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Figur 1. Utdrag ur GSD-Sverigekartan över Västra Götalands län med platsen för dokumentationen markerad.



Stenbrott i Alingsås            5

Figur 2. Utdrag ur GSD-Översiktskartan över delar av Västra Götalands län med dokumentationsområdet markerat.
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I samband med en arkeologisk utredning gällande 
delar av Stadsskogen år 2005 ( Hellgren 2006 ) hittades 
lämningar efter tre stenbrott ( RAÄ Alingsås 259, 260 
och 261 ). Det största stenbrottet var 250   ×   50 meter 
stort medan de andra två var mellan 35   ×   30 och 20   ×   20 
meter stora ( se figur 3 ).

Resultat
Den okulära besiktningen av stenbrottet visade att när
mare 75 procent av lämningen var förstörd på grund 
av intilliggande husbyggnation. På grund av detta var 
det heller inte möjligt att redogöra för stenbrottets ti
digare skick och storlek.

Den oskadade delen av stenbrottet avgränsades i ös
ter av en 4 meter hög bergkant, i väster av ett mindre 
våtmarksparti och mot norr av husbyggnation. Mot 
söder fanns ett naturligt avslut av stenbrottet.

Nedanför den höga bergkanten fanns inom ett 10   ×   6 
meter stort område ett trettiotal, 0,3–2 meter stora, 
stenar, varav många hade huggspår. Under dessa ste
nar fanns en gräsbevuxen yta som var uppbyggd av ett 
större antal underliggande mindre stenar.

Inledning
Med anledning av att Alingsås kommun planerar be
bygga en del av fastigheten Stadsskogen 1 :1 har Väst
arvet kulturmiljö gjort en dokumentation av en övrig 
kulturhistorisk lämning i form av ett stenbrott ( RAÄ 
Alingsås 260/L1960 :4767 ).

Syfte och metod
Med anledning av att lämningen skall tas bort på grund 
av planerad byggnation gjorde Västarvet kulturmiljö 
på uppdrag av Alingsås kommun en dokumentation 
av stenbrottet, RAÄ Alingsås 260, den 13 februari 2019.

Först gjordes en inledande besiktning av det aktuella 
området. Därefter gjordes en dokumentation av sten
brottet i form av beskrivningar och fotografier.

Historisk bakgrund
I början av 1800talet kom ett utmarksområde sydväst 
om Alingsås stad att användas av stadens borgerskap. 
Med anledning av detta kom området därefter att be
nämnas för Stadsskogen. Senare under 1800talet och 
fram till första halvan av 1900talet nyttjades delar av 
Stadsskogen som stenbrott. 

Figur 4. Foto som visar södra delen av det kvarvarande partiet av stenbrottet. I bakgrunden syns den höga bergkanten.  
Foto : Mats Hellgren.
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Figur 3. Utdrag från fastighetskartan med lämningar från FMIS markerade.
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Källor
Hellgren, M. 2006. Arkeologisk utredning inom Stads-
skogen i Alingsås, Alingsås kommun. Lödöse museum 
rapport 2006 :3 

Otryckta källor
FMIS, Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesin
formationssystem

GSD – fastighetskartan, Lantmäteriet

Figur 5. Drönarfoto från norr som visar den kvarvarande delen av stenbrottet. På fotots övre del syns den höga bergkanten som av-
gränsar stenbrottet mot öster. På fotot syns också vad som har förorsakat förstörelsen av stenbrottets norra del. Foto : Mats Hellgren.
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Tekniska och administrativa uppgifter
Västarvet dnr :     201900035
Västarvet pnr :    13693

Län :      Västra Götalands län
Kommun :     Alingsås
Socken :     Alingsås
Fastighet :     Stadsskogen 1 :1

Läge :      N 6422655, E 352272
Koordinatsystem :    SWEREF 99 TM

Uppdragsgivare :    Alingsås kommun
Ansvarig institution :    Västarvet kulturmiljö
Projektledare :     Mats Hellgren
Fältpersonal :     Mats Hellgren
Fältarbetstid :     2 timmar

Arkiv :      Handlingar förvaras digitalt hos Västarvets  
     kansli
Fynd :      Inga fynd påträffades
Rapporten finns tillgänglig på :   https ://app.raa.se/oppnadata/forndok
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