt av K. E. Sahlström 1927. 2 m NV därom ett 13 m vitt jordblandat 
röse. 

42. 2SO m ONO om föreg. är på Hålltorps ägor ett meterhögt, 20 m vitt gräsvallat röse; v'istra 
delen bortschaktad. 

43- Vid stugan roo m NNO om föreg., på Lilla Hålltorps ägor tre högar. 
44- 300 m NV om Håll torp, på en odlad kulle synes en uppstickande kalkstenshäll tillhörande en 

vid borttagandet av ett röse 1894 träffad gravkista av kalkstenshällar, innehållande tvenne 
skelett. 

45· NO invid manbyggnaden till Hålltorp märkes ett meterhögt, 12 m vitt röse. 
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47. 26 0 m Ö om lvarstorp ligger ett 7 m vitt, 1/2 m högt röse. 

49· 6oo m SV om kyrkan ligger Fiskaregården. I SO m NV om denna märkes på en granbeväxt kulle 
en gånggrift; synligt är två sidahällar och ett avvältrat takblock. Sm 217. 

48. Ytterligare roo m åt NV en gånggrift med tvenne tak block; på det norra synas flera tiotal offer
skålar. Sm 2 r 6. 

52. Ioo m Som Övcrbo ligger på en kulle en tresidig stensättning med 101/2 m sidor samt tvenne, 
4-6 m vida rösen. 

54. JOO m OSO om Övcrbo är på en kulle ett flackt, upplockat röse, omgivet av en 16 m vid kant
kedja. 1 0  m N därom ett otydligt röse med kantkedj:t. 

55· r6o m ONO om föreg. på en höjd ett väldigt stenkummel över 20m i diam. och S därintill ett 

mindre, r I m vitt, gräsvallat röse. 
56. 4 00 m SO om Överbo, på en kulle en otydlig stensättning, tresidig. 
59. 1 00 m NO om Himmelskällan synas på gården Mossen rester av ett förstört röse. 
nn. Ö om föreg. och qo m Ö om landsvägen en genom väganläggning och grävning förstörd gång

grift; synligt är några sidahällar samt ett stort takblock. Sm 215. 
6I. Nära roo m Ö om föreg. på Ulunda ägor ett 12m vitt jordblandat röse med antydan till kant

kedja. s m NO därom ett liknande. 
62. 1 50m OSO om Himmelskällan synes vid en stenmur en rest av ett röse, i vilket I9IS träffades 

fynd från bronsåldern. (Skara museum.) 
63. 125 m OSO om Ulunda, 6o m från sockengränsen ligger ett 12 m vitt, flackt, gräsvallat röse. 
fi4. roo m NO om förcg. tvenne gräsvallade högar; den ena undersökt av O. Montelius, varvid 

hittades en dubbelknapp av brons. 
6,.;. 350m österut från Ulunda på en kulle ett 13 m vitt jordblandat röse. 

V a r o l a s o c k c n. (D. Melin 1926.) 

I. 30 0m N om Fäderstorp ligger på åskrönet ett röse, 6 111 vitt och 1/2 111 högt, med tydlig kant
kedja av meterstara stenar. 

J. På rullstensåsen Ö om Tåddcstorp är på västra sidan ett 5·5 m vitt och 0.4 m högt, mossklätt 
röse. 

4· roo m SSO om förcg. träffar man på krönet av åsen ett röse av 6 m diameter och 1/2 m högt. 
Nyligen restaurerat. På r87o-talct hittades här ett stort antal spjutspetsar av järn m. m. 
(0. Montelius, Sv. fornm. tidskr. Bd s). Tre m Ö om detta ett am1at röse, s m vitt, mossbe
lupet. 35 m NV om det förstnämnda ett tredje gräwallat röse av 6 m vidd. Östra delen för
störd. 4 0  m N om samma förstnämnda röse ett fjärde, s'/2 m i diameter. Omkring dessa flera 
mindre och delvis genom överväxning otydliga. 

5· Några tiotal m SV om föreg. finnes på åssluttningen en domarering av 8 halvmeterhöga stenar 
(urs pr. g). Di am. 4· 7 m. 

