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Västerberget, Sandås, Valås
en plats som berättar

om ”de dödas boning”, om landmärken och om en viktig
kommunikationsled.
Det stora bergsmassivet norr om Fässbergsdalen är en del av
en sammanhängande kultur- och naturmiljö, som sträcker sig in
i Göteborgs kommun.
De äldsta spåren av människors verksamhet kommer från en fyndplats,
där det påträffats redskap från äldre stenåldern. Under bronsåldern var
höjdområdena ”de dödas boning” och de många gravarna i form av
rösen och stensättningar visar vilken stor betydelse bergsmassivet har haft
i det dåtida samhället.
Under bronsåldern var havsnivån cirka 10 meter högre än idag
och stora delar av dagens slättmark var täckt av vatten. Gravarna är
anlagda högt i terrängen med god utblick över sundet nedanför.
Från vattnet syntes gravarna på långt håll och var ett landmärke
för de som bodde i området.
Placeringen av gravarna, vända ut mot den forna farleden,
berättar om dalgångens betydelse som en viktig kommunikationsled,
från forntid och fram till vår tid.

Tillbaka till kartan

Safjället

en plats som berättar
om ett skärgårdslandskap, om gravar från olika tid och om vikten av
att synas.
Safjället är ett bergsparti med fornlämningar från både sten-, bronsoch järnålder. Det visar att området har haft stor betydelse under flera
årtusenden. Här finns goda möjligheter att blicka ut över landskapet och
med kännedom om fornlämningarna är det lätt att med fantasins hjälp
föreställa sig omgivande dalgångar som havsvikar och förflytta sig till en
skärgård i förhistorisk tid.
På Safjället finns gravar från olika tider. Här finns rester av hällkistor – en
typ av stenkammargrav från omkring 2000 år före vår tideräkning och i
typiska höjdlägen i landskapet ligger senare tiders gravar i form av rösen
– daterade till bronsålder (1800–500 f.v.t) och stensättningar – daterade
till järnålder (500 f.v.t – 1050).
Höjdlägena är ett sätt att markera status då gravarna syntes på långt
håll i dåtidens landskap. Inom området finns även en fornborg. Många
fornborgar som undersökts har daterats till järnåldern. Allmänt anses det
att fornborgar fungerat som en tillflyktsplats vid orostider, andra teorier är
att de kan ha haft en mer symbolisk betydelse eller att de kan ha markerat
gränser. Fornborgen förstärker platsens stora betydelse genom historien.

Tillbaka till kartan

Krokslätts fabriker
en plats som berättar

om en stor arbetsplats i regionen, om byggnadskonst och om dåtidens
marknadsföring.
Det första bomullsväveriet i Krokslätt startades på 1870-talet.
Placeringen vid Mölndalsån gav god tillgång till vatten för produktion
och transportmöjligheter. Närheten till hamnstaden Göteborg och billig
tomtmark var ytterligare anledningar till att fabriken placerades här.
Fabriken utvecklades med spinneri och färgeri. Det var under lång tid
en av de största tillverkningsindustrierna i Göteborgsregionen och kring
fabriksområdet växte efterhand ett helt samhälle fram.
Fabrikens bostäder var enkla med mycket låg standard och dessa är
rivna sedan flera årtionden. Men fabriksbyggnaderna gavs en utformning
som skulle inge förtroende för företaget. Vid sekelskiftet 1900 var
byggnaderna en viktig del i marknadsföringen av ett företags produkter.
Fabriksbyggnaderna vid Krokslätts fick rikt utsmyckade, mönstermurade
röda tegelfasader med stora småspröjsade fönster och spinneribyggnaden
fick ett karaktäristiskt torn.
Krokslätts fabriker fungerar än i dag som ett viktigt landmärke i
Mölndalsåns dalgång.

Tillbaka till kartan

Hagåkersgatan, Häradsgatan
en plats som berättar

om framtidstro, om stadens utveckling och om lyckan att få värme
och vatten.
Stadens utveckling speglas i tydliga byggperioder. Under 1950-talet
behövde industrierna arbetskraft, många flyttade hit både från övriga
landet och från andra länder. Bostäder ordnades tillfälligt genom gamla
militärbaracker medan nya bostadsområden planerades.
Den nya välplanerade bostadsbebyggelsen visar på en period av
framtidstro och stark utveckling. I Mölndal växer bebyggelsen kring
Häradsgatan och Hagåkersgatan. Den nya bebyggelsen är modern!
Det var ”Folkhemmet” som byggdes. Fördelaktiga lån gjorde att det kunde
satsas på arkitektonisk kvalitet och omsorg om detaljer. Med lånereglerna
följde minimikrav för bostadens utformning. Det gällde allt från rumsstorlek
och krav på dagsljus till vilken höjd köksbänkarna skulle ha och hur
många garderober som skulle finnas.

