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samband med att översiktsplanen för Mölndals kommun skulle ses över gav
Kommunstyrelsen 1998-10-30 Kultur och Fritid i uppdrag att revidera
Kulturminnesvårds-programmet. RaIf Lorentzon och Marita Aronson utsågs att
ingå i en styrgrupp tillsammans med representanter från Byggnadsnämnden,
Gatunämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden sann Nämnden för kultur och fri
tid. Styrgruppen har bestått av:
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RalfLorentzon, Kommunstyrelsen,
ordförande
Marita Aronson, Kommunstyrelsen
Berith Stälhamniar, Byggnadsnämnden
Hans-Olof Engvall, Byggnadsnämnden
ICenneth Dahlgren, Gatunämnden

Revideringen av Kulturminnesvårdsprogramrnet är gjord av bebyggelseantikvarie
Anna IKrus. Anna svarar även för text och foton i det nya programmet. Antikvarie
Lars Gahrn, Mölndals museum, har bistått mcd framtagande av historiskt material
samt frktagranskning. För urval av och test till fornlämningsmiljöer och kulturlandskap svarar arkeolog Jan Ottander, Bohusläns museum. De nya kartorna i pro
grammet är framtagna av kartografLars-Ake Uhlan, Sradsarkitektkontoret.
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Berndt Runberg,
Miljö- och hälsoskvddsnämnden
Maiga reta Kraka vski,
Nämnden för kultur och fritid
Sven Lundberg,
Nämnden för Kultur och Fritid

1

Kulturmiljöerna i 1988 års program har invdnterats, bebyggelsen har fotograferats
och beskrivits samt viss arkivforskning har skett. Målet har varit att förtydliga de kul
turhistoriska värdena. 1 vissa ll har detta lett till att områden tagits bort ur pro
grammet och i andra fall har områden utökats eller minskats. En analys har sedan
skett för att se vilken typ av områden som saknas i det gamla prngrammer. Nya
områden har inventerats och förslag till kompletteringar har tagits fram. Tonvikten
i revideringen har lagts på bebyggelsemiljöerna, då de inte har samma lagskydd som
fornlämningar. Kommunala ställningstaganden är därför mycket viktiga. Arbetet
med revideringen har bedrivits i arbetsgrupper för de olika kommundelarna.
Mölndal:
Sven Olof Olsson, Mölndals hembygdsftirening
Mary Halvordsson, bygglovsarkitekt
Kenneth Fondén, planarkitekt
Sven Lundberg, Nämnden för kultur och fritid
Margareta Krakon’ski, Nämnden för kultur och fritid
Anna Krigs, bebvggelseantikvarie

Kållered:
Staffan Bjerrhede, Kållereds
hembygdstbrening
Entir Aqanoi’ic, bygglovsarkitekt
Jan Kristofrrson, planarkitekt
Hans-Olof Engvall, Byggnadsnämnden
Anna Krits, bebyggelseantikvarie

Lindome:
Sven-Åke Svensson, Lindome hcmbygdsgille
E;nir Aqanoi’ic, bygglovsarkitekt
Jan Kr:stofrrson, planarkitekt
Berndt Rzsnbe;
, Miljö- och hälso
0
skvdds nämnden
Anna Krus, bebyggelseantikvarie

Förslagen har sedan stämts av i en projektgrupp bestående av:
Leif-Men rik Andersson,
Parkförvaltningen
Andres Kuni, Gatukontoret
Ulla Hasselqvisr, Kultur och Fritid
Anna Krsis, Kultur och Fritid

Göran Berndtson, Miljö- och Hälso
skyddskontoret
Bi;gina Jcppsson, Planeringskontoret
Robert Norderncv, Samfast
Peo Wallne,-, Stadsarkitektkontoret

1 Kulrurminneslagen inleder man med påpekandet att vården av vår kulturmiljö är
allas ansvar. Vår (brhoppning är att det nya Kulrurmiljövårdsprogranimet skall vara
en hjälp att ta detta ansvar men också att det skall väcka intresset flir vår historia
och närmiljö

Mölndal den 26 september 2000

Marita Aronson
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BAKGRUND
Kulturmiljövårdsprogrammet utgör en revidering av ett befint
ligt program, antaget av Kommunfullmåktige 1988. Anled
ningen till revideringen är, att kommunen skall göra en ny över
siktsplan, och att man för detta arbete behöver ett aktuellt kul
turhistoriskt underlag. Dessutom finns ett allmänt behov av en
programöversvn.
samband med revideringen har det äldre programnamnet
ersatts med den idag gängse
Kulturminnesvårdsprogram
benämningen Kulturmiljövärdsprogram. Skillnaden represente
rar en intresseförskjutning, från en kulturvärd som inriktar sig
på unika objekt, till en kulturvård som inriktar sig på alla former
av miljöer. Innehållet i det tidigare programmet representerade
denna senare inriktning; det var endast namnet som Riljde med
från den äldre kulturvårdsinriktningen. Programinnehället är
därför, när det gäller urval av miljöer, i stort sett detsamma. En
del områden har utökats, några få har plockats bort, och en del
nya områden har tillkommit.
—

—

Q

SYFTET MED KULTURMILJÖVARDSPROGRAMMET
Syftet med kulturmiljövårdsprogrammet är:
• Att lyfta fram ett antal miljöer, som speglar kommunens kul
turhistoriska utveckling från forntid och fram till vår tid.
• Att ty’dliggöra viktiga karaktärsdrag och sprida information
om mil jöernas kulturhistoriska betydelse och kvaliteter.
• Att presentera rekommendationer för en varsam hantering
gällande skötsel/underhåll och förändringar.
• Att föreslå riktlinjer rör framtida bygglovsärenden.
• Att skapa ett aktuellt kulturhistoriskt underlag rör den kom
munala samhällsplaneringen.
KUIJURHISTORISKT VÄRDE
När man talar om kulturhistoriskt värde, avser man all den
information som finns lagrad i miljön runt omkring oss. Det
t.ex. vara ett fornminne, en bebyggelsemiljö eller ett kul
För ett tränat öga fungerar dessa miljöer som ett
8

