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Kulturmiljöplan för Härryda kommun
Underlag till Härryda kommuns översiktsplan 2012

Föreliggande dokument är en kulturmiljöplan för Härryda kommun. Planen är 
en revidering av Härryda kommuns kulturminnesvårdsprogram från 1993. Den 
utförs av Bohusläns museum som ett led i arbetet med översiktsplan 2012.

Underlaget omfattar bakgrundsbeskrivning, en redogörelse för begreppen kul-
turmiljö, kulturmiljövärde mm samt vilka lagar, skydd och underlag som styr 
kulturmiljöarbetet. Ett kapitel behandlar fornlämningar i Härryda kommun och 
hur vår kunskap om dem har förändrats. Det finns också en reviderad text om 
Härrydas kulturhistoria. 

Under arbetets gång har vi utvärderat en rad olika kulturmiljöer i kommunen 
och 28 miljöer har slutligen tagits med i planen. Kulturmiljöerna berättar olika 
delar av områdets historia och speglar kommunens variationsrika och välbeva-
rade kulturvärden. 

Kulturmiljöplanen är tänkt som en orientering i Härryda kommuns kulturhisto-
ria och ger en översikt av vilka kulturvärden som är framträdande här. Planen är 
också ett verktyg i samhällsplaneringen och en vägledning till hur kulturmiljöer 
kan bevaras och utvecklas på ett hållbart sätt.

Linnea Nordell och Lars Rydbom
Bohusläns museum
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Bakgrund
Varför behöver vi  
ett nytt kulturhistoriskt underlag?
Föreliggande kulturmiljöplan är en revidering 
av det kulturminnesvårdsprogram för Härryda 
kommun som togs fram under början av 1990-
talet. De förändringar som görs med denna plan 
utgår i huvudsak från följande faktorer:

-Förändringar som skett i de enskilda områ-
dena sedan det förra kulturmiljöprogram-
met gavs ut.

-Förändringar i synen på kulturmiljövårds-
program och kulturmiljöplaner.

-Nya riktlinjer för planens syfte och mål 
från Härryda kommun.

-Förändringar jämfört med det tidigare 
kulturmiljövårdsprogrammet.

-En vidare kunskap kring fornlämnings-
beståndet baserade på fler arkeologiska 
undersökningar.

-1900-talets kulturvärden i form av byggna-
der och anläggningar.

Bevarandet av kulturarvet är en del i den 
långsiktiga planeringen och det är viktigt att 
värnandet av kulturmiljön ges en framskjuten 
plats och bedrivs med långsiktighet. Det ligger 
i sakens natur att kulturarvet inte kan återska-
pas; det som är rivet eller förvanskat kan inte 
återskapas och kulturvärdena måste vårdas och 
underhållas för att kunna upplevas av framtida 
generationer.

Syftet med ett kulturmiljöprogram är att de kul-
turvärden som beskrivs skall bevara sina kultur-
historiska kvaliteter. Där förändringar påtagligt 
omintetgjort de äldre spåren, är det naturligt 
att dessa miljöer utgår ur kulturmiljöunderla-
get. Merparten av de miljöer som redovisas i 
kulturmiljöprogrammet, såväl föregångaren 
från 1993 som det nu aktuella, har sin tonvikt 
lagd på agrara miljöer, byar och gårdar belägna 
i småskaliga jordbruksbygder. I dessa miljöer 
finns begränsade möjligheter att styra utveck-
lingen i den fysiska planeringen. I tätorter med 

stort förändringstryck har man, trots att man i 
planer och bygglov skall beakta kulturvärdena, 
genomfört åtgärder som inneburit att kulturmil-
jöer påtagligt förändrats. Detta är något som bör 
beaktas vid en revidering av kulturmiljöplanen. 
Vår önskan är att kulturmiljöplanen skall vara 
tillgänglig och känd av kommunens invånare. 
Därför har planen lagts som ett dokument, som 
lätt kan laddas ner från kommunens hemsida. 
Till skillnad från tidigare kulturmiljöprogram 
ser vi det även som ett värde i sig att planen med 
lätthet kan revideras och aktualiseras inför de 
återkommande revideringarna av kommunens 
översiktsplan. 

Inledning
Begreppet kulturmiljö innebär i vid mening 
det landskap vi har runt omkring oss och som 
är skapat av människor. I en snävare betydelse 
innebär ordet de landskapsmiljöer som berättar 
för oss i vår tid om människors liv och livsbe-
tingelser förr. Det är det landskap av minnen vi 
ärvt och därför talar man även om kulturarv. 
Kulturarvet kan vara materiellt, det vill säga 
i form av föremål, byggnader, fornlämningar 
eller odlingslandskap. Det kan även vara imma-
teriellt, såsom minnen och traditioner från förr. 
Kulturmiljöplanen syftar till att definiera platser 
och miljöer som bär på materiella minnen från 
förr, miljöer som berättar för oss idag om hur 
landskapet befolkades och hur människor levde 
förr. Kulturmiljöer skall avspegla den lokala tra-
ditionen och det är en förhoppning att landska-
pets kulturvärden skall vårdas så att framtida 
generationer ges möjlighet att uppleva dem. 

Begreppet kulturmiljövård står för insatser 
på många plan för att skydda kulturarvet. 
Kulturarvet kan vårdas på många sätt. Det kan 
vårdas rent handgripligt genom att man med 
eftertanke reparerar och underhåller äldre bygg-
nader, röjer sly och slår gräset eller låter djuren 
beta i det gamla beteslandskapet. Vården av 
kulturarvet kan också utgöras av planering. De 
kulturmiljöer vi vill kunna visa våra barn måste 
beskrivas samt medvetandegöras, såväl för pla-
neringen som för de människor som bor i land-
skapet eller de som nyttjar det. 
Vården av kulturmiljön förutsätter att det finns 
en dokumentation och sammanställning av 
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kommunens kulturmiljöer och kulturhistoriska 
kvaliteter. Den förutsätter ofta aktiva vårdin-
satser för att värdena skall kunna bestå eller bli 
tydliga i landskapet. Slutligen krävs att kunska-
pen om värdena blir kända och förmedlade till 
allmänheten.Det krävs också ett aktivt arbete att 
få dagens och framtidens brukare av landskapet 
att förstå dess värden och förstå att kulturmiljö-
erna är ett litet titthål mot en svunnen tid, en av 
flera pusselbitar till förståelsen av framväxten av 
dagens landskap.

Kulturmiljöplanens syfte
Kulturmiljöplanens yttersta syfte är :

-Att bidra till bevarandet av de kvaliteter, 
minnesmärken, kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader, fornlämningar etc. som finns i 
kommunen.

-Skapa intresse och engagemang för den 
egna kommunens kvaliteter och slå vakt om 
dess särart.

-Vara en kunskapsbank till förståelsen av 
framväxt och utveckling av landskapet i 
Härryda kommun.

-Utgöra underlag för kommunens planering. 

Detta görs genom:

-Att planen ligger som underlag för kommu-
nens översiktliga planering.

-Att miljöerna bevakas vid detaljplanering 
och bygglovhandläggning på kommunen.

-Att planen är känd och tillgänglig och kan 
väcka intresse och engagemang hos mark- 
och fastighetsägare, boende, brukare och 
besökare i kommunen.

Kulturhistoriskt värde 
Begreppet kulturhistoriskt värde är en subjek-
tiv måttstock på de kvaliteter de äldre spåren 
skapar. Det kan ses som en kommunikation 
mellan tider där även vi idag, som läsare och 
tolkare av spåren, är med och tolkar och styr i 
urvalet. Olika tidsskeden under det sena 1800-

talet och fram till idag har haft sina måttstockar 
kring vad som är väsentligt i kulturarvet, ett 
faktum som också finns avläsbart kring vad som 
idag är skyddat och säkerställt. 
I det kommunala kulturmiljöunderlaget är den 
geografiska avgränsningen och naturförutsätt-
ningarna, näringarna och de lokala traditionerna 
av stor betydelse för urvalet. Kulturmiljöerna 
skall spegla kommunen och en viktning och 
värderingen av det kulturhistoriska värdet görs 
därmed med både kommunen och Västsverige i 
övrigt som referens.

Kulturmiljöer är inte sällan komplexa samman-
hang där många faktorer samspelar. De kan 
bestå av äldre välbevarade gårdar som tillsam-
mans med ett välhävdat jordbrukslandskap ger 
en inblick i livet vid en viss tidpunkt i historien. 
De kan även bestå av spår från olika tidsskeden, 
som berättar om kontinuitet och fördelaktiga 
bosättningsförutsättningar från förhistorisk tid 
och fram till idag. 

Kulturmiljöerna i Härryda kommun har en klar 
dominans av miljöer som knyter an till jordbruk 
och mer specifikt mindre jordbruk med binä-
ringar. Undantagen från detta är Råda säteri 
samt flera villamiljöer som förlades invid håll-
platser och stationshus utmed järnvägen mellan 
Göteborg och Borås. 

Härryda är en kommun i förändring, från jord-
bruksbygd till ett modernt samhälle.
Förändringen sker snabbt och det är svårt att 
hinna analysera konsekvenserna av föränd-
ringar och hur det påverkar spåren av den 
lokala historien. Att definiera områdenas kul-
turvärden skapar en större framförhållning för 
planeringen. Utöver detta är det viktigt att pla-
neringen skapar förutsättningar för att det gamla 
kan leva kvar i det nya, att platsens historia kan 
bli avläsbar för samtid och framtid.

Skydd av kulturmiljön
Kulturmiljöns värden skyddas bäst av kunskap 
och engagemang från dem som äger och brukar 
miljön, att kulturvärdena är kända och uppskat-
tade av många. Kulturminneslagen anger i sin 
inledande paragraf att ansvaret för kulturmiljön 
delas av alla. Men det finns lagar och bestäm-
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melser som skapats för att skydda kulturvärdena 
och det finns styrinstrument som syftar till att 
säkerställa ett bevarande.

Lagen om kulturminnen
Sverige har en lång tradition kring skydd av 
kulturhistoriska värden. Redan under stor-
maktstiden på 1600-talet kom de första lagarna 
till skydd för landskapets ”antikviteter”.
Dagens lag till skydd för kulturmiljön, lag om 
kulturminnen mm, tillkom 1988 (SFS 1988:950). 
Lagen innehåller flera delar, som skydd av 
fasta fornlämningar, byggnadsminnen och 
kyrkliga kulturminnen. Länsstyrelsen är den 
beslutande myndigheten i frågor som rör 
kulturminneslagen.
Härryda kommun har i dagens läge 539 kända 
forn- och kulturhistoriska lämningar, ett bygg-
nadsminne samt fyra sockenkyrkor, för vilka 
beslut baseras på lagen om kulturminnen. 

Riksintressen
Vissa områden, av stort värde för kulturmil-
jövård, naturvård eller rörligt friluftsliv, är 
uttagna som riksintressen. Riksintressena 
skall skyddas mot åtgärder som kan skada 
miljön och de värden som miljön består av. 
Riksintresseområdena bevakas av länsstyrelsen 
men det är kommunen som har ansvaret att 
tillse att det finns erforderligt skydd för bevaran-
det av miljöns värden. 
Riksintressen för kulturmiljövård redovisar 
kulturmiljöer utifrån ett länsövergripande och 
nationellt perspektiv. Många gånger samverkar 
dock intressena. Landskapsmiljöer kan ofta 
innehålla både kulturvärden, naturvärden och 
vara viktiga för det rörliga friluftslivet. Därmed 
kan de ha ett skydd genom riksintresse för ett 
eller flera av de nämnda intressena.

Riksintressena för kulturmiljövård i Härryda 
kommun är Storåns dalgång samt Stora Håltet.
Riksintresseområden för naturvård i Härryda 
kommun som berör kulturvärden är Storåns 
dalgång och Ubbhultsdrumlinen (Hällingsjö).

Natur- och kulturreservat
Till skydd för landskapets kulturvärden finns 
möjlighet att bilda reservat. Naturreservaten 
har en dryg hundraårig historia i Sverige. Vissa 
av dessa reservat är kulturpräglade marker 
eller marker som rymmer spår av äldre tiders 
markutnyttjande. Naturreservat upprättas av 
Länsstyrelse eller kommun. För naturreservaten 
finns skyddsföreskrifter samt skötselplan. För att 
värna de kulturpräglade inslagen i landskapet 
krävs ofta vård i form av betesgång eller slåtter.

Idag finns möjlighet att säkerställa kultur-
präglade landskapsmiljöer genom att skapa 
kulturreservat. Kulturreservaten är alltjämt få 
och resurserna för att skapa nya begränsade. 
Kulturreservat beslutas av kommun eller läns-
styrelse i samråd med Riksantikvarieämbetet.

Naturreservat som berör kulturpräglade mil-
jöer är naturreservatet Rådasjön, upprättat av 
Härryda kommun varigenom Råda säteri och 
halvön Labbera skyddas. Likaså har kulturvär-
dena i Gallhålans naturreservat samt Klippans 
naturreservat ett visst skydd.

Naturminnen
Naturminnen är särpräglade naturföremål som 
givits ett särskilt skydd, eftersom de anses beva-
randevärda eller i behov av vård. Skyddet kan 
även omfatta ett område på marken omkring 
naturföremålet. Länsstyrelsen och kommunen 
beslutar om naturminnen.

I Härryda kommun är en lönn i Högäset och två 
almar i Långenäs klassade som naturminnen. 

Biotopskydd
Biotopskyddet är generellt för vissa specifika 
landskapselement som skapar goda förut-
sättningar för vissa arters, växters och djurs, 
fortbestånd. Inte sällan är det fråga om miljöer 
som skapats av människan för äldre tiders 
jordbruksverksamhet. Hit hör stengärdsgårdar, 
odlingsrösen och åkerholmar, men bland de 
biotopskyddade elementen finns även alléer. 
Biotopskyddet gäller generellt och dispens för 
ingrepp i sådan anläggning erfordrar beslut av 
Länsstyrelsens landsbygdsenhet. I skogsmark 
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kan även Skogsstyrelsen utpeka särskilda områ-
den där biotopskydd skall gälla. Det finns även 
specifika biotopskydd. 

Landskapsbildsskydd
Landskapsbildsskyddet hänför sig till natur-
vårdslagen, en lagstiftning som inte längre är 
aktuell. Dock kvarstår det gamla regelverket 
för merparten av de miljöer som tidigare erhöll 
landskapsbildsskydd inom f d Göteborgs och 
Bohus län. 
Landskapsbildsskydd gäller inom 
Härskogenområdet och berör kulturmiljön 
Högäset-Ön-Holmelund.

Plan- och bygglagen
Planering och byggande regleras genom plan– 
och bygglagen (PBL). Lagen reglerar såväl 
hänsynen till det bebyggda kulturarvet som de 
regler som gäller vid förändring och nybyggnad. 
I lagen finns inskrivet generella hänsynsreg-
ler till omgivande miljö, men lagen innehåller 
även redskap som ger förutsättningar att stärka 
skyddet.

I den nya Plan- och bygglagen regleras hänsyns-
tagandet till kultur- och landskapsvärden. 

- Hänsyn till kulturmiljön vid nybyggnad, 
PBL 2:6

-I plan och bygglagen regleras hänsynen till 
omgivning och kulturvärden vid nybygg-
nad, där det anges att hus skall placeras och 
utformas med hänsyn tagen till natur- och 
kulturvärdena i miljön.
-Varsamhet vid ombyggnad, PBL 2:6

-Ändringar skall göras varsamt så att bygg-
nadens karaktärsdrag beaktas och dess 
byggnadstekniska, historiska, kulturhisto-
riska, miljömässiga och konstnärliga kvali-
teter tas till vara. 

-Särskilt värdefulla byggnader får inte för-
vanskas, PBL 8:13

-Byggnader, som är särskilt värdefulla från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett 
bebyggelseområde av denna karaktär, får 
inte förvanskas.

-Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. 
Underhållet skall anpassas till byggnadens 
värde från historisk, kulturhistorisk, miljö-
mässig och konstnärlig synpunkt samt till 
omgivningens karaktär.

Byggnader som avses i 8:13 § skall underhållas 
så att deras särart bevaras.

Skydd av kulturhistoriskt  
värdefulla miljöer enligt PBL
Den bebyggda kulturmiljön har inget generellt 
skydd i planering och bygglovshantering. Hur 
miljön kan skyddas avgörs var husen ligger, 
bland tätbebyggelse eller enskilt, om detaljplan 
finns eller om sådan saknas. Kulturmiljöer i 
Härryda kommun definierar de värdefulla mil-
jöerna men innebär inte att miljön med automa-
tik är skyddad från förändring. Planen ger en 
indikation om att det rör sig om en kulturmiljö 
men ger inget egentligt handlingsredskap. För 

Funkisvilla i Slamby, Landvetter.
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att skapa ett formellt skydd av värden i den 
bebyggda miljön krävs att det upprättas en plan 
i form av detaljplan eller områdesbestämmel-
ser till skydd för kulturvärdena. I en detaljplan 
kan infogas bestämmelser kring den enskilda 
byggnadens utformning, maximala byggyta 
eller byggnadshöjd såväl som bevarande av 
tak och fasadmaterial eller snickeridetaljer. 
Områdesbestämmelser kan upprättas för att höja 
bygglovplikten för vissa annars inte bygglovs-
pliktiga åtgärder eller skapa regler som syftar 
till att värna den befintliga bebyggelsens kultur-
historiska kvaliteter. Områdesbestämmelser kan 
enbart nyttjas i miljöer där detaljplan saknas.
I Härryda kommun finns områdesbestämmelser 
för riksintressemiljön Storåns dalgång.

Stöd  
för kulturmiljövård  
och samhällsplanering
Informationssökning om kulturarvet underlättas 
av olika digitala geografiska informationssys-
tem och register. Oavsett om man är markägare, 
planerare, bygglovshandläggare, antikvarie eller 
lokalhistoriskt intresserad är dessa underlag och 
register viktiga redskap. 

Fornsök – det digitala 
fornminnesregistret
Riksantikvarieämbetets register med alla kända 
fasta fornlämningar och kulturhistoriska läm-
ningar. Registret utgör basen för beslut enligt 
kulturminneslagen. Registret har byggts upp i 
samband med tre fornminnesinventeringar som 
genomförts i kommunen 1918, 1973 och 1989-
1990. Registret är idag tillgängligt för alla via 
internet. Nya fornlämningar införs i registret 
fortlöpande. 

Bebyggelseregistret
Riksantikvarieämbetets register med informa-
tion om kulturhistoriskt intressant bebyggelse. 
Registret är framtaget som stöd för kunskaps-
uppbyggande kring Sveriges bebyggelse. För 
närvarande finns länets samtliga kyrkor inlagda 
samt de miljöer som dokumenterades inom det 
s.k. Storstadsprojektet där bebyggelse från mil-
jonprogrammets tid finns inlagd för Göteborg 
och dess kranskommuner. 

746 byggnader i Härryda kommun finns upp-
tagna i registret hittills, varav merparten är 
villor från 1970–1980-talet.

Informationskartan Västra Götaland
Länsstyrelsens geografiska informationskarta 
med olika informationsskikt om bland annat 
naturvård och kulturmiljövård. Information om 
kommunala kulturmiljövårdsområden, riksin-
tressen, fornminnen, värdefulla odlingsland-
skap, natur- och kulturreservat, naturminnen, 
landskapsbildsskydd mm kan laddas upp mot 
bakgrundskartan. Milsten vid Danseredsliden. 
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Skogsstyrelsens ”Skogens pärlor”
Här redovisar Skogsstyrelsen bland annat 
kulturhistoriska lämningar i skogsbygd. 
Informationen baseras på inventeringsprojektet 
Skog och historia, där man sökte efter kultur-
historiska lämningar i skogen. Torplämningar, 
röjningsrösen, kolningsanläggningar, kvarn- 
och såglämningar mm registrerades, men också 
fornlämningar som gravar eller boplatser. 
Projektet är avslutat och inga nya lämningar 
registreras in. Härryda kommun blev mycket 
sparsamt inventerat. Endast 16 lämningar finns 
registrerade från området kring Häggsjön nära 
Rv 40 och söderut mot Rävlanda. 

Bevarandeprogram
Som ett stöd i handläggningen finns också ett 
antal bevarandeprogram kring olika teman, som 
innehåller kulturhistorisk information, riktlinjer 
och utpekade miljöer. Det kommunala kultur-
miljöprogrammet är ett sådant bevarandepro-
gram. Programmen togs fram under början av 
1990-talet, men används fortfarande som under-
lag i handläggningen. 

Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs och Bohus 
län. Länsstyrelsen 1995:21.
Bevarandeprogram för odlingslandskapets 
natur- och kulturvärden. 

Vägminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus 
län. Vägverket 1991. 
Framtaget av Vägverket, Länsstyrelsen, 
Göteborgs museer och Bohusläns museum i 
samarbete. Program för bevarande, vård och 
levandegörande av vägar och vägminnen. 
Ytterligare milstenar finns redovisade i särskild 
rapport. 

Utsikt över Storåns dalgång från Backa.
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Forn- och kulturlämningar  
i samhällsplaneringen

Ny kunskap om  
Härrydas fornlämningsmiljöer
Härryda kommun har traditionellt uppfat-
tats som ett fornlämningsfattigt område. I 
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister 
finner vi främst fyndplatser för olika redskap 
från stenålder, samt historiska by- och gårdstom-
ter och områden med röjningsrösen och fossil 
åkermark. Det finns endast enstaka förhistoriska 
boplatser och gravar registrerade. Ett skäl till 
fornlämningsbilden är att områdets topografi 
och markanvändande har försvårat för de forn-
minnesinventeringar som genomförts. Stora 
delar av kommunen består av skog, där det vid 
besiktning är svårt att påträffa fornlämningar. 
Vid fornminnesinventeringarna på 1970-talet 
och revideringen år 1989-1990 har man sökt av 
plöjd åkermark för att hitta fynd och anlägg-
ningar från exempelvis forntida boplatser. 
Många av kommunens åkermarker låg då i träda 
eller användes som betesmark, vilket försvårade 
möjligheten att finna äldre spår i marken. Därför 
är vi idag i många fall hänvisade till uppgifter 
om äldre fynd och dessa är ofta gjorda under 

den senare delen av 1800-talet och under 1900-
talets första decennier. 

Utbyggnaden av samhällen och infrastruktur i 
Härryda kommun sedan 1960-talet har lett till 
att vi kan revidera uppfattningen om fornläm-
ningsbilden i området. Bara under de senaste 
15 åren har mer än 20 arkeologiska utredningar 
och undersökningar av olika slag genomförts. 
Så gott som samtliga arkeologiska undersök-
ningar är föranledda av exploateringar. Bland 
undersökningarna från 2000-talet kan nämnas 
utgrävning av en tidigmedeltida smedja i 
Salmered (Landvetter), förundersökningar av 
välbevarade agrarhistoriska lämningar i Slamby 
(Landvetter), förundersökningar av boplatsläm-
ningar i Kullbäckstorp (Mölnlycke), dokumenta-
tion av områden med skogsbrukslämningar i 
Buarås och Björröds utmarker (Landvetter) och 
förundersökning av agrarhistoriska lämningar i 
närheten av Hindås. 

De arkeologiska projekten har visat, att det finns 
mycket välbevarade lämningar från områdets 
tidiga historia, tvärt emot vad man tidigare trott. 
Anledningen till detta är att vissa delar av kom-
munen har expanderat och bebyggts kraftigt, 
medan andra delar inte haft samma expansiva 
utveckling. Dessutom innebar närheten till 

Stensättning på gravfältet i Nygården vid Gökskulla. 
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Göteborg, att större delen av den jordbrukande 
befolkningen inte ställde om till storskaligt 
jordbruk i början av 1900-talet. Istället valde 
man att bedriva kompletterande verksamheter 
såsom hantverk och småindustri av varor som 
kunde säljas i den närbelägna staden. Andra 
reste in till Göteborg för att arbeta. Därmed för-
blev många områden intakta, som annars skulle 
ha odlats upp med moderna metoder. 

Ur kulturmiljöperspektiv är dessa välbevarade 
forn- och kulturlämningar av stort värde, efter-
som de ofta gått förlorade i orter i närområdet 
där bebyggelseexpansionen varit kraftigare. 
För vår kunskap kring förståelsen av hur denna 
del av det västsvenska höglandet nyttjats under 
olika skeden i äldre tid är dessa spår av stort 
värde. 

Ett exempel: Tidigare kom äldsta beläggen för 
gårdarna Bårhult och Salmered ur en jordebok 
från mitten av 1500-talet. Idag tyder mycket på 
att Bårhult varit bebott och brukat på järnåldern 
eller ännu tidigare. Salmered hade en smedja 
redan under sen vikingatid, som sedan använ-
des fram till 1500-talet. Gårdarnas historia har 
blivit minst 500 år äldre än vad som tidigare 
varit känt. 

Vad vet vi i dagens läge  
om Härrydas tidiga historia?
Vår kunskap om stenåldern i kommunen är 
fortfarande knapphändig. Det finns gott om 
fyndplatser nära sjöar och vattendrag och även 
nyupptäckta boplatser,  t ex de som hittades i 
samband med en arkeologisk utredning 2006 
inför bostads- och golfbaneområdet Landvetter 
Park. 

Fornlämningar och fyndplatser nära vattendrag 
exploateras sällan, bland annat på grund av 
strandskydds- och naturvårdslagstiftningar och 
tveksam markstabilitet. Därför har dessa platser 
sällan varit föremål för arkeologiska undersök-
ningar och som följd därav har kunskapsläget 
inte förändrats i någon större utsträckning. 
Frånvaron av förhistoriskt material i traditio-
nella boplatslägen tyder dock på att det är de 
vattennära lägena som brukats under sten- och 
bronsålder. 

Arkeologiska undersökningar som gjorts nära 
historiska gårdstomter och inom områden med 
röjningsrösen har spritt nytt ljus över var gravar 
och bebyggelse från bronsåldern och järnåldern 
kan finnas. 

Vid Bårhult och Kärret i Landvetter har omkring 
300 odlingsrösen hittats, varav vissa bedöm-
des komma från 1600-talet eller tidigare. Vid 
en förundersökning visade det sig, att flera av 
odlingslämningarna hade dateringar från järn-
åldern och att det kan finnas förhistoriska gravar 
och boplatslämningar från brons- och järnålder 
bland röjningsrösena. 

Vid Salmereds gård i Landvetter grävdes en läm-
ning efter en smedja ut år 2006. Den visade sig 
ha använts från sen vikingatid fram till slutet av 
1400-talet. Arkeologerna hittade fundamenten 
till en rektangulär ässja och till en s.k. tunnbälg, 
samt rester efter flera andra smidesplatser och 
slagghögar. 