– När jag gifte mig på 1950-talet så kom jag till en modern lägenhet. Jag tyckte att
det var himmelriket! Vi hade värme och varmvatten på kranen och kunde gå på toaletten!

Tillbaka till kartan

Fässbergs by

en plats som berättar
om ett sätt att välja boplats, om ett traditionellt sätt att bygga
och om en jordbruksreform.
Fässbergs by är en av få byar i Mölndal där både bebyggelse
och jordbrukslandskap är bevarat. Bebyggelsen ligger i kanten av
Fässbergsåsen. Den är placerad på traditionellt vis på mark som inte
var lämplig för odling – ett ekonomiskt sätt att välja plats att bygga på.
De bördiga jordarna sparades på så sätt för odling och berget gav ett
naturligt skydd för väder och vind.
Byn har än idag en ålderdomlig struktur där gårdarna ligger tätt
tillsammans, ett exempel på en byggnadstradition som fanns före
1800-talet jordbruksreform – laga skifte. Syftet med reformen var att en
gårds åkermarker skulle vara en sammanhängande enhet och gården
skulle ligga i direkt anslutning till denna. Det innebar att gårdar flyttades
ut från byarna. Detta genomfördes inte fullt ut i Fässbergs by där endast
tre gårdar flyttades ut. Gårdarna placerades på rad sydväst om byn,
nära den då påbörjade uppodlingen av ängsmarken. Förhållandet mellan
den gamla byn och de utflyttade gårdarna syns fortfarande tydligt i
landskapet.

Tillbaka till kartan

Lunnagården

en plats som berättar
om en herrgård från 1700-talet, om en förändrad produktion från
spannmål och brännvin till grönsaker och mjölk och till… ja vad då?
Lunnagården ligger på Fässbergsdalens södra sida. Det stora påkostade
bostadshuset och allén som är resterna av en parkliknande trädgård
berättar om att gården har haft rika ägare. Genom århundraderna har
gården ägts av både kungar, ämbetsmän, militärer och handelsmän.
Huvudbyggnaden fick dagens utseende i slutet av 1700-talet, men planer
fanns på ett större hus, ett lantslott i sten, ritat av Gunnebos arkitekt Carl
Wilhelm Carlberg. Detta uppfördes dock aldrig.
Resterna av en bränneribyggnad från tidigt 1800-tal vittnar om en av
gårdens inkomstkällor, brännvin. Gården hade också en omfattande
spannmålsodling.
Ladugårdar och stall berättar om boskapsskötsel och mjölkproduktion.

Ytterligare en viktig näring för gården har varit grönsaksodling.
Idag ägs gården av Mölndals stad och har en oviss framtid.

Tillbaka till kartan

Mölndals stadshus, Folkets hus
och tidig centrumbebyggelse
en plats som berättar

om välfärd, om självförtroende och om framtidstro.
Stadshuset är en symbolbyggnad för Mölndals stads politiska och
administrativa centrum. Det stod klart 1962 och uppfördes i en tid
när välfärdssamhället och de kommunala verksamheterna växte fram.
Byggnaden symboliserar kommunens och den lokala demokratins
utveckling.
På samma sätt är Folkets hus en symbol för arbetarrörelsens historia, som
är väsentlig för det folkhemsbygge som formade den växande staden
under efterkrigstiden.
Det intilliggande torget och parken är en del av kommuninvånarnas
gemensamma rum. Bostadskvarteren i gult tegel utmed Tempelgatan
och Göteborgsvägen, delvis med butiker i bottenvåningarna, uppfördes
under 1940- och 50-talet. Byggnaderna har 4-5 våningar och var vid
tillkomsttiden ett nytt och högt inslag i Mölndal.
Genom den höga ambitionsnivån när det gäller arkitektonisk utformning
visar stadshuset, Folkets hus och den tidiga centrumbebyggelsen på
självförtroende och framtidstro samtidigt som de tydligt markerar att
stadens centrum flyttats från Kvarnbyn.