historiskt källmaterial, varur man kan “läsa av” olika tekniska,
ekonomiska, sociala och kulturella aspekter. Varje tid produce
rar sina särskilda miljöer, sina kulturarv, vars utformning präglas
av de rådande samliällsfZirhållandena. På så sätt skapar varje tidsepok sina särskilda karaktärsdrag, och mängden information
som en miljö besitter är därför beroende av hur väl bevarade
dessa karaktärsdrag är. Det kan röra sig om förhållandet mellan
bebyggelse och kulturlandskap, om en övergripande bebyggel
sestruktur, om byggnadstradition, om arkitektoniska kvaliteter,
om rumsliga sammanhang mm. Dessa karaktärsdrag framträder
tydligare i hela miljöer än i enstaka objekt, och programmet har
därför huvudsakligen inriktats på mer sammanhängande områ
den. För enstaka byggnader, fornminnen och andra objekt finns
särskilda underlag se nedan.
—

När det gäller kulturlandskapet dvs det odlade, kulturskapade
landskapet, utgör miljöerna inte bara ett historiskt källmaterial,
de fungerar dessutom som viktiga förutsättningar för växt- och
djurliv. En stor del av odlingslandskapets naturtyper och arter är
beroende av ett fortsatt brukande av marken, och många land
skapselement, såsom stenmurar, åkerholmar, våtmarker, alléer
m.m., utgör livsmiljöer för en mängd olika växt- och djurarter
som behöver just de specifika livsvillkor som dessa miljöer
erbjuder. Naturmiljön är därför ofta avhängig ett områdes tidig
are utnyttjande, då många arter är ett resultat av den hävd som
förekommit. På så sätt innehåller naturmiljön även kulturhisto
risk information; förekomsten av olika arter berättar om hur
marken tidigare brukats. Den hävdberoende naturen utgör där
för en viktig del av kulturmiljön. Här samspelar kultur- och
naturvärden till att skapa livsutrymme för en biologisk mångfald.
—

URVAL
De områden som ingår i programmet skall, i så stor utsträckning
som möjligt, spegla kommunens kulturhistoriska utveckling,
från forntid och fram till idag. Då Mölndals Kommun består av
tre sammanslagna enheter: Kållered, Lindome och Mölndal,
innebär detta att man vid urvalet måste se dels till den individ-

uella kominundelens utveckling, och dels till den övergripande
utvecklingen inom hela kommunen. 1 praktiken har detta inne
burit att urvalet för den äldre historiska perioden från medeltid och fram till och mcd det industriella skedet har gjorts
utifrån ett lokalt perspekti medan urvalet för forntid och
modern tid har gjorts utifrån ett mer övergripande kommunperspektiv. Eftersom det sedan tidigare finns ett kulturminnes
vårdsprogram i kommunen, har detta fungerat som huvudunderlag för urvalet.
—

—

Då det kulturhistoriska värdet är kopplat till den information
som kan avläsas ur miljön, utgör avläsbarheten ett viktigt krit
erium för de områden, som finns med i programmet. Detta
innebär att vissa perioder, såsom t.ex. 900-talets tidiga
bostadsbebyggelse och den för Mölndal så karakteristiska han
delsträdgårdsverksamheten, inte finns med i programmet de
miljöer som finns har helt enkelt genomgått så pass stora förän
dringar, att de inte längre utgör tidstypiska dokument.
Andra perioder, såsom den agrara och industriella epoken, är
väl representerade vilket motiveras dels av att miljöerna fort
farande är tydligt avläsbara och dels av att dessa perioder utgör
grunden för 1900-talets samhällsutveckling. Tanken med pro
grammet är just att lyfta fram ett urval av de områden, som fort
farande är tydliga “informationsbärare” av viktiga perioder i
kommunens historiska utveckling.
Genom att tvdliggöra de egenskaper och kvaliteter, som
karakteriserar dessa områden, kan platsens historia lyftas fram
och användas som en resurs i framtiden såväl för ägare/brukare som för den övergripande samhällsplaneringen. Samtidigt är
tanken, att områdesurvalet i programmet skall kunna fungera
som en allmän historik över kommunens utveckling, och att
man genom att läsa om de olika kulturmiljöerna skall kunna lära
sig att själv “läsa av” sin omgivning.
—

—

-

FORNJi

—

HANTERING AV KULTURMILJÖER
VAD SÄGER LAGEN?

-

Kulturmiljöer utgör delar av vårt gemensamma kulturarv, och
lo

det är därftir viktigt att detta kulturarv Rsrvaltas på ett lämpligt
sätt. När det gäller hanteringen av &siska kulturmiljöer finns det
tre lagar, som är särskilt viktiga: Kulturminneslagen, Miljöbalken och Plan- och bygglagen.
KULTURMINNESLAGEN
Kulturminneslagen skyddar våra fornlämningar och fornt’nd
och reglerar byggnadsminnesförklaringar av byggnader ccli
miljöer. Lagen ger också ett särskilt skydd åt landets kyrkor och
Pörbjuder utftsrsel av äldre kulturfbremål ur landet.
1 kulturminneslagens inledande kapitel slår man bst att skydd
och vård av kulturarvet är en nationell angelägenhet och att
ansvaret br detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter
skall visa hänsyn och aktsamhct mot kulturmiljön. Den som
planerar eller uttbr ett arbete skall se till att skador på kultur
miljön såvitt möjligt undviks eller begränsas. Denna grundläg
gande bestämmelse bildar även utgångspunkt lbr bestämmelser
om hänsyn till kulturmiljön i andra lagar, som styr gestaltning
en av vår ftsiska miljö.
Foruminnen
Alla sk. fasta forn;ninnrn omfåttas av särskilda bestämmelser
enligt kultunninneslagen. Fasta fornlämningar är anläggningar
eller lämningar efter människors verksamhet från forna tider som
har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt
övergivna. Till varje tbrnlämning hör även ett område runt läm
ningen. Det är till fbr att skydda lämningen och tZ3r att den skall
kunna bevaras i en miljö, som påminner om dess ursprungliga.
Till fasta fornlämningar hör:
• gravar, gravfält samt kvrkogårdar och andra gravplatser,
• resta stenar samt stenar och bergvtor med inskrifter, symbol
er, märken och bilder samt andra ristningar eller målningar,
• kors och minnesvårdar,
• samhingsplatser tur rättskipning, kult, handel och andra all
männa ändamål,
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• lämningar av bostäder, boplatser och arbetsplatser samt kulturlager som uppkommit vid bruket av sådana bostäder eller
platser, liksom lämningar efter arbetsliv och näringsf3ng,
• ruiner av borgar, slott, kloster, kyrkobyggnader och fbrsvars
anläggningar samt av andra märkliga byggnader och byggnads
verk,
• fiirdvägar och broar, hamnanläggningar, vårdkasar, vägmärk
en, sjömärken och likartade anläggningar Pär samPrdsel samt
gränsmärken och labyrinter,
• skeppsvrak, om minst etthundra år kan antas ha gått sedan
skeppet blev vrak,
•naturbildningar till vilka ålderdomliga bruk, sägner eller märk
liga historiska minnen är knutna liksom lämningar efter äldre
folklig kult.