I Hindås har ett område med odlingsrösen för-
undersökts. Det visade sig att området röjts och 
brukats mellan ca 1450 – 1600 e.Kr. Man hittade 
också en husgrund, som kan vara medeltida. 

Resultaten från ovannämnda undersökningar 
visar att historiska by- och gårdstomter i många 
fall kan ha förhistoriska anor. Detta samband har 
påvisats både inom arkeologi- och ortnamns-
forskning på andra orter, men att sambandet 
även gäller för Härrydas räkning kan nu backas 
upp med arkeologiska fynd. 

Utifrån det material som är känt idag kan man 
dra slutsatsen att järnålderns bosättningar, 
gravar och odlings- och betesmarker i stort sett 
sammanfaller med de historiska gårdslägena 
från 1700- och 1800-talen. Under århundradenas 
lopp har gravarna och de förhistoriska odlings-
rösena överlagrats med nya odlingsrösen. I 
många fall ligger gårdarna kvar än idag på de 
historiska gårdstomterna. 

Odlingsrösen, fägator, husgrunder och stenmu-
rar är kulturlandskapselement, som är kopplade 
till jordbruket och användandet av de historiska 
inägorna. Bruket av utmarkerna har också varit 
viktigt och även där kan vi hitta lämningar 
av kulturhistoriskt intresse. I samband med 
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detaljplanen inför Landvetter Park dokumente-
rades bland annat områden med kolningsgro-
par från 1700-, 1800- och 1900-talen, samt en 
kvarnlämning. 

Hantering av  
fornlämningar i planprocessen
Kulturminneslagen lägger stor vikt vid beva-
randet av fornlämningar och omfattar även 
fornlämningar som inte är kända i dagsläget. I 
första hand bör man alltså sträva efter att inte 
skada fornlämningar i samhällsplaneringen. 
Länsstyrelsen är den myndighet, som behandlar 
och beslutar i ärenden som rör ingrepp i forn-
lämningar. Under vissa omständigheter kan 
dock ingrepp beviljas, men oftast under förut-
sättning att ingreppet föregås av en arkeologisk 
undersökning. Exploatören är skyldig att bekosta 
de undersökningar som krävs. 

Som ett första steg när en känd fornlämning 
skall undersökas genomförs en arkeologisk 
förundersökning. Det innebär att arkeologerna, 
ofta genom att öppna sökschakt eller gräva prov-
gropar, tar reda på vilken utbredning fornläm-
ningen har, vilket fyndmaterial som finns och 
hur gammal den är. När förundersökningen är 
klar vet vi hur mycket av fornlämningen som 
finns kvar och i vilken utsträckning den berörs 
av arbetsföretaget. Om arbetsföretaget inte 
berör fornlämningen, kan Länsstyrelsen lämna 
tillstånd till ingrepp, utan att ställa krav på fler 
arkeologiska undersökningar. 
Om förundersökningsresultaten visar att forn-
lämningen berörs, kan Länsstyrelsen ta beslut 
om en slutundersökning. Detta innebär att forn-
lämningen dokumenteras och tas bort av arkeo-
loger. När fornlämningen är borta kan platsen 
bebyggas. 

Inför upprättande av detaljplaner inom större 
orörda områden behövs ibland en särskild arke-
ologisk utredning. Detta innebär att man i god 
tid före arbetsföretaget tar reda på om det finns 
några tidigare okända fornlämningar inom pla-
nområdet. Alla fornlämningar är skyddade av 
lagen, även de vi inte känner till sedan tidigare. 
Därför är det viktigt att man redan i planskedet 
tar reda på vilka förutsättningar som gäller för 
planområdet. 

Arkeologiska utredningar utförs om det finns 
fornlämningar eller indikationer på forn-
lämningar i närområdet  (t.ex fyndplatser). 
Kulturhistoriska lämningar, som t ex odlingsrö-
sen, stenmurar och historiska by- och gårdstom-
ter är också indikationer på att det finns kultur-
värden inom området. 
Som vi har sett är underlagsmaterialet rörande 
spår av förhistorisk aktivitet sporadiskt inom 
kommunen, vilket innebär att det är svårt att 
förutse vilka resultat de arkeologiska utred-
ningarna kommer att få. För att skapa ett bättre 
underlagsmaterial och få ökad kunskap om 
kommunens samlade kulturvärden kan man 
genomföra kulturhistoriska inventeringar och 
s.k. etapp 1 utredningar. 
Övergripande kulturhistoriska inventeringar 
kan genomföras inom de områden i kom-
munen som kan bli föremål för exploatering. 
Inventeringarna kan omfatta fornlämningar, 
bebyggelse och kulturlandskap. De identifierar 
var det finns kulturvärden och kan användas 
som underlag för fortsatt planläggning. 
En etapp 1-utredning görs inför detaljplaner 
och innebär att det aktuella planområdet doku-
menteras och med hjälp av bland annat histo-
riska kartor, arkivstudier och okulärbesiktning i 
fält. Behov av ytterligare utredningar eller åtgär-
der kartläggs. 
Etapp 1-utredningar är ett värdefullt redskap i 
detaljplaneringar, särskilt om dessa genomförs 
mycket tidigt i planprocessen. Delar av plan-
området som är olämpliga för exploatering kan 

Ett gravröse inom Gallhålans naturreservat. 
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identifieras tidigt och beho-
vet av kostsamma arkeo-
logiska undersökningar 
senare i planprocessen kan 
minska. 

Var kan det 
förekomma 
fornlämningar?
Nedan beskrivs vilka 
olika typer av forn- och 
kulturlämningar man kan 
påträffa inom olika land-
skapsavsnitt i Härryda 
kommun. 

1. Områden i anslutning  
till sjöar och vattendrag, samt  
dalgångarna omkring vattendragen
Här kan det finnas fornlämningar i form av 
boplatser och gravar från alla förhistoriska peri-
oder. Gravarna kan också ligga på höjdpartier 
som omgärdar dalgångarna. 

2. I sjöar och vattendrag
Vid till exempel ledningsdragning, anläggande 
av bryggor och broar, vid fiskvårdande åtgärder 
och vid muddring. Här kan det finnas stockbå-
tar, utkastlager från boplatser och boplatser som 
av olika anledningar hamnat under vattenlinjen. 
Det kan också finnas historiska anläggningar 
som kvarnar, sågar eller lämningar från annan 
småskalig industri.

3. Områden som berör  
odlingsrösen, fossil åkermark  
eller andra agrarhistoriska lämningar
Dessa platser kan ha en lång kontinuitet av bru-
kande, och det kan finnas odlingsrösen, bebyg-
gelselämningar och gravar från järnålder och 
medeltid bevarat på platsen. 

4. Historiska by- och/eller gårdstomter
Vid by- och gårdstomter som finns belagda i 
historiskt kartmaterial och i jordeböcker kan det 
finnas lämningar från den tid då platsen togs 

i bruk, t ex från 1500-talet eller ännu tidigare. 
Detta gäller särskilt för platser som inte blivit 
kraftigt förändrade i sen tid. 

5. Utmarkerna
Härryda kommuns historiska utmarksområden 
är idag ofta bevuxna med skog. Dessa områden 
var inte lämpade för odling, men de hade ofta 
andra viktiga användningsområden. Här kan 
det finnas:

- Lämningar efter skogsbruk, t ex 
kolningsgropar.

- Lämningar efter torp och backstugor. 

- Lämningar efter vattenkvarnar eller -sågar. 
Dessa ligger givetvis i närheten av bäckar och 
åar. Kvarn- och såglämningar kan också synas 
på fastighetskartan. Ett litet område med sam-
fälld mark invid ett vattendrag indikerar att 
det stått en gemensamt ägd vattenkraftsdriven 
anläggning på platsen. 

- Lämningar efter torvtäkt. En indikation på 
detta kan ibland ses redan på fastighetskartan, 
när våtmarkerna är indelade i många små ägo-
enheter. Vid skiftena såg man till att alla hem-
mansdelar fick andelar i den tidigare samfällt 
ägda torvmossen. 

Fossil åkermark på gården Hallen i norra Land-
vetter. Området brukas för närvarande som 

betesmark. 
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Härryda kommun - från 
istiden till våra dagar
När inlandsisarna smälte undan, höjdes även 
havsytan genom de väldiga vattenmängder 
som tillfördes. Havsytans höjning kunde i 
början dock inte uppväga landhöjningen, och 
resultatet blev därför, att landet steg ur havet. 
Så småningom kom landhöjningen att avta och 
vattennivån återigen att höja sig, vilket inträf-
fade för omkring 9000 år sedan. Som högst låg 
vattennivån på omkring 90 meter över dagens 
nivå. Även när vattnet var som högst, var det 
mycket små delar av kommunen som låg under 
vatten, och dessa var näst intill helt koncentre-
rade till de stora dalgångarna. Storåns dalgång 
utgjorde vid denna tid en långsmal vik eller 
fjord med förbindelse med Kungsbackafjorden 
via Lygnern. För 7000 år sedan började landet 
återigen resa sig ur havet.

De första människorna
De första människor, som kom till Göta älvs 
mynning när isen drog sig tillbaka, var jägare 
och samlare och kom invandrande utmed 
kusten söderifrån. Detta skedde för ungefär 
10 000 år sedan under den period som kallas för 
jägarstenåldern. Sannolikt tog de sig till inlandet 
utmed dalgångarna kring Storån, Ingsjöarna 
samt Mölndalsån. Människorna förflyttade sig 
allt efter tillgången på villebråd och saknade 
permanenta visten. I detta tidiga skede hade 
åtminstone den västra delen av kommunen 
ett tämligen kustanknutet läge, då havsnivån 
vid denna tid låg i höjd med Kallebäck och 
Lackarebäck i grannkommunerna i väster. 

I Härryda kommun har dalgångarna kring 
åarna, sjöarna kring Härskogen samt sjösyste-
men i den mellersta och västra delen av kommu-
nen givit goda möjligheter till försörjning genom 
tillgång på såväl fisk och fågel som annat vilt. 
Dessa höglänta trakter kan ha fungerat som ett 
resursområde, där bosättningar skett sporadiskt 
och kortvarigt beroende på tillgång på villebråd. 
Vi kan förmoda, att det även tidigt förekommit 
handel med de mer kustnära bosättningarna, 
där hudar och pälsvaror bytts mot t ex flintred-
skap eller ämnen för tillverkning av sådana. 
För omkring 5500 år sedan, på bondesten-
åldern, räknar man med att människorna i 

Göteborgsregionen började hålla sig med tam-
boskap och även idka småskaligt jordbruk. 
Fortfarande hade jakt, fiske och insamling stor 
betydelse. Gradvis skedde dock en övergång till 
en mer stationär bosättning: Sannolikt var det 
genom svedjebruk som skogsmark omvandlades 
till åker och betesmark. 

Det finns gott om fyndplatser för redskap i flinta 
och bergart i kommunen. De kan dateras till 
stenålder (ca 10 000 f.Kr. till 1.800 f.Kr) och äldre 
bronsålder (ca 1800 f.Kr till 1200 f.Kr.). Det rör sig 
om till exempel yxor, skrapor och knivar, samt 
föremål som har med redskapstillverkning att 
göra, exempelvis avslag, spån och kärnor i flinta. 
Däremot finns det relativt få större fyndområden 
inom kommunen och ingen av dem har grävts 
ut. 

Fyndplatserna ligger oftast i eller i nära anslut-
ning till sjöar och vattendrag, samt i dal-
gångarna kring vattendragen. I Storåns och i 
Mölndalsåns dalgångar finns de flesta fynd- och 
boplatserna. Rådasjön, Landvettersjön, Sandsjön, 
Nordsjön och Östra Ingsjön är exempel på sjöar, 
där man hittat förhistoriska fynd. Det har också 
hittats fynd som har med fiske och sjöfart att 
göra, nämligen nätsänken av sten och stockbå-
tar. En stockbåt är en slags kanot, tillverkad av 
en urholkad trädstam. De har använts under 
forntiden, men också under historisk tid. Från 
Härryda kommun känner vi till fynd av nio 
stockbåtar. 
Sannolikt har den förhistoriska aktiviteten 
under sten- och äldre bronsålder skett i anslut-
ning till vattendragen. Vattenvägarna gjorde det 
möjligt att ta sig till det dåvarande kustbandet, 
eller att förflytta sig mellan olika jaktmarker och 
fiskevatten. 

Bronsålder
Bronsåldern i Västsverige infaller mellan ca 
1800 f.Kr. och 500 f.Kr. Även om bronset har 
fått ge namn åt perioden var det ingalunda en 
vanlig metall. Bronset importerades till Norden, 
men det kunde bearbetas och gjutas om lokalt. 
Bronsgjutningsplatser har hittats på flera håll i 
Bohuslän. 
Enstaka fynd av brons har gjorts i kommu-
nen. Ett av dem hittades i en hällkista, belägen 
på Skalmereds mark söder om Landvetter. 
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Hällkistan påträffades och grävdes ut år 1945. 
Det faktum att hällkistan var belägen under 
markytan kan tyda på, att den utgör de sista res-
terna av en hög. Fynden vid utgrävningen var få. 
Bland dessa fanns ett bronsbleck, som utgjorde 
resterna av ett bronsföremål, som den döde fått 
med sig i graven.

Det finns få kända förhistoriska gravar i kom-
munen. De kan antas vara från yngre bronsålder 
(ca 1200 f. Kr. till 500 f.Kr.) eller järnålder (ca 500 
f.Kr. – 1050 e.Kr.). De flesta är i form av sten-
sättningar, något som påträffats i Sanserhult, i 
trakten kring Tahult, samt i Värred i den sydöst-
ligaste delen av kommunen. 
Det finns dock uppgifter om gravar, som odlats 
bort eller grävts undan av andra skäl, till exem-
pel en domarring som har legat vid Landvetters 
prästgård. 

Bronsåldern är också känd för sina hällrist-
ningar. Inom kommunen finns några loka-
ler med skålgropar: vid Danseredsliderna i 
Härryda, söder om Hindås och i Mölnlycke. 
Skålgropar är det vanligaste bronsåldersmotivet 
på hällarna, men man har ristat dem under hela 
förhistorien: från stenålder och in i medeltid. 

Järnålder
Järnåldern kallar man den tid, som spänner 
mellan 500 f Kr och fram till omkring år 1 050 
e.Kr. Som framgår av namnet börjar männis-
korna vid denna tid att använda sig av järn som 
material till redskap. I periodens tidigaste skede 
var järnet en importprodukt, men kunskapen 
om att framställa järn ur myr- och sjömalm kom 
sannolikt att bli utbredd kring år noll. Ett unikt 
fynd av lämningarna efter en smedja i Salmered 
i Landvetter visar att järnbearbetning har skett 
här åtminstone sedan 1000-talet e. Kr.  

Från andra bygder vet vi att järnåldern förde 
med sig nya redskap, material och brukningsme-
toder, som möjliggjorde ett successivt ianspråk-
tagande av de mer tungarbetade lerjordarna 
längre ner i dalbottnarna. En naturlig följd var, 
att bebyggelsen med tiden kom att ligga nära 
dessa jordar. Sedan har man fortsatt att bebo och 
bruka ungefär samma lägen fram till 1800-talet. 
Arkeologiska undersökningar visar att järnål-
derns gravar och boplatser i Härryda kommun 

ligger i anslutning till de historiska gårdslägena 
och deras odlingsmarker. I Fläskebo och vid 
Nygården i Landvetter har gravfält med stensätt-
ningar upptäckts under senare år. 

Ett uppseendeväckande fynd från järnålder 
inom kommunen är det fynd av keramik, som 
påträffades i Hårskered år 1958. I en grotta bestå-
ende av flyttblock fann man ett stort antal kruk-
skärvor, som genom sin ornamentik kan dateras 
till århundradena före år noll. Vad som är det 
exakta skälet till att fynden lagts här får bli en 
gissning, men möjligen kan det här röra sig om 
en offerplats. 

Nykolonisation på 1500- och 1600-talet 
Det fåtal gårdar som kom till efter den första 
jordeboken förlades huvudsakligen till ensligt 
belägna delar i höjdområdena. Kolonisationen 
gjordes på socknarnas utmarker och underlät-
tades genom att kronan gav ett visst antal år av 
skattebefrielse. Efter denna tid av skattebefrielse, 
vanligtvis en tid av trettio år då gården i jorde-
boken redovisas som kronotorp, mantalsattes 
gården efter sin bärkraft. Vanligt var att dessa 
gårdar var satta till ett kvarts mantal. De gårdar 
som tillkom vid denna tid har i senare tid sällan 
delats, vilket kanske skall ses som ett mått på 
vad jorden i dessa tidigare utmarksområden 
klarade av att försörja. I påfallande hög grad är 
det just dessa ensligt belägna gårdar, som fram 
till idag behållit gårdsbildningar och hustyper 
från tiden före skiftena. Exempel på dessa gårdar 
är Högäset, Stora Håltet, Skogen, Hagedal och 
Risbohult. 

Administrativ och kyrklig indelning
Härryda kommun omfattar de fyra socknarna 
Råda, Landvetter, Härryda och Björketorp. 
Socknarna utgjordes av ett antal gårdar eller 
byar, som tillsammans svarade för en kyrka och 
som utgjorde en administrativ enhet. Socknarna 
ingick under medeltiden som del av de s.k. 
Utlanden, tillhörande Skara stift, den kil av 
Sverige som gränsade mot Västerhavet.

För Sverige var denna kontakt med havet i väster 
av stor betydelse för handeln vilket bl.a. markeras 
genom anläggandet av staden Lödöse och dess 
efterföljare Göteborg längre ner utmed Göta älv. 
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De fyra socknarna tillhörde sedan medeltiden 
tre olika härader. Råda ingick tillsammans 
med Askims, Fässbergs och Kållereds sock-
nar i Askims härad. Landvetters och Härryda 
socknar ingick å sin sida, tillsammans med 
Partille och Örgryte socknar, i Sävedals härad. 
Slutligen utgjorde Björketorp, tillsammans med 
Bollebygd och Töllsjö en del av Bollebygds härad 
och var därmed en del av Sjuhäradsbygden. 
Sockennamnen framträder först under 1200-talet 
i den äldre västgötalagen. I Landvetter finns 
möjligen en indikation på att platsen för kyrkan 
varit av betydelse redan före kristnandet, näm-
ligen fyndet av en domarring söder om kyrko-
gården. Domarringen bortschaktades dock i 
samband med bygget av järnvägen. Landvetters 
kyrka anses till vissa delar vara från 1300-talet, 
även om byggnadens nuvarande utseende är  
präglat av de ombyggnader som genomfördes 
under 1800-talet.

Härryda socken hade även den en medeltida för-
samlingskyrka, som dock revs under mitten av 
1800-talet för att ersättas med en ny. Björketorps 
medeltida kyrka gick samma öde till mötes, men 
här uppfördes den nya kyrkan en bit ifrån den 
gamla kyrkplatsen. Den gamla kyrkplatsen finns 
alltjämt kvar, omgärdad av en hög granhäck, 
med bevarade grundmurar efter den gamla 
kyrkan på den gamla kyrkogården. Råda kyrka 
kan beläggas från 1550-talet men har sannolikt 
haft föregångare. Den nuvarande timrade och 
panelklädda kyrkan uppfördes under 1700-talet. 

De fyra socknarna har i alla tider utgjort en 
del av landskapet Västergötland. I den äldsta 
länsindelningen från 1634 ingick socknarna i 
Älvsborgs län. Genom en förändring av den 
administrativa indelningen år 1680 överfördes 
Hisings, Askims och Sävedals härad samt staden 
Göteborg tillsammans med det drygt tjugo år 
tidigare införlivade Bohuslän till Göteborgs och 
Bohus län. Det yttersta syftet med denna nya 
indelning var att befästa den nygrundade staden 
Göteborgs betydelse.

Den västliga delen av kommunen låg under 
1400-1500-talen som gränsbygd mellan Sverige 
och Danmark, till vilket Halland då hörde. 
Gränsdragningen mellan de båda länderna var 
ett hett tvisteämne. Några gränsmarkeringar 
mellan den gamla riksgränsen finns alltjämt 
bevarade, bl a Sunnastenen, belägen på den 
smala landförbindelse som skiljer sjöarna 
Nordsjön och Östersjön, samt Djursten, belägen 
söder om Benareby på vägen mot Hällesåker. 
Vid flera tillfällen drabbades Råda socken av 
danskarnas härjningar, och under det nord-
iska sjuårskriget 1563 nedbrändes ett stort antal 
gårdar, främst i Råda socken. 

Även Landvetter och Härryda drabbades av 
danska anfall under samma tid. Landvetter, 
Härryda och Råda kom även att beröras av 
osämjan de båda rikena emellan genom att vid 
freden i Knäred 1613 och sju år framåt ställas 
som säkerhet vid Älvsborgs lösen. 

Fägata på Hallen i Gökskulla, Landvetter. Hemmanet omnämns första gången år 1635.  
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I samband med Göteborgs grundande 1621 gavs 
Sävedals härad till staden i förläning. Detta 
gav den nya staden privilegier som närmast 
kan liknas vid dem som var förbehållna adeln. 
Bland annat skulle häradet bidra med arbets-
kraft till staden vilket skedde genom att häradets 
indelta soldater fick tjänstgöra som stadssolda-
ter, en föregångare till Göteborgs polisväsende. 
Stadsportarna och stadens tullvägar bemanna-
des med dessa stadssoldater, och även anlägg-
ningsarbeten utfördes med soldaterna som 
arbetskraft. Systemet med indelta stadssoldater 
avvecklades inte förrän år 1889. 

Skogsmarken i Sävedals härad var även den 
förbehållen staden och dess behov av timmer för 
husbygge och skeppsbygge. För bönderna inne-
bar detta att de kunde dömas till dryga böter, 
om de blev ertappade med att ta virke ur skogen. 
Framför allt var det ek som ansågs värdefull, då 
denna behövdes för skeppsbyggnad. Göteborgs 
privilegier förändrades först 1830, då rättighe-
terna till skogen ersattes med en fastlagd avgift i 
pengar, den s.k. skogsräntan, en avgift som levde 
kvar ända in på 1940-talet. Sävedals häradsrätt 

hade mellan 1640 och 1887 sitt tingshus förlagt 
till Landvetter.

I en kunglig förordning om kommunalt själv-
styre på landet, utfärdad 1862, skulle varje 
socken utgöra en kommun med kommunal-
stämma eller fullmäktige. Genom denna förord-
ning överfördes många samhälleliga aktiviteter 
från kyrkan till de borgerliga kommunerna. 

Vissa smärre justeringar av gränser har 
gjorts i tre av socknarna. År 1948 överfördes 
Långenäs och Benareby från Landvetters till 
Råda socken och kommun. År 1952 överfördes 
byarna Älmhult, Fagerhult, Klåddegärde och 
Limmerhult i den östligaste delen av Härryda 
till Björketorps socken. Samtidigt överfördes 
Ingelse och Stockagärde från Bollebygd till 
Björketorp. På 1990-talet genomfördes mindre 
gränsjusteringar gentemot Mölndals och Lerums 
kommuner. 

En sammanläggning av de två kommunerna 
Landvetter och Härryda, under namnet 
Landvetters kommun genomfördes i och med 

Ett stycke av den gamla färdvägen finns bevarad i Bertshult. 
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storkommunreformen år 1952. Dagens Härryda 
kommun tillkom 1971 genom en sammanlägg-
ning av de tre kommunerna Råda, Björketorp 
och Landvetter. 

Säterier och storgårdar
I socknarna Härryda och Landvetter var näst 
intill samtliga gårdar skattegårdar, d v s de 
ägdes och brukades av självägande bönder. 
Detta skilde sig från förhållandet i Råda och 
Björketorps socknar som hade ett stort inslag 
frälsehemman, d v s gårdar, som lydde under 
något storgods. I Råda socken låg en stor del av 
gårdarna direkt under Råda säteri under 1600- 
och 1700-talen. Råda säteri är belagt i skriftliga 
källor från slutet av medeltiden. Apelnäs säteri, 
belägen i Storåns dalgång, omtalas som säteri 
under 1600-talet. Smedstorp, beläget i dalgång-
ens andra sida, lydde under 1600-talet under 
Apelnäs men fick senare egna sätesrättigheter. 
Hällingsjö gård redovisas som säteri från början 
av 1800-talet. 

Under framförallt 1700- och 1800-talen kom flera 
gårdar, främst i den västra delen, att förvärvas 
av förmögnare folk i första hand från Göteborg. 
I samband därmed omgestaltades dessa gårdar 
efter högreståndsideal till herrgårdar, såsom 
fallet är i Råda och Smedstorp. Idealen kom 
även att prägla utformningen på gårdar som 
Långenäs och Pixbo. 

Färdvägar och kommunikationer 
Anläggningar för samfärdsel utgör betydelse-
fulla inslag i dagens Härryda kommun; allt ifrån 
de tidigare så betydelsefulla vattenlederna, det 
äldre vägnätet och järnvägen fram till dagens 
motorväg och storflygplats. 

Kommunikationerna genom de fyra socknarna 
har sannolikt varit av stor betydelse mycket 
tidigt. Genom den nuvarande kommunen gick 
den äldre vägsträckningen mellan Nya Lödöse, 
Göteborgs föregångare, och Jönköping. De tidi-
gaste skriftliga beläggen för denna vägsträck-
ning är från 1540-talet, då den brukades som 
härväg under nordiska sjuårskriget, men sanno-
likt har vägen betydligt äldre anor. Vägen finns 
redovisad på de tidigaste kartorna över vägnätet 
från senare hälften av 1600-talet. Fortfarande 

finns delar av denna äldre vägsträckning beva-
rad. Danseredsliden är en del av den gamla 
landsvägen, som tidigt ersattes av en ny sträck-
ning. Där berättar såväl vägstandard som väg-
hållningsstenar om hur vägarna var förr. Även 
på norra sidan om Mölndalsån, kring Bårekulla 
på höjderna utmed Landvettersjön, finns delar 
av denna äldre vägsträckning bevarad. En 
väg med tradition är även den s.k. prästvägen 
mellan Landvetter och Partille på vilken prästen 
i moderförsamlingen Landvetter färdades till 
kyrkan i Partille. 
Då gästgiveri- och skjutsväsendet organisera-
des i mitten av 1600-talet, fick Landvetters by 
och Bugärde i Björketorps socken gästgiverier. 
Under slutet av 1700-talet flyttades det senare till 
Hällingsjö. 