Tillbaka till kartan

Lackarebäcks gård,
Svejserdalen, Ekekullen
en plats som berättar

om en lockande bäckravin, om en livsstil och om ett stort intresse för
forntiden.
Det natursköna området kring Lackarebäcks gård har använts som
rekreationsområde och varit ett populärt utflyktsmål under mycket lång
tid. Den vackra bokskogen med dess slingrande bäck och de höga
bergen med utsikt över dalgången är anledningar till områdets attraktivitet
genom historien. Bäckravinen ansågs kunna mäta sig med vilken äkta
schweizerdal som helst, därav namnet Svejerserdalen.
Lackarebäcks gård var under 1700- och 1800-talen en stor herrgård.
Gården köptes som sommarnöje för familjerna Boye och Malm på
1860-talet. Att fara på sommarnöje var under slutet av 1800-talet modernt
bland överklassen, ett sätt att komma ifrån den allt sämre miljön i de
dåtida städerna.
De omgivande naturområdena var idealiska för det starka intresset för
natur- och friluftsliv, liksom intresset för forntiden, som präglade det senare
1800-talet. Kvarndammen i bäcken användes för svalkande dopp och
utflykter gjordes till fornlämningarna i området.
Av gårdsbyggnaderna finns bara en flygelbyggnad kvar men utflykterna
har satt avtryck genom anlagda stigar, trappor och utsiktsplatser och till
och med en modern runsten på en kulle.

Tillbaka till kartan

Västra Enerbacken
en plats som berättar

om bostadspolitik, om en småskalig byggnadstradition och om
möjligheten att få en modern lägenhet.
1960-talet var en expansiv period. Industrin i Mölndal gick på högvarv,
befolkningen ökade kraftigt och behovet av bostäder växte.
Då trångboddhet och dålig bostadsstandard var ett utbrett problem i
Sverige sattes två politiska mål upp: att avskaffa bostadsbristen och att
höja den allmänna bostadsstandarden.
Fördelaktiga lånevillkor kopplades till statliga regler som gjorde
att lägenheternas utformning kunde styras. Ambitionen var att en
industriarbetare skulle kunna få en ny trerumslägenhet för sig och sin familj
för en femtedel av lönen.
Enerbackens bostadsområde stod färdigt 1964. Till skillnad från många
andra samtida bostadsprojekt var byggandet i Mölndal mer traditionellt
präglat. Både vad gäller material och byggteknik. Bebyggelsen på
Enerbacken byggde vidare på en småskalig tradition med lamellhus i tre
våningar och tegelfasader. Husen anpassades till topografin och naturen.
Lekplatser med offentlig konst passades in mellan bergsknallarna.

Tillbaka till kartan

Kristinedals småhusområde
en plats som berättar

om bostadsbyggande på 1960-talet, om det moderna samhället och
om en helt ny typ av byggnad.
Kristinedals småhusområde är ritat av arkitekt Ingemar Wennström,
Småhusbyrån, och stod klart 1964. Området består av cirka 100
fristående villor och kedjehus. De är utformade på lite olika sätt, men
hålls ihop av ett gemensamt formspråk. Bärande idéer är rött fasadtegel
med inslag av blå respektive vit träpanel och synliga bärande ljusa
betongkonsoler, flacka tak samt vita markerade carportar.
Området speglar småhusets växande roll i 1960-talets bostadsbyggande.
Enplans- och suterränghus med utsträckta planlösningar avlöste den
traditionella fyrkantiga stugan.
En helt ny byggnad som uppstod under 1960-talet var carporten.
I det moderna samhället skulle alla ha egen bil och hur parkeringarna
skulle lösas blev därför en av tidens viktigaste planeringsfrågor.
I småhusområden var det naturligt att parkeringen löstes i anslutning till
den egna bostaden, och carport och garage blev standard. I Kristinedal
har carportar och garage getts hög status genom en medveten utformning.

Tillbaka till kartan

Gunnebo

en plats som berättar
om en påkostad sommarvilla, om arkitekturmode på 1700-talet och
om behovet av grönsaker.
På 1700-talet var det trångt och smutsigt i Göteborg. De som hade
möjlighet, de mest förmögna i samhället, skapade därför sommarvillor på
landsbygden. De stora villorna omgavs av trädgårdar för rekreation och
odling, som gav tillskott till hushållet även inne i staden.
Gunnebo slott uppfördes under 1780- och 90-talen av den förmögne
köpmannen John Hall och hans hustru Kristina efter ritningar av Carl
Wilhelm Carlberg. Under sin tid var det en av de mest påkostade
sommarvillorna i Sverige. Carlberg ritade inte bara byggnaderna utan
även inredning och möbler. Han skulpterade också om det omgivande
landskapet – kala berg blev till lummiga kullar.
Anläggningen består av huvudbyggnad, trädgård och park – alla
utformade enligt rådande stilideal. Slottet är idag den enda byggnaden
som står kvar sedan byggnadstiden. Övriga byggnader har tillkommit
genom rekonstruktion eller nybyggnation.
Kring huvudbyggnaden sträcker sig den formella trädgården med
regelbundna former. Den omgivande parken efterliknar ett naturligt
landskap. Invid drivhuset ligger den stora köksträdgården som berättar om
den viktiga självhushållningen och alla de grönsaker och frukter som ett
stort hushåll behövde.