Fornniinnesskyddet innebär att ingen utan länsstyrelsens medgivande tar rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat
sätt ändra eller skada en fast fornlämning. Skyddet gäller auto
matiskt, vilket innebär, att det inte behövs något särskilt beslut
för att det skall gälla. Bestämmelserna gäller oavsett huruvida
fornlämningen är tidigare känd eller inte och omfattar även
området runt fornlämningen. Råd och anvisningar rörande
fornlämningar ges av länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
Alla kända och ovan jord synliga fornlämningar i kommunen
finns redovisade på den ekonomiska kartan i skala 1:10000, som
ges ut av Lantmäteriverket. Lämningarna markeras där med ett
run-R och en streckad hegränsningslinje. Riksantikvarieämbetet
tltinventerar fornlämningsbeståndet i takt med kartans utgiv
ning och Pär ett register med en beskrivning över varje fornlämn
ing. På nyare kartblad redovisas även de fornlämningar vilkas
begränsningar inte syns ovan jord men som man ändå känner till,
t.ex. boplatser. Sådana fornlämningar markeras med ett run-R
inom parantes. Länsstyrelsen kompletterar ett exemplar av kar
tan och fbrnminnesregistret med uppgift om alla nyfynd.
Kartor och fornminnesregistrer finns på länsstyrelsens kul
turmiljöenhet i Göteborg och på Mölndals museum.
12
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Byggnadsminnen
Byggnader som har högt kulturhistoriskt värde kan av länsstyr
elsen förklaras som byggnadsminnen. Det grundläggande kra
vet för att en byggnad skall kunna komma ifråga som bygg
nadsminne är att den betraktas som “synnerligen märklig”.
Lagskddet kan även ges byggnader som ingår i ett synnerligen
märkligt bebyggelseområde, även om varje enskild byggnad
inom området inte är speciellt märklig. Även trädgårdar, parker
och andra anläggningar kan bli byggnadsminnen. 1 samband
med en bvggnadsminnesförklaring upprättas särskilda skyddstö
reskrifter som reglerar hanteringen av byggnadsminnet.
Byggnadsniinnesskyddet skall användas för att bevara ett ur riksperspektivet representativt byggnadsbestånd som allsidigt spe
glar hela vår historia och samhällsurveckling. Ansökan om bygg
nadsminnesPörklaring kan väekas av såväl enskilda personer och
föreningar som av kommunal eller stadig myndighet. Alla bygg
nadsminnesärenden handläggs av länsstyrelsen.

fVA5

1 Mölndals kommun finns tre byggnadsminnen:
• Cunnebo slott
• Nymans kvarn, (Kvarnhjulet 1), Götaförsliden
• Krokslätts fabriker
Beslutsunderlag och skyddsföreskrifter finns på länsstyrelsens
kulturmiljöenhet i Göteborg och hos kommunantikvarien på
Mölndals museum.
Kyrkliga kulturminnen
Även kyrkor omfattas av särskilda bestämmelser enligt kultur
minneslagen. Med kyrkliga kulturminnen avses kulturhistoriska
värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och
be gravni n gspl atser.
Det kyrkliga kulturminnesskyddet innebär, att kyrkobyggnader
och kyrkotomter skall vårdas och underhållas så, att deras kul
turhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karak
13

--

tär inte förvanskas. Alla inventarier av kulturhistoriskt värde
skall förvaras och vårdas väl. Begravningspiatser skall vårdas och
underliållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas eller
förvanskas. Bestämmelserna om begravningsplatser omfattar
också sådana byggnader på begravningsplatsen som inte är kyr
kobyggnader samt fasta anordningar såsom murar och portaler.
Anläggningar som tillkommit före år 1940 tr inte på något
väsentligt sätt ändras utan tillstånd av riksantikvarieämbetet.
Riksantikvarieämbetet kan även besluta att yngre kyrkobygg
nader och kyrkotomter skall omfattas av bestämmelserna i kul
turminnesl age n
Kyrkliga kulturminnen hanteras av länsstyrelsens kulturmiljö
enhet i Göteborg.
MILJÖBALKEN