Vattenvägarna har sannolikt tidigt nyttjats för 
samfärdsel. Stor betydelse fick de, då skogs-
näringens betydelse ökade under 1700-talets 
senare del, då de större åarna kunde brukas som 
flottningsleder. 
Det utvidgade vägnätet och framförallt järnvä-
gen medförde, att bebyggelsebilden omskapades 
kraftigt. Boråsbanan byggdes 1892-1894 mellan 
Göteborg och Borås, och den drogs till stora 
delar i glesbygdsområden. Större stationer upp-
fördes vid de dåtida centralorterna Mölnlycke, 
Landvetter, Härryda, Hindås och Rävlanda. 

Det gamla jordbrukslandskapets förändring gör 
också att äldre vägnät och kommunikationsleder 
växer igen och försvinner. I det gamla agrara 
landskapet var stigar och vägar ett påtagligt 
inslag, slingrande mellan berg och åkrar, utefter 
sankmarker och hagar. Kontakten med såväl 
andra byar, som nödvändiga leder till utmarker 
och mossar utgjorde förutsättningar för ett fung-
erande jordbruk. Idag kan ofta delar av detta 
vägsystem skönjas under planterad granskog 
och lövsly. 

Hur man försörjde sig

Jordbruk
Jordbruk och boskapsskötsel har intill sen tid 
varit en viktig sysselsättning i de fyra sock-
narna. Det har dock sällan utgjort den enda 
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utkomstmöjligheten för befolkningen. Även 
skogen har varit viktig för försörjningen, liksom 
olika sidoutkomster, såsom snickeri eller annat 
hantverk. Ofta har gårdarna och byarna haft en 
egen identitet just genom den särskilda bisyssla 
man där bedrivit. Jordbruksbygderna var som 
nämnts tidigt koncentrerade till de stora åda-
larna samt de sammanhängande moränområ-
dena. De vidsträckta bergsområdena norr och 
söder om Mölndalsån var utmark, där man lät 
kreaturen gå och beta. Detta förhållande var på 
flera håll bestående fram till sekelskiftet 1900. 
Boskapsskötsel var fram till mitten av förra 
seklet näst intill uteslutande av större betydelse 
än åkerbruket och marken för fodertäkt, ängs-
marken eller slåttermarken, upptog betydligt 
större arealer än åkermarken. 
Orsaken till detta förhållande kan spåras i att 
åkrarna vid längre tids brukande krävde till-
försel av näringsämnen för att inte utarmas. 
Den näring som kunde tillföras var gödsel och 
därigenom var boskapen en direkt förutsättning 
för åkerbruket. I det äldre småskaliga jordbruks-
landskapet, till skillnad från tiden efter den 
agrara revolutionen under 1800-talets mitt, var 
det åkrarna som hägnades från betande djur, 

såväl tamboskap som vilda djur. Stängsling 
gjordes av trägärdsgårdar eller stengärdsgår-
dar av den sten man fann på den plöjda åkern. 
Ängarna var av två slag, dels sidvallsängen eller 
fuktängen, som var förlagd i sluttningar, där 
man drog nytta av vattnet såväl till bevattning 
som för tillförsel av näringsämnen. De torra 
slåtterängarna, de s.k. hårdvallsängarna, var i 
allmänhet bevuxna med lövträd och buskar. 
Lövträden beskars kraftigt och löv och grenar 
användes som djurfoder samt för tillverkning av 
olika redskap. 

Förutom odling på de permanenta åkrarna invid 
gårdar eller byar bedrevs på de flesta håll även 
svedjebruk. På svedjeåkrarna odlades främst 
rovor och råg samt även potatis när denna 
blev mer allmänt spridd som hushållsgröda. 
Svedjeåkrarna låg ofta långt från gården, men 
denna olägenhet uppvägdes av att de under de 
första åren gav mycket god avkastning. Efter 
att ha odlats under några år fick svedjan under 
något decennium fungera som slåtter- eller 
betesmark för att därefter helt överges och 
växa igen med skog. Svedjan kunde i en del 
fall även permanentas till åker, s k lyckodling. 

En ovanligt bred stenmur kringgärdar odlingsmarken i Viken vid Östra Ingsjön. 
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Lyckodlingen var i många fall förutsättningen 
för den torpetablering som blev vanlig på skogs-
marken under 1800-talet. 

För skattläggning av gårdar och byar upp-
rättades jordeböcker med angivelse om gårdens 
skattekraft och förmåga att försörja sin brukare. 
Hemmansklyvning, att ägorna delades upp 
mellan flera brukare, blev mycket vanlig under 
1700-talet. Följden blev, att hemmanens ägor på 
många ställen splittrades i många och långsmala 
tegar för var gård. År 1757 kom en förordning 
om storskifte, vilken syftade till att samla de 
olika brukningsenheternas mark till mer sam-
manhängande enheter. I nuvarande Härryda 
kommun genomfördes storskifte i ett stort antal 
byar under 1700-talets slut. Storskiftet kom ej 
att beröra utmarken, och bebyggelsen kom i de 
flesta fall att stå kvar på den gamla bytomten. 
Då storskiftet bedömdes ha en otillräcklig effekt, 
kom år 1807 en förordning om enskifte, följd 
1827 av den något mindre omvälvande förord-
ningen om laga skifte. 

Enskiftet och laga skiftet kom att bli 1800-talets 
stora reformer på landsbygden. Syftet med refor-
merna var att samla alla utspridda tegar under 
en gård. Reformen innebar, att många av de 
forna byarna glesades ut, genom att vissa gårdar 
fick skyldighet att utflytta från den gamla byplat-
sen. Resultatet blev en glesare gårdsplacering 
med nya bebyggelselägen på höjder i åkermar-
ken eller efter skyddande bergssidor, alltså som 
vi ofta ser landsbygdens bebyggelse idag. 

Skiftet genomfördes i huvudsak mellan 1830 
och 1850 i de större dalgångarna och mellan 
1856 och 1890 i de höglänta områdena. De stora 
skillnaderna i tiden hör sannolikt ihop med att 
ägoförhållandena inom de större byarna redan 
tidigt krävde en reform, medan skogsbygdens 
förhållandevis självständiga smågårdar inte 
berördes av ägosplittringen i motsvarande grad. 
Det finns även ägor som aldrig har skiftats, t ex  
då marken varit sammanhållen, eller där flera 
delägare i ett hemman i skogstrakter kunnat 
expandera jordbruksmarken på bekostnad av 
utmarken. 

En annan mycket stor förändring på landsbyg-
den var förbättringen av såväl jordbruksredskap 
som jordbruksteknik. Stålplogen, som infördes 

under 1800-talets början, gjorde att de tidigare 
obrukbara lerjordarna kunde tas i anspråk som 
odlingsmark. Under senare delen av 1800-talet 
blev dikningstekniken mer utbredd, och detta, 
tillsammans med introduktionen av växelbruk 
och konstgödsling skapade förutsättningen för 
ett rationellt jordbruk, där åkern intog den domi-
nerande ställningen. De forna slåtterängarna 
dikades och lades under plogen, och därmed 
fanns förutsättningarna för att uppodla större 
sammanhängande ytor. Successivt förändrades 
landskapet mot det landskap vi har idag. 

För de obesuttna, som inte ägde mark 
under 1800-talet, var möjligheterna till 
arbete på gårdarna en livsnödvändighet. 
Befolkningsökningen under mitten och senare 
delen av detta sekel gav upphov till ett stort 
överskott på arbetskraft. Omfattande ägodel-
ningar och hemmansklyvningar förekom under 
1800-talet och början av 1900-talet. Jorden var 
uppdelad i relativt små brukningsdelar och 
endast ett fåtal i större enheter. 

Idag dominerar jordbruket fortfarande markut-
nyttjandet i största delen av Björketorps socken, 
medan det i de andra tre socknarna fått en mer 
undanträngd ställning vid sidan om bostads- 
och småindustribyggande på den gamla åker-
marken. Sammanslagningar av gårdar till större 
enheter med ofta kreaturslös drift innebär stora 
förändringar för landskapsbild och bebyggelse. 
Avsides belägna och mindre goda jordar samt 
beteshagar och ängar växer igen. Många ekono-
mibyggnader och uthus blir överflödiga, och ett 
kulturhistoriskt mycket väsentligt inslag i miljön 
försvinner därmed. 

Många fina och ofta välbyggda stengärdsgårdar 
vid ägo- och brukningsgränserna utgör idag 
värdefulla inslag i odlingslandskapet. Typiskt än 
idag i de mera höglänta områdena med morän-
jord är de många odlingsrösena på inägorna. I 
vissa områden har det funnits rikligt med sten i 
åkermarken som vid uppodling under 1800-talet 
blivit till magnifika gärdsgårdar såsom de vi ser 
vid Viken väster om Hällingsjö.
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Skogsbruk 
Vid sidan av jordbruk och boskapsskötsel 
torde skogen ha spelat en stor roll under hela 
perioden. Virke var en viktig exportvara, och 
Västsverige var rikt på skog, särskilt den värde-
fulla eken och boken. Under hela tiden omgär-
dade Kronan - och för Härrydas och Landvetters 
del staden Göteborg avverkningen med stränga 
restriktioner. Bönderna fick hugga till husbehov 
men ej för avsalu eller betala sin skatt med arbe-
tet att hugga och bereda virket. 

Att skogen under 1700-talet fick en allt större 
betydelse som inkomstkälla framgår av det 
ökade antalet sågar under samma tid. Som 
exempel fanns i de bägge socknarna Härryda 
och Landvetter år 1727 sju sågar, medan antalet 
mot slutet av seklet stigit till 33 stycken, de flesta 
dock enkla husbehovssågar. Mölndalsån använ-
des som flottningsled sedan fallet i Mölnlycke 
röjts, troligen på 1630-talet. 

Under l810-talet skiftas de samfällda skogs-
markerna i Råda och Björketorps socknar. 
Efter att skogsmarken friköpts från Kronan 
delades den upp mellan hemmanen i Härryda 
och Landvetters socknar under 1840-talet. 

Skogsskiftena var inte så sällan belägna långt 
från gården, och särskilt på höjdområdena i 
Björketorps socken är mönstret tydligt att de är 
uppdelade i långsmala skiften. Torpetablering på 
skogsskiftena var ett sätt för de egendomslösa att 
klara sin försörjning. 

Skogstillgången var under 1800-talets andra 
hälft god i Härryda och Björketorps socknar, 
medan all äldre skog i Landvetters socken hug-
gits ut och skogarna i Råda socken, med undan-
tag av frälseskogarna, i det närmaste varit sköv-
lade allt sedan 1700-talet.

De mer skogrika gårdarna avverkade timmer 
och sågade eventuellt upp det till brädor. 
Flottningsleder fanns från Nedsjöarna vid 
Mölndalsån ned till Mölndal, genom Ingsjön 
via Lindomeån samt slutligen via Storån till 
Lyngnern. När Boråsbanan stod klar 1894, kom 
denna att överta en stor del av virkestranspor-
terna. Viktiga lastplatser blev då bl. a. Rävlanda, 
Hindås och Härryda. I Hindås finns fortfarande 
rester av en lastkaj, varifrån det flottade timret 
överfördes till järnvägen. Denna plats hade tidi-
gare på kartan beteckningen Hindås Hamnspår. 

I Sanserhult är sågen fortfarande i bruk. 
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På många ställen i kommunen har det även 
bedrivits träslöjd med tillverkning av bl.a. 
åror, lådor och kvastar. Göteborg, Borås 
och Knallebygden torde ha utgjort säkra 
avsättningsmarknader. 

Hantverk
Hantverk, främst trähantverk, blev en viktig 
inkomstkälla som komplettering till jordbruket. 
Särskilt stor omfattning fick hanteringen under 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, då 
efterfrågan ökade och transporterna underlät-
tades genom järnvägens tillkomst och vägnätets 
förbättring. 

Även produkter som gruvstöttor, järnvägssyllar 
och s.k. pråmknän var viktiga. Det var vanligt, 
att de enskilda byarna mer eller mindre specia-
liserade sig på enstaka varuslag. Tillverkning av 
stegar, flaggstänger och åror var vanlig, liksom 
framställning av mindre föremål som kvastar 
och slevar. 
 
Det finns även andra, mer specialiserade och 
krävande hantverk. Sydvästra delen av kom-
munen ligger nära Lindome, där möbelsnick-
eriet har anor sedan slutet av 1600-talet. Under 
1800-talet och främst kring sekelskiftet hade 
byar såsom Sundet och Vrestaby en stor tillverk-
ning av möbler, som till största delen såldes på 
Järntorget i Göteborg. Mölnlycke AB startade i 
slutet av 1800-talet egen tillverkning av möbler. 
Här gjordes bl.a bänkarna till riksdagens båda 
kamrar. Dessa finns nu i riksdagshusets stora 
partilokal. Tillverkningen upphörde vid kon-
kursen 1906. Flera anställda började då i egna, 
mindre verkstäder, bl. a. i Djupedalsäng och 
Hulebäck, att tillverka kvalitetsmöbler. Även i 
Björketorps socken snickrades en hel del möbler 
från 1800-talets slut, särskilt sedan järnvägen 
underlättat transporterna. 

Tunnbinderi förekom i vissa byar, särskilt under 
1800-talets andra hälft. Fram till andra världskri-
get sysselsattes så gott som hela Benarebybygden 
i detta hantverk, medan hantverket t.ex i 
Snåkered och Skalmered utövades under årti-
ondena kring 1900. Under 1900-talet började 
många helt eller delvis att tillverka fisklådor 
eller lock, en verksamhet som fortfarande pågår, 

fast i mindre skala, liksom trälådestillverkning i 
Bertshult nordost om Eskilsby. 

I Råda socken finns en mycket lättkluven gnejs-
sort. I byar som Hårskeröd, Lahall, Hyltan och 
Djupedalsäng hade man en stor tillverkning av 
”Rådahallar”, stora flata stenar, som används i 
trottoarer och som rännstenar samt till trädgår-
dar i bl.a. Göteborg. Närheten till Göteborg med-
förde också att ett stort antal trädgårdsmästerier 
etablerades vid l800-talets slut.

Björketorps socken var en del av Sjuhärads-
bygden och den textilindustri, som växte upp 
där under 1800-talet, fick ett visst genomslag. 
I Björketorp förekom mest förläggarsystemet 
med både hemvävning och stickning. Senare, 
på 1900-talet, etablerades en liten textilindustri, 
Kamgarnsfabriken i Rävlanda. 

På Nedsjöarna bedrevs omfattande ishantering. 
Här sågades stora mängder is, som togs upp och 
lades i islador för förvaring till sommaren, då 
den användes i bl a kylskåp. 

Redan 1796 kom det första blygsamma indu-
striella initiativet. Katrinefors kopparhammare 
anlades invid Stora Bugärde tullsåg och kvarn 
i Björketorps socken. Inte så långt därifrån, i 
Hällingsjö, drevs ett garveri under 1800-talets 
andra hälft. Båda dessa tidigindustriella verk-
samheter är avläsbara i landskapet genom sina 
mäktiga stenfundament.
Vid Härsjödamm i Härryda socken drevs tull-
kvarn, såg och benstamp. Ett flertal tullkvar-
nar och sågar var igång i de fyra socknarna, 
vid Mölnlycke, Björketorps Backa, Älmhult, 
Limmerhult, Hällingsjö, Apelnäs m fl. 

Kring sekelskiftet och under 1900-talets början 
kom även flera andra småindustrier igång, t ex 
en orgelfabrik i Landvetters Backa, en toffelfa-
brik samt flera tvätterier m m. 

Den största framgången hade emellertid tex-
tilindustrin vid Mölnlyckefallen. Den grunda-
des 1849 och bestod då av ett bomullsspinneri 
med färgeri och blekeri. Dess arbetarstab växte 
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snabbt och gav upphov till ett blomstrande sam-
hälle. Redan 1879 hade antalet anställda stigit till 
400 vid Mölnlyckefabriken. 

Redan på ett tidigt stadium uppfördes arbetar-
bostäder för arbetskraften i närheten av fabriken. 
Ur flera aspekter var den bebyggelse, som växte 
fram i anslutning till textilindustrin i Mölnlycke 
avvikande från den, som tillkom i andra delar av 
kommunen. Bostäderna är nu rivna, men 1900-
talets egnahemsområden och stiftelsebyggda 
hyreshus återstår. Mölnlycke var under slutet av 
1800-talet i mångt och mycket en bruksort, där 
bostadsförsörjningen ombesörjdes av industrin. 
Här fanns flera stora hyreskaserner med namn 
som Bracka, Mästarbyggningen, Stockholm, 
Malmö, Sverige, Norge, Skolan, Torpet, Saxen, 
London och Paris för fabrikens arbetare. Ägaren 
själv lät för egen räkning uppföra det magnifika 
Wendelsberg under början av 1880-talet. Långt 
senare växte egnahemsmiljöer fram i Mölnlycke 
med omnejd. I öster lät företaget i början av 
1930-talet bygga ett villaområde med typhus, 
Alehagen. Därtill uppfördes ett hyreshusområde, 
Soläng, från mitten av 1940-talet. I en industri-

miljö som Mölnlycke kom av naturliga skäl 
arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och frikyr-
korörelsen att växa sig starka, något som kom att 
manifesteras i uppförandet av ett Folkets Hus år 
1906. 

Mölnlycke har genomgått flera faser, från jord-
bruksbygd och sockencentrum till bruksort och 
vidare till välfärdssamhällets kommuncentrum 
från 1900-talets mitt till att bli ett modernt och 
handels- och kommuncentrum från sekelskiftet 
2000.

Bebyggelseutveckling och 
byggnadstyper
Bebyggelsen är ett av de viktigaste spåren till 
vår historia. Byggnadernas placering i land-
skapet kan alltid berätta något om hushållens 
ekonomi, och deras utformning kan förmedla 
insikt i äldre tiders boendeformer, estetiska 
ideal och ekonomiska förutsättningar. Genom 

En mangårdsbyggnad i Värred.
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att bevara den äldre bebyggelsen och dess tids-
typiska karaktär bevarar vi ett avläsbart land-
skap, där varje hus kan ses som en pusselbit i 
samhällsutvecklingen. 

I sen tid har byggnader övergått till att bli en 
”slit- och slängvara”. Förr byggdes husen till om 
de blev för små, virke med rötangrepp byttes 
ut, och timmerstommar återanvändes till nya 
hus. Grunden till detta synsätt var att virke var 
dyrt medan arbetskraften var billig. Resultatet 
blev att bebyggelsen förändrades inom mycket 
begränsade ramar. Tiden efter 1900-talets mitt 
företräder i mångt och mycket en annorlunda 
syn på bebyggelsen. Den gamla bebyggelsen 
uppfattas inte självklart som en resurs utan ofta 
som något som står i vägen för ett mer rationellt 
utnyttjande av marken. 

Genom äldre lantmäterikartor kan vi idag få 
kunskap om hur bebyggelsen i äldre tid placera-
des, hur gårdarna var formade, samt hur marken 
brukades. De äldsta kartorna, de geometriska 
kartorna, är från 1600-talets senare del. Det är 
först under 1700-talets mitt som vi har kartma-
terial, som täcker in flertalet av de befintliga 
gårdarna eller byarna. Mindre klungbyar tycks 
ha varit det normala, vanligen var de belägna i 
övergången mellan berg och dal. Av naturliga 
skäl har även ensamgårdar och glesare bybild-
ningar förekommit. Enstaka radbyar finns också. 
Själva gården bestod vanligen av många små 
hus i en oregelbunden grupp, men det finns 
även exempel på kringbyggda gårdar. 

Vi vet idag inte hur den normala bostaden såg ut 
före slutet av 1700-talet. Sannolikt var ryggåsstu-
gan den dominerande hustypen. Ryggåsstugan 
var timrad och bestod av ett rum med spiskom-
plex samt farstu. Rummet saknade innertak, och 
takåsarna var helt exponerade från insidan. 

Högloftsstugan var fram till 1800-talet en vanlig 
stugtyp i Sydvästsverige. Den bestod av en 
ryggåsstuga, till vilken fogats en eller två upp-
skjutande loftbyggnader utmed gavlarna. Medan 
stugan alltid var uppförd i timmer, kunde 
loftbyggnaderna vara uppförda i skiftesverk. 
Idag finns ingen av dessa stugtyper bevarade i 
kommunen. 

Enkelstugan har även den en lång tradition som 
hustyp. Den består i sin enklaste utformning 
av rum och kök. Ingången ledde till köket, som 
fick karaktär av förrum. Ugnskomplexet sköt 
i de äldre enkelstugorna ofta ut från väggen. 
Hustypen förstorades med tiden, och en gemen-
sam rökgång och murstock förband ugnen i 
köket med en kakelugn i rummet. Med tiden fick 
hustypen en högre takresning och en vindsvå-
ning, som kunde inredas. Denna stugtyp upp-
fördes relativt ofta i torpmiljöer under 1800-talet. 
Framkammarstugan var en hustyp, som hade 
stort genomslag som byggnadstyp i de fyra 
socknarna. I de tre östligaste är hustypen 
alltjämt så vanlig, att den kan betraktas som 
karaktäristisk. Framkammarstugan utgörs av 
en byggnad av enkelstugetyp, som tillbyggts 
med ytterligare en stocklängd vid gaveln invid 
stugdelen. På så sätt har ytterligare ett rum, en 
framkammare, erhållits. Framkammaren kunde 
bestå av ett större rum eller vara uppdelad i två 
kamrar. 

Bebyggelsen i den gamla oskiftade byn var 
mycket tät. Boningshus och ladugårdar låg 
nära varandra och till synes utan ordning. 
Huvuddelen av bebyggelsen utgjordes av skilda 
byggnader för olika funktioner. Byn kunde 
därför te sig ganska stor. Laga skiftet, vars syfte 
i första hand var att samla de spridda ägorna 
till större och därmed mer lättbrukade enheter, 
innebar även en mycket påtaglig förändring av 
bymiljöerna.

Gården skulle enligt intentionerna bakom skif-
tet ligga på den jord, som den fick sig tilldelad 
genom skiftet. Effekten blev att flera av byns 
gårdar tvingades flytta ut från byn. De utflyttade 
gårdarna förlades mestadels parallellt utefter 
skyddande bergssidor med utsikt över de egna 
ägorna. Ungefär samtidigt började man att i stäl-
let för de raka ladugårdslängorna bygga dessa 
i L-form eller U-form, och de fick den karaktä-
ristiska ”skånken”, den öppna logporten, en bit 
av långväggen, indragen under takfallet till en 
öppen gång. 

Manhuset gavs ofta en helt ny utformning i och 
med skiftena och de nya moden inom lantman-
nabebyggelsen, som började få genomslag under 
senare delen av 1800-talet. Bostadshus på enkel 
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bredd, såsom framkammarstugan och enkelstu-
gan, fick då konkurrens av nya hustyper med 
hjärtvägg, det västsvenska dubbelhuset och hus 
med sexdelad plan. 
Av dessa är hus med sexdelad plan den äldsta 
hustypen med ett ursprung i de typritningar för 
prästgårdar och militärboställen som började 
komma under 1700-talet. Dessa var i sin tur 
traderade från herrgårdarnas planlösning och 
ytterst från ideal från den ståndsmässiga arkitek-
turen i Italien och Frankrike. Ursprunget, her-
remansbostaden, hade ett stort huvudrum, en 
sal innanför hallen i byggnadens mitt, med en 
planlösning, som präglades av symmetri. I den 
förenklade form som planen fick under 1800-
talet; fick huset ofta en genomgående hjärtvägg 
med en minskning av salen som följd. 

Vanligare än hus med sexdelad plan blev det 
västsvenska dubbelhuset. Byggnadstypen 
finns belagd sedan 1830-talet och har sedan dess 

varit en vanlig hustyp i Bohuslän, Dalsland och 
västra Västergötland och har uppförts långt 
in på 1900-talet. Byggnaden består av tre rum 
och kök placerade i korsform runt en murstock. 
Murstocken kunde därigenom betjäna flera 
rum. Ursprunget till hustypen anses ha varit 
enkelstugan, till vilken fogats förrådsrum på 
byggnadens baksida som en förlängning av 
taket. Med tiden skall sedan förråden ha inkor-
porerats i byggnaden som riktiga kammare och 
takåsen ha förflyttats till byggnadens mitt. 

Mot seklets slut var det vanligt att förse jord-
bruksbygdens bostadshus med snickerier kring 
verandor och fönster. Ofta fick husen en mycket 
medveten stildräkt, som inspirerats av samti-
dens mönsterblad för såväl enskilda snickerier 
som hela byggnader. Av den bebyggelse, som 
med tiden växte upp kring kyrkorterna och de 
tidiga ortsbildningar som började framträda 
mot 1800-talets slut, var företrädesvis dubbel-

Kring järnvägsstationerna växte samhällen upp med olika verksamheter, som var beroende av 
järnvägen. På bilden syns den före detta handelsboden i Härrydas stationssamhälle. Stationsbygg-
naden är numera riven. 
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huset och enkelstugan de mest representerade 
hustyperna. 

Järnvägen mellan Göteborg och Borås stod 
färdig 1894. Utmed banan uppfördes stationshus 
i Mölnlycke, Landvetter, Härryda, Hindås och 
Rävlanda. Mindre anhalter anlades kring sekel-
skiftet i Pixbo, Långenäs och Snåkered. Banans 
tillkomst kom att öka de större orternas bety-
delse, och med tiden växte dessa ut till samhäl-
len dit många av de tidiga industrierna förlades. 
Från och med 1920-talet gav koncentrationen av 
bostäder till dessa orter underlag för viss mindre 
affärsverksamhet och en del servicenäringar. 

Ett särpräglat inslag i byggnadsbeståndet vid 
sekelskiftet var den bebyggelse, som omkring 
denna tid tillkom i Hindås, Pixbo och Långenäs. 
Denna var sprungen ur en annan samhällsklass 
än den bondebefolkning, som bodde i de omgi-
vande gårdarna. Det var i stället borgerskapets 
estetik, som kom till uttryck i dessa villor, såväl 
vad gäller val av placering som i de enskilda 
husens utformning. Anläggandet av Boråsbanan 
gjorde det möjligt att snabbt förflytta sig mellan 

staden och landet. De välbärgade göteborgarna 
fick härigenom möjlighet till ett dubblerat 
boende. Utvecklingen motiverades sannolikt 
dels av ett naturskönt läge och dels av att det 
här bedrevs en organiserad försäljning av egna-
hemslotter i enlighet med tidens idéströmningar 
om att bo på landet och om villastadens fördelar. 