6. Siiderut från Törnestorp är på en ru11stensås, på var sin sida om en körväg tvenne skadade 
gravhögar, den östra ro m vid med antydan ti11 kantkedja, elen västra 8.5 m vid. 

8. 6oo m SO om Kvarnegårdcn står V om ett torp en domarering av nu 7 (urspr. g) meterstara 
stenar. Diam. 1 0.2 m. 

9· Vid Ax torp, S invid vägen fram ti11 gården, en annan domarering av nu 6 (mspr. 7) meterstara 
stenar. Diam. 6.7 m. 

10. Nära I km V om Maråsen höjer sig över lerslätten en liten grusku11c, som synes uppbära en 
skadad gravhög. 

II. Vid Maråsen är i l;anten av en åker en gravhög av 8 m vidd och 112m i höjd. 
I2. Ett femtiotal m NO om förcg. ligger i en trädgård en 7 m vid hög och ett femtiotal m NV om 

denna vid sydvästkanten av ett grustag en annan hög, 6._; m vid och 0.2 m i höjd, skadad 
genom grustäkt. 

IJ. N invid Mosseberg finnes en 6 m vid och 0.2 m hög gravhög med kantkedja. 
I 5· SO om Ax torp, vid ett vägskäl ser man ett vackert, gräsva11at röse av 8.3 m diameter och en 

höjd av o.7 m; N därintill tvenne andra. 
I6. Öster om Snickaregården är vid en lit�n odling ett otydligt stenröse. 
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r;. rso m Ö om föreg. och N intill landsvägen vid framfartsvägen till Boråsen finnes en delvis 
något otydlig domarering av omkring 1 0  stenar och 3 m �V om denna ett röse med fyrsidig 
kantsiittning av 1/, m stora stenar, 7-8 m i fyrkant. 

r8. Bo m Ö om föreg. en rund, delvis otydlig stensättning av 5 m diam. Omkring denna flera 
liknande. 

r9. 300 m SO om kyrkan finnes invid en {på kartan ej utsatt) byggning rester av ett röse, i vilket 
man vid grävning av en rävgrop funnit en urna. 

20. Vid Lanna, r8o m SV om ett vägskäl, står i en skogsdunge en domarering av nu 5 (urspr. 7 )  
över meterstara stenar. Diam. 7-s m. 

2r. Söderut från Lagården finnes på en höjd i skogen en annan domarering a\· 9 st. o.�-1. 7 m höga 
stenar. Diam. ro m. SSV intill densamma några, 3/,-r m stora stenar, som synas tillhöra 
en annan ring. SO intill förstnämnda domarering ett 7 m vitt och o.6 m högt, mossbelupet 
röse med vacker kantkedja. Ett par tiotal m NNV om samma förstnämnda ring ett stort och 
vackert stenröse av 12m diam. och 0. 7 m höjd med väl lagd kantkedja och 2m N om detta ett 
liknande av g.2 m vidd och 0.4 m höjd med kantkedja. 

•o Ö invid Skattegården märkes ett stort, vackert stenröse av ro m vidd och 0. 7 m höjd med 
kantkedja. Åtta m NNV därom ett 6 m vitt, flackt och otydligt. 22m S om det förstnämnda 
ser man kantkedjan av ett borttaget röse. Diam. 7.2 m .  Invid detta åt S rester av ett 9 m 
vitt röse med l<antkedja. Enligt uppgift har i detsamma varit anlagd en varggrop. Tre m VSV 
om sistnämnda rester av ytterligare ett röse. Omkring de nu nämnda dessutom flera mindre 
tydliga rösen. 

2]. Vid Hallum, V om landsvägen i en trädgård har legat ett stort stenröse, vid vars borttagande 
i bottnen träffades en som gravkärl använd bronsurna från romersk järnåldcr. �u i Skövde 
IllUSeUlll, 

25. 5 0  m SSV om Lilla Alebäcken ett röse av 6 m diameter och o . .; m höjd. N och V härom flera 
liknande och NNO om boningshuset ett gräsvallat röse av 5 m diam. 

