
Den gamla sälgen
Sälgen är oerhört viktig för den biologiska mång-
falden, särskilt för insekterna. Den är ensam om 
att erbjuda nektar och pollen när de första fjäri-
larna, humlorna, vildbina och flugorna vaknar el-
ler kläcks ur sina puppor på våren. Flera av bina 
är helt anpassade till sälgen och dör om de inte 
hittar blommande sälg. Ett sådant vildbi är vår-
sandbiet (Andrena praecox). Det är brist på sälg 
i landets skogar och det hotar på sikt den biolo-
giska mångfalden. Det är en stor mängd andra 
organismer som är knutna till de grova och äldre 
stadierna av sälgen. Det är framför allt vedlevan-
de insekter men det är även svampar och lavar. 
Denna gamla sälg är dessutom vacker och har för-
modligen stått skyddat mot älgens bete och fått 
bli gammal tack vare torpgrundens skydd.

UTMARKERNA OCH ABRAHAMS TORP

Utmarken
På höjderna söder om Hällesåker har de olika går-
darna haft sina betesmarker på ett stort utmarks-
område som sträcker sig ned mot Älvsereds socken 
i söder. Utmarken användes till bete för djuren men 
också för att ta ved och virke och för insamling av 
bär och andra växter. I de bäckar som rinner norrut 
mot Lindomeån har man haft en del mindre kvarnar. 
Utmarkerna var också platsen för torp och backstu-
gor. Under 1800-talet ökar befolkningen och beho-
vet av att odla upp små lyckor på utmarken var stor. 
Det är under denna tid som många torp etableras. 

Landskapet såg annorlunda ut då. Skogen var borta, 
djuren betade på vidsträckta ljunghedar och man 
tog upp torv i myrar och mossar. 

Idag är den gamla utmarken till stora delar be-
vuxen med barrskog. I slutet av 1800-talet börja-
de man odla upp den tidigare ängsmarken till vall 
för foder och behovet av bete på utmarken mins-
kade. Samtidigt ökade behovet av trä som råvara 
från skogen och en omfattande igenplantering 
med gran startade.

Abrahams torp
I slutet av 1800-talet låg här ett torp. Man ser läm-
ningar efter en stengrund till en byggnad och spår 
efter ytterligare minst en byggnad. Den odlade 
marken till torpet kan fortfarande ses i terrängen 
som fossil åker med enstaka odlingsrösen. En sten-
gärdsgård inhägnar området.

Torpet finns inte med på laga skifteskartan från 
1841 över Hällesåkers och Gårdas utmarker. Dä-
remot syns torpområdet som en liten grön yta 
på häradskartan från 1920-talet. Redan då saknas 
dock byggnader. Den kraftiga stengrunden är ty-
pisk för byggnader från 1800-talets senare del. 
Inne i grunden står en sälg som troligen är minst 
80 år gammal och möjligen så gammal som 100 
år. Allt tyder alltså på att torpet har haft en kort 
livslängd. Torpen var ett sätt att försöka försörja 
sig under en tid när befolkningen ökade. Nästa 
generation hittade andra utkomster och torpet 
lämnades öde. 

   TORPLÄMNING

   ABR AHAMS TORP

På flygfotot av dagens Hällesåker syns tydligt hur de gamla utmarkerna nu är bevuxna med barrskog. Skylt 191 - Mölndals museum

Mölndals stad

Så här skulle torpet kunna ha sett ut.