De tre villsamhällena,  Pixbo, Långenäs och 
Hindås, är samtliga vackert belägna invid sjöar, 
platser som genom sin skönhet ansågs lämpliga 
att förlägga ett sommarresidens på. Villorna här 
gavs en mycket varierad stildräkt, med knytning 
till de olika samexisterade konkurrerande arki-
tekturstilar, som med snabb följd avlöste varan-
dra under decennierna kring sekelskiftet. Här 
uppfördes såväl villor med drag av jugend och 
nationalromantik som villor med klassicistiska 
detaljer. 
Villorna i dessa miljöer gjordes mestadels 
mycket stora. Variationen mellan olika hus 
är stor med såväl hus med strikt symmetrisk 
uppbyggnad som hus med en friare organisk 
uppbyggnad. 

Ett hus i nationalromantisk stil på Bocköhalvön i Hindås. 
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Villastadstanken fick något senare även ett visst 
genomslag i Pixbo som dock bebyggdes med 
något enklare villor. 

De sommarvillor, som uppfördes i Hindås, 
Långenäs och Pixbo, var de första utpräglade fri-
tidshusen inom den nuvarande kommunen, men 
under de följande decennierna skulle de följas av 
omfattande fritidsbebyggelse, om än av betydligt 
enklare slag. 
 
Bebyggelsen i Hindås avvek som nämnts från 
den gängse bebyggelsen inom kommunen. 
Det finns dock anledning att anta att den gav 
impulser och idéer till lokalbefolkningen. 
Flera bostadshus från omkring 1910-talet kring 
Rävlanda visar, att bygdens snickare vid denna 
tid tagit till sig den estetik som göteborgarna fört 
med sig till socknen. 

Utsikt över Storåns dalgång från Värred. 

Härryda kommun är idag kontrasternas land-
skap. Här samsas dåtid med nutid och framtid; 
från gårdar med äldre bebyggelse och rika spår 
av äldre tiders brukande till högteknologiska 
företagsbyar och en internationell flygplats. 
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1. Pixbo herrgård
Herrgårdsanläggning med 1800-talsprägel 
och omgivande grönområden med höga 
naturvärden.

Beskrivning
Namnet Pixbo går att belägga redan från år 1540 
(Pigsbo), men fanns troligen redan under sen-
medeltiden. Namnet är en sammansättning av 
mansnamnet Pik och pluralformen av ett gam-
malt ord för bod, alltså en bod till förvaring eller 
tillfälligt uppehåll. Ortnamnets ursprungliga 
betydelse var alltså ”mannen Piks förvaringsbo-
dar”, enligt ortnamnsforskningen.

Av det befintliga bostadshuset är nedervåningen 
från 1700-talet, medan övervåningen tillkom 
sedan grosshandlare Josef Heyman övertagit 
gården under 1860-talet. Under Heymans tid 
bedrevs på Pixbos mark en omfattande fruktod-
ling och trädgårdsrörelse. Då anlades också det 
system av dammar, som avvattnades från damm 
till damm, och som alltjämt finns kvar. Mellan 
de tre dammarna i den norra delen av miljön 
finns stensatta dämmen och stenskodda kanaler.

Sammanlagt fem dammar finns kvar, även om 
en av dem, den s.k. Björndammen, idag ligger 
inne i ett villaområde. Ovanför herrgården leder 
en väg med stensatta kanter förbi den västligast 
belägna dammen och vidare mot Gunnebo slott.

Ingående kulturvärden
Dammanläggningar.
Herrgård.
Stensatt väg.
Allé utmed vägen sydväst om herrgården. 

Pixbo herrgård. 
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Fördämning vid dammarna nordöst om herr-
gårdsbyggnaden. 

Karta över Pixbo från 1866. Ur Lantmäterimyndigheternas arkiv. 

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Herrgårdsbyggnaden är delvis ombyggd, men 
mycket av exteriörens utformning från den 
senare hälften av 1800-talet återstår alltjämt. 
Dammarna och den stenkantade vägen har flera 
välbevarade konstruktionsdetaljer och är intres-
santa inslag i miljön.
Miljön kring herrgården är uttagen som särskilt 
betydelsefull natur- och kulturmiljö genom att 
den gränsar direkt till Gunneboparken, vilken 
är av regionalt intresse för friluftsliv. 

Rekommendationer
Miljöns natur- och kulturvärden är nära sam-
manlänkade, vilket innebär att naturvårdande 
åtgärder är positiva för kulturvärdena. Det är 
viktigt att dammarna bibehålls och skyddas 
från att växa igen. 

Underlag
Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun 
1993. 
Naturvårdsplan. Samrådshandling. Härryda 
kommun 2010. 
Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län III. Askims 
härad och Mölndals stad. 1932.
Grön plan 2012. Härryda kommun.  
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2. Råda säteri
Säterimiljö med minnen från Ostindiska 
kompaniets dagar.

Beskrivning 
Råda säteri är beläget vid Rådasjön. Inägorna, 
väl samlade kring säteriet, omges av ekskog. 
Den bergiga udden längst i väster är lövskogs-
klädd med en konstgjord ruin från 1830-talet. 
Namnet Råda är belagt i skriftliga källor från 
1300-talet. Under krigen mot danskarna under 
1640-talet förstördes säteriet och blev inte åter-
uppbyggt förrän under slutet av seklet. Omkring 
1772 gavs herrgårdsanläggningen sin nuvarande 
utformning. De nya byggnaderna uppfördes 
av Martin Törngren, direktör vid Ostindiska 
kompaniet. För ritningarna stod dennes svåger, 
William Chambers, sedermera hovarkitekt i 
England och känd som arkitekt för trädgårds-
anläggningarna Kew Gardens utanför London. 
Kartor från 1776 och 1786 visar i huvudsak 
dagens säteri. En monumentalt anlagd trädgård 
med terrasser och gångar omger corps-de-logiet 
(huvudbyggnaden) och de bägge flyglarna. 

Corps-de-logiet är uppfört i två våningar, medan 
de bägge flygelbyggnaderna är i en våning. 
Västra flygeln återuppfördes efter brand 1887. 
Alla tre byggnaderna har gråmålade träpaneler 
under valmat tak. Takfot och entréer har spar-

sam och strikt nyklassisk dekor. Hopbyggd med 
den östra flygelbyggnaden ligger den ålderdom-
liga ”bagarstugan”. 
Fägården är klart avskild från manhusen och 
har två kvadratiska magasinsbyggnader place-
rade framför en U-formad ladugård. Möjligen 
kan magasinen vara en rest av anläggningen 
före Törngrens tid. Fähusdelen av tegel byggdes 
1901, men de båda vinklarna av trä är ett par 
årtionden äldre. En muromgärdad väg leder ner 
mot ruinen av vad som en gång var en smedja, 
belägen invid sjön. Under 1800-talets senare del 
drevs på säteriet ett omfattande trädgårdsmäs-
teri, och i områdets östra del finns växthus och 
grunder samt trädgårdsmästarbostad. Strax efter 
sekelskiftet byggdes nya arbetarbostäder öster 
om corps-de-logiet. 

I väster ansluter området till kulturmiljön kring 
Gunnebo slott, vilket är redovisat i kulturmiljö-
programmet för Mölndals kommun. Gunnebo är 
kulturreservat.

Ingående kulturvärden

Byggnadsminnesmärkt säterimiljö.
Parkområde.
Allé.
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Kulturhistoriska 
kvaliteter och 
värden
De äldre bostadshu-
sen och parkmiljön 
är del i en samlad 
högreståndsmiljö som 
minner om det väl-
stånd som skapades 
genom handeln med 
Kina och Sydostasien. 
Säteriet är ett mycket 
fint och välbevarat 
exempel på bygg-
nadskonst och mil-
jögestaltning för de 
högre samhällsskik-
ten under 1700-talets 
senare del. Landskapsbilden kring byggnaderna, 
träden i allén samt trädgården, stenmurarna 
och de vida utblickarna är betydelsefulla delar i 
denna helhet. 

Rekommendationer
Säteriets huvudbyggnad, de två flyglarna samt 
de två magasinen skyddas som byggnads-
minne genom Kulturminneslagen kapitel 3. 
Skyddsföreskrifter finns utarbetade för bygg-
nadsminnet vilka skall följas. Vid eventuell 
förändring skall godkännande till ändringen 
inhämtas från länsstyrelsens kulturmiljöen-
het. Byggnader inom kulturmiljön som inte 
är byggnadsminnen skall vårdas så att deras 
kvaliteter bevaras. Vid eventuell förändring av 
byggnadsminnet skall tillstånd inhämtas från 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

Säterimiljön ingår i sin helhet i Rådasjöns 
naturreservat, ett kommunalt naturreservat 
som berör hela Rådasjön och dess närliggande 
omgivningar. Reservatsbildningen syftar bland 
annat till att säkerställa landskapets natur- och 
kulturvärden. 

Underlag
Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun 
1993. 
Naturvårdsplan. Samrådshandling. Härryda 
kommun 2010. 
Carlsson H, m. fl. 1980. Råda säteri under fyra 
epoker. Uppsats Bebyggelseantikvarisk avdel-

Ovan: Vagnslider och magasin. 
Nedan: Allén.

ning, Göteborgs universitet.
Mascher, C. 2001. Råda säteri i Härryda kommun - 
en landskapshistorisk utredning. Kula HB. 
Vårdprogram Råda säteri. Archidea/Härryda 
kommun 2009-2010.
Rådasjöns naturreservat, beslut samt Skötselplan, 
Härryda och Mölndals kommun 2004.
Rådasjöns naturreservat, informationsbroschyr 
från Härryda kommun. 2008. 
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3. Villor utmed  
Banvägen i Pixbo
Sommarvillor från sekelskiftet 1900 i 
naturskönt läge vid Rådasjöns södra 
strand.

Beskrivning 
På den södra stranden av Rådasjön mitt emot 
Råda säteri ligger ett äldre villaområde mellan 
järnvägen och den branta sluttningen ner mot 
sjön. Området var fram till 1800-talets slut obe-
byggd utmark till Pixbo herrgård. Då järnvägen 
Göteborg-Borås började byggas 1892 anlades en 
anhalt vid Pixbo. De goda kommunikationerna 
och en attraktiv natur med sjö och skogklätt berg 
gjorde att välbärgade göteborgare började bygga 
stora sommarvillor på väl tilltagna tomter. 
De fem stora villorna med lillstugor som finns 
här är byggda mellan 1892 och 1925. Merparten 
av de äldre villorna är mycket välbevarade och 
ger sammantaget en god överblick över de villa-
stilar, som florerade under åren kring sekelskif-
tet 1900. 

Bostadshuset på Pixbo 1:542 uppfördes kring 
1910 i fornnordisk stil, en stil som även går igen 
på de övriga husen på tomten. På Pixbo 1:7 har 
både lillstugan och bostadshuset, båda upp-
förda 1909, drag av rustik nationalromantik och 
jugendstil. Bostadshusets vinkeltillbyggnad med 
sitt utsvängda brutna tak tillkom under senare 
delen av 1910-talet. Nationalromantikens lekfula 
panelarkitektur är utmärkande för bostadhuset 
på Pixbo 1:5. 

Under 1980-talet har en relativt omfattande 
radhusbebyggelse tillkommit utmed Banvägen i 
områdets västra samt östra del, vilket inneburit 
en relativt påtaglig förtätning av den tidigare 
glest bebyggda miljön.

Ingående kulturvärden
Större påkostade trävillor från 1900-talets första 
decennier.
Naturskönt läge vid Rådasjön.

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Villorna i Pixbo är liksom de i Hindås exempel 
på den mer påkostade villabebyggelse, som väl-
bärgade göteborgare kring sekelskiftet lät upp-
föra i natursköna lägen. De äldre villorna mot 
sjön är av stort kulturhistoriskt värde genom sin 
variationsrika villaarkitektur. Sommarvillorna 
ligger vackert invid Rådasjön och bildar fond till 
Råda säteri. Detta gör dem alltjämt till värdefulla 
inslag i landskapsbilden utmed sjön.

Rekommendationer
De äldre sommarvillorna bör bevaras och 
deras individuella särprägel bör bibehållas. 
Byggnaderna bör ej byggas om eller förvan-
skas så att deras karaktär går förlorad. Villorna 
är redovisade med beteckningen q i gällande 
detaljplan, d.v.s. med krav på hänsyn till de 
kulturhistoriska värdena vid ombyggnad och 
förändring. 

Trädgallring närmast Rådasjön bör utföras med 
beaktande av de miljömässiga effekter detta får 
för såväl villorna, som för Råda säteri på andra 
sidan sjön. Strandområdet ingår i Rådasjöns 
naturreservat. 

Bostadshus Pixbo 1:542.
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Bostadshus på Pixbo 1:7.

Underlag
Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun 
1993. 
Naturvårdsplan. Samrådshandling. Härryda 
kommun 2010.
Rådasjöns naturreservat, beslut samt Skötselplan, 
Härryda och Mölndals kommun 2004.
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4. Råda kyrkomiljö
Kyrkan, skolhusen och prästgården stod 
för flera viktiga samhällsfunktioner i Råda 
socken. 

Beskrivning
Råda kyrka är belägen i västra delen av dagens 
Mölnlycke tätort. Strax ovan kyrkan ligger skol-
byggnaden och som hörntomt i villakvarteret, 
mittemot kyrkan, ligger prästgården. Kyrkvägen 
går från Wendelsberg, förbi kyrkan och till Råda 
Stock. Mellan de två äldre delarna av kyrkogår-
den fanns tidigare en körväg från Råda säteri till 
kyrkan. Den är nu gångväg. 

Råda kyrka är uppförd 1712 och ersatte då en 
föregångare som var belägen strax intill. Belägg 
finns för en kyrka på 1550-talet men möjligen 
har här funnits en kyrka ännu tidigare. Kyrkan 
är uppförd i liggande timmer samt klädd med 
lockpanel och taket är klätt med stickspån. Den 
tillbyggdes med ett vapenhus 1750 och år 1796 
uppfördes tornet. Kyrkans innertak målades 
1734 av den kände kyrkomålaren Christian 
von Schönfeldt. Kyrkan har förändrats i några 
omgångar men 1700-talsprägeln är trots detta 

mycket väl bevarad. Bland de mest påtagliga för-
ändringarna är den ombyggnad som genomför-
des under ledning av Sigurd Curman år 1918 då 
byggnaden breddades på båda sidor om tornet. 
Denna tillbyggnad, med sina småspröjsade 
fönster, ger kyrkan en närmast nationalroman-
tisk prägel. Samtidigt med denna förändring 
sökte man återställa byggnadens ursprungliga 
1700-talskaraktär. Kyrkogården omgärdas av en 
fint lagd stenmur med en vitputsad stiglucka åt 
öster.

Kyrkan var fram till 1932 huvudman för folk-
skolan i Sverige. Enligt Folkskolestadgan av 
år 1842 skulle det finnas minst en fast skola i 
varje socken. Den första egna skolbyggnaden 
i Råda, ”Kyrkskolan”, stod färdig först 1871 
och byggdes i slänten norr om kyrkan. Läget 
för skolan var inte okontroversiellt. Ägaren till 
Mölnlycke fabriker, Bruno Wendel, ville att 
skolan skulle ligga i närheten av det nyetable-
rade textilsamhället Mölnlycke, bland annat 
för att fabriksarbetarnas barn skulle ha nära 
till både skola och arbete i fabriken. Så var det 
redan eftersom kyrkan sedan 1858 hyrde skollo-
kaler i ett av fabrikens äldre bostadshus (Gamla 
Bracka). Under andra halvan av 1800-talet växte 
Mölnlycke samhälle snabbt och Kyrkskolan 

Råda kyrka i vinterskrud. 
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täckte inte behovet. Kyrkan hyrde 1875 ytterli-
gare lokaler i ett av fabrikens nybyggda bostads-
hus, som fick namnet Fabriksskolan. 

Kyrkskolan är ett välbevarat exempel på en 
mer påkostad skolbyggnad i trä från 1800-talets 
senare del. Strax nedanför skolan byggdes i 
början av 1920-talet en lärarbostad med två 
lägenheter. 

Skolbyggnaden användes som skola till l990-
talet då den övertogs av Råda församling och 
utnyttjas nu i oförändrat skick för kyrkans ung-
domsverksamhet samt för konferenser och sam-
manträden. Den har ,kvar namnet Kyrkskolan. 

Prästgården uppfördes 1931 som komminis-
terbostad och är en byggnad i en och en halv 
våning. Den har en för tiden karaktäristisk klas-
sicistisk utformning med sitt framträdande val-
made tak. 

Ingående kulturvärden
Träkyrka från 1700-talet, takmålningar.
Två äldre skolbyggnader.
Komministerbostad med tidstypisk arkitektur.

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Sammantaget speglar de tre vid varandra 
belägna byggnaderna en välbevarad kyrkomiljö 
från den tid då kyrka och skola var nära inte-
grerade. Råda kyrka är en träkyrka som speglar 
både sin tillkomsttid från 1700-talet men speg-
lar genom sin ombyggnad även 1910-talets 
restaureringsideal.
Välbevarade skolbyggnader från 1800-talets 
mitt.

Rekommendationer 
Kyrkan och kyrkogården har ett skydd genom 
Lagen om kulturminnen. Skolbyggnaderna med 
deras välbevarade träarkitektur från 1800-talets 
mitt bör bevaras oförändrad. 
Prästgårdens tidspräglade karaktär bör bevaras.
Sammanhangen mellan de nämnda byggna-
derna bör bevaras.

Underlag
Kulturhistorisk utredning nr 9. Härryda kommun. 
Bohusläns museum 1980. 
Jonsson, O. Råda skolor. Mölnlycke-Råda -Pixbo. 
Mölnlycke 1980
Naturvårdsplan. Samrådshandling. Härryda 
kommun 2010. 
Pehrsson, H. 1945. Rådaboken. Göteborg.  

Kyrkskolan. 
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5. Wendelsberg och 
Mölnlycke fabriker
Storslagen trävilla från 1870-talet. 
Skogspark med dammanläggningar. 
Mölnlycke fabriker, grundade 1849.

Beskrivning 

Mölnlyckes framväxt som industriort inleddes år 
1849, då fabrikören G F Hennig anlade 
Mölnlycke Väfveri, ett bomullsspinneri 
med färgeri och blekeri invid fallen mellan 
Landvettersjön och Massetjärn (nr 1 på 
kartan nedan). Efter Hennigs död 1852 var det 
dennes måg, Bruno Wendel, som tillsammans 
med kompanjoner fortsatte utvecklingen av 
textilindustrin. 

Industrin expanderade snabbt och byggnader 
för såväl industriverksamheten som byggnader 
för boende för arbetarna tillkom invid fabriken 
öster om Massetjärn från 1850-talet och fram 
till 1890-talet. Delar av den gamla fabriksmiljön 
med dess kanal , från vilken vattenkraften togs 
för drivning av fabrikens maskiner, finns allt-
jämt kvar men industrimiljön som helhet speglar 
utvecklingen fram till det sena 1900-talet. 

Företagets första disponentbostad byggdes i 
direkt anslutning till fabriksområdet samma 
år som Wendel tillträdde år 1852 (3). Den till-
byggdes med en större byggnad i vinkel 1882 
när huset överlåtits till Brunos son Arthur. För 
egen del lät Bruno bygga sig en ny bostad som 
förlades naturskönt i den parkmiljö han låtit 

Wendelsberg och Mölnlycke fabriker. 1) Fabriksområdet. 2) Wendelsbergsparken. 3) Äldsta dispo-
nentbostaden. 4) Wendels träslott - andra diponentbostaden. 5) Entrén. 6) Strandvillan. 7) Uggle-
gården - tredje disponentbostaden. 8) Rektorsbostaden. 9) Elevbostäder. 10) Radhus. 
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skapa med dammar, artfrämmande träslag och 
vandrings- och ridstigar. Dammarna skulle 
fungera som vattenreservoarer till arbetar-
bostäderna, men även utgöra vackra inslag i 
parkanläggningen. 
Den nya disponentbostaden, benämnd 
Wendelsberg, stod färdig 1883 (4). För ritning-
arna svarade göteborgsarkitekten Adrian 
Crispin Pettersson. Byggnaden uppfördes i trä 
men fick en utformning, som anslöt till samti-
dens arkitektur av tegel och puts. Byggnaden 
bär drag av nyrenässans med sin symmetriskt 
utformade fasad och plan. De olika tornbyggna-
dernas variationsrika utformning och placering 
ger byggnaden en omväxlande prägel.
Nedanför byggnaden, på slänten ner mot 
Massetjärn, anlades en park med vattenkonst i 
tre avsatser. Bakom bostadshuset uppfördes runt 
en öppen gård en byggnad innehållande stall, 
vagnbodar och lador. 

Entrén till anläggningen (5) gavs även den en 
ståtlig inramning i form av en grind i smide med 
överliggare och granitstöttor krönta av örnar 
i brons och genom tillkomsten av portvakts-
stugan. Från denna löper en lindallé fram till 
huvudbyggnaden. 

Arbetarbostäderna växte upp i anslutning till 
fabriken och de utökades allteftersom verksam-
heten växte. Arbetarna flyttade hit främst från 
Sjuhäradsbygden. Arbetarbostäderna har rivits, 
men färgarmästarbostaden, sedemera kallad 
Strandvillan (6), finns ännu kvar.
Mölnlycke fabriker hade haft en relativt god 
lönsamhet fram till sekelskiftet, då den gynn-
samma trenden vände. 1906 gick företaget i 
konkurs. Verksamheten togs över av Claes 
Johansson & Co väveri AB. 
Disponentbostaden med tillhörande byggnader 
bjöds ut till försäljning i samband med kon-
kursen 1906 och inköptes av nationalgodtemp-
larorden, NGTO, som till Wendelsberg förlade 
Sveriges första folkrörelseägda folkhögskola.
 
I början av 1930-talet lät folkhögskolan genom-
föra en relativt omfattande ombyggnad av den 
forna disponentbostaden. Taket höjdes för att 
inrymma ytterligare en våning, byggnaden för-
sågs med en inredd vind och den ursprungliga, 
centralt placerade trappan, flyttades. 

En ny bostad till disponenten för Mölnlycke 
fabriker, belägen några hundra meter öster om 
Wendelsberg, uppfördes under 1930-talet (7). 
Denna, benämnd Ugglegården, gavs en tidsty-
pisk, klassicistisk utformning. 

Mölnlycke fabriker.
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Det lummiga Wendelsbergsområdet har senare 
bebyggts med enstaka bostadshus. Här finns 
trävillor från 1910-20-talet liksom villor i 
utpräglad funkisstil från 1930-40-talet. Bland 
de senare kan tjänstebostaden för rektorn vid 
Wendelsbergs folkhögskola nämnas, som upp-
fördes 1938 (8). 

Som fina utryck för den modernistiska arki-
tekturen förtjänar även att nämnas elevbostä-
derna som uppfördes på skolans område under 
början av 1960-talet (9). Utmed Parkvägen längre 
åt nordost finns likaledes goda exempel på 
uttrycksfull arkitektur som väl inpassats i land-
skapet i de radhus samt tvåfamiljshus som är 
ritade av Lennart Kvarnström (10). 

Ingående kulturvärden
Wendelsberg; större villa i trä, stall och porthus 
från 1880-talet.
Mölnlycke fabriker.
Strandvillan samt den första disponentbosta-
den; två trävillor från den tidiga brukstiden.
Parkmiljö med dammanläggningar.
Sentida modernistisk bebyggelse knuten till 
folkhögskolan samt privata villor och kedjehus i 
parkmiljön.

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Före detta disponentbostaden Wendelsberg är 
med sin mycket påkostade utformning en bygg-
nad av stort kulturhistoriskt värde, enligt PBL 
§8:13. Tillsammans med fabriksområdet och till-
hörande bebyggelse representerar Wendelsberg 
en mycket framträdande del av Mölnlyckes 
historia. Parkanläggningen bär prägel av 1800-
talets romantiska parkideal. Villabebyggelsen i 
området är goda exempel på mer uttrycksfulla 
tidstypiska villor från 1900-talets mitt. 

Rekommendationer
För Wendelsbergsparken finns en skötsel-
plan från 2006 som syftar till att framhäva det 
parklandskap som Bruno Wendel lät skapa. 
Wendelsbergs folkhögskola bör bevaras såväl 
exteriört som interiört. Vid förändring av såväl 
exteriör som interiör av folkhögskolan bör 
samråd ske med Bohusläns Museum. 
En detaljplan bör upprättas, som säkerställer 
de arkitektoniska och kulturhistoriska vär-
dena för bebyggelsen på folkhögskoleområ-

det, Strandvillan, den första disponentvillan 
samt villabebyggelsen utmed Parkvägen och 
Granviksliden.

Underlag
Erixon, U. 2009. Mölnlycke fabriker - ett stycke 
svensk industrihistoria. Råda hembygdsförening. 
Gatenhielm, E W. 1984. Råda - bygd, socken, 
kommun. Förlag Härryda kommun.
Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun 
1993. 
Naturvårdsplan. Samrådshandling. Härryda 
kommun 2010. 
Skötselplan för Wendelsberg. Landskapsgruppen/
Härryda kommun 2006. 

Byggnad med modernistisk arkitektur från 1900-
talets mitt inom Wendelsbergsparken. 

Wendelsberg, huvudbyggnaden. 
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6. Mölnlycke Folkets hus
Minne från arbetarrörelsen vid Mölnlyckes 
industrier.

Beskrivning 
På en höjd på södra sidan om Mölndalsåns dal-
gång i utkanten av Mölnlycke samhälle ligger 
Mölnlycke Folkets Hus. Genom sitt läge i dal-
gången verkar den som en direkt motpol till f.d. 
disponentbostaden Wendelsberg. 

Mölnlycke samhälle var från mitten av 1800-talet 
ett brukssamhälle, uppbyggt kring textilindu-
strin. Detta gav underlag för en tidig facklig och 
politisk verksamhet bland arbetarna och ledde 
bl.a. till tillkomsten av ett Folkets Hus redan 
1906. Initiativtagare till projektet var möbel-
snickarna i Hulebäcks fabrik och byggnaden 
uppfördes av arbetarna själva. Den ursprungliga 
Folkets Hus-byggnaden brann ner 1936, och en 
ny uppfördes i den gamlas ställe två år senare. 
Den nya byggnaden bekostades av insamlade 
medel från såväl folkrörelser, däribland nykter-
hetsföreningen, idrottsföreningen, socialdemo-
kratiska och kommunistiska föreningarna, som 
enskilda, däribland bussbolaget samt Mölnlycke 
AB. 

Den nya byggnaden 
uppfördes i en stram, 
funktionalistisk 
stil enligt ritningar 
av göteborgsarki-
tekten Rudolf Hall. 
Karaktäristiska drag 
är den lådformiga 
byggnadskrop-
pen, det platta 
taket och de asym-
metriskt placerade 
fönsteröppningarna.