Tillbaka till kartan

Åby bostadsområde
en plats som berättar

om ett stort behov av bostäder, om storskaligt byggande och om
trafikplanering.
Strax söder om Mölndals centrum ligger bostadsområdet Åby.
Bebyggelsen består av 28 flerfamiljshus med det för Mölndal så
karaktäristiska gula teglet som fasadmaterial. Husen är placerade i form
av en solfjäder. Området stod färdigt 1968 och ritades av arkitekterna
Einar Andreasson och Ragnar Dahlberg, samt HSB:s Arkitektkontor.
Så väl i Mölndal som i övriga Sverige ökade bostadsbyggandet
under 1960-talets andra halva, som en följd av det så kallade
miljonprogrammet. Industrin gick på högvarv i Mölndal, och behovet av
bostäder för den ökande befolkningen var stort. Åbyområdet var ett av
flera stora bostadsområden som planerades vid denna tid. Trots att det var
ett stort område där det skulle få plats många bostäder så byggdes husen
bara tre till fyra våningar höga.
En viktig del i hur bostadsområden planerades på 1960-talet var att
biltrafiken tydligt åtskildes från bostadsbebyggelsen. Det gör att gårdar
och centrala grönområden är bilfria.
Bebyggelsen i Åby har inte genomgått några större förändringar sedan
den byggdes och är därför ett bra exempel för sin tid – ett storskaligt
område i mänsklig skala.

Tillbaka till kartan

Mölndals kvarnby
en plats som berättar

om vattnets kraft som gav Mölndal möjlighet att växa, om slitsamt
arbete i industrierna och om arbetarnas bostadsvillkor.
Mölndalsfallen och Kvarnbyn är ursprunget till Mölndals stad. Den kvarnby
som legat på platsen sedan åtminstone 1300-talet utgör bakgrunden för
platsens namn. Mölna är benämningen för vattenkvarn, och då kvarnarna
i byn malde mjöl för en stor del av bygderna i regionen, kom trakten kring
fallen tidigt att bli känd för sin kvarnverksamhet.
Tack vare vattenkraften, och att pråmtrafik kunde bedrivas på Mölndalsån,
utvecklades Kvarnbyn under 1800-talet till ett industrisamhälle och Mölndal
till en industriort.
Områdets förindustriella historia har gett avtryck genom bevarade
kvarngårdar och enklare manufakturbyggnader. Men dagens Kvarnbyn
speglar främst det industriella skedet i dess långa historia. Här finns
välbevarad fabriks-, institutions- och bostadsbebyggelse som tillsammans
berättar om industrisamhällets utveckling från mitten av 1800-talet och
framåt. Papper, textil och linolja var de stora produkterna som tillverkades.
Fabrikerna behövde en stor mängd arbetare och vid mitten av 1800-talet
bodde ungefär 2500 av socknens drygt 4000 invånare här. Arbetarna
fick själva bygga sina hus på fabrikernas marker norr och söder om
forsen, ofta med pengar lånade av fabriksägaren. På så sätt tvingades
arbetarna kvar i fabrikerna oavsett löner och arbetsvillkor.

Tillbaka till kartan

Forsåkers bruksområde
en plats som berättar

om papperstillverkning i mer än trehundra år, om guldgruvan bland
Mölndals industrier, om ständig utveckling.
Pappersbrukens historia i Mölndal börjar redan 1653, då det första bruket
grundas vid fallen i Kvarnbyn. Här fanns vattenkraft och det var nära till
Göteborg, där marknaden fanns. Korndals bruk i Mölndal är vid mitten
av 1800-talet landets största pappersbruk och ägs av David Otto Francke
”kungen av Mölndal”. Här utvecklas även tekniken att tillverka papper av
trä.
1895 köper Marcus Wallenberg Korndals AB och ett nytt bolag startas,
Aktiebolaget Papyrus. När bruket är som störst, i mitten av 1900-talet,
arbetar 1200 personer här. Det kallas ”guldgruvan”, en bra arbetsplats
som gav en säker inkomst. I slutet av 1900-talet är bruket i Mölndal
återigen med om sammanslagningar och försäljningar. 2006 läggs bruket
ned.
Industribyggnaderna har genom åren tillkommit allt efter nya behov.
Långa byggnader som inrymt långa pappersmaskiner. Höga byggnader
för ångpannans rörsystem. Byggnader med många fönster för bra ljus för
avsyning och sortering. Stabila byggnader för tunga papperslager. De
berättar tillsammans om en viktig del i Mölndals historia. I dag står de
inför nya utmaningar!