MILJÖBALKEN
Från den 1 januari 1999 finns lagstiftningen gällande naturvård,
naturresurser, miljöskydd, skötsel av jordbruksmark, renhåll
ning, hälsoskydd, vatten, miljöskador mm. samlade i en ny
balk, den s.k. Miljöbalken. Mälet med den nya lagstiftningen är
att främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra lcvan
de och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö.
Ett delmål i denna utveckling rör vård och skydd av natur- och
kulturområden och Miljöbalken innehåller därför särskilda
bestämmelser som reglerar bevarandeintressen.
Balken innehåller dels allmänna hänsynsregler och dels sär
skilda områdesskydd, såsom natur- och kulturreservat, biotop
skyddsområde och naturminne.
Allmänna hänsynsrcgler
Bestämmelserna om bevarandeintressen omfattar bl.a. områden
med natur- och kulturvärden, områden med särskilt värde för
friluftslivet och grönområden i tätorter. Dessa områden skall så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada miljön.
Inom ett område av betydelse ur naturvårdssynpunkt kan be
varandevärdet ligga i t.ex. ett rikt fgelliv, en ovanlig flora eller
en kombination av egenskaper som gör området värdefullt för
14

förståelsen av naturen. Bevarandevärdet hos ett område av
intresse för friluftslivet kan hänga samman med goda möjlighet
er till bad, fritt strövande i obebvggda områden, goda förut
sättningar för fritidsbske, båtliv och camping, goda fbrutsätt
ningar för vintersport o.d. Hos områden av betydelse för kul
turmiljövården ligger bevarandevärdet ofta i äldre värdefUll
bebyggelse eller i karaktären hos ett odlingslandskap med dess
kombination av brukningsformer inom jord- och skogsbruk,
bebyggelsens struktur, fornminnen och andra lämningar av
äldre bosättningar.
Ofta är bevarandevärdena gemensamma för naturvärden,
kuhurmiljövården och friluftslivet. Att behovet av grönområden
i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas innebär
att bestämmelsen även omfattar sk. gröna bälten och gröna kliar
kring och i bebyggelsekoncentrationer. (Utdrag ur Prop.
1997/98:45)
Riks in tres se n
För områden som är av riksintresse för naturvärden, kultur
miljövården eller friluftslivet gäller att områdena skall skyddas
mot åtgärder som kan skada miljön. Ett område kan vara av riks
intresse för naturvärden därför att det särskilt väl belyser viktiga
skeden av natur- och kulturlandskapets utveckling eller är ostört
och inrymmer en stor mångfald av naturtyper och biotoper. Det
kan vara av särskilt stort intresse också därför att det hyser unika
och hotade eller särbara naturtvper, biotoper eller arter.
Bestämmelsen är vidare avsedd att skydda sådana kulturmiljöer som dokumenterar olika utvecklingsperioder i vårt lands
historia. När det gäller områden som är av riksintresse för fri
luftslivet spelar förutsättningarna för naturupplevelser och fri
lufisverksamhet samt tillgänglighct för allmänhet stor roll.
(Utdrag ur hop. 1997/98:45)
Beslut om riksintressen tas av Riksantikvarieämbetet respek
tive Naturvårdsverket.
1 Mölndals kommun finns t’ra riksintressen:
• Änggårdsbergen

—

riksintresse för naturvården och friluftslivet
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• Sandsjöbacka riksintresse för naturvärden och friluftslivet
• Gunnebo riksintresse för kulturvården
• Kvarnbyn riksintresse för kulrurvården
—

—

—

Naturreservat
Ett mark- eller vattenområde ir förklaras som naturreservat i
syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet.
Även ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda
arter fr skyddas som naturreservat. Miljöbalkens bestämmelser
om naturreservat täcker in de båda tidigare skyddsformerna
naturreservat och naturvårdsområde. Områden som tidigare
skyddats som naturvårdsområde skall vid tillämpningen av
miljöbalken anses som naturreservat. Värdefulla naturmiljöer är
inte bara knutna till växt- och djurliv utan kan också vara spår av
landskapsbildningen t.ex. rullstensåsar och sprickdalar.
Nanirreservatskvddet skall användas för särskilt värdefulla na
turmiljöer, där det finns ett starkare behov av aktsamher än vad
de allmänna hänsvnsreglerna ger. Beslut om naturreservat fattas
av länsstyrelsen eUer kommunen i samräd mcd Naturvårdsverket 1 samband med reservatsbildandet upprättas särskilda
skyddsf’breskrifter och skötselpianer som reglerar hanteringen av
naturreservatet.

‘1
fl
1

1 Mölndals kommun finns tre naturreservat

• Sandsjöbacka
• Anggårdsbergen
• Saljället

-

-

—

--A
.1

Föreskrifter och skötselplaner finns på länsstyrelsens kultur
miljöenhet i Göteborg och på kommunens Miljö- och hälso
forvaltning.
Kulturreservat
Om syftet med att skydda ett område är att bevara värdefulla
kulturpräglade landskap, skall området i stället förklaras som
16

kulturreservat. Värdefulla kulturlandskap kan vara sådana områ
den som präglas av äldre tiders hävd och brukningsformer eller
innehMler värdefulla kulturlandskapselement. Med kulturlandskap avses inte barn odlingslandskapet utan hela det av männi
skan brukade och påverkade landskapet.
Kulturreservatskvddet skall användas fdr att bevara särskilt
värdefulla kulturlandskap, där det finns ett starkare behov av
aktsamhet än vad de allmänna hänsvnsreglerna ger. Beslut om
kulrurreservat fattas av länsstyrelsen eller kommunen i samråd
med Riksantikvarieämbetet. 1 samband med reservatsbildandet
upprättas särskilda skvddsft5reskrifter och skötselpianer som
reglerar hanteringen av kulturreservatet.
1 Mölndals kommun finns ännu inga kulturreservat, men arbe
te med att skapa ett kulturreservat flir ett större område kring
Gunnebo pågår. Gunnebo är sedan tidigare byggnadsminnes
förklarat och ldassat som kulturhistoriskt riksintresseområde.
Naturminne
Enstaka naturföremål, såsom flyttblock, jättegrytor, mycket
gamla träd mm., kan av länsstyrelsen eller kommunen förklaras
som naturminnen. Det grundläggande kravet är att de skall vara
“särpräglade naturföremål”, Länsstvrelse/kommun rar meddela
sådana föreskrifter som behövs för att skydda och vårda naturminnet.