Mölnlycke Folkets hus, ritad av Rudolf Hall. 

Ingående kulturvärden
Välbevarad Folkets hus-byggnad i funkistil.

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Byggnaden är med sin tradition som Folkets 
Hus en viktig symbolbyggnad i Mölnlycke med 
sin tradition som bruksort. Byggnaden är med 
sitt formspråk och sin välbevarade exteriör 
ett mycket fint och välbevarat exempel på en 
utpräglad funkisarkitektur. 

Rekommendationer
Byggnaden bör bevaras, och eventuella föränd-
ringar bör utformas med hänsyn till såväl dess 
ursprungliga funktion som dess tidsprägel. 

Underlag
Erixon, U. 2009. Mölnlycke fabriker - ett stycke 
svensk industrihistoria. Råda hembygdsförening. 
Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun 
1993. 
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7. Västra Hyltan
Ensamgård belägen i ett innehållsrikt 
kulturlandskap.

Beskrivning
Gården är belägen i Råda socken mellan Yxsjön 
och Finnsjön. Västra Hyltan nämns första 
gången i jordeboken under namnet Höltetorp år 
1600. Fram till 1648 nämns det omväxlande som 
kronotorp och kronohemman om 1/4 mantal. I 
jordeboken från 1825 redovisas att 
gården hade både vatten- och väderkvarn. 

Då Västra Hyltan i alla tider varit en ensam-
gård och därför aldrig skiftats, saknas kartor 
och beskrivningar av hur inägomarken hävdats 
i äldre tid. Dock finns här tydliga spår i land-
skapet, som tillsammans med den ekonomiska 
kartan från 1935 samt lantmäterikartor från 
grannhemmanet Östra Hyltan ger oss en viss 
inblick i hur det sett ut. 

Det äldre odlingslandskapet kring gården var 
uppdelat på många små och splittrade tegar på 
höjdlägena i den sandiga moränen. Sannolikt 
låg den ursprungliga gårdsbebyggelsen invid de 
smala åkrarna i områdets centrala del att döma 
av de husgrunder, som finns här. Kring de små 
åkrarna utbredde sig omfattande ängsmarker, 
slåttermarker. Idag är hela buskage av hassel 
och lind ett karaktäristiskt inslag i dessa marker, 
som ett minne från den tid, då hasseln användes 
för tillverkning av käppar och då lindbast var en 
viktig råvara för reptillverkning. Under slutet av 
1800-talet och en bit in på 1900-talet skedde en 
dikning och uppodling av de fuktiga och lågt 
belägna slåttermarkerna.

Bebyggelsen på Västra Hyltan utgörs av ett äldre 
bostadshus, uppfört under mitten av 1800-talet, 
samt ett västsvenskt dubbelhus från början av 
1900-talet. Invid gårdstomten finns ett stort antal 
hamlade askar. 

Ingående kulturvärden
Ensamgård i småskaligt odlingslandskap.
Välbevarade kulturlandskapselement. 

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Västra Hyltan äger ett stort värde genom sina 
välbevarade spår av äldre småskaligt jordbruk. 
Terrasserade åkrar, rågator och odlingsrösen är 
viktiga delar i miljön. 

Rekommendationer
Det är angeläget, att det småskurna äldre 
odlingslandskapet hålls öppet. Fortsatt och 
utökad betesgång är därmed angeläget. Om- och 
tillbyggnader av bostadshuset bör utföras med 
varsamhet och bör underordna sig byggnadens 
och områdets karaktär. 

Underlag
Gatenheim, E W. 1984. Råda – bygd, socken, 
kommun. Förlag Härryda kommun.
Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun 
1993. 
Olsson, G. 1982. Odlingslandskap i Härryda 
kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län, kulturhistorisk rapport 8. 
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Betande får vid Västra Hyltan. I bakgrunden syns boningshuset, ett västsvenskt dubbelhus från 1900-
talets början. 
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8. Benareby
Tät bymiljö utmed Yxsjöns strand.

Beskrivning
Benareby är belägen utmed vägen mellan 
Mölnlycke och Hällesåker invid Yxsjön, i ett ber-
gigt och småskuret odlingslandskap. 

De äldsta spåren av människor i Benareby 
kommer från förhistorisk tid. På Näset ligger en 
boplats, där man hittat yxor, mejslar och andra 
redskap från stenåldern. Vid Slättebacketjärns 
utlopp har en stockbåt hittats. En stockbåt är en 
slags kanot, som tillverkats av en urholkad trä-
stock. Denna typ av båtar har använts från sten-
åldern och ända in på 1800-talet. 

Omkring 1550 bestod Benareby av två hemman, 
Östergården och Västergården. Redan 1705 var 
Västergården delad i fyra brukningsdelar. Vid 
laga skiftet 1834 förlades gårdarna utmed den 
slingrande byvägen, och den täta karaktären 
byn då fick finns än idag. Kontrasten är stor mot 
Östergårdarna på Näset där gårdarna efter skif-
tet 1857 ligger i en gles rad. 

I den sydöstra delen av området ligger en plats 
som kallas Tomterna. Här ska det enligt tradi-
tionen ha legat en kyrka. I anslutning till platsen 
har en hillebard (ett medeltida hugg- och stöt-

vapen) och ett svärdsfäste hittats, som lämnats 
in till Göteborgs arkeologiska museum. En mäss-
singssked har också hittats på platsen. Området 
norr om Tomterna kallas för Kyrkstättan. 

Skogen har här alltid varit en viktig inkomst-
källa. Redan 1721 hade byn en såg. Tidigt 
på 1800-talet tillverkades stävor och lock åt 
Carnegie sockerbruk i Göteborg. På 1840-talet 
startade en omfattande tillverkning av tunnor. 
Under 1940-talet kom nya förpackningsmetoder, 
vilket förde med sig att detta näringsfång mins-
kade i betydelse. I byn tillverkades förr även 
gruvstöttor och brädor. På en av gårdarna tillver-
kades möbler kring sekelskiftet 1900. 

Den nuvarande bebyggelsen är huvudsakligen 
från tiden kring sekelskiftet 1900 och är över-
lag välbevarad. På Benareby 1:95 står en äldre 
framkammarstuga, medan övriga bostadshus 
huvudsakligen är av dubbelhuskaraktär och 
försedda med ljusa locklistpaneler, glasverandor 
och vackra snickerier utmed fönster och takfot. 
De vinkelbyggda ladugårdarna innehåller ofta 
en snickarbod. 

Till de mer representativa och välbevarade går-
darna hör Benareby 1:4 och 2:4. Byn fick jämte 
småskolan en folkskola 1919, numera förenings-
lokal. På Benareby 1:20 drevs en handelsbod 
mellan 1929 och 1960-talets början. 

Hus vid landsvägen i Benareby. 
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Ingående kulturvärden
Tät bybebyggelse utmed landsväg.
Boplats med stenåldersfynd.
Sjönära läge.
F.d. skola.
F.d. handelsbod.
Plats med tradition.

Kulturhistoriska kvaliteter och värden: 
Benareby utgör en välbevarad tät bebyg-
gelsemiljö vid den slingrande landsvägen 
utmed Yxsjön. De låga, beskurna träden, som 
kantar vägen, utgör här värdefulla inslag. 
Manbyggnaden på Benareby Östergård 
2:4 med sitt vackra läge ute på Näset är av 
stort miljömässigt värde. Här finns även 
naturlandskapsvärden. 

Rekommendationer
Det är angeläget att byns bebyggelse bevaras. 
Nybyggnation bör anpassas vad gäller placering 
och utformning. Det är samtidigt av stort värde 
att byns täthet av byggnader bibehålls. 
Odlingslandskapet är en viktig del för förståel-
sen av området och bör hållas öppet. 

Om- och tillbyggnad av befintlig bebyggelse bör 
utföras på ett sätt, som tar hänsyn till såväl den 
enskilda byggnadens kulturvärden som områ-
dets karaktär. 

Underlag
Fornsök - Fornminnesregistret. 
Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun 
1993. 
Naturvårdsplan. Samrådshandling. Härryda 
kommun 2010. 
Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län I. Sävedals 
härad. 1923. 
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9. Långenäs
Herrgårdsanläggning och sommarvillor 
från 1900-talets början, vackert belägna 
vid Landvettersjöns strand. 

Beskrivning
På en brant norrsluttning vid Landvettersjön 
ligger Långenäs herrgård och äldre sommarvil-
lor från tiden strax efter sekelskiftet, 1900. 

Långenäs är en gammal skattegård om 1/2 
mantal. Ortnamnet finns belagt i jordeböcker 
och tiondelängder från 1500-talets mitt. Sedan 
mitten av 1600-talet fram till mitten av 1800-
talet ägdes gården av välbeställda göteborgare. 
Åren kring 1900 skedde stora förändringar: 
Mangårdsbyggnaden byggdes om till nuva-
rande stora tvåvåningshus, en stor vinkel-
byggd ladugård uppfördes liksom ett magasin. 
Omgivningen präglas av högreståndsideal 
såsom en allé med hamlade träd som leder upp 
till husen, stenterrasser kring mangårdsbygg-
naden och ett litet åttkantigt lusthus på tomten. 
Söder om ladugården ligger tjänstefolkets 
bostad. 

1894 drogs järnvägen förbi Långenäs. En väntsal 
av gult tegel, ritad år 1905 av Teodor Folcke, står 
alltjämt kvar i ursprungligt skick som minne 
från den tid då tågen stannade vid Långenäs. 

År 1906-07 upprättades en avstyckningsplan 
som delade fastigheten i ett tjugotal tomter 
på vilka de nya ägarna började uppföra stora 
sommarvillor. Tomterna var rymliga, och var 
belägna dels ute på näset, dels i övergången 
mellan berg och strand; typiska lägen för den 
tidens villabebyggelse. De äldre trävillorna är 
hållna i en ganska rustik stil, ibland med inslag 
av jugend eller klassicism. Några mindre som-
marstugor har tillkommit på 1930- och 1940-
talen. Många äldre bostäder har renoverats 
under de senaste åren, men kan sägas ha bibe-
hållit sin tidsprägel. 

Ingående kulturvärden
Mangårdsbyggnad präglad av högreståndsideal.
Två naturminnesmärkta träd och allé med ham-
lade lövträd.
Sommarvillor från 1900-talets början.
Väntsal vid järnvägshållplats från 1900-talets 
början.

Den herrgårdsliknande huvudbyggnaden på Långenäs. Trädgården är anlagd på stenterrasser. 
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Väntsalen vid Långenäs järnvägshållplats. 

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Långenäs, med herrgården, de olika sommarvil-
lorna och den lilla väntsalen utmed Boråsbanan, 
är med sitt vackra läge invid Landvettersjön av 
stort kulturhistoriskt och miljömässigt värde. 
Invid herrgården finns två naturminnesmärkta 
träd. 

Rekommendationer
Inga stora förändringar har skett inom miljön 
de senaste 20 åren. Ur antikvarisk synvinkel är 
det även fortsättningsvis angeläget att bevara 
öppenheten i området och att det inte sker någon 
mer omfattande förtätning. Vid nybyggnad bör 

krav ställas på anpassning till befintlig bebyg-
gelse. Vid ombyggnad och tillbyggnad bör stor 
hänsyn tas till byggnadens och områdets karak-
tär. Väntsalen vid järnvägen är en framträdande 
värdebärare i miljön, som även fortsättningsvis 
bör bevaras. De hamlade träden i allén mot herr-
gården bör bevaras. 

Underlag
Gatenheim, E W. 1984. Råda – bygd, socken, 
kommun. Förlag Härryda kommun.
Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun 
1993. 
Naturvårdplan. Samrådshandling. Härryda 
kommun 2010. 
Nevander, E. 2008. Inventering av skyddsvärda 
träd i Härryda kommun – grova träd, hamlade träd, 
hålträd och alléer. Härryda kommun.
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10. Gallhålan
Välbevarade lämningar efter bebyggelse och 
odling i naturreservat. Inom området finns 
också förhistoriska gravrösen och uppgift 
om en kolerakyrkogård. 

Beskrivning
Inom naturreservatet Gallhålan har det en gång 
legat en gård. I markerna syns fortfarande läm-
ningarna efter människorna som bott och verkat 
här: gammal åkermark, odlingsterrasser, röj-
ningsrösen, broar av stenhällar och husgrunder. 
Gallhålan, ”Gallahula”, nämns för första gången 
i en jordebok från 1550. Ordet ”gall” betyder 
starkt ljudande, precis som i ordet gallskrika. 
Hålan syftar på att platsen är lågt liggande i 
terrängen. 

Enligt jordeböckerna ägdes Gallhålan under 
1600-talets mitt av änkan Gunila. Efter hennes 
död omkring år 1667 stod gården utan brukare, 
ett öde som gården delade med andra gårdar i 
trakten vid samma tid. Gallhålan stod därefter 
öde, men markerna brukades av Landvetters 
prästgård. Under 1700- och början av 1800-
talet lät prästen sockens fattiga, sjuka och 

obesuttna bo i Gallhålan, något som bekräftas 
av grunderna efter små, enkla boningar inom 
Gallhålans gamla gårdstomt. Brukandet av mar-
kerna avtog och under 1930-talet fanns endast en 
åker i bruk. Eftersom Gallhålan aldrig ställdes 
om till modernt jordbruk har de ålderdomliga 
odlingslämningarna bevarats. 

Även förhistoriska lämningar har registrerats 
i Gallhålan. På sluttningarna ned mot odlings-
markerna ligger ett antal gravrösen från brons- 
eller järnålder. Detta visar att dessa trakter var 
brukade även under forntiden, för omkring 2000 
år sedan. 

Inom området ska det också ha legat en liten 
kolerakyrkogård. Fortfarande är mycket lite känt 
om denna kyrkogård, och lämningarna på plat-
sen är mycket diffusa och skadade. 

En av de många stengärdesgårdarna inom Gallhålans naturreservat. 
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Det finns uppteckningar om att invånare i 
Landvetter drabbats av koleran på 1850-talet 
och år 1866 dog fem personer i granngårdarna 
Tahult och Salmered. Kanske anlades begrav-
ningsplatsen vid denna tid. 

Ingående kulturvärden
Välbevarade ålderdomliga odlingslämningar. 
Gallhålans gårdstomt med ett antal husgrunder.
Förhistoriska gravar i höjdlägen. 
Uppgift om kolerakyrkogård.

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Odlings- och bebyggelselämningarna är välbe-
varade och vittnar om hur markerna brukades 
före införseln av det industrialiserade jordbru-
ket. Lämningarna kan överlagra rester från äldre 
brukningsskeden, kanske senmedeltida eller 
ännu äldre. De förhistoriska gravarna tyder på 
att platsen varit bebodd under lång tid.

Lämningarna berättar tillsammans med his-
toriskt kartmaterial och andra källor om livet 
i socknen under 400 år. Vi får också en unik 
inblick i de fattigas historia och levnadsvillkor i 
Landvetter under 1700- och 1800-talen.

Rekommendationer
Området vårdas som naturreservat och natur- 
och kulturvärdena bör även fortsättningsvis 
lyftas gemensamt i informationsmaterial och 
skötselplaner.

Underlag
Fornsök - fornminnesregistret.
Gallhålan, informationsbroschyr från Härryda 
kommun 2007. 
Naturvårdsplan. Samrådshandling. Härryda 
kommun 2010. 
Nilsson, G 1977. Bygd och människor. Om socknarna 
Härryda – Landvetter. Lidköping.
Nordell, L. 2010. Gallhålans naturreservat. 
Dokumentation av kulturvärden. Bohusläns 
museum rapport 2010:44. 
Nordell, L. 2012. Gallhålans naturreservat: 
Delområde Gökskulla. Kompletterande kulturhis-
torisk dokumentation. Bohusläns museum rap-
port i manus.
Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län I. Sävedals 
härad. 1923.

En husgrund efter ett jordhus på Gallhålans 
tomt. Huset har varit delvis nedgrävt i marken. 
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11. Landvetter kyrkomiljö
Kyrka med medeltida anor och prästgård i 
naturskönt läge vid Mölndalsåns utlopp i 
Landvettersjön. Förhistoriska fynd vittnar 
om miljöns gamla anor. 

Beskrivning
Sockennamnet Landvetter dyker upp för första 
gången på 1200-talet i äldre Västgötalagen, som 
då beskriver Landvetter som en av socknarna i 
Sävedals härad. Ortnamnets förled har tolkats 
som en sammansättning av orden ”land” och 
”vette” (vårdkase), i betydelsen ”vårdkase som 
är ett led i signaleringen inåt landet”. Slutleden 
är en variant på –ryd eller –red, vilket betyder 
nyröjning. 

Landvetters kyrka är den äldsta av de fyra för-
samlingskyrkorna i kommunen. Kyrkan var 
huvudförsamlingskyrka i ”skogsbygds gäll”. 
De äldsta delarna i kyrkan, långhusets murar, 
är till stora delar från 1300-talet. 1845 tillbygg-
des kyrkan åt öster. Tornet började byggas år 
1836 och stod färdigt nio år senare. Sakristian 
är den senaste tillbyggnaden och tillkom 1957. 
Även om kyrkan i dag i mycket bär prägeln av 
en 1800-talskyrka, så finns en del detaljer som 

är av äldre datum, 
däribland prediksto-
len, vars ursprungliga 
delar är från 1685, 
samt dopfunten i 
täljsten från 1200-
talets senare del (fotot 
till höger är taget 
av Tomas Brandt, 
Bohusläns museum). 

Kyrkomiljön kan följas 
tillbaka till medelti-
den, men det finns tecken på förhistoriskt bruk 
av platsen. Mellan prästgården och kyrkan har 
det legat en domarring, d.v.s. ett gravmonument 
från järnåldern. En beskrivning från 1692 ger vid 
handen att graven ursprungligen bestått av nio 
stenar, ställda i en cirkel. När järnvägen anlades 
togs delar av domarringen bort och i dagens läge 
finns inga synliga lämningar kvar av graven. 
Landvetters kyrka anlades på en förhistorisk 
gravplats. Detta förfarande var vanligt när de 
första kristna kyrkorna skulle anläggas, och 
förekom i hela Skandinavien.
Kring ån har många fynd av främst stenyxor 
gjorts. Detta visar att området kring åns utlopp 
varit ett fördelaktigt läge även så långt tillbaka 
som under stenåldern. 

Landvetters kyrka har medeltida anor. Delar av kyrkan dateras till 1300-talet. Tornet uppfördes 
under 1830-1840-talet. Foto: Tomas Brandt, Bohusläns museum.
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Prästgårdsbyggnaden uppfördes 1923 på samma 
plats som dess föregångare. Stommen till den 
äldre prästgården plockades ned och återupp-
byggdes i Hindås. Den nya byggnaden är ritad 
av R O Svensson och har mycket gemensamt 
med äldre prästgårdar i nyklassicistisk stil från 
sent 1700- och 1800-tal. Genom att anknyta 
till den äldre byggnadstraditionen upplevdes 
även den nya byggnaden som en prästgård. 
Nyklassicistiska drag finns både exteriört, t.ex. 
i gavelfönster och den glasade verandan, och 
interiört i den sexdelade planlösningen. 

Kyrkogården har under 2000-talet komplet-
terats med ett kapell, kallat Gröenkapellet. 
Träbyggnaden vetter mot sjön Gröen 
(Landvettersjön) och används både till guds-
tjänster och borgerliga ceremonier. Ett samman-
hängande tema i arkitekturen är det uppåtsträ-
vande lövet, vars form återkommer i utform-
ningen av fönster, textilier och andra inventarier. 

Ingående kulturvärden
Kyrkobyggnad med medeltida anor. 
Nationalromantisk prästgård från 1910-talet.
Miljö med lång brukandekontinuitet.

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Kyrkobyggnaden med sitt medeltida ursprung, 
prästgården och det moderna Gröenkapellet 
bildar tillsammans en levande 
kulturmiljö med lång konti-
nuitet av mänskliga ceremo-
nier och trosutövningar. 

Rekommendationer
Kyrkan skyddas av lag om 
kulturminnen mm (SFS 
1988:950). Exteriöra föränd-
ringar av prästgårdsbygg-
naden bör undvikas. Vid ev. 
utbyggnad av järnvägen till 
dubbelspår bör arkeologiska 
utredningar genomföras, på 
grund av de förhistoriska 
fynden i närområdet. Rester 

efter domarringens gravsättning kan fortfarande 
finnas kvar under mark, även om stenarna har 
försvunnit. 

Underlag
Fornsök - fornminnesregistret.
Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun 
1993. 
Rydbom, Lars 1994. Dokumentation av Landvetter 
prästgård. Ur Bohusläns museums arkiv.
Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län I. Sävedals 
härad. 1923.
Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Interiörbild över läktaren. Målningarna föreställer apostlarna 
och är troligen utförda under 1600- eller 1700-talet. Foto: Tomas 
Brandt, Bohusläns museum. 
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12. Sundet
Välbevarade gårdar i ett vackert odlings-
landskap vid sundet mellan Nord- och 
Östersjön.  

Beskrivning
Vid det smala näset mellan Nord- och Östersjön 
ligger tre gårdar utmed en mindre byväg. 
Sundet, om ett mantal, bestod fram till 1800-
talets början av en gård. Efter att ha legat öde-
under en tid vid 1700-talets början, och sedan 
marken återgått till kronan, blev hemmanet 
återigen bebott. När hemmanet åter skulle bli 
skattehemman, upprättades en geometrisk 
karta. Lantmätaren gav vid rannsakningen 
en pessimistisk bild av hemmanets framtida 
bärkraft: ”Med widare utrymme står thetta 
hemmans inägor icke till att förbättras” och 
hänvisade då till ljungens ökade utbredning på 
hemmanets marker.

Nästan hundra år senare, år 1842, genomfördes 
laga skiftesförrättning på Sundet. Hemmanet 
var då uppdelat på tre brukare och gårdarna 
låg som en radby invid den ursprungliga gårds-
platsen, där Sundet 1:5 är belägen. Två gårdar 
flyttades ut omkring 1850. Manbyggnaden på 
1:3, en framkammarstuga, flyttades till den 
nya tomten, medan 1:10 bebyggdes med ett 
nytt bostadshus i form av ett dubbelhus 1856. 
Ekonomibyggnaderna är uppförda under årtion-
dena kring sekelskiftet 1900. 

Liksom i så många andra byar genomfördes på 
Sundet en omfattande nyodling av de forna slåt-
termarkerna och ljunghedarna under 1800-talets 
slut och i stort sett all mark, som var möjlig att 
plöja, togs i odling. 

De välbyggda röda snickarbodarna har spelat 
en stor roll för försörjningen. På 1880-talet gifte 
en kunnig möbelsnickare från Lindome in sig i 
byn. Snart därefter inleddes tillverkning av bl.a. 
soffor, bord, sängar och pallar på alla de tre går-
darna. Möbeltillverkningen på Sundet fortgick 
fram till 1947. 

Även tillverkning av fisklådor bedrevs här 
liksom på flera andra platser i kommunen från 

och med 1900-talets början. Inledningsvis för-
sågs tillverkningen med virke från sågen i Bolås, 
varifrån det flottades över Nordsjön till Sundet. 
Senare, under 1930-40-talen, började man såga 
timret själv. 

Den gamla gärdsgårdskantade byvägen leder i 
norr genom skogen till Benareby. Vägen avlös-
tes på 1920-talet av en riktig körväg från öster. 
Inägorna genomkorsas av välhållna stengärds-
gårdar, som visar ägo- och brukningsgränser. 
På andra sidan näset står gränsmarkeringen 
Sundastenen. Den består av en mittsten och 
fyra sidostenar i ett röse. Stenen omnämndes 
för första gången 1554 och den markerade riks-
gränsen mellan Sverige och Danmark fram till 
1645. Sundastenen är fortfarande gränsmarkör 
för landskapsgränsen mellan Bohuslän och 
Halland och kommungränsen mellan Härryda 
och Mölndal. 

Sundastenen markerade riksgränsen mellan 
Sverige och Danmark fram till 1645. Idag marke-
rar den gränsen mellan Härryda och Mölndals 
kommuner. 
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Två av gårdarna på Sundet flyttades till detta läge vid det laga skiftet på 1850-talet. 

Ingående kulturvärden
Långsträckt odlingslandskap utmed sjösystem.
Gränsbygd med gammal gränsmarkering.
Välbevarad bebyggelse.
Långsträckta gärdesgårdssystem.

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Odlingslandskapet på Sundet har i väsentliga 
drag behållit sin struktur sedan 1930-talet. I 
områdets skogbevuxna omgivningar finns 
spår av slåtter och bete. De välbevarade går-
darna ansluter väl till odlingslandskapet, och 
gårdarnas läge invid de båda sjöarna gör det 
till en mycket vacker miljö. Särskilt viktiga 
landskapselement är de långa gärdesgårdarna, 
som inramar miljön, samt gränsmonumentet 
Sundastenen. 

Rekommendationer
Det är av stort värde att det brukade landskapet 
behålls öppet, samt att bebyggelsen får bibehålla 
sin karaktär. 
Informationsskylt om gränsröset Sundastenen 
bör tas fram.

Underlag
Fornsök - fornminnesregistret. 
Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun 
1993. 
Naturvårdsplan. Samrådshandling. Härryda 
kommun 2010. 
Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län I. Sävedals 
härad. 1923.
Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs och Bohuslän. 
1995. Länsstyrelsen rapport 1995:21. 
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13. Vrestaby
Gårdar och torp belägna inom ett avgrän-
sat landskapsavsnitt. Bebyggelsen utgör 
fina exempel på typiska landsbygdshus 
från tre århundraden.

Beskrivning
I en mindre, kuperad dalgång i den södra 
skogsbygden ligger Vrestabys gårdar glest 
spridda. Ortnamnet finns belagt från 1550-talet, 
”Wristebygdt”. Förleden kan ha samma bety-
delse som kroppsdelen ”vrist”, d.v.s. böjning, 
krökning, vridning. 

Då man genomförde storskiftet 1797 var jorden 
uppdelad på tre ägare, och gårdar fanns på 
nuvarande plats på fastigheterna Vrestaby 
1:5 och 1:13. På 1800-talet bebyggdes Vrestaby 
1:3 samt 1:8, och i skogen röjdes det för torpet 
Lindhult mot slutet av 1800-talet. 

I Vrestaby drevs vid sidan av jordbruket en 
omfattande tillverkning av tunnor, men vid 
tiden kring sekelskiftet 1900 gick man över 

till möbeltillverkning och senare även till till-
verkning av fisklådor. Den timrade stugan vid 
bäcken är en gammal såg, och dammrester efter 
äldre sågar finns i vattendraget öster om byn. 