Tillbaka till kartan

Fässbergs kyrka
en plats som berättar

om en växande befolkning, om behovet av att synas och om känslan
för att skapa grönska.
Uppe på en hög bergskulle vid Mölndals centrum ligger Fässbergs kyrka.
Kyrkans tegelröda fasader och kopparklädda tak syns vida omkring. Än
idag är kyrkan ett av centrala Mölndals tydligaste landmärken.
På 1800-talet växte Mölndals befolkning så det knakade. Fässbergs gamla
medeltida kyrka, som låg strax öster om Fässbergsåsen, blev snart alldeles
för liten för sin församling.
1887 invigdes Fässbergs kyrka på sin nuvarande plats. Den nya kyrkan
byggdes på toppen av ett berg, så att den skulle bli väl synlig från stora
delar av socknen. Berget var kalt och för att anlägga parken omkring
kyrkan transporterades fler än 2000 lass med jord till platsen.
Fässbergs kyrka ritades av Adrian Crispin Peterson, en känd arkitekt som
gjort ritningarna till många andra kyrkor i Västsverige – bland annat
Lindome nya kyrka.

Tillbaka till kartan

Stridsvagnshinder och vägspärr
en plats som berättar

om en orolig tid, om rädslan för fiender och om försvarsberedskap.
Vid Torrekullamotet och utmed Alveredsdalen ligger stora betongelement
i terrängen. Det är stridsvagnshinder och de uppfördes under början
av 1940-talet, som ett led i Sveriges försvar under andra världskriget.
Stridvagnshindren ingick i ett större försvarssystem som löpte i en linje från
Askim, via Trollåsen-Balltorp-Alvered-Råda och fram till Delsjön.
Det var framför allt vägarna som var viktiga att ha kontroll över vid en
eventuell invasion; Kungsbackavägen, Säröleden och Boråsvägen, och det
var kring dessa vägar som så kallade skansar koncentrerades. Skansarna
bestod av olika typer av hinder och skyttevärn.
De flesta av skansarna är idag borttagna men i Kållered finns en flyttbar
vägspärr i betong bevarad. Den ligger strax öster om Gamla Riksvägen/
Kungsbackavägen. Vägarna skulle fungera som vanligt i fredstider och
därför byggdes rörliga hinder. Dessa placerades intill vägkanten för att
vid behov kunna skjutsas fram över vägen. I Alvered finns istället fasta
hinder kvar. De placerades vid sidan av vägen för att förhindra alternativa
genomfarter.
Stridsvandringshindren berättar om en tid då Mölndal ingick i ett
militärstrategiskt viktigt område och rädslan för en fientlig invasion i
Sverige var påtaglig.

Tillbaka till kartan

Våmmedals by
en plats som berättar

om en by, om synliga spår i landskapet och om förändringar.
Vid Olas väg i Kållered ligger några gårdar som är resterna av gamla
Våmmedals by. Vid mitten av 1800-talet var byn den största i Kållered.
Här låg ett tiotal gårdar och dess marker sträckte sig långt ut i dalgången.
Genom byn gick den gamla landsvägen, i dag Streteredsvägen.
Tre ursprungliga gårdar finns kvar på den gamla bytomten. Den
välbevarade äldre gårdsbebyggelsen bryter av mot de omgivande
moderna villorna. Intill gårdarna finns stora, välskötta trädgårdar med
fruktträd och äldre lövträd.
En välbetad hästhage, där det intensiva betet har gjort att berget är
synligt, visar tillsammans med stengärdsgårdar tydligt gränsen mellan
inägorna där det odlades och utmarkerna där djuren fick beta. Detta ger
en landskapshistorisk inramning till bebyggelsen.
I samband med jordbruksreformen – laga skifte – i mitten av 1800-talet
flyttades ett flertal gårdar ut från byn. Gården Våmmedal Västergård
3:3 fick då sin nuvarande placering utmed landsvägen. Den är ett
exempel på en typ av gårdar som var vanliga, inte bara i Kållered utan
i hela Västsverige, från mitten av 1800-talet och fram till 1940–50-talet.
Tillsammans med gårdarna som ligger kvar i bykärnan speglar Västergård
Kållereds historia, från bysamhälle till genomförande av laga skifte.
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Karta över Våmmedals by 1783.