V å m b s o c k e n. (H. Svensson 1926. ) 

I. r so m OSO om vägkorset Ö om Brandstorp ligga några skadade gravhögar; av den södra åter
står enelast rösebottnen, 14 m vid. KO därintill tvenne mindre, flacka, av ro m tvärsnitt 
och Ö om dessa en fjärde gräsvallad av 6 m diameter. 

2. So m NNO om Våmbs folkskola finnas på en höjd i åkern 4 stora stenkummel i rad i N -S: 
det södra är n1/2 m vitt och 3/, m högt; ro m N om detta ligger nästa, r2 m vitt och 3/, m högt; 
ytterligare 5 m åt N det tredje, 20 m vitt och r1/2 m högt; 8 m  N om sistnämnda ett fjärde, 
12 m vitt. 

J. rso m V om Gullhögens cementfabrik ser man tvenne tunna kalkstenshällar i rad intill var
andra, höjande sig intill o.6 m över markytan. Troligen långsidan av en hällkista. 

8. Nära en km SSO om kyrkan är på Anders Larsgårdens och Nedregårdens ägor ett betydande 
gravfält, nämligen: åt SO på krönet av en höjd ett vackert, 1 0.5 m vitt röse och på sluttningen 
ett tiotal mindre. Väster därom ett stort stenkummel omgivet av smärre rösen. Norr härom 
i hagmarken ett so-tal helt eller åtminstone i kanterna gräsvallade rösen. N om en ägogräns 
slutligen trenne större rösen. 

g. 400 m N ngt Ö om Klasborg ligga Ö om vägen tvenne flacka rösen, 8 m vida, det södra till 
större del borttaget. 

ro. Boa m OSO om Klasborg finnes på Nedregårdens ägor rester av en 18 59 anträffad och genom
grävd, märldig hällkista. Sm 226. 

V ä r s å s s o c k e n. (D. Mclin rg26. ) 

2. 400 m Ö om Ormebacken ligger på en moränsluttning ett gräsvallat röse av 6 m vidd. S därin
till ett något mindre och NV intill det förstnämnda rester av ett borttaget. 

J. 2 50 m NO om Baståsen finner man bottnen av ett borttaget röse av 1 0  m vidd. 
4· 300 m SV om Svärraskogen är på en höjd ett praktfullt stenröse av kullersten, 8.5 m vidd 

och 0. 9 m i höjd. Däromkring -flera mindre rösen. 
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5. N intill Örjanstorp finnas några otydliga rösen. 
6. roo m SSV om norra gården i Brittenäs ligger i skogsmarken ett stenröse av 5·5 m vidd och 

0.4 m höjd. 125 m VNV om detta rester av ett liknande. 
7· 1/, km SV om Baståsen märkes på krönet av en rullstensås ett gräsvallat röse av 7 m diam. 

och o.s m höjd. 30 m N därom ett liknande, genomskuret av en väg. 
8. Vid Stensborg, 700 m S om kyrkan har på åsen upptäckts ett gravfält av brandgropar under 

flat mark. (Förromersk järnålder. ) Här finnes även ett par otydliga runda stensättningar 
och ett tiotal m Ö om dessa en av grustäkt skadad hög. 

Ö g l u n d a s o c k e n. 

Uppgifter saknas. 
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S. G. U. Ser. Aa. N:o 121, 2:dra uppl. 
Glacialgeologisk karta över Billingen-falbygden med omnejd 
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Tavl. 2. 

Isälvsgrus i allmänhet 

iform av ås 

/ Randås 

� Randplatåer 

större· ..... {Sannolika , israndslägen 
mindre (årsmorän) 

;:·:·:.:: Lägre grusfält mellan israndslinjer 

� Vätterissjöns max.-utbredning o. avlopp 

� ] Baltiska issjöns 
: ,---

l _'-�-"'-� issjön vid tappningens böljan 

r1 Voldiahavets succes. max.-utbredning 
210 Blåa siffror angiva de resp. vatten

ytornas max.-höjd ö. h. i m 
7,1Y Höjdkurvor för vmje 30 m ö. h. 

• '!.98.5 Höjd ö. h. i m 
Skala l: 2�5 o�q-�-�-- _., JO km 
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