Bostadshusen utgör en provkarta på vanliga 
hustyper genom tiderna: 1700-talets parstuga på 
”Herrgården”, vilken idag fungerar som snickar-
bod, 1800-talets framkammarstuga på torpstället 
Lindhult, ett västsvenskt dubbelhus (byggt 1879) 
på Vrestaby 1:3, samt slutligen 1900-talets friare 
planlösningar på Vrestaby 1:5 och i Herrgårdens 
nya manbyggnad. Ekonomibyggnaderna är i 
allmänhet från tiden kring sekelskiftet 1900, 
kompletterade med några nyare byggnader från 
tiden runt sekelskiftet 2000. 

Odlingslandskapet i Vrestaby har genomgått 
små förändringar vid jämförelse med ekono-
miska kartan från 1935. Så gott som alla åkrarna 
har övergått till att bli betesvallar.

Ingående kulturvärden
Gårdsbebyggelse från olika tidsskeden.
Småskalig jordbruksbygd.

Bebyggelsen på Vrestaby 1:5.
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Herrgården med huvudbyggnaden till vänster och 1700-talets parstuga mitt i bild. 

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Vrestaby består av ett antal glest placerade 
gårdar i ett välhållet kulturlandskap. Miljön 
visar exempel på flera äldre hustyper, och 
nästan samtliga är välbevarade. Hägnaderna i 
det öppna landskapet är av stort miljömässigt 
värde. 

Rekommendationer 
Det är angeläget att landskapet behålls öppet 
samt att bebyggelse, såväl bostadshus som eko-
nomibyggnader, får behålla sin välbevarade 
karaktär. 

Underlag
Gods och gårdar i Göteborgs och Bohus län III. 2001. 
Hushållningssällskapet i Göteborgs och Bohus län. 
Uddevalla. 
Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun 
1993. 
Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län I. Sävedals 
härad. 1923.



56

14. Snåkered
Bybebyggelse belägen utmed den gamla 
Boråsvägen. 

Beskrivning 
I Mölndalsåns dalgång, nära Landvetter, ligger 
byn Snåkered. 

Redan vid mitten av 1500-talet bestod Snåkered 
av tre hemman: Fuse-, Öster- och Västergården. 
Vid laga skiftet 1825 var de uppdelade på åtta 
ägare, och bebyggelsen var då samlad i tre täta 
men oregelbundna grupper. Vid skiftet kom 
några av gårdarna att flytta ut men då ett par 
gårdar tillkommit, har byn alltjämt kvar en täm-
ligen tät bebyggelsestruktur. 

Genom byn ledde sedan långt tillbaka den äldre 
vägen mellan kusten och inlandet. En stenbro 
från 1900-talets början leder över en bäck. Här 
finns bevarade vägräcken från tiden då vägen 
brukades som landsväg. Vid bron syns även 
grundrester från en vattendriven cirkelsåg. 1954 
fick riksväg 40 en ny sträckning utanför byn, och 
den gamla vägen övergick till att enbart fungera 
som lokalväg. 
I Snåkered hade man omkring sekelskiftet spe-

cialiserat sig på tunnbinderi. Senare gick man 
över till tillverkning av fisklådor.  
Dagens bebyggelse är uppförd under årtiondena 
kring sekelskiftet, 1900. Bostäderna har samtliga 
dubbelhuskaraktär. De äldre ladugårdarna 
är vinkelbyggda och ofta innehållande en 
snickarbod.  

Ingående kulturvärden
Bybebyggelse utmed gammal landsväg.

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Byn äger ett stort värde just genom bebyggelsens 
orientering och gruppering kring den gamla 
landsvägen, ett förhållande som genom äldre 
kartor går att belägga långt tillbaka i tiden. 

Miljön i Snåkered finns redovisad i 
Vägminnesvårdsprogram för Göteborgs och 
Bohuslän. 

Karta från 1826 över Snåkered. Ur Lantmäterimyndigheternas arkiv.
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Underlag
Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun 
1993. 
Vägminnesvårdsprogram, Göteborgs och Bohus län.     
1991. 

Rekommendationer
En plan för anläggande av golfbana i området 
mellan Snåkered och Helgered är antagen av 
kommunfullmäktige. Golfbanan är utbyggd. 

Det är angeläget att inga ombyggnader, tillbygg-
nader eller andra förändringar görs, som kan 
påverka byggnadernas och områdets karaktär. 

Snåkered 8:3 , Snåkered Östergården, en av flera välbevarade gårdar utmed den 
gamla landsvägen.
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15. Härryda 
sockencentrum
Byggnader och kommunikationsleder från 
olika tider berättar om socknens historia 
och utveckling.

Beskrivning
Härryda, ”nyröjningen vid Härån”, finns 
omnämnd sedan 1200-talet som en av socknarna 
i Sävedals härad. Den nuvarande kyrkan har 
haft en medeltida föregångare i sten, som revs 
i samband med den nya kyrkans uppförande 
1850. 
Härryda kyrka (nr 2 på kartan nedan) bär vissa 
likheter med Landvetters kyrka och kan liksom 
denna karaktäriseras som en återhållsam klas-
sicistisk byggnad. Altaruppsatsen är sannolikt 
från 1693, medan predikstolen är tillverkad 1703. 
Dopfunten är liksom den i Landvetters kyrka 
sannolikt tillverkad under 1200-talets senare del. 

Häradsdomarens gård (1) är 
en välbevarad gammal bygg-
nad, som är uppförd före år 
1780. Huset har genomgått 
flera ombyggnader under 
1800- och tidiga 1900-talen. 
Många äldre detaljer från sent 
1700-tal eller tidigt 1800-tal 
finns ännu bevarade, som 
t.ex. originalmålningar på 
övervåningens väggar. 

Vid Danseredsliden ligger ett par hus från sekel-
skiftet 1900. Denna villa bär namnet Flora. 

Härryda sockencentrum.
1) Häradsdomarens gård. 
2) Härryda kyrka. 3) Stenvalv-
bro. 4) Dansereds gård. 5) 
Egnahems-villor. 6) Väghåll-
ningssten och skålgropsföre-
komst. 
7) Danseredsliden. 
8) Kvartsmilsten och 
sten med avståndsangivelse.  
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Huset ingick i hemmansdelen Stora Assmund-
torp och häradsdomaren som namnet syftar 
på levde där under slutet av 1800-talet. Innan 
dess kallades platsen för Hult-Olas. Idag är 
Häradsdomarens hembygdsgård och sköts av 
Härryda hembygdsförening. 

Danseredsliden (7) utgör ett betydelsefullt stycke 
kommunikationshistoria. Vägsträckningen är en 
del av den gamla landsvägen mellan Härryda 
och Skene och den uppvisar ålderdomliga 
karaktärsdrag som t.ex. berg i dagen i vägbanan 
på flera ställen.  Utmed liden finns en kvarts-
milsten i kallmurat stenfundament, en sten med 
avståndsangivelsen 12 km (8), en väghållnings-
sten med texten ”178” och en skålgropslokal 
på ett flyttblock (6). Vällagda stengärdesgårdar 
kantar partier av vägsträckningen. 

Danseredsliden används fortfarande som 
tillfartsväg till omkringliggande fastigheter. 
Särskilt ska nämnas ett par egnahemsvillor från 
tiden kring sekelskiftet 1900 vid lidens norra 
del (5). Villorna har välbevarade stildrag från 
epoken, samt karaktäristiska egnahemsnamn: 
Flora och Telma. 
Liden har fortsatt åt norr förbi Dansereds gård, 
som har en manbyggnad från 1700-talet (4). 
Vägen leds över ån mot kyrkan via en vacker 
stenvalvbro i ett spann (3). 

På den södra sidan av Mölndalsån ligger 
Härryda stationssamhälle, som växte upp kring 
stationen efter det att järnvägen stod klar 1894. 
Stationshuset revs på 1990-talet, men husen som 
en gång växte upp kring stationen finns kvar, 
bland annat den gamla lanthandeln. 

Ingående värden 
Kyrka från 1800-talet på medeltida kyrkplats.
Äldre kommunikationscentrum med välbevarad 
ålderdomlig vägsträckning.
Stenvalvbro, milstenar och väghållningsstenar.
Dansereds gård och häradsdomarens gård, äldre 
egnahem utmed liden.

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Kyrkan, de välbevarade byggnaderna, 
Danseredsliden med bron, samt stations-

Häradsdomarens gård med Härryda kyrka i 
bakgrunden. 

samhället berättar tillsammans om Härrydas 
långa historia. Av särskilt högt kulturhistoriskt 
värde är Danseredslidens ålderdomliga utseende 
och karaktär, samt Häradsdomarens gård. 

Rekommendationer
Kyrkan skyddas av lag om kulturminnen mm 
(SFS 1988:950). Häradsdomarens gård bör även 
fortsättningsvis bevaras och skötas i hem-
bygdsföreningens försorg. Danseredsliden 
bör bevaras enligt de föreskrifter som finns i 
Vägminnesvårdsprogrammet från 1991. Det 
är av stor vikt att vägen även fortsättningsvis 
brukas, men det är tveksamt om den tål ett 
högre trafiktryck. Nybyggnation som har liden 
som tillfartsväg bör undvikas. 
Det är önskvärt att byggnaderna i det gamla 
stationssamhället bevarar sina exteriöra 
utformningar. 
Det är angeläget att bron brukas, vårdas och 
hålls fri från sly.

Underlag
Fornsök - fornminnesregistret
Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun 
1993. 
Nilsson, G 1977. Bygd och människor. Om socknarna 
Härryda – Landvetter. Lidköping.
Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län I.  Sävedals 
härad. 1923. 
Vägminnesvårdsprogram Göteborgs och Bohus län. 
Vägverket 1991. 
Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Akter ur Bohusläns museums arkiv
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16. Lillhult – Bugärde
Två byar utmed Mölndalsåns dalgång. 
Lillhult har en välbevarad, tät samlad 
gårdsbebyggelse, och Bugärde har ett inne-
hållsrikt och varierat kulturlandskap.

Beskrivning 
I Mölndalsåns dalgång ligger byarna Lillhult 
och Bugärde i övergången mellan den kuperade 
dalgången och det branta berget. 

De båda skattegårdarna i Lillhult utgör fort-
farande en tät och oregelbunden husklunga 
liksom de gjorde vid laga skiftet 1830. Gårdarna 
åtskiljs av en gärdsgårdskantad fägata, som 
leder upp mot utmarken i bergen. Gårdarna har 
två bostadshus vardera, uppförda mellan 1883 
och 1935. De två vinkelbyggda ladugårdarna är 
från 1914 respektive 1923, och övriga uthus är 
ungefär från samma tid. Husklungan och dess 
lokalisering i landskapet visar väl hur traktens 
äldre bebyggelsemönster lever. Skogen har varit 
en viktig inkomstkälla för dessa bägge gårdar. 
Man sålde förr mycket sågat virke och även 
flaggstänger och stegar. På 1900-talet fram till 
omkring 1970 tillverkade man lock till fisklådor. 

Den västra gården i Lillhult har kvar sitt sågverk 
men verksamheten är nedlagd sedan början av 
1980-talet. Sågen byggdes 1911-14 som en vatten-
driven cirkelsåg. Under 1800-talet låg det även 
en kvarn vid fallet. En äldre, numera förfallen 

såg ligger uppströms några hundra meter längre 
söderut längs samma bäck. 

Halvannan kilometer längre österut ligger 
byn Bugärde, bestående av två gårdar. 1701 
var Bugärde en ensamgård om ett helt mantal 
skatte. Detta år skedde en rannsakning av går-
dens bärkraft, varefter den förmedlades till 1/2 
mantal. Dåtidens sträckning av vägen genom 

gården är densamma som 
dagens. År 1836 förrättades 
laga skifte i Bugärde var-
efter gården delades i två 
brukningsdelar. 

Bostadshusen är belägna 
tätt invid vägen och utgörs 
av ett västsvenskt dubbel-
hus från tiden kring sekel-
skiftet 1900 på fastigheten 
Bugärde 11:1. Granngården 
Bugärde 1:52 har ett 
bostadshus i form av en 
framkammarstuga, byggd 
1734. På fastigheten finns 
också ett hus uppfört 1725, 

Sågen på Lillhult. 
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med nedervåning i gråsten. 
Ekonomibyggnaderna är båda försedda med 
infälld logport, s.k. ”skånke”. 

Odlingslandskapets förändring i Bugärde 
framgår tydligt vid jämförelse mellan laga 
skifteskartan från 1836 och dagens hävd. 
Åkrarna är då som nu huvudsakligen förlagda 
mellan vägen och Mölndalsåns meandrande 
lopp. Den äldre kartan redovisar relativt 
små och spridda åkrar, vilka på senare tiders 
kartor blivit utvidgade och mer samlade på 
bekostnad av slåttermarken. Markerna nere 
vid Mölndalsån brukas än idag som slåtter-
mark. I skogsmarken söder om bostadshusen 
har man tidigare idkat svedjebruk, och vissa 
av ytorna hålls idag öppna genom slåtter och 
hästbete. 

Ladugård på Bugärde med s.k. skånke. I bakgrunden syns huset från 1725 med 
nedervåning i gråsten. 

Ingående kulturvärden
Välbevarad tät bybebyggelse på Lillhult.
Såg med fördämning och fall.
Välbevarade fägator och stenmurar.
Bugärdes bebyggelse med manhus från 1700- 
och 1800-tal.
Välskötta marker ner mot ån.

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
De båda byarna Lillhult och Bugärde utgör 
två mycket täta bebyggelsekoncentrationer i 
det öppna, kuperade jordbrukslandskapet i 
Mölndalsåns dalgång. Den välbevarade sågen 
på Lillhults ägor samt slåtter-/betesmarkerna 
på Bugärdes mark invid Mölndalsån är av stort 
värde. 

Rekommendationer
Det är angeläget, att det öppna landskapet 
behålls, och att helhetsbilden av bebyggelse och 
landskap bevaras. Nybebyggelse bör anpas-
sas i form, färg och material till det äldre 
byggnadsskicket. 
Nybebyggelse på det öppna odlingslandskapet 
bör undvikas. Marken nedanför Bugärde när-
mast Mölndalsån bör även fortsättningsvis hållas 
öppen genom bete och/eller slåtter. Ett bevarande 
av sågen i Lillhult, eventuellt som ”museum”, bör 
utredas. 

Underlag
Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun 
1993. 
Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs och Bohus 
län. 1995. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län, rapport 1995:21. (avser Bugärde).
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17. Kulturmiljöer  
utmed drumlinen

Mellan Ingsjön och Nedsjön löper en åsrygg, 
eller drumlin, som rymmer höga natur- och 
kulturvärden. Kulturmiljön sträcker sig från 
Eskilsby i sydväst till Huvdaby i nordost och 
omfattar agrar by- och gårdsbebyggelse och ett 
rikt kulturlandskap med lång nyttjandekontinu-
itet. Miljön omfattar ett riksintresse för kultur-
miljövården, Stora Håltet, där kulturlandskap 
med ålderdomlig prägel finns bevarat. 

Kulturmiljöerna länkas samman genom sina 
lägen utmed drumlinen och genom landsvägen, 
som löper utmed dess längd. 

Följande miljöer beskrivs i detaljkartor och med 
fördjupad text:

Stora Håltet, sidan 64 
Sanserhult, sidan 66 
Mossbacka, sidan 68
Sandsbacka, sidan 68
Huvdaby, sidan 70

I den övergripande miljön ingår även:

Fäxhult
Risbacka
Slapperhult
Bertshult
Stjärnås
Snugga
Eskilsby

Snugga. 

Huvdaby.

Stjärnås.
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Bertshult. 
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Stora Håltet

Beskrivning 
Gården Stora Håltets ägor är belägna på och 
invid den branta sydsluttningen ner mot Yttre 
Ingsjön i den sydligaste delen av Landvetters 
socken. 
Håltet (efter ordet hult för träddunge) förekom-
mer första gången 1601 i jordeböckerna och var 
då ett kronotorp. Drygt hundra år senare skattas 
det som gård om 1/4 mantal. 

Genom sämjedelning delades hemmanet under 
1800-talets första hälft upp i två gårdar om 1/8 
mantal vardera. Uppdelningen fastlades 1867 
genom en laga skiftesförrättning, men några år 
därefter var åter hela hemmanet i en brukares 
ägo. Den ursprungliga gårdstomtens bebyg-
gelse fick förfalla, och idag återstår endast 
husgrunder och några lövträd i skyddat läge 
invid en bergsknalle. Genom laga skifteskartan 
från 1867 får vi en god bild av ett småbrukar-
hemman i skogsbygd med små, spridda åkrar. 
Åkrarna hade egna namn som t ex Svedåkern, 
Midsommaråkern och Krokåkern. Resten av inä-
gorna bestod av ängar invid åkrarna, och dessa 
omgavs av bergiga hagmarker. Under årtiondena 

kring sekelskiftet 1900 skedde på Håltet liksom 
i övriga landet en omfattande uppodling, främst 
av de gamla lövängarna. Odlingsrösen och mas-
siva stengärdesgårdar visar på svårigheterna 
att odla i dessa skogstrakter. Uppodling gjordes 
även i det vattensjuka området invid inägornas 
västgräns, där s k vältor, system av stenfyllda 
diken, anlades. 

En ny landsväg anlades på 1920-talet söder 
om Håltet. Detta har gjort delar av den gamla 
körvägen överflödig, om vilken det 1796 sades: 
”var tjänlig till såväl rid- som kärreväg”. Inom 
området finns även ett vitt förgrenat nät av bruk-
ningsvägar, ibland med uppbyggda vägbankar, 
och vanligen kantade av en gärdsgård. 

Ingående kulturvärden
Unik ålderdomlig odlings- och betesmark i 
sluttningsläge.
System av små åkrar formade av terrängens 
villkor.
Rester av tidigare gårdsläge.
Rester av gammalt vägsystem.
Stengärdsgårdssystem för att hägna ut djur från 
de spridda åkermarkerna.
Hamlade träd.

Den gamla tomtplatsen för Stora Håltet. De hamlade träden står utmed den den tidigare landsvä-
gen, som löpte förbi tomten. 
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Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Stora Håltet är en god och välbevarad represen-
tant för en ensamgård i skogsbygd. Landskapet 
erbjuder rika spår med sina alltjämt synliga små 
åkertegar, omfattande system av stengärdsgår-
dar, vägar, odlingsrösen och en äldre tomtplats 
med husgrunder samt den lövskogsklädda hag-
marken runt omkring. Miljön utgör ett vackert 
och omväxlande kulturlandskap med ålderdom-
lig prägel. 

Rekommendationer
Stora Håltet är uttaget som riksintresse för kul-
turminnesvården samt naturvården, vilket inne-
bär att Länsstyrelsen har till uppgift att bevaka 
att intentionerna bakom riksintresset tas tillvara 
i kommunens planering. För att landskaps-
värdena skall bevaras krävs fortsatt hävd och 
betesgång. 
Det är angeläget att såväl manbyggnad som 
ekonomibyggnader får behålla sin befintliga 
karaktär. Ny bebyggelse bör undvikas i anslut-
ning till Storåkern, de mindre åkrar som redovi-
sas i skifteskartan och åkermarken invid dagens 
brukningscentrum. 

Underlag
Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun 
1993. 
Olsson, Gunnela. 1982. Odlingslandskap i Härryda 
kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län, kulturhistorisk rapport 8. 
Naturvårdsplan. Samrådshandling. Härryda 
kommun 2010. 
Rydbom, L. 1993. Stora Håltet. Bohusäns museum 
kulturhistoriska dokumentationer nr. 2. 
Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs och Bohus 
län. 1995. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län, rapport 1995:21. 

Stora Håltet.
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Sanserhult 

Beskrivning 
I den sydligaste delen av Härryda socken 
ligger gårdarna Mossbacka, Sandsbacka och 
Sanserhult. Gårdarna är belägna i krönlägen på 
den drumlinliknande ås, som löper utmed sock-
nens gräns i sydväst. 

I Sanserhult genomfördes laga skifte 1830-32. 
Byn låg då vid nuvarande gården Sanserhult 1:3. 
Vid skiftet delades gården i tre enheter varav två 
flyttades ut från bytomten och förlades utmed 
den slingrande byvägen, som leder utefter åsens 
krön. Den sydligast belägna gården delades i sin 
tur kring mitten av l830-talet i tre gårdar. 

Manbyggnaden på Sanserhult 1:3 är en salsbygg-
nad, uppförd kring 1875. Den sydligast belägna 
gården är en variant av dubbelhuset och bygg-
des år 1896. De två granngårdarna har man-
byggnader från sekelskiftet. Även i Sanserhult 
har skogen och trävarorna haft en stor betydelse 
i ekonomin. En såg fanns här redan under 1700-
talets senare del. Idag finns här en välbevarad 

såg i drift, men rester av två föregångare kan 
alltjämt urskiljas i den befintliga sågens närhet. 

Skogsmarken i Sanserhult bär spår av äldre tids 
svedjebruk. Här odlades företrädesvis potatis 
och råg. Tegarna grävdes med spade och bru-
kades oftast endast under två år, varefter de 
övergick till att brukas för slåtter. Idag kan dessa 
svedjeodlingar återfinnas som långsmala, 2-3 
m breda, ryggar i skogen sydväst om gården 
Sanserhult 1:5. Flera namn i äldre kartor visar 
på att marken brukats som svedja. Nedanför 
gården 1:5 finns s.k. vältor, en uppodling av de 
våta markerna genom grävda diken. Fossil åker-
mark, d.v.s. terrasseringar, odlingsrösen samt 
andra spår av äldre brukningssätt förekommer 
rikligt kring Sanserhult. Ett par forntida gravar, 
s.k. stensättningar, indikerar att området redan 
använts i förhistorisk tid.

Sanserhult redovisas på kartan på sidan 69, till-
sammans med Sandsbacka och Mossbacka. 

Sanserhult 1:5.
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Odlingsterrasser i Sanserhult. 

Ingående kulturvärden
Vägsträckningen utmed det kuperade 
landskapet.
Förhistoriska gravar.
Fossil åkermark. 
Stengärdesgårdar.
Välbevarade gårdar från tiden efter skiftena.
Variationsrikt odlings- och beteslandskap.
Beskurna träd.

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Bebyggelsen är belägen utmed den slingrande 
vägen på en smal åsrygg invid Buasjön. Vägen 
och stengärdsgårdar är betydelsefulla inslag i 
miljön. Förekomsten av spår av äldre odlingssätt 
i Sanserhult är av stort värde. 

Rekommendationer
Ombyggnad eller förändring av bebyggelsen 
bör göras på ett sådant sätt, att byggnadens och 
områdets kvaliteter tas tillvara. 

Underlag
Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun 
1993. 
Naturvårdsplan. Samrådshandling. Härryda 
kommun 2010. 
Olsson, Gunnela. 1982. Odlingslandskap i Härryda 
kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län, kulturhistorisk rapport 8. 
Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs och Bohus 
län. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
rapport 1995:21. 



68

Sandsbacka - Mossbacka

Beskrivning
Fram till 1800-talets första del bestod Mossbacka 
och Sandsbacka av en gård vardera. Mossbacka 
låg ursprungligen längre söderut med sina lång-
smala åkrar på det lättbrukade åskrönet. Båda 
hemmanen har sedan 1800-talets senare del 
delats upprepade gånger. De nya gårdarna lades 
glest på åskrönet som en följd av laga skiftets 
genomförande. 

Sandsbacka 1:11 uppstod vid en delning 
1865 och det då uppförda västsvenska dub-
belhuset och den heltimrade ladugården står 
kvar. Lillstugan var affär i början av seklet. 
Bebyggelsen på Mossbacka består av dubbelhus 
och vinkelbyggda ladugårdar från årtiondena 
kring 1900. Längst i öster uppfördes en mindre 
folkskola 1906, vilken ersattes omkring 1930 med 
nuvarande gula byggnad i funkisstil. Skolan 
är numera nedlagd och byggnaden tjänar som 
bostadshus.  

Som i de flesta av byarna i denna skogsbygd 
har man här idkat trähantverk vid sidan om 
jordbruket. Redan i slutet av 1700-talet hörde en 
enbladig husbehovssåg till byn. Under 1800-talet 
och det tidiga 1900-talet tillverkades bl a stegar, 
flaggstänger och stängselstörar. 

Ingående kulturvärden
Öppet odlings- och beteslandskap på flack 
åsrygg.
Stengärdsgårdar utmed vägsystem.
Välbevarade gårdar från tiden efter skiftena.
Hamlade träd.

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Bebyggelsen i samtliga de tre byarna är vackert 
belägen på åskrön. Vägar och stengärdsgårdar är 
betydelsefulla inslag i miljön. 

Hästar betar i fägatan vid Mossbacka. 
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Gårdar i Sandsbacka och Mossbacka. 

Rekommendationer
Ombyggnad eller förändring av 
bebyggelsen bör göras på ett sådant 
sätt, att byggnadens och områdets 
kvaliteter tas tillvara. 

Underlag
Kulturminnesvårdsprogram för Härryda 
kommun 19934. 
Naturvårdsplan. Samrådshandling. 
Härryda kommun 2010. 
Olsson, Gunnela. 1982. Odlingslandskap 
i Härryda kommun. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, kulturhisto-
risk rapport 8. 
Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs 
och Bohus län. 1995. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län, rapport 
1995:21.
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Huvdaby

Beskrivning 
I den öppna terrängen inom det högland, som 
utgör Härryda sockens sydöstra del, ligger 
Huvdaby på krönet av en drumlinliknande ås. 

Huvdaby har varit delat i fyra skattegårdar 
åtminstone sedan 1737. Vid laga skiftet 1831 
flyttades en gård ut till Hagedal 3:1, men då de 
andra gårdarna låg relativt glest, fick de ligga 
kvar. Skifteskartan visar också det äldre bruk-
ningssättet, då den lätta sandjorden på åskrönet 
brukats i långsmala tegar, medan den tyngre 
jorden nere i dalen nyttjas som betesmark. 

Byns äldsta hus är långloftsstugan på Huvdaby 
1:4, byggd 1826 och senare renoverad. Övriga 
byggnader är uppförda kring sekelskiftet 
med bostadshus uppförda på dubbel bredd 
och vinkelbyggda ladugårdar med ”skånke”. 
Bostadshuset på Huvdaby 1:4 var affär på 1920- 
talet. Vid sidan av jordbruket har man i byn 
förfärdigat pråmknän och fisklådor. 

På åskrönet genom byn ledde den gamla han-
delsvägen mellan Nya Lödöse och inlandet, 

omtalad redan 1550. 1917 fick denna en ny, syd-
ligare sträckning utanför byn. Vägen i nordväst 
var ursprungligen fägata men har senare gjorts 
om till körväg till Hindås. Vägar och ägogränser 
omges av ansenliga stengärdsgårdar. 