Kållereds kyrka
en plats som berättar

om en ny tro i en gammal tid, om byggtekniken för länge sedan och
om byar och gårdar i Kållered.
På medeltiden kom kristendomen till Sverige. Ett sätt att bekräfta den nya
religionen var att bygga en kyrka på en synlig plats i bygden. Över 1100
nya kyrkor byggdes i landet! En av dessa var Kållereds kyrka.
Arkeologiska lämningar visar att platsen var en kultplats redan för 2000 år
sedan. Även på den tiden användes den för begravningar och ceremonier
men då med tron på de nordiska asagudarna.
Kyrkan har byggts om flera gånger, men den har fortfarande kvar murar
från medeltiden. Runt kyrkan finns klockstapel, kyrkstall och gravkor
från 1600- och 1700-talen. Kyrkogården är utbyggd under olika
århundranden. På den äldsta delen är gravarna ordnade efter gårdarna i
socknen.
I stenmuren som omgärdar kyrkogården finns tre portar. Det är entréer som
leder in mot kyrkan från Kållereds olika byar.
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Livered, Högen
en plats som berättar

om mark som odlas och överges, om människor som flyttar och om
naturen som tar tillbaka marken.
I skogsområdet norr om Östra Lindomevägen finns lämningar efter
bebyggelse, åkrar, hägnader och äldre vägar. Faktum är att själva
skogen på många sätt är ett kulturminne. Glest växande träd, mängder
av hasselbuskar och flera gamla hamlingsträd är avtryck efter människors
verksamheter.
Ett tränat öga kan se spår av fossil åkermark. Det är övergiven
odlingsmark där röjda ytor, odlingsrösen och terrasskanter visar på ett
tidigare intensivt åkerbruk. Provtagning har visat att vissa odlingsytor
röjdes fram redan på 1100–1200-talet.
Delar av åkermarken har hört till gården Livered. Gården övergavs vid
mitten av 1800-talet, men i öster finns flera husgrunder kvar på Livereds
gamla tomt. Genom området går Liveredsbornas väg till kyrkan. Den
följer en stenmur med slingrande lopp. Det är den gamla gränsen mellan
inägorna där jorden odlades och utmarken där djuren gick på bete.
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Karta över Livered 1814.

Stretered, Sagåsen
en plats som berättar

om omsorgsvårdens utveckling, om samhällshistoria och om
människor i utanförskap.
Stretered och Sagåsen har varit skol- och vårdhem för människor med
intellektuella funktionsnedsättningar. Skolhemmet Stretered, eller Skolan
för andesvaga å Stretered som det då kallades, startade 1895 och
vårdhemmet Sagåsen stod klart 1963–64.
Sedan den första skolbyggnaden uppfördes har området utökats, alltefter
nya behov och förändrade vårdideologier. Bebyggelsen i området speglar
därför omsorgsvårdens historia och utveckling. Den visar både hur elever
och personal har bott och vilken inriktning verksamheten har haft.
Under 1970-talet växte nya tankar om omsorgsvården fram.
Institutionsvården skulle ersättas av en mer öppen vård som anpassades
till den enskildes behov. Som en följd av detta beslutades under mitten av
1980-talet att Stretered och Sagåsen skulle avvecklas.
Idag används byggnaderna i området bland annat för grundskolan och
för Migrationsverkets ankomstboende och förvar.
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Dvärred

en plats som berättar
om stenålderns landskap, om ett sätt att begrava och om en myt.
I Dvärred ligger kommunens mest kända hällkista. Gravkammaren är
väl synlig i landskapet och har lockat till myter och berättelser genom
årtusenden. De omkringliggande sluttande sandmarkerna med omgivande
berg har varit torra och skyddade platser att bo på redan under
stenåldern.
En hällkista är en grav, byggd av stora stenhällar, som förekom under
slutet av stenåldern (cirka 2000 år före vår tideräkning). Graven användes
för upprepade begravningar. Intill den döde placerades föremål som man
ansåg kunde behövas i livet efter detta. Några fynd från graven i Dvärred
finns dock inte. Dessa har troligen försvunnit vid rovgrävningar för länge
sedan. I en av gavelhällarna i stenkistan i Dvärred finns ett runt så kallat
gavelhål, vilket är vanligt för hällkistor i Västsverige. Liknande finns även i
norra Frankrike och Belgien.
Förr trodde man att hällkistan var bostad för dvärgar, där av namnet
”Dvärgahuset”. Dvärred har fått sitt namn efter hällkistan och bynamnet
betyder ”röjningen vid Dvärgahuset”.
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Fagered