1 Mölndals kommun finns tre naturminnen:

• 1-telenevik naturminnesskvddad blodbok
• Gunnebo naturminnesskyddad ek
• Peppared narurminnesskyddad hassel
—

—

—

Biotopskyddsområde
Mindre mark- eller vattenområden, som utgör livsmiljö för
hotade djur- och växtarter eller som annars är särskilt skydds
värda, fr av regeringen, skogsvårdsstyrelsen respektive länsstyr
elsen förklaras som s.k. biotopskyddsområden. Med biotop
avses en livsmiljö som erbjuder speciella förutsättningar för
17
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BALKEN
-

växt- och djurarter att leva i. Syftet med lagen är att skydda olika
typer av små biotoper, som man vet har stor bendelse för den
biologiska mångfalden. Skyddet gäller dels generellt rör vissa
typer av livsmiljöer och dels för enskilda biotopskvddsftirklarade
områden
Det generella biotopskyddet omfattar:
•
•
•
•
•
•
•

alléer
stenmurar i jordbruksmark
källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
odlingsrösen i jordbruksmark
pilevallar
småvatten och våtmarker i jordbruksmark
åkerholmar

Dessa småbiotoper utgör viktiga livsmiljöer för växter och djur
och har stor betydelse för att odlingslandskapet skall bli ett
levande och varierat landskap. Inom biotopskyddsområde fr
inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som kan skada
naturmiljön. Skyddet gäller automatiskt vilket innebär att det
inte behövs något särskilt beslut rör att det skall gälla.

PLAN- OCH
BYGGLAGEN

PLAN- OCH BYGGLAGEN
1 Plan- och bygglagen regleras de krav som kommunen skall
ställa vid prövning av ärenden om planläggning och lov. Dessa
kravregler innehåller allt från allmänna principer, lokaliserings
frågor, bestämmelser om placering och utformning till bestäm
melser om vilka krav som skall ställas på de enskilda byggnader
nas egenskaper.
Utgångspunkten för all planläggning är att den, med beakt
ande av natur- och kulturvärden, skall främja cii ändamålsenlig
struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse,
grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar.
För hanteringen av de enskilda bvggnadernas kulturvärden gäl
ler särskilda kravregler som finns i Plan- och bvgglagens (PBL)
3 kap.
18

Hmnsynskrav PUL 3:1
Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämp
ligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till naturoch kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form
och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig fZir byggnaderna
som sådana och som ger en god helhetsverkan.
-

:
—

d

Varsamhetskrav PBL 3:10
Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadelis karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till
-

vara.

Förvanskningsförbud PBL 3:12
Byggnader, som är särskilt värdeftilla från historisk, kulturhisÉor
isk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, eller som ingår i ett
bebyggelseoniråde av denna karaktär, fr inte lörvanskas.
-

Underh&llsplikt PBL 3:13
Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. Underhå[let skall
anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig och konstnärlig synpunkt.
-

Kraven i 3 kap. är generella regler vilket innebär att de skall
användas vid all bygglovsprövning oavsett huruvida bebyggel
sen ligger inom planlagt område eller ej och oavsett huruvida
man preciserat kraven i särskilda bestämmelser. Bygglovs
ärenden hanteras av kommunens stadsarkitektkontor
VAD INNEBÄR DET ATT INGÅ 1
KULTURMIIJÖVÅRDSPROGRAMMET?
De områden som ingår i programmet representerar stora kul
turhistoriska värden förenade med höga miljömässiga kvaliteter.
Att bo och verka i ett sådant område innebär både förmåner och
ansvar. Förmånen består i att man omges av en unik miljö.
ansvaret i att man miste hjälpas åt att bevara dess värden och
kvaliteter. Detta innebär inte att områdena skall frysas musealt,
19
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utan att förändringar och tillskott skall utföras med särskilt stor
hänsyn till mil jöns karaktärsdrag.
Kulturmiljövårdsprogrammet skall ses som ert stöd rör bibehål
landet av dessa värden och kvaliteter, dels genom informationsspridning om miljöerna och dels genom ett rvdliggörande av
vad det är man bör tänka på vid förändringar.
När det gäller byggnader innebär kulturmiljövårdsprogrammet
art kommunen har möjlighet att ställa högre krav på hur be
byggelsen skall hanteras enligt Plan- och bygglagens 3 kap.
Bebyggelse som ingår i programmet är särskilt kulturhistoriskt
värdeföll, vilket innebär att den inte fr fi5rvanskas. Programmet
är dock inte juridiskt rättsverkande i sig, utan det hingerar som
ett underlag rör hanteringen av plan- och bgglovsärenden.
Vilka krav som skall ställas i det enskilda ärendet avgörs alltid av
byggnadsnämnden.
Programmets genomslagskraft är därför beroende av en bred
förståelse och insikt om de värden som områdena representerar.
På så sätt har programmet en viktig pedagogisk funktion.
Tanken är att man genom att tydliggöra de olika områdenas vär
den skall skapa en ökad medvetenhet, såväl hos enskilda fastig
hetsägare och allmänheten som hos tjänstemän och politiker,
om kulturmiljöernas kvaliteter. Råd och anvisningar om hur
bebyggelsen bör hanteras ges av kommunantikvarien.
Utgångspunkten för hanteringen av bebyggelsens kulturvärden
är de allmänna kravregler som finns i Miljöbalken samt Planoch bygglagen:
• Områden av betydelse för kulturvården skall så långt som möj
ligt skyddas mot åtgärder som kan skada miljön (Miljöhalken
3 kap. 6 ).
• Ny bebyggelse skall placeras och utformas med hänsyn till
platsens natur- och kulturvärden (Plan- och bygglagens 3 Kap. 1 ).
• Ändringar skall utföras varsamt, så att bebyggelsens karak
tärsdrag bevaras (Plan- och bygglagens 3 Kap. lo ).
• Byggnader som är särskilt kulturhistoriskt intressanta, eller
20