Nordväst om byn finns en smal stensatt 
kanal för avvattning av Gärdesmossen ut i 
Grundasjön.

Ingående kulturvärden
Välbevarad bebyggelse från tiden efter skiftena.
Stengärdsgårdar som kantar vägsystemen.
Hamlade träd.
Stensatt kanal.
Öppet odlingslandskap på åsrygg.

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Huvdaby är mycket vackert beläget på en flack 
ås med i huvudsak välbevarade bostadsbebyg-
gelse från sekelskiftet 1900 samt från 1800-talets 
förra hälft. Vägar och stengärdsgårdar utgör vär-
defulla inslag i miljön. Välhållet kulturlandskap. 

Huvdaby ligger på krönet av en åsrygg. 
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En stensatt kanal avvattnar Gärdesmossen. Den gamla landsvägen löpte igenom Huvdaby. 

Rekommendationer
Det är angeläget att det öppna odlingsland-
skapet bibehålles. Ombyggnad och förändring 
bör göras på ett sådant sätt, att byggnadens och 
områdets kvaliteter tas tillvara.  

Underlag
Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun 
1993. 
Naturvårdsplan. Samrådshandling. Härryda 
kommun 2010. 
Olsson, Gunnela. 1982. Odlingslandskap i Härryda 
kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län, kulturhistorisk rapport 8. 
Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs och Bohus 
län. 1995. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län, rapport 1995:21.
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18. Vadet
Ensligt belägen torpmiljö, där varje del 
av odlingsmarken varit brukad till fullo. 
Artrik betesmark. 

Beskrivning 
Torpet Vadet är beläget utmed den bäck som 
förbinder Asksjön och Ingsjön. Torpet togs upp 
omkring 1850 och är beläget på ett skogsskifte 
tillhörande Sandlid. På 1895 års ekonomiska 
karta är torpet redovisat som Adils (eg. Adors) 
torp efter den dåvarande brukaren. Åkrarna är 
till största delen upptagna under 1920-talet. 

Miljön kring torpet Vadet erbjuder en landskaps-
typ, som är präglad av mulbete och lieslåtter. 
På de fuktiga markerna invid bäcken, de forna 
madängarna, vilka slogs så sent som fram till 
1940-50, går betesdjur och bidrar, tillsammans 
med den karaktäristiska ängsfloran, till ett litet 
men omväxlande landskap. 

Bäcken är försedd med en stenskodd kant, 
anlagd på 1930-talet och en stenhäll fungerar 

Vadbäcken rinner väster om inägorna på Vadet. Dess kanter har försetts med stenskoning. 

som bro över vattendraget. 
Ägorna har ursprungligen varit kringggärdade 
av en stenmur, som bitvis finns kvar. Där berget 
går i dagen finns på många ställen vällagda 
odlingsrösen. Trots att landskapet är kuperat, 
har man även odlat små och branta partier. 

Ingående kulturvärden
Ensligt belägen torpmiljö.
Välskött småskaligt odlingslandskap.
Stensatt bäck med stenhällsbro. 

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Det ålderdomligt präglade landskapet vid Vadet 
är ett välbevarat exempel på torpjordbruk och är 
även av intresse för dess ängslandskap med sin 
karaktäristiska flora. 
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Bebyggelsen på Vadet ligger i ett kuperat odlingslandskap. 

Rekommendationer
Det är av stort värde att marken även fortsätt-
ningsvis hålles öppet och brukas som idag. 

Underlag
Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun 
1993. 
Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs och Bohus 
län. 1995. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län, rapport 1995:21.
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19A. Kåhult
Gårdsmiljö med välbevarad bebyggelse 
samt välhävdat innehållsrikt odlings- och 
beteslandskap.

Beskrivning
Kåhults by är belägen i Björketorps socken ca 
l km öster om Hällsjön. Området utgörs av en 
grund dalgång norr om Västra och Östra Kåsjön. 
Bebyggelsen är lokaliserad till en låg bergsklack 
i områdets centrala del med inägomarken runt 
omkring. 

Kåhult upptas första gången i jordebok år 1600 
och anges då som kronobygge under namnet 
Kåsjö. Ortnamn som börjar med Kå- kan ha sitt 
ursprung i ett fornnordiskt ord som beskriver 
något som är krökt eller böjt. 
Från och med 1719 redovisas gården som 2/8 
frälsehemman. Laga skifte förrättades i Kåhult 
1841-42, då hemmanet delades. Åkermarken 
utgjorde vid denna tid en förhållandevis liten 
del av Kåhults marker och var mestadels för-
lagd i sluttningar och bergskanter, i flera fall var 
åkrarna terrasserade. Senare under 1800-talet 

skedde en stor uppodling av den forna, mesta-
dels mycket sumpiga ängsmarken, vilket fram-
går av 1895 års ekonomiska karta. 
Odlingslandskapet, särskilt söder och väster om 
byn, har bevarat mycket av spår från äldre tids 
markutnyttjande. De magnifika odlingsrösena, 
som är belägna i dalgången väster om bebyg-
gelsen, framträder tydligt. En fin fägata, kantad 
av stengärdsgårdar, leder från gårdsplatsen på 
Kåhult 2:1 upp till skogsbetet i norr. 

Bebyggelsen på Kåhult 2:l utgörs av en fram-
kammarstuga uppförd på 1840-talet, en snick-
arbod och en ladugård med loge och den 
traditionella ”skånken”. Lillstugan är byggd 
1809. På gården har fram till sen tid bedrivits 
fisklådetillverkning. 

Ingående kulturvärden
Välbevarad gårdsmiljö.
Småskaligt odlingslandskap med åkerholmar.
Alléträd, stengärdsgårdar och vällagda 
odlingsrösen.
Äldre vägbank vid sjön.

Kåhult 2:1. 
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Framkammarstugan, byggd på 1840-talet. 

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Miljön är av stort värde dels genom sin välbe-
varade bebyggelse och dels på grund av sitt 
omväxlande kulturlandskap med stengärdsgår-
dar, fägata och odlingsrösen. 

Rekommendationer
Det är angeläget, att landskapet kring 
Kåhult även fortsättningsvis hålls öppet. 
Det är också angeläget, att gårdens 
byggnader bevaras till sin karaktär. 
Eventuell nybyggnad bör av kulturhis-
toriska och landskapsmässiga skäl för-
läggas i anslutning till befintlig bebyg-
gelse och ges en till miljön anpassad 
utformning. 

Underlag
Fornsök - Fornminnesregistret 
Gods och gårdar i Göteborgs och Bohus 
län III. 2001. Hushållningssällskapet. 
Uddevalla. Kulturminnesvårdsprogram för 
Härryda kommun 1993. 
Naturvårdsplan. Samrådshandling. 
Härryda kommun 2010. 

Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs och 
Bohus län. 1995. Länsstyrelsen, rapport 
1995:21. 
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De höga grundpelarna är kallmurade och är i 
gott skick. 

19B. Katrinefors 
kopparhammare 
Industrilämning med anor från 1700-talet i 
skogsbygd.

Beskrivning
Vattenkraften har spelat stor roll för olika 
näringar i kommunen. Katrinefors bruk tillkom 
under 1700-talets sista år utmed bäcken mellan 
Hällsjön och Asksjön, se karta på sidan 75. På 
ett ställe utmed bäcken fanns ett naturligt vat-
tenfall med en fallhöjd på 18 meter, som var väl 
lämpad för nyttjande för industriverksamhet. 
Redan under 1600-talet fanns här en såg och 
mjölkvarn. Initativtagare till verksamheten var 
handelsmannen Georg Brik från Borås som vid 
samma tid var ägare till Stora Bugärde samt 
gården Smedstorp utmed Storåns dalgång. 

Produktionen var inriktad på manufaktur av 
kopparvaror, såsom kaffekittlar, bunkar och 
brandsprutor. Råmaterialet fraktades hit från 
kopparbruk i Småland. Brukets mest intensiva 
tid var under början av 1800-talet men verksam-
hetens omfattning varierade fram till att den 
lades ner vid en konkurs 1854. 
Genom en samtida blyertsteckning, signerad 
stadsarkitekten Hans Jacob Strömberg (1821-
1872), kan vi alltjämt få en god bild hur bebyg-
gelsen på platsen såg ut under 1800-talets mitt.
Kvarn- och sågverksamheten på platsen fort-
levde in på 1900-talet och här svarvades bl a 
rullar i trä som nyttjades för att rulla linoleum-
mattor på. 

Vattenkraften från fallet tas alltjämt tillvara 
genom en mindre kraftstation som förses med 
vatten via ett rör av bräder sammanfogade av 
smidda dragband. Fortfarande pågår industri-
verksamhet i närområdet. 

Ingående kulturvärden
Stengrunder från byggnader knutna till 
verksamheten.
Kullerstensbelagd väg.
Vattenfallet med dess dämmen.

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Ruinerna efter den tidiga industriverksamhe-
ten vid Katrinefors är alltjämt lätt att avläsa i 
landskapet och utgör en väl avgränsad kul-
turmiljö. Miljön visar på ett pedagogiskt sätt 
hur verksamheter i äldre tider byggdes upp på 
platser där förutsättningen var god att tillvarata 
vattenkraften.

Rekommendationer
Ruinerna bör bevaras och underhållas på sådant 
sätt att deras långsiktiga bevarande tryggas. 
Informationsåtgärder bör utredas.

Underlag
Björketorp. Rävlanda-Hällingsjö-Hindås. 1997. 
Björketorps hembygdsförening
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Ovan: Karta över Katrinefors från 1811 (Utdrag ur: Storskifteskarta över Björketorps skog). Nedan: 
Platsen för de första industrierna i Katrinefors. Förutom ruiner efter kvarn, såg och kopparhammare 
finns också ett turbinhus. 
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20. Högäset –  
Ön – Holmelund
Tre gårdar i utmarksmiljö i ett ålderdom-
ligt kulturlandskap. Naturen, bebyggelsen 
och kulturlämningarna är välbevarade och 
bjuder besökaren på en riktig natur- och 
kulturupplevelse. 

Beskrivning
I Härryda sockens nordligaste del ligger hem-
manet Högäset, torpet Holmelund och ruinerna 
efter hemmanet Ön inom Härskogens stora och 
karga högplatå. 
Högäset skattlades första gången 1637 som kro-
notorp, men efter ett par årtionden räknades den 
som kronogård om 1/4 mantal. Vid den värde-
ring, som gjordes 1742, och som resulterade i att 
hemmanets skattekraft skrevs ner till 1/8 mantal, 
skrevs bl a följande: ”Thetta swaga hemman, 
står icke Widare till att förbättras med något 
utrymme...”. 
En förklaring till ortnamnet är att det är en dia-
lektal variant av ”Höge ås”. 

Väster om Högäset låg 1700-talets små och 
oregelbundna tegar. Under 1800-talet odlade 
man upp mycket av de äldre beteshagarna i 

väster och öster och man inköpte också hem-
manet Ön i söder. Under 1900-talet lades de 
mesta av inägorna igen och planterades med 
skog, ett nog så vanligt öde för små gårdar 
i skogsmiljö. Området kring gården liksom 
kring ”Brännemästarens” torp, 300 meter åt 
söder vårdas kontinuerligt av Skogssällskapet. 
Man kan tydligt urskilja det äldre vägnätet, 
det omfattande systemet av stengärdsgårdar 
och de många odlingsrösena. I samarbete med 
Studiefrämjandet har skyltar, stigar och parke-
ringsplats iordningställts kring Högäset. 

Gården Högäset har närmast formen av en 
kringbyggd gård. Den stora, faluröda långlofts-
stugan är enligt uppgift byggd 1738, men över-
våningen är senare höjd. Lillstuga med vedbod 
samt ladugård med murat fähus är troligen från 
1800-talets mitt. På den fyrkantiga gårdsplanen 
står en naturminnesmärkt lönn. Gårdstomten 
kringgärdas av en imponerande kallmurad 
gärdesgårdsmur. 

Sydväst om Högäset ligger grunderna till ytterli-
gare en ensamgård, Ön. Hemmanet Ön redovi-
sas i jordeboken första gången år 1661. Namnet 
Ön kommer sig sannolikt av att hemmanet var 
förlagt till en mindre höjdrygg, omgärdad av 
vattensjuk mark. I en rannsakning om öde-

Den vackra gårdsmiljön på Högäset. 
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hemman under mitten av 1600-talet redovisas 
hemmanet som öde, medan andra källor från 
samma tid anger, att hemmanet hade åbo, d.v.s. 
att det var bebott. Senare kom gården att lyda 
under Högäset och Dala och senare enbart 
Högäset. Den siste brukaren på Ön flyttade 1918, 
och gårdens byggnader revs omkring 1930. 
Området är sedan 1930-talet planterat med 
granskog, men alltjämt finns husgrunder, ter-
rasser och odlingsrösen kvar, som vittnar om att 
det här en gång låg en gård med sina inägor. 

Holmelund är ett torpstä1le i skogsbygden, 
avsöndrat från byn Klåddegärde i det kuperade 
moränområdet nordväst om Hindås. Torpet 
anlades på 1840-talet på ett myrparti på stam-
gårdens utmark. Dagens manbyggnad, ett dub-
belhus uppfört 1918, är liksom övriga byggnader 
belägna på ett impediment med utsikt över 
åkrarna i norr. Inägorna omgärdas av mycket 
kraftiga stengärdsgårdar, som vittnar om stor 
odlarmöda. Gärdesgårdarna ger ett böljande 
intryck, eftersom de noggrant följer den kupe-
rade terrängen. På åkrarna finns flera stora 
odlingsrösen. 

Ingående kulturvärden
Välbevarat ålderdomligt odlingslandskap 
med imponerande kallmurade stenmurar och 
odlingsrösen.
Unik välbevarad äldre gårdsbebyggelse på 
Högäset.
Naturminnesmärkt lönn vid Högäset.
Pedagogiskt landskap med iordningställda 
stigar och vandringsleder.
Imponerande system av gärdsgårdar inramar 
torpet Holmelund.

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Miljön utgörs av tre gårdar i skogsmiljö. Högäset 
är av stort värde, dels genom sitt rika kultur-
landskap med välbevarade hägnader och öppna 
ytor, och dels genom sin välbevarade och ålder-
domliga bebyggelse. Ön är av värde just för 
att visa gårdsläge, hägnader och odlingsrösen. 
Holmelund med sitt rika och välhävdade kultur-
landskap är ett fint och välbevarat torpställe. 

Rekommendationer
Kulturlandskapet i miljön bör vårdas, bevaras 
och levandegöras genom skyltar och informa-
tionsinsatser även framgent. 
Det är angeläget, att såväl bebyggelse som ele-
ment i det äldre odlingslandskapet bevaras. 
De unika byggnaderna på Högäset skall bevaras 
oförändrade. 
Odlingsmarken till torpet Holmelund bör också 
hållas fri från vegetation även framgent. 

Underlag
Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun 
1993. 
Naturvårdsplan. Samrådshandling. Härryda 
kommun 2010. 
Nevander, E. 2008. Inventering av skyddsvärda träd 
i Härryda kommun – grova träd, hamlade träd, hål-
träd och alléer. Härryda kommun. 
Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län I. Sävedals 
härad.1923. 
Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs och Bohus 
län. 1995. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län, rapport 1995:21. 
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21. Hällingsjö
Säterimiljö, gästgiverimiljö samt beva-
rade byggnader som kan knytas till äldre 
industri.

Beskrivning 
Hällingsjö är ett gammalt frälsehemman om 
1 mantal. Säteriet, även kallat Hällingsberg, 
ligger ganska högt och har utsikt över inägorna 
i söder. Manbyggnaden med salsbyggnadsplan 
är ett typiskt exempel på en mindre herrgård 
från 1800-talet. Det vita trähuset har ståndsmäs-
sigt, brutet tak med frontespiser och taklist med 
tandsnitt. Den stora flygelbyggnaden i schwei-
zerinspirerad stil från 1886 är både bostad och 
magasin. Eftersom jordbruket inte drivs längre, 
har ekonomibyggnaderna delvis fått andra 
användningsområden, såsom bostad och bil-
verkstad. Husen omges av en park, och tillfarten 
har en allé. 

Godsägaren lät 1880 uppföra en vattendriven såg 
med dämme strax söder om säteriet. Samtidigt 
byggdes en vattendriven kvarn på fastigheten 
Hällingsjö 1:10. Den hade efter 1931 två vals-
verk och två par stenar och var i drift fram till 
1974. Den gula mjölnarstugan som ligger på 
Hällingsjö 1:12 uppfördes 1902. 

Den gamla 
handelsvä-
gen mellan 
Göteborg och 
Jönköping 
ledde förbi 
Hällingsjö. 
Vid dess 
gamla sträck-
ning intill 
sjöstran-
den står en 
vägvisarsten. 

Gästgiveriverksamhet samt skjutshåll flyt-
tades vid 1700-talets slut från Stora Bugärde 
till Hällingsjö, till ett läge utmed vägen invid 
Gingsjöns södra strand. Det stora trähuset fick 
sin andra våning på 1850-talet. I en tät grupp 
utmed gårdsplanen står lillstugan, stallet för 
de resandes hästar, samt flera andra uthus från 
1800-talet. När Boråsbanan var färdig 1894, 
minskade antalet resande via Hällingsjö. 1911 
flyttade skjutsstationen till stationssamhäl-
let Rävlanda, och gästgiveriet lades ned tre år 
senare. En av gästgiveriets krögare startade ett 
mindre garveri vid dammens västra sida. 

På 1850-talet anlades på den östra stranden en 
garverirörelse, vilken var i drift till ca 1905. Kvar 
finns imponerande grunder efter den stora trä-
byggnad, som hyste garveriet och torkvinden. 
Till garveriet hörde också det stora tvåvånings 
bostadshus, som byggdes 1863. Det finns kvar 
i så gott som ursprungligt skick, medan ladu-
gården från samma år har rivits. Bostadshuset 
omges av en fint lagd stenmur. 

Områdets historiska utveckling avviker från den 
omgivande jordbruksbygdens. Högreståndsideal 
och bättre kontakt med livet utanför den lokala 
bygden präglar den mycket välbevarade bebyg-
gelsen, som delvis är av jämförelsevis hög ålder. 
Dessutom finns vittnesbörd om den industriali-
sering, som även landsbygden hade en viktig del 
i under 1800-talets senare del. Orten spelade en 
viktig roll för virkeshandeln, och enligt en rese-
berättelse från 1895 var orten vid denna tid den 
mest framstående i Björketorps socken. 
Hällingsjö har förtätas sedan dess och idag finns 
de olika beståndsdelar som utgör samhällets 
ursprung delvis inbäddade i ny bebyggelse eller 
omgärdade av moderna vägar.

Ingående kulturvärden
Äldre kommunikationscentrum med välbevarad 
gästgiverimiljö som nav.
Äldre vägbank med vägvisarsten.
Lämning efter garveri.
Stor tvåvåningsbyggnad med anknytning till 
garveriverksamheten.
Kvarn och sågmiljö med damm.
Säterimiljö.
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Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Hällingsjö utgör sammantaget en mångfaset-
terad miljö, bestående av säteriet, gästgiveriet 
och byggnader med koppling till den lokala 
småindustrin. 
Hällingsjö gästgiveri står idag i stort sett oför-
ändrad sedan 1860-talet.  Övriga byggnader 
tillhörande gästgiveriet, i huvudsak från tiden 
1860-1900, är också välbevarade. Gästgiveriet, 
bostadshusen på Hällingsjö säteri och garvar-
bostaden är samtliga byggnader av högt beva-
randevärde jäml PBL §3:12. De tillhörande träd-
gårdarna som omgärdar bostadshusen i de tre 
anläggningarna är viktiga för helhetsintrycket. 

Rekommendationer
Hällingsjö gästgiveri och dess tillhörande ekono-
mibyggnader samt garveribostaden bör skyddas 
genom detaljplanebestämmelser och/eller som 
kulturreservat. Byggnaderna bör underhållas på 
ett sådant sätt att deras kvaliteter bevaras. 
Slyröjning invid stengrunderna från garveriet 
och utmed dammen bör utföras med jämna inter-
vall. Förutsättningen för att utveckla området som 
besöksmål, t.ex. med en informationsskylt och 
promenadstig utmed dammen, bör utredas.

Underlag
Björketorp. Rävlanda-Hällingsjö-Hindås. 1997. 
Björketorps hembygdsförening.

Engman, A. 1984. Hällingsjö gästgivaregård. 
Kulturhistorisk dokumentation inför byggnadsmin-
nesförklaring nr. 32. Länsstyrelsen i Göteborgs 
och Bohus län.
Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun 
1993. 
Naturvårdsplan. Samrådshandling. Härryda 
kommun 2010. 
Nevander, E. 2008. Inventering av skyddsvärda träd 
i Härryda kommun – grova träd, hamlade träd, hål-
träd och alléer. Härryda kommun. 

Gästgiveriet i Hällingsjö. 
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22. Björnhult,  
Högelid och Gingsered
Tre småbruk med skilda förutsättningar. 
Spår av äldre odlingsformer och stor före-
komst av odlingsrösen.

Beskrivning
I två öppna partier i den stora, skogiga platån, 
som utgör Björketorps sockens västra del, 
ligger torpet Högelid och hemmanet Björnhult. 
Gingsered är beläget på plan bördig mark bestå-
ende av före detta sjöbotten vid Gingsjöns norra 
strand.

Björnhult nämns första gången i jordeboken 1632 
och upptas då som kronogård om 1/8 mantal. 
Inägorna är belägna utmed den relativt branta 
slänten ner mot Björnhulta sjö i öster. Den stora 
möda det inneburit att odla dessa jordar fram-
går av de mäktiga odlingsrösena, lagda i kall-
mur. Rösena är omsorgsfullt lagda på naturliga 
bergsimpediment i landskapet. Odlingsrösena 
har också anlagts som stödmurar för att skapa 
terrasserade odlingsytor. De olika brukningsde-
larna, som gammal åkermark och hagar, avgrän-
sas av präktiga stengärdsgårdar. 

Skogen stod för en stor del av hemmanets för-
sörjning, och en såg har tidigare funnits på 
gården. Den nuvarande mangårdsbyggnaden 
har 1920-talsutformning, medan ladugården är 
från 1800-talet. 

Utmed skogsvägen upp mot Björnhult passeras 
Högelid, ett avsides torp under Barkkulla. Denna 
lilla smala och kuperade dalgång började röjas 
på l830-talet. Odlingsmarken är kuperad och 
har många impediment och odlingsrösen. På en 
bergsklack ligger byggnaderna - ett typiskt små-
bruk med 1930-talsprägel. På Högelids marker 
har det också legat en backstuga. 

Gingsereds gamla gårdstomt låg nordväst om 
odlingsmarkerna enligt en karta från 1718. 
Senare flyttades gården till nuvarande läge. 
Byggnaderna uppfördes på 1920-talet. I åker-
marken har man hittat flintbitar, som tyder på 
att man har använt platsen redan under förhis-
torisk tid. 

Ingående kulturvärden
Unik koncentration av mäktiga odlingsrösen i 
kraftig sluttning ner mot Björnhulta sjö.
Välbevarat utmarkstorp med bebyggelse från 
mellankrigstiden.
Småskaliga odlingslandskap.
Odlingslandskap på gammal sjöbotten.
Fornlämningar och välbevarad gårdsbebyggelse 
vid Gingsered.

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Björnhultsområdet utgör kommunens mest väl-
bevarade område med många och stora odlings-
rösen, som visar på skogsområdets sena uppod-
ling. Odlingsrösena är särpräglade på grund av 
att de är så välbyggda, de för snarare tankarna 
till murade stenbyggnader än till åkerröjningar. 
Markerna är mycket artrika på grund av kon-
tinuerligt bete och slåtter. Kultur- och skön-

Gingsereds gård ligger centralt i odlingsmarken 
vid Gingsjöns norra strand. 

Vy över odlingsmarkerna på Björnhult.  Numera 
används de för bete. 
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Mäktiga kallmurade odlingsrösen med utsikt 
över Björnhulta sjö. 

Torpet Högelid togs upp på 1830-talet. Dagens  
bostadsbyggnad är uppförd ungefär 100 år 
senare. 

hetsvärden finns också vid torpet Högelid och 
omgivande marker, samt vid odlingslandskapet 
kring Gingsered.

Rekommendationer
Det är angeläget att odlingsmarkerna inom 
hela miljön även fortsättningsvis hålls öppna 
för att de kulturhistoriska värdena i landskapet 
skall förbli synliga. Informationsskyltar vid 
Björnhults odlingsrösen kan övervägas, med 
tanke på deras särart och höga kulturvärde.

Underlag
Fornsök - fornminnesregistret 
Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun 
1993. 
Naturvårdsplan. Samrådshandling. Härryda 
kommun 2010. 
Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs och Bohus 
län. 1995. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län, rapport 1995:21. 
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23. Hindås
Samhällsbildning från sekelskiftet 1900 
med ett antal stora, välbevarade sommar-
hus från samma tid, samt anläggningar 
knutna till vintersport och friluftsliv.

Beskrivning 
Vid den vackra Nedsjöns södra strand ligger 
Hindås, ett samhälle vars äldre delar består av 
samlad välbevarad villabebyggelse från förra 
seklets början. 

Hemmanet Hindås nämns första gången 1568. 
Fram till 1800-talets slut bestod Hindås endast 
av några bondgårdar vid Fagerhultsvägen. 
Järnvägen mellan Göteborg och Borås drogs 
1894 fram utmed Nedsjöns södra strand, genom 
tidigare obebyggd utmark. Den vackra natu-
ren, som därmed gjordes tillgänglig, blev kring 
sekelskiftet upptäckt av göteborgare ur de 
högre socialgrupperna. År 1904 bildade några 
inflytelserika personer det s.k. Villabolaget, 
som inköpte Bocköhalvön och det stora områ-
det närmast i söder. Området styckades av i väl 
tilltagna tomter och såldes. Tomterna bebyggdes 
undan för undan med stora sommarvillor och 
pensionat, som i de flesta fall snabbt omvandla-
des till helårsbostäder. 

Husen byggdes i en mängd olika stilar, som 
dessutom gärna blandades. I många villor har 
man använt vad som man vid denna tid såg som 
vårt eget inhemska byggnadsskick, allt ifrån 
den fornnordiska villan, Villa Roskullen (nr 1 
på kartan på sidan 85), till ”allmogegården från 
Dalarna” (2) eller den vitputsade borgliknande 
villan, Villa Tallbacken (3). Många hus anknyter 
tidigt till ”herrgårdsstilen”, där en symmetrisk 
uppbyggnad kring t.ex. stora ingången eller 
en frontespis är viktig. Likaså är brutna eller 
valmade tak och ljusa, stående träpaneler kän-
netecknande för en del hus. Även nyklassiska 
drag finns i bebyggelsen, t.ex. vilohemmet 
Tyringehemmet (4). 