en plats som berättar
om en bra boplats, om olika begravningssätt och om en betydelsefull
bygd.
Arkeologiska lämningar visar att det har bott människor i Fagered under
flera tusen år. På sydostsluttningen av en höjdrygg, i ett skyddat läge
från havsvindarna, har människor ända sedan stenåldern hittat bra mark
att bo och odla på. Det har lämnat avtryck i form av gravar från olika
tidsperioder, en hålväg (en under lång tid nedtrampad väg) och spår efter
äldre sätt att bruka jorden.
Det stora gravfältet med många gravhögar och stensättningar från
järnåldern tyder på att området har använts av flera gårdar och byar.
En gemensam begravningsplats, där man återkommande samlades för
ceremonier, bidrog till att stärka både identiteten och samhörigheten inom
en grupp, liksom anknytningen till en plats.
Ursprungligen var gravfältet ännu större och i anslutning låg ytterligare
ett stort gravfält, de så kallade Soldathögarna, som grävdes bort när
motorvägen byggdes. Det berättar att bygden troligen har haft stor
betydelse under denna tid. Kanske har platsen varit viktig även i ett större
regionalt sammanhang.
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Kimmersbo

en plats som berättar
om hur jorden odlades i äldre tider, om hur djuren gick på bete i
skogen och om hur de små åkerlapparna hägnades in.
Kimmersbo ligger i kommunens sydvästra hörn. Dagens två gårdar har
sitt ursprung i en gård som omnämns redan i danska skattelängder från
1500-talet. Lindome socken, dit gårdarna tillhör, var danskt fram till 1645.
Det småskaliga jordbruket har skötts på traditionellt sätt under flera hundra
år. Det gör att det fortfarande går att se stenhägnader, åkerlyckor och
fägator som har samma form och ligger på exakt samma plats som på
1600-talet.
Norr om gårdarna finns rester av en äldre väg. Innan Spårhagavägen
byggdes på 1930-talet var detta vägen till kyrkan men också förbindelsen
mellan Lindome och kusten.
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Karta över Kimmersbo 1692.

Annestorps industrimiljö
en plats som berättar

om en omvälvande förändring, om en industri där kvinnor fick arbete
och om ett samhälle som växte.
På 1830-talet köpte handelsmän upp mark från bönderna i Annestorps by
i Lindome för att anlägga ett bomullsspinneri. Här fanns billig mark och
tillgång till arbetskraft och vattenkraft. Det fanns en stor efterfrågan på
bomullsgarn då väverierna i Borås expanderade kraftigt. Spinneriet var en
av Hallands första och största industrier.
Industrin förändrade det gamla jordbrukslandskapet och sättet att leva
i Lindome. Stora tegelbyggnader var ett helt nytt inslag och böndernas
döttrar fick arbete utanför hemmet. Runt spinneriet växte ett helt samhälle
fram med bostäder för arbetare och disponent, handelsbod och folkets
hus.
Allteftersom åren gått har byggnader rivits eller bytts ut och maskinerna
tystnat. Men fortfarande finns vackra tegelbyggnader kvar som minner om
en viktig industriepok där generationer av Lindomebor har arbetat. Och
återigen sjuder den gamla industrimiljön av liv genom nya verksamheter
som ger eko ut i landet.
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Sinntorpsskolan
en plats som berättar

om svensk skolhistoria, om mode i arkitektur och om en ökande
befolkning.
Sinntorpsskolan berättar om svensk skolhistoria och spänner över en
period av mer än hundra år – där varje byggnad representerar en
tidsepok, såväl arkitektoniskt som skolhistoriskt.
Den äldsta skolan i området uppfördes redan 1865. Det var med
anledning av att obligatorisk skolgång hade införts i Sverige några år
tidigare. När den nya skolan, som kallades Kyrkskolan, invigdes var den
redan för liten. Det fanns vid denna tid mer än 400 skolbarn i Lindome
och flera elever fick undervisning i inhyrda lokaler. En ny skolbyggnad
uppfördes därför i början av 1900-talet – Norra Kyrkskolan.
Det var ständigt ett problem med bristande lokaler. Ytterligare en ny skola
invigdes 1955 och var då Lindomes modernaste skolanläggning, med
flera klassrum, gymnastiksal, slöjdsal och särskilt skolbibliotek.
Under 1960-talet ökade befolkningen i Lindome kraftigt, nya
bostadsområden byggdes och antalet elever växte. Skolan byggdes
återigen ut med nya paviljonger i flera omgångar.
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Lindome kyrka
en plats som berättar