som ingår i en sådan miljö, ffLr ej firvanskas (Plan- och hyggla
gens 3 Kap. 12 ).
För kulrurlandskapet gäller mil jöbalkens allmänna hänsynsreg
ler. För vissa i miljön ingående landskapselement, såsom åker
holmar, odlingsrösen, stenmurar mm., finns ett automatiskt
skydd, det sk. biotopskddet, vilket innebär att landskapsele
menten inte Rir tas bort eller skadas utan dispens från länsstyr
elsen. För att främja bevarandet av dessa spår kan brukare erhål
la särskilda miljöstöd tbr skötsel av landskapselement. Ansökan
görs hos länsstyrelsen.
Även i detta sammanhang är programmets pedagogiska funk
tion viktig. Utöver de lagskyddade landskapselementen utgör
även andra element, såsom äldre vägar, gårdslägen, det öppna
jordbrukslandskapet mm., viktiga spår till landskapets historis
ka innehåll, och det är därför angeläget att även dessa element
bevaras. Råd och anvisningar om skötsel av kulturlandskapet ges
av länssn-relsens kulturmiljöenhet.
Utgångspunkten för skötsel av landskapets kulturvärden är
bestämmelserna i Miljöbalken:
• Områden av betydelse fbr nattir- och kulturvården skall så
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada miljön
(Miljöhalken 3 kap. 6 §).
• Vissa landskapselement, såsom stenmurar, åkerholmar,
odlingsrösen m.m., fir ej tas bort eller skadas utan dispens från
länsstyrelsen (MiljöI’alken 7 kap. Il
Förordning om områdesskydd
1998:12 52).
,

ÖVRIGA MILJÖER/OBJEKT AV BETYDELSE
FÖR NATUR- OCH KULTURVÄRD BEFINTLIGA
UNDERLAG
-

Kulturmiljövårdsprogrammet utgör endast ett, av flera andra,
underlag fir den kommunala hanteringen av natur- och kulturvärden. De olika underlagen består huvudsakligen av invente
ringar och bevarandeprogram, som har utförts av olika instan
ser i olika sammanhang. Generellt kan man säga, att invente
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och program skall fungera som underlag Rir dcii kommu
nala planeringen och bvgglovshanteringen. Underlagen fungerar
som ett observandum, dvs en niarkering av att aktuellt områdc/
objekt besitter särskilda värden. Detta innebär i praktiken att
man vid plan- och bvgglovsärenden skall ta särskild hänsyn till
befintliga natur- och kulturvärden.
ringar

Bebyggelse
• Kulturminnesvårdsprogram fur Mölndals kommun, 1988.
• Mölndals Kvarnbv: En hvggnadsinventering, utfbrd 1972 av
Helena Jacobsson på uppdrag av Mölndals Kulturnämnd.
• 38 § BS Skyddsvärda områden i Mölndals tätort. Stads
arkitektkontoret, Mölndals Kommun, 1983
• Mölndals kommun: Kulturhistorisk undersökning del 2,
underlag för energisparrädgivning och h’sisk planering.
Bohusläns Museum 1984. Undersökningen innehåller en lista
över kulturhistoriskt värdefulla miljöer och objekt inom kom
nunen. 1 samband med revideringen av kulturmiljövärdspro
grammet har mindre kompletteringar gjorts.
• Mölndal
en arkitekturguide. C. Caldenbv/M. Tiselius,
Bvggnadsplanering, Chalmers tekniska högskola
Arkitektur
1994.
• Mölndals Kvarnbv: Jndustrimiljön längs forsen. Program/
visioii, Mölndals kommun, mars 1997.
• Mölndals Kvarnhy: Koncept till: Omrädesheskrivning, Råd
för underhåll och bebyggelseutveckling, Översyn av gällande
detaljplan. Stadsarkitektkontoret, Mölndals Kommun, 1998.
• Storstadsprojektet: Delinventering av efterkrigstidens bebygg
else i Mölndal, Länsstyrelsen/Göteborgs stadsmuseum, 1999.
• Beslutsunderlag och skyddsfiireskrifter fi3r kommunens tre
byggnadsminnen: Gunnebo, Kvarnhjulet 1 och Krokslätt finns
hos Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
• lUksintressanta kulturmiljöer i Sverige, Riksantikvarie
ämbetet 1990. Beskrivningarna reviderades 1996/97, se
www.raa.se/ri/utdrag.htm.
—

—

—

—
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Vägar
• Vägminnesvårdsprograni: Vägverket Göteborgs och Bohus
län, 1 samarbete mcd länsstyrelsen, Göteborgs Museer,
Bohusläns MLIsCUtfl. 1991.
—

Natur- Kulturlandskap
• Värdefulla odlingslandskap i Göteborgsoch Bohus län:
Bcvarandeprogram tZir odlingslandskapets natur- och kulturmil
jövärden. Länsstyrelsen 1995:21.
• Naturinventeringar i Göteborgs och Bohus län: Inventering
av ädellövskog Mölndals kommun. Länsstyrelsen 1989:2
• Naturinventeringar 1 Göteborgs och Bohus län: Ängar och
hagar i Mölndals kommun. Länsstyrelsen 1989:8
• Naturvärdsplan, Mölndals kommun, 1998.
• Skötselpian t?3r naturreservatet Änggårdshergen, 1979.
• Skötselplan för Sandsjöbacka naturreservat, Västkuststiftelsen, 1979.
• Skötselplan tZSr Satjällets naturreservat. Mölndals Kommun,
1991.
—

Fornrninncn
• Register över Riksantikvarieäniberets tbrnlämningsinventer
ing ftsr Lindome, Killereds och Fässbergs socken.
• Halländska gränsmärken. J. Kalén. Göteborg 1924.
• Frän flinnerkstad till processindustri: De första 9000 åren i
Västsverige speglade av LIV Västs undersökningar 1968-1980.
Kungälv 1984.
• Fornrninnesmiljöer i Bohuslän. Kulturhistorisk rapport 10.
Länsstvrelseii i Göteborgs och Bohus län 1984.
• Provundersökningar och kompletterande fättinventering,
Västgas 1, Stamledningen: Kungsbacka-Mölndal, LIV Väst,
1996.
• Arne Tideland, Sägner och fornminnen från Mölndal, 1956.
• Elof Lindälv, Fornh-nd och fornniinnen i Norra Halland,
Tredje upplagan, 1980.
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atjället är ett montimentait bergsparti med ett rikt
bestånd av fornminnen. som visar att området har
haft stor bendelse under flera årtusenden av vår Rir
historia. Här finns nämligen lämningar från stenåldern,
bronsaldern och järnådern. Det rör sig om gravar från
olika tidsskeden och en lörnborg. Kulturmiljön är ccii
tralt belägen i stadsmiljön och därmed lättillgänglig för
skolklasser och andra intresserade. Här har kulturella
lämningar med ursprung långt tillbaka i tiden bevarats i