Viktigt för Hindås utveckling var, att platsen 
tidigt blev en populär vintersportort för götebor-

gare. År 1904 byggde Göteborgs Idrottsförbund 
den första hoppbacken i huggen sten (5) och 
året därefter stod Idrottsgården, nuvarande 
Hindåsgården, klar (6). En ny och betydligt 
högre hoppbacke, byggd i armerad betong, upp-
fördes 1934.

1906 uppfördes Hindås turisthotell, nuvarande 
Hjortvikens konferensanläggning (7). Flera pen-
sionat byggdes eller inrymdes i äldre hus under 
seklets början. 

Det stora huset på Tyringevägen 6 (8) uppfördes 
1910 och gavs namnet Pensionat Vårgård. Det 
övertogs redan efter ett par år av en internat-
skola för flickor, Helpension Tyringe, som drevs 
fram till 1936. Numera är pensionatet samt gym-
nastiksalen (byggd 1915) kursgård, medan det 
stora huset, med bostäder och lärosalar, sede-
mera blev vilohem. 

Hindås stationshus (9) uppfördes ursprungligen 
samtidigt med järnvägens tillkomst. Byggnaden 

Villa Roskullen
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genomgick en omfattande omgestaltning 1908, 
då den tillbyggdes och ombyggdes och fick sin 
nuvarande nationalromantiskt präglade stil-
dräkt. Ritningar till ombyggnaden gjordes av 
göteborgsarkitekten Yngve Rassmussen. 
Kyrkan (10), som uppfördes 1912, liksom det 
gamla församlingshemmet, präglas genom sina 
rustika detaljer av jugendstilen kombinerad med 
nationalromantik. Kyrkan tillbyggdes 1990 med 
ett nytt modernistiskt, men ändå anpassat för-
samlingshem, ritat av arkitekt Arne Nygård.

Riksvägen mellan Göteborg och Borås byggdes 
1928. Utmed vägen utvecklades ett affärsstråk 
och en förtätning inleddes av det äldre bostads-
området. Runt den äldre kärnan av villabebyg-
gelse kring stationen har från och med 1940-talet 
omfattande villabebyggelse tillkommit. Under 
1970-talets senare del och under efterföljande 
decennium har en kraftig förtätning skett i 
Hindås centrala del genom tillkomst av flerbo-

stadshus och byggnader för serviceändamål.
En detaljplan för den östra delen av Bocköhalvön 
föreligger. I denna finns hänsynsregler för vär-
defulla byggnader (q) på de ur kulturhistorisk 
synvinkel mest värdefulla husen. Hindås station 
är av Riksantikvarieämbetet föreslaget som stat-
ligt byggnadsminne. 

Ingående kulturvärden
Tätort präglad av fritid- och kurortsvistelse från 
sekelskiftet 1900.
Exklusiva villor från olika delar av 1900-talet.
Nationalromantiskt präglat stationshus samt 
kyrkobyggnad.
Hoppbacke.
Väg och gatusystem präglat av det tidiga 1900-
talets trädgårdstadsideal.

Hindås. 1) Villa Roskullen. 2) Villa i allmogestil. 3) Villa Tallbacken. 4) Tyringehemmet. 5) Hopp-
backen. 6) Hindåsgården, f.d. Idrottsgården. 7) Hjortviken, f.d. Hindås turisthotell. 8) Pensionat Vår-
gård. 9) Hindås station. 10) Hindås kyrka och församlingshem. 
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Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Alltjämt finns i Hindås ett stort antal påkostade 
och välbevarade villor samt andra byggnader, 
som minner om den tid, då orten var ett centrum 
för rekreation och friluftsliv i Göteborgsområdet. 
Villorna på Bocköhalvön samt övriga äldre villor 
är i de flesta fall mycket välbevarade och varie-
rade i sin arkitektoniska utformning. Hindås har 
till del behållit sin exklusivitet och här finns idag 
flera villor från olika skeden av 1900-talet som 
väl speglar skiftande arkitekturideal fram till 
1900-talets slut.

Rekommendationer

Den äldre beyggelsen, som speglar ortens bety-
delse som rekreationsmiljö under 1900-talets 
första hälft, bör bevaras. Förändringar bör und-
vikas som innebär att husens tidsprägel och 
ursprungskaraktär försvinner. Byggnaderna bör 
underhållas och vårdas med tekniker och mate-

rial som är förenliga med husens ålder och ett 
långsiktigt bevarande. 
Det äldre vägnätets struktur bör bevaras. En 
dokumentation av de enskilda äldre husen bör 
utföras som underlag för framtida planering och 
bygglovshandläggning.

Underlag
Björketorp. Rävlanda-Hällingsjö-Hindås. 
1997. Björketorps hembygdsförening.
Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun 
1993. 

Hoppbacken i Hindås.
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24. Björboås och Röberg
Välbevarade gårdar i ett bördigt och kupe-
rat odlingslandskap, format av Storåns 
biflöden. 

Beskrivning 
I övergången mellan berg och dalslätt vid Storån 
ligger två byar, Röberg och Björboås, med vid 
utsikt åt öster över inägorna och sockenkyrkan. 

Röbergs fyra gårdar lades på rad utmed berget i 
samband med storskiftet 1814. Den gamla byvä-
gen utgör ett markant inslag. 

Björboåsgårdarna var två stycken 1547. Vid 
laga skiftet 1845 låg de nu fyra gårdarna i en tät 
klunga. Gårdarna Björboås 1:5 och l:24 flyttades 
då åt söder och lades utmed den gamla byvägen. 
Bebyggelsen på Björboås 4:1, uppfördes på nuva-
rande plats 1898-1900. Bostadshuset är en sals-
byggnad med rika snickerier, och ladugården 
har en nedervåning av fint huggen sten. Gården 
är som helhet ett mycket välbevarat exempel på 

sena 1800-talets ideal kring jordbruksbyggnader. 
En äldre tomtplats med husgrunder syns nord-
väst om gården. 
Ett äldre bostadsskick finns representerat i lång-
loftsstugan på Röberg 2:2 (1798). Den är dock 
senare om- och tillbyggd. I områdets södra del 
finns en liten gårdssåg från 1920-talet.

Ingående kulturvärden
Gårdar förlagda utmed dalsidan med utsikt över 
kuperat odlingslandskap.
Välbevarad bebyggelse från tiden efter laga 
skifte. Fornlämningar i form av stenåldersbo-
platser har påträffats i närområdet.

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Området innehåller bebyggelse från olika tider, 
belägen invid bergets fot med fin utsikt över den 
kuperade dalgången. Medan Röbergsgårdarna 
ligger relativt samlade så ligger gårdarna på 
Björboås glest förlagda utmed dalsidan. Flera av 
gårdarna är mycket välbevarade. 

Björboås 4:1. 
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Gårdarna i Röberg ligger utmed foten av ett brant berg. 

Rekommendationer
Ombyggnad och förändring av bebyggelsen 
inom området bör utföras på sådant sätt att 
byggnadens och områdets kvaliteter tas tillvara. 

Nybebyggelse bör undvikas i det öppna odlings-
landskapet. Eventuell ny byggnad i exponerat 
läge bör förläggas samt utformas så att den 
ansluter till miljöns gängse bebyggelsemönster 
och byggnadsskick. 

Underlag
Fornsök - fornminnesregistret. 
Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun 
1993. 
Naturvårdsplan. Samrådshandling. Härryda 
kommun 2010. 
Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs och Bohus 
län. 1995. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län, rapport 1995:21. 
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25. Björketorps 
sockencentrum
Ett levande sockencentrum med kyrka, 
skola och gammal kyrkplats. I söder ligger 
en f.d. exercished samt hembygdsgård och 
kolerakyrkogård. 

Beskrivning
En sockenkyrka i Björketorp fanns sannolikt 
redan under 1200-talet varifrån de äldsta före-
målen i dagens kyrka kan dateras. Läget för 
kyrkan var på en höjd invid Ramsjöbäcken i ett 
centralt läge utmed de äldre vägstråk som san-
nolikt redan då kantade Storåns dalgång. Den 
medeltida kyrkan ersattes 1861 av dagens kyrka, 
belägen strax sydväst om dess föregångare. Den 
gamla kyrkogården med dess kyrkogårdsmur 
finns ännu kvar och den gamla kyrkplatsen är 
markerad med ett kors. 

Den nya kyrkan ritades av Helgo Zettervall, 
sedermera en av de mest tongivande kyrkoar-
kitekterna under 1800-talets slut och en kraftig 
förkämpe för den nygotiska stilen. Björketorps 
kyrka stod färdig 1861, när arkitekten var trettio 
år, men redan här märks det nygotiska form-
språket. Formell invigning av kyrkan skedde 
först 1866. Kyrkan är uppförd i sten och tegel 
samt putsad med framträdande dekorationer av 
tegel. Den har ett högt torn i väster samt en tak-
ryttare åt öster.
Kyrka och undervisning var intimt knutna till 

varandra under 1800-talet. Flera skolor är kända 
i bygderna och dagens moderna skola kan ses 
som den fjärde generationen på platsen mittemot 
kyrkan. Alltjämt finns nummer tre i ordningen 
kvar, kyrkskolan från 1926, en stor träbyggnad, 
som närmast kan liknas vid en större villabygg-
nad från samma tid.

Öster om kyrkan och skolan ligger en sandig 
hedmark, en rest av de sedimentmassor som 
fördes hit genom de mötande vattendragen. Här 
ligger en kolerakyrkogård, omgärdad med kraf-
tiga stenmurar, från den epidemi som härjade i 
Sverige under 1830-talet. Heden har, genom den 
vattengenomsläppliga sandiga marken, givit 
goda förutsättningar för den excercished som 
enligt traditionen skall ha legat här som kompa-
nimötesplats för Marks kompani.

Området kring kyrkan och skolan som socknens 
centrum bekräftades ytterligare under 1940-talet 
då den nystartade Björketorps hembygdsfören-
ing lät skapa en hembygdsgård på den västra 
delen av heden. Byggnaderna är samtliga hit-
flyttade och den första som återuppfördes var 
Gammelgården, ett  bostadshus från 1700-talet. 
Idag finns här flera olika flyttade och återupp-
förda byggnader som sammantaget speglar 
näringar och verksamheter som präglat bygden.

Ingående kulturvärden
Äldre kyrkplats med storslagen utsikt över 
Storåns dalgång.
Kyrkobyggnad från 1861.
Skolhus från 1926.
Villor från sekelskiftet 1900 med lokalt präglade 
snickerier.
Exercished med kolerakyrkogård.

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Platsen för den tidigare kyrkan, dagens kyrka, 
gamla skolan samt kolerakyrkogården utgör 
viktiga delar av socknens historia. Exercisheden 
har även höga natur- och friluftsvärden. 

Björketorps kyrka sedd från Björboås. 
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Rekommendationer
Kyrkan och kyrkogårdarna skyddas av lag om 
kulturminnen mm (SFS 1988:950). 
Kolerakyrkogården bör hållas fri från sly och 
träd. 
Exercisheden bör hållas fri från byggnation och 
istället utvecklas som strövområde med fokus 
på natur- och kulturvärdena. 
Den äldre skolbyggnaden bör bevaras. 

Underlag
Björketorp. Rävlanda-Hällingsjö-Hindås. 1997. 
Björketorps hembygdsförening.
Fornsök - fornminnesregistret. 
Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun 
1993. 
 

Kolerakyrkogården anlades i samband med en epidemi på 1830-talet. 
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26. Storåns dalgång
Dalgång med ett stort antal välbevarade gårdar 
och byggnader, som speglar byggnadsskicket 
på landsbygden från 1700-talet och framåt. 
Välbevarat och innehållsrikt kulturlandskap. 

Beskrivning
I Björketorps sockens östra del slingrar sig 
Storån fram mellan branta slänter. Den omfat-
tande jordbruksbebyggelsen ligger i små klungor 
mellan bergen och den bördiga dalen. 

Redan under forntiden var Storåns dalgång en 
attraktiv plats. Utmed hela åns lopp har fynd av 
yxor och andra redskap från främst stenåldern 
hittats. Troligen var dalgången en plats med 
riklig tillgång på fisk och vilt och goda möjlig-
heter till kommunikationer via åns lopp. Goda 
boplatslägen fanns utmed dalens sidor. 

Värred (nr 1 på kartan på sidan 92) är belä-
get i den nordöstra delen av miljön på en hög 

platå längs östra sidan av dalgången utmed 
Storån, strax söder om Rävlanda samhälle. 
Från denna har man en vidsträckt utsikt över 
dalgången. Tillfarten till Värredsgårdarna 
går utmed en smal och bitvis brant väg längs 
dalsidan. 

Värred bestod redan i första jordeboken av 
tre gårdar: Nedergården, Övergården och 
Lillegården. Gårdarna i Värred är idag pla-
cerade utefter lokalvägen. Värred 2:17 har ett 
boningshus från tidigt 1880-tal. Lillstugan 
på gården har tidigare fungerat som affär. 
Utmed vägen löper en stenmur. Granngården 
i nordväst, Värred 3:6, har ett bostadshus, som 
sannolikt tillkommit under 1700-talets senare 
del eller 1800-talets början och som på senare 
tid har moderniserats. Ladugården är uppförd 
under decennierna kring sekelskiftet 1900. 
Bostadshuset på Värred 5:6 uppfördes 1868 
och ombyggdes 1912. Strax ovanför lokalvägen 
i områdets södra del ligger Värredal, ett egna-
hem från 1910-talet med karaktäristisk som-
marvillaprägel, med sin lilla tornhuv på taket. 

Värred. 
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Storåns dalgång. 1) Värred. 2) Buarås. 3) Smedstorp. 4) Apelnäs. 5) Backa. 6) Stockabäck. 7) Kärret. 
8) Sandlid. 9) Furuberg. 10) Skogsgärde. 11) Habäck.
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Gårdarna ligger sedan laga skiftena med sina 
skiften ner mot den branta slänten mot Storån. 

Längre söderut i dalen finns platsen för hära-
dets förnämsta säteri, Apelnäs (4). Huvudgården 
Apelnäs kom under början av 1800-talet att delas 
i tre gårdar, vilka idag ligger i en tät rad utmed 
vägen. Bostadshuset på den sydligaste av dessa 
gårdar, som uppfördes 1871, har salsbyggnadens 
planlösning och är försett med rika snickerier. 
Granngårdens rödmålade manbyggnad är från 
1908 och har en utformning, som bär prägel 
av nationalromantikens villaideal med dess 
snickerier och fasadbeklädnad i form av spån-
panel. Från andra hälften av 1800-talet härrör en 
smedja och en bagarstuga samt, på andra sidan 
vägen, ekonomibyggnaderna med ett gråstens-
murat fähus. 

Det tätbebyggda Stockabäck (6) har i sin cent-
rala klungby en framkammarstuga från 1832, 
på Stockabäck 1:19, samt ytterligare en unge-
fär jämngammal på Stockabäck 1:29, bägge 
välbevarade. 
I norr låg Stockabäcks små- och folkskola. 
Här finns även Storåns pensionat, i drift 
sedan 1925. Vid ån ligger Apelnäs kvarn samt 

mjölnarbostaden. 
Skogsgärde (10) är en fullständig och välhållen 
gård från förra sekelskiftet, medan Backa 1:7 väl 
representerar torpen från samma tid. 

Byn Habäck (11), som förr var en klungby, är 
belägen i den södra delen av dalgången intill 
sockengränsen. Ladugården på Habäck 1:27 är 
till största delen uppförd under 1800-talets förra 
hälft och har bibehållit många äldre drag, såsom 
heltimrad huskropp med ”skånke” och omålad 
fasad, medan tillbyggnaden i vinkel med ports-
lider är ett senare tillägg. Strax söder härom står 
en välbevarad framkammarstuga på fastigheten 
Habäck 1:25, uppförd 1858. Utmed Habäcken har 
flera sågar legat och grunder efter dessa kan än i 
dag återfinnas. 

Smedstorp (3) ligger på den västra sidan av 
dalgången. Den omfattade två hela mantal och 
låg tidigare under säteriet Apelnäs. Den har 
hela tiden drivits som en sammanhållen gård. 
Bebyggelsen i mangårdsdelen är placerad i ett 
herrgårdslikt mönster med huvudbyggnad flan-
kerad av två flygelbyggnader. Det äldre bostads-
huset finns inte kvar, men däremot finns en 
större ladugårdsbyggnad i sten. 

Apelnäs. 
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Den gamla frälsegården Backa (5) hade blivit 
uppdelad i fyra enheter före laga skiftet 1850. 
Gårdarna låg då i en tät klunga i den branta, 
terrasserade sluttningen. De två, som utflytta-
des från bytomten, förlades strax intill i söder 
och norr. Särskilt Backa 1:4 utgör en intressant 
miljö med den mycket välhållna långloftsstu-
gan, troligen från 1760-talet, kompletterad med 
äldre uthus såsom smedja och ladugård samt 
en inhägnad fägata som leder upp i bergen. På 
Backa 1:5 står en faluröd parstuga i två våningar 
från 1858, en i trakten numera ovanlig hustyp. 

De tre skattegårdarna på Furuberg Lilla (9)
låg fram till 1800-talets mitt som en radby 
tätt intill berget. De två gårdar som kvarstår, 
Furuberg 2:3 och 2:8, har stora och mycket väl-
bevarade bostadshus av salsbyggnadstyp med 
rikt smyckade fasader, uppförda 1883 respek-
tive 1878. Bostadshusen ligger med sina många 
äldre uthus tillsammans med bebyggelsen på 
Furuberg 2:4 i en byliknande grupp och omges 
av ett innehållsrikt kulturlandskap. 

Flera minnesstenar från 1700- och 1800-talen 
finns i dalgången, i synnerhet utmed den västra 
dalgångssidan. 

Ingående kulturvärden
Brukad vidsträckt dalgång utmed Storåns 
meandrande sträckning, med bebyggelsen  för-
lagd utmed dess sidor.
Flera mycket välbevarade gårdar från 1700-talet 
och framåt.
Forntida spår har påträffats utmed Storån.

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
I Storåns dalgång har både kulturlandskap och 
bebyggelse ett mycket stort kulturhistoriskt 
värde. Det natursköna odlingslandskapet har 
bibehållit sitt äldre bebyggelsemönster, vägnät 
och hägnadssystem. Bebyggelsen är framvuxen 
under en lång tidsrymd och framvisar både 
äldre och yngre hustyper i flera kompletta 
gårdar och byar. 
Vid gårdstomterna finns grova lövträd, som är 
viktiga inslag i kulturmiljön. 
Storåns dalgång är uttagen som riksintresse för 
såväl naturvård som kulturminnesvård. 

Furuberg. 
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Backa 1:4. 

Rekommendationer
Bibehållen jordbruksdrift är en förutsättning för 
att de landskapsmässiga kvaliteterna skall bestå. 
Ombyggnad och förändring av bebyggelsen 
inom området skall utföras på sådant sätt, att 
byggnadens och miljöns kvaliteter tas tillvara. 
Nybebyggelse på det öppna jordbrukslandska-
pet bör undvikas. Nybyggnad bör utformas 
så, att den ansluter till miljöns gängse bygg-
nadsskick. Även exploateringar i närbelägna 
områden, som kan påverka Storåns dalgång, 
bör genomföras med stor hänsyn till natur- och 
kulturmiljöintressena. 

En särskild dokumentation av kulturvärdena 
i den del av Storåns dalgång som löper genom 
Härryda kommun finns upprättad. Därtill finns 
antagna områdesbestämmelser som syftar till 
att värna landskapets kulturhistoriska värden.
Avgränsningen av detta område är mellan 
Värred i nordväst och Dalgården och Gissle i 
söder. 

Underlag
Björketorp. Rävlanda-Hällingsjö-Hindås. 1997. 
Björketorps hembygdsförening.
Fornsök - fornminnesregistret.
Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun 
1993. 
Naturvårdsplan. Samrådshandling. Härryda 
kommun 2010. 
Nevander, E. 2008. Inventering av skyddsvärda träd 
i Härryda kommun – grova träd, hamlade träd, hål-
träd och alléer. Härryda kommun. 
Olovsson, M. 2005. Storåns dalgång. Kultur-
inventering. GF konsult AB. 
Storåns dalgång, informationsbroschyr från 
Härryda kommun 2009.
Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs och Bohus 
län. 1995. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län, rapport 1995:21. 
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27. Klippan eller Assartorp
Lämning efter skogshemmanet Klippan. 
Grunderna efter boningshus, ladugård, 
smedja och såg finns bevarade inom 
odlingsmarkerna, som fortfarande hävdas 
på traditionellt vis.

Beskrivning
Hemmanet Klippan är beläget mellan Rävlanda 
och Hindås, omgivet av tät granskog. 

Hemmanet går att härleda i skriftliga källor 
tillbaka till 1600-talets första decennier. I dom-
boken för år 1620 är Klippan redovisat som 
ett 1/8 torp. 1636 uppges att en Assar Jönsson 
upptagit ett torp på allmänningsskog, benämnt 
Assaretorp, samt att dennes frihetsår är ute. 
Senare anges Klippan som kronohemman och 
förblev så fram till skattköp år 1720. Under 1600-
talet var hemmanet soldatboställe. Hemmanet 
har gått i samma släkt sedan 1704 och fram till 
att det övergavs under mitten av 1900-talet. 

Av bebyggelsen på Klippan återstår idag endast 
grundmurarna, murstocken till bostadshuset 
samt grunder till en ladugård. Husresterna 
omges av ett småskaligt, öppet landskap med 
fägata och stenhägnader. En husgrund efter en 
smedja finns också kvar. Vid bäcken finns tyd-
liga rester av en såg. 

Ingående kulturvärden
Lämning av skogshemman med fägata, sågläm-
ning, hamlade träd och grova vårdträd. 

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Klippan ingår i ett ur natursynvinkel värdefullt 
strövområde, och den ensligt belägna inägomar-
ken med sina miljöelement i form av husgrun-
der, hägnader och sågrester är här ett värdefullt, 
men mot övriga delar av det skogiga Klippan 
kontrasterande, inslag. 

Rekommendationer
Klippan skyddas som naturreservat. På inägo-
marken har hembygdsföreningarna i kommunen 
samt Naturskyddsföreningen årligen inbjudit till 
slåttergille och upprätthållit ett öppet landskap. 
Det är angeläget att denna tradition fortlever, 
dels för att upprätthålla ett öppet landskap och 
dels för att lära ut lieslåtter så att dessa traditio-
nella metoder inte faller i glömska. 

Underlag
Fornsök - fornminnesregistret. 
Klippan, informationsbroschyr från 
Västkuststiftelsen. 
Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun 
1993. 
Naturvårdsplan. Samrådshandling. Härryda 
kommun 2010. Hamlad ask och husgrunder i Klippans naturre-

servat. Foto: Karin Meyer, Härryda kommun. 
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28. Östra Rävlanda
Norr om Nolån ligger välbevarad bebyggelse 
med lokala särdrag. I väster dominerar sanato-
riet från 1900-talets första decennier. 

Beskrivning 
Området omfattar den norra delen av dalgången 
kring Nolån. Fram till 1894 skedde kontakterna 
med Borås längs den gamla landsvägen, som 
har kvar sin äldre sträckning. Då järnvägen kom 
1894 blev Rävlanda ett växande stationssam-
hälle, medan Nolåns dalgång lämnades relativt 
orörd. Vid länsgränsen anlades en mindre håll-
plats och lastkaj till Forssa tegelbruk. 

Den gamla tomtplatsen på Rävlanda Östergård 
bestod av två gårdar, varav den ena flyttades i 
och med laga skiftet. Östergården genomgick 
vid sekelskiftet flera ägoindelningar. Ytterligare 
gårdar uppfördes vid seklets början. På privat 
initiativ skapades en förening för upprättande 
av vårdanstalt för tuberkulösa barn från fattiga 
familjer i Göteborg. Föreningen inköpte 1910 
mark från Rävlanda Östergård för att här bygga 
ett barnsanatorium, Barnsanatoriet Rävlanda. 
Anläggningen övergick under 1940-talets mitt 
i Göteborgs stads ägo. Från början vårdades 
enbart barn här, men från slutet av 1940-talet 

tog man även emot vuxna och tio år senare 
upphörde verksamheten med lungsjuka barn 
helt. Sanatoriet övergick till att användas som 
sjukhem från 1970 och har senare fungerat som 
rehab iliteringshem för missbruksvård.

Den ursprungliga delen i anläggningen, ett 
stort vitt trähus med valmat mansardtak, stod 
klart att tas i bruk 1916. Arkitekt till denna var 
O. Dymling. En stilanpassad tillbyggnad gjor-
des 1928 och gav huset en monumental prägel. 
En jugendinspirerad läkarvilla uppfördes 1928. 
Samtidigt flyttades arrendatorbostaden och 
ekonomidelen.

Ingående kulturvärden
Välbevarade gårdar och egnahem från 
omkring sekelskiftet 1900, präglade av lokal 
snickeritradition.
Naturskönt odlingslandskap i sluttning ner mot 
Storån och Nolån.
Sanatoriemiljö från 1910-talet.

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
I ett intressant jordbrukslandskap samsas den 
välbevarade gårdsbebyggelsen med andra 
modernare inslag såsom järnväg, affär och 
sanatorium, numera sjukhem. Sanatoriet, vilken 

Barnsanatoriet Rävlanda tog emot tuberkulösa och fattiga barn fram till 1940-talet. 
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dominerar landskapet i denna del av dalen, 
utgör som anläggning ett minne från den tid då 
tuberkulosen var en folksjukdom. Vila och frisk 
luft utgjorde en väsentlig del av behandlingen. 
Rävlanda sanatorium är ett fint och välbevarat 
samt vackert beläget exempel på den byggnads-
stil som tillämpades under det tidiga 1900-talets 
institutionsbyggande. 

Rekommendationer
Det är av stort värde, att landskapet även i fort-
sättningen hålls öppet. Ombyggnad och föränd-
ring bör utföras på sådant sätt, att byggnadens 

och områdets kulturhistoriska kvaliteter tas 
tillvara. Nybyggnad bör utformas i anslutning 
till områdets gängse byggnadsskick. 

Underlag
Björketorp. Rävlanda-Hällingsjö-Hindås. 1997. 
Björketorps hembygdsförening. 
Kulturminnesvårdsprogram för Härryda kommun 
1993. 

Ett av de lokala särdragen på egnahemmen i östra Rävlanda är att fönsterfodrens 
överstycken är formade som spetsar. 
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