om heliga platser, om behovet av att synas och om nya tankar.
Uppe på en hög ås, öster om Lindome centrum, ligger Lindome kyrka.
Dess vitputsade fasader och höga kyrktorn syns vida omkring och kyrkan
fungerar som ett landmärke för centrala Lindome.
I närheten av kyrkan finns fornlämningar som visar att platsen har använts
som kult- och begravningsplats i tusentals år och att människor upplevt
platsen som helig långt innan kristendomen. Här finns en hällkista från
stenåldern, flera rösen från bronsåldern och ett större gravfält från
järnåldern.
När kristendomen infördes byggdes kyrkorna ofta på redan etablerade
kultplatser. Det var ett sätt att manifestera den nya religionen. Men det
gjorde det kanske också lättare att få människor att ta till sig de nya
tankarna, eftersom det var platser dit man redan var vana att gå.
Lindome kyrka invigdes 1885 och är uppförd på samma plats som en
äldre medeltida kyrka. Den gamla kyrkan var i dåligt skick och på grund
av de stora befolkningsökningarna under 1800-talet hade den blivit för
trång. Den nya kyrkan ritades av arkitekt Adrian Crispin Peterson, en vid
tiden känd kyrkoarkitekt som även ritat Fässbergs kyrka.
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Lindomeåns dalgång
en plats som berättar

om olika sätt att ta hand om jorden, om en å som gav möjlighet att
utveckla ett unikt hantverk och om en plats där människor bott i flera
tusen år.
Landskapet i dalgången längs Lindomeån har gett förutsättningarna för
hur marken har nyttjats genom tiderna. Förhistoriska gravar, en fornborg
och spår från forntida åkerbruk vittnar om att människor har bott här i flera
tusen år.
På slätten finns dagens stora öppna jordbruksmarker som kräver
moderna redskap för att kunna odla. Utmed dalens sidor finns ett
äldre odlingslandskap bevarat med odlingsrösen, fägator, övergivna
gårdstomter, torp och kvarnar. Men de små odlingslotterna med mager
jord gav inte tillräckliga skördar att leva på.
För att överleva måste bönderna skaffa sig andra inkomster. På Lindomeån
kunde timmer flottas från de stora skogarna i öster och kraften i vattnet
kunde användas för att såga upp virket. Detta gav förutsättningar för att
utveckla ett möbelhantverk som kom att bli känt i hela Sverige.
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Djupedala vattenkraftverk
en plats som berättar

om hur naturliga vattenfall gav kraft, om modet att använda ny teknik
och om ljus över landsbygden.
På Greggereds marker strax nedanför Gravsjön ligger Djupedala
vattenkraftverk. Vattenfallet är 17 meter och kraften i fallet har använts
under lång tid av Hällesåkersborna för både kvarnar och sågverk.
1916 köpte affärsmannen H. Eklund från Lindome fallrättigheterna.
Detta var i en tid då elektricitet var sällsynt på landsbygden och tekniken
att använda vattenkraft för elproduktion var ny. En nio kilometer lång
luftburen högspänningsledning drogs fram från Djupedala via Hällesåker,
Hassungared och vidare ända bort till Lindome station.
Vid juletid 1924 kunde den första elen produceras. Elektriciteten gav
ljus över landsbygden. Hushållen fick elektrisk belysning, fotogenlampan
ersattes med glödlampan. I Lindomes snickeritäta bygder användes
elektriciteten även som kraftkälla för att driva svarvar och borrmaskiner i
verkstäderna.
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Vad är en kulturmiljö?
Kulturmiljöer är platser som berättar om en gemensam historia
och kan vara allt från en enskild plats eller byggnad till hela landskap.
Platserna bär på kunskap om äldre tiders byggnadsstilar,
om hur samhället har förändrats och om livet i och mellan husen.
Kulturhistoriska platser, byggnader och miljöer ger kontinuitet
i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.

* Vad är ett kulturmiljöprogram?
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Vad är ett kulturmiljöprogram?
Ett kulturmiljöprogram ringar in miljöer som ger en bild av kommunens
historia och som anses vara särskilt viktiga att vårda och bevara.
Programmet visar på stadens strategier för kulturmiljöarbetet samt ger
råd och riktlinjer för hur de kulturhistoriska värdena skall tas tillvara.
Programmet är ett underlag för stadsplaneringen.
Enligt lagstiftningen delar vi alla ansvaret för att skydda och vårda vår
kulturmiljö – såväl enskilda personer som myndigheter ska visa hänsyn och
aktsamhet.
Mölndals stads nuvarande kulturmiljöprogam antogs av
kommunfullmäktige år 2000. Här presenteras de områden som finns med i
förslaget till ett reviderat program, som har tagits fram under 2016–2017.
Förslaget är just nu ute på remiss.

* Vad är en kulturmiljö?
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