S

en omväjid, som har förändrats snabbt och genomgri
pande.
På Safjällct finner vi gravar från flera olika perioder av
vår tbrhistoria. 1-lällkistan är den sista typen av storstens
gravarna, och på Safället har det funnits två sådana.
Åtskilliga hällar finns kvar av den ena, men av den andra
ses nu bara ett hål i marken. Hällkistorna härrör från
slutskedet av yngre stenåldern, omkring 2000 f. Kr.
På väl synliga platser mcd enastående utsikt över
24
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Fässbergsdalen och Mölndalsåns dalgång finns också två
rösen, det ena i sen tid förvandlat till cn stengrund och
kallat “Stollens torn”. Rösena dateras till bronsäldern
(1800-500 fl Kr.).
Under bronsålderns senare del och in i järnäldern
förekommer den flackare stensättningen som gravlörm.
På Saf3ällct finns tre kända stensättningar. viLka även de
är anlagda på höjdlägen i terrängen. Vid ett höjdparti i
nordväst finns också en f’ornborg med sin branta berg-
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BRONSALDERSRÖSENA
LIGGER A BERGSKRÖNEN

vägg vänd mot Toltorpsdalen. Denna fornborg ligger på
en lättförsvarad plats med branta stup i söder och väster.
På mera lättfranikomliga ställen har man byggt upp
stenvallar som skydd, vilka kan ha varit påbyggda med
en träpalissad under de tider borgen varit i bruk, Många
av de s k höjdborgar som undersökts har daterats till år
hundradena efter Kristi födelse, men e,cnipel finns även
på att de anlagts redan under bronsälder och använts så
sent som in i historisk tid. Allmänt anser man att förn
25

SAFJÄLLET

BRONSALDERSRÖSE, NR 3 Ä KARTAN

borgar fungerat som en plats dit man tog sin til]flykt vid
orostider, vilket i så fall vittnar om en förändrad sam
hällsform med mer organiserad maktstruktur än tidigare.

lörblivit skonat från exploatering, vilket är en förutsätt
ning för att man skall uppleva ett samband mellan läm
ningarna inom miljön. Naturmiljön skapar en känsla av
orördhct, i ett omkringliggande tättbebvggt område,
vilket underlättar förståelsen för, och upplevelsen av,
fornlämningarna och deras placering i terrängen.

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
Fornlämningsbildcn
På Saflället finns fornminnen
frän många tidsskeden med ett, på en begränsad yta, rep
resentativt urval av kommunens bestånd av karakteris
tiska fornlämningstvper frän sten-, brons- och järnalder.
—

LAGSKYDD OCH FÖRORDNINGAR
• Fornlämningar skyddas av kulturminneslagen läm
ningarna får ej rubbas, tas bort, grävas ut, täckas över
eller på annat sätt ändras eller skadas utan Länsstyrelsens
medgivande ( Kulturniinncslagcn 2 kap.).
• Området ingår i Saljällets naturreservat som omfattas
av särskilda föreskrifter och skötselplaner.
• Delar av området är deraljplanelagt som parkmark.
• Delar av området ingår i kommunens naturvårdsplan,
(område 172 OCh 193).
—

Tillgängligheten
Områdets läge i den omgivande
stadsmiljön skapar ett friluf±sområde av högt kulturhis
ronskt och pedagogiskt värde, där tillgängligheten ger
ökade förutsättningar för att fornminnena kan visas upp
och förmedlas till en större allmänhet.
—

Naturmiljön

—

Genom långvarigt skydd har området
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SAFJALLET

DELVIS RASERAD HÄLLKISTA, NR 2

Å

KARTAN, FOTO: CHRI5TINA RYD
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Arne Tidland, Säncr ochJhr;;minnenfi’ån Möludal, 1959.
Sigfrid Evti,n neh Lars Gahrn, “Stollens torn”,
Gravröset, s m blev en gru ndmur,
artikel i: Mölndals Hn;zbwydsflircni;zqs örsskrift 1988.
Skötselplan Jh SaJjällcts natnrrescrj’at,
Mölndals kommun 1991.
Natnri’t idsplan, Mölndals kommun, 1998.
KARTA SAFJÄLLET
1. Hällkista (idag syns endast ett hål i marken)
2. Hällkista
3. Röse
4. Röse (“Stollens torn”)
5. Stensättning
6. Stensättning
7. Stensättning
8. Fornborg
—
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tenåldersmiljön i Dvärred omfattar både kommu
nens mest välkända hällkista samt tre intilliggande
boplatser. Genom fornlämningsbilden åskådliggörs ett
landskapsutnvttjande, som har kopplingar ner till tiden
för uppförandet av hällkistan,
omkring 2000 år E 1Kr. Boplatserna ligger i typiska
sadellägen på svagt sluttande
sandmark invid omgivande
bergshöjder. Den vid slättmarken anlagda hällkistan har
så länge landskapet varit
öppet förblivit en central
punkt i bygden och har då,
liksom nu, varit väl synlig för
alla dem som passerar genom
området.
Som
monument
har
Dvärgahuset” i alla tider
utgjort en viktig markering i
landskapet. Idag vet vi att Dvärgahuset är en stenkam
margrav av typen hällkista, som förekom under slutfhsen
av yngre stenåldern. Hällkistor var byggda för ibland en,
men oftast flera personer. Stenkistan är försedd med ett
gavelhål i den södra kortsidan, och tittar man närmare
efter, har man ursprungligen haft för avsikt att göra
hålet större än vad det slutligen kom att bli. Traditionen
med gavelhäl är koncentrerad till nordvästra Götaland

och saknar motsvarigheter i övriga Norden. Vi känner
idag till ett 60-tal hällkistor av detta slag.
1 området kring graven finns flera boplatser, varav
den största sträcker sig, från ett mera höglänt och av
berg skyddat läge i söder, ner
till området kring hällkistan i
norr. Sd’ äst om boplatsen
har man funnit spår av ytter
ligare en hoplats i liknande
läge, men med sluttningen
vänd ut nmt slättmarken i
väster. Norr om hällkistan lig
ger en tredje bosättningsyra,
vilken i likhet med den
centrala hoplatsen vid hällkistan blivit arkeologiskt förundersökt i samband med en
planerad gasledning genom
området. Man fann då flera
områden med l’nd av slagen
flinta och keramik samt nedgrävningar, härdar och
bevarade kulturlager. Boplatsernas ålder är osäker, och
förmodligen har de återanvänts ett flertal gånger under
förhistorisk tid. Det är dock fullt tänkbart, att de har
nyttjats som hosättning under den period man byggde
hällkistan. Kanske är också stensättningen på bergskrönet inom miljöns sydöstra del en exponent för
något av dessa senare bosättningstillflillen.
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0VÄRGAHUSET”.

uppröRT

OMKRING 2000 F KR.,

FOTO: CHRISTINA RYD

Vid slutfasen av yngre stenåldern var ekonomin främst
baserad på boskapsskötsel och småskaligt jordbruk, vil
ket var en fl5rsörjningsstrategi som levde kvar långt in i
järnåldern. Lerslåtterna i dalgängen utgjorde goda mar
ker Rår både slätter och hetesdrift, och sädesodlingen
bedrevs på de lättare sand jordarna vid sluttningarna fler
mot slätten. Tack vare dagens öppna odlingslandskap i
området kan man se samhanden mellan de olika kim—
ningarna inom miljön, vilket tbrstärker känslan av sam
hörighet mellan platserna och underlättar bilden av hur
landskapet varit utnyttjar ccli organiserar under Rirhis
torisk tid.

Tillgiinglighetcn

Hällkistan är väl eNponerad frän
vägen, men möjligheterna att parkera i anslutning till
miljön är idag mycket begränsade.
—

LAGSKYDD OCH FÖRORDNINGAR
• Fornlämningar skyddas av kulturminneslagen
läm—
ningarna Ek ej rubbas, tas bort, grävas ut, täckas över
eller på annat sätt ändras eller skadas utan Länsstrelsens
medgivande t Kulturminneslagen 2 kaj’.
—

•

Delar av miljön ingår i kommunens naturvårdsplan,

(område

102).

REKOMMENDATIONER
VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG

• Det är betvdelseftillt att den visuella kontakten bibe
hålls mellan fiirnlämningarna. Ny bebyggelse bör därtiir
inte bryta siktlinjen mellan fisrnlämningarna samt bör, i
anslutning till området, anpassas så, att den smälter in i

Fornläiuningsbildcn
Fornlämningarna visar på en
stenåldersmiljö, där typiska boplatslägen med lång kon
tinuitet onislflter den centrala och dominerande hällkis—
tan Dvärgahuset.
—

redan befintlig bebyggelse.
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LITTERATURTIPS
El of’ lind älv, Fn rnfi’n d och Jorn in liii, cii
i Norra Halland, 1980.
Elof’ Lindäl Stenkammargravar i norra Halland,
artikel i: Halland 1962.
Lars Gahrn, Johannes Bureus och det tredje
Flahäcksmötet, i VÅr Bvqd 1990.
Natari’ärdsplan, Mölndals kommun, 1998.
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1. Hällkista (“Dvärgahuset”)
2. Boplatser
3. Boplats
4. Boplats
5. Boplats
6. Stensättning
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v..asterberget
Sandås
Valås
\‘äsrerberget/Sandås/Valås finns ett flertal ibrn
lämningar. främst gravar, vilket vittnar om aktivitet
i området under framtZsr allt bronsalder. Flera av dessa är
mycket välbevarade och ligger i magnifika krönlägen,
vända tit mor dalgången nedantSr. Det stora bergsmass—
ivet norr om Fässbergsdalen är en del av en samman
hängande kultur- och natLirmiljö, som sträcker sig in i
Göteborgs kom ni LI n.
De äldsta spåren av människors verksamhet härrör
frän en tvndplats, där man hittat redskap frän äldre sten
aldern. Vid övergången till slätten, söder om miljön.
finns också [lera platser där boplatsftnd fran stenålder
och framåt gjorts. Höjdomrädena var under bronsåldern “de dödas boning”. och flertalet rösen och sten
sättningar visar den betydelse hergsmassivet haft i det
datida samhället. 1
\langa av gravarna är dessutom mvck
et välbevarade och uppvisar konstruktionsdetaljer som
trotsat vader ccli vind i över 3000 är! Ett av rösena på
den nordöstra delen av Västerberger är tZrsett med ert

p.

tre meter brett stensatt “brätte”, och på ett annat röse,
lära kommungränsen 1 iv irdväst, har man lagt en kant—
kedja av halvniecerstora stenar runt graven. På några av
rösena är dessutom den ursprungliga kallmurningen
bevarad. Flera av tbrnlämningarna är samlade i grupper
på mellan två och f’ra gravar, vilket visar att samma plats
återanväuts för gravläggning. Vad skillnaderna i gravarlas utformning och storlek betyder vet man inte säkert.
nie’] tr ligen avspeglar det nagot Om den dödes kön.
alder eller stattis i det ditida samhället. Under bronsäl
dem, då havet stod ca 10 ni högre n idag, var stora
delar av dagens slärrmark täckt av vatten. Fran begrav
ningsplatserna på bergshöjdcn har man haft god utblick
över sundet, och fran vattnet har gravarna varit ett land
märke över dciii som bebodde omradet. