
HÄLLESÅKERS BY

Hällesåker är en av de största byarna i Lindome socken. I områ-
det finns spår efter jordbruk sedan åtminstone tusen år tillbaka. 
Första gången byn nämns i en bevarad handling är 1403.

Gårdarna har varit små och liksom i övriga Lindome utvecklades 
möbelsnickeriet så småningom till huvudnäring och jordbruket 
sköttes som binäring. Det snickrades i nästan varje gård. I Häl-
lesåker var det framför allt lådmöbler som t. ex. byråar, chiffon-
jéer och skrivbord som tillverkades. Men här fanns även enstaka 
specialister som låssmeder och verktygsmakare. Andra yrkes-
män som fanns i byn var hjulmakare, murarmästare, skomakare, 
skräddare och timmermän.

Hällesåker 1763
Den äldsta kartan över Hällesåkers by är från 1763. Den visar ett 
landskap som är typiskt för Halland. Bebyggelsen är utspridd. 
Endast ett par av gårdarna, Anders Torsgård och Pehr Ericsgård, 
ligger intill varandra på en central plats nära Lindomeån och 

de äldre vägarna. Detta har troligen varit den äldsta bebyggel-
seplatsen. De övriga gårdarna, Helje Andersgården och Börge 
Swensgård, ligger i gränsområdet mellan inägorna och utmar-
ken i söder. Man strävade efter att lägga gårdarna nära utmar-
ken där man hade djuren på bete. Det förkortade transporterna 
för djuren och arbetet med hägnaderna kunde minskas. 

Åker och äng
Nästan all åker- och ängsmark ligger inom ett och samma gärde 
men är uppdelat på smala tegar efter ägare. Odlingssystemet i 
Hällesåker var det för Halland vanliga ensädet där i princip all 
åker såddes och skördades årligen, man hade alltså inga trä-
desperioder. Detta intensiva brukande ställde stora krav på att 
näringen återställdes i marken. Ängshöet gav viktigt vinterfo-
der till boskapen, vars gödsel gav den nödvändiga näringen till 
åkern. Odlingssystemet och ägoblandningen krävde samarbete 
mellan gårdarna om gemensamma skördetider och tidpunkten 
för när djuren kunde släppas ut på efterbete.

Flera hushåll på varje gård
Hällesåkers by bestod alltså av spridda gårdstomter men på var-
je gårdstomt bodde mellan 3 och 7 hushåll. Varje hushåll hade 
eget bostadshus. Det var trångt på gårdsplatserna. I Hällesåker 
bodde totalt ca 80 personer och odlingsmarken räckte inte till 
att försörja alla. Man försörjde sig därför på ”allehanda slags 
hantverk” framför allt snickeri och textiltillverkning. 

Hushållen flyttas till nya platser
På 1800-talet har det blivit alltför trångt på gårdstomterna och i 
samband med en stor brand på 1830-talet flyttar flera av hushål-
len till nya platser, det s.k. laga skiftet. Det är dessa gårdsplace-
ringar vi ser idag, längs med den gamla landsvägen, vid bergs-
kanten i nordväst samt i gränsen till utmarkerna i söder.

Pehr Ericsgård 
centralt läge vid ån

Här, vid dagens bensin-
station, låg Börge Swens-
gård och Helje Anders-
gård på 1700-talet.

Helje Swensgård nära 
utmarken i söder.

Utmarker i söder där dju-
ren gick på skogsbete

Äng som gav vinter-
foder till djuren

Åker, ägorna är blan-
dade i smala tegar

Tolkning av kartan från 1763 Karta över Hällesåkers by 1763. Dagens vägar och bebyggelse är markerade med svart.

Inägor

Anders Torsgården cen-
tralt läge vid ån. Detta 
var den största gården 
med 7 hushåll.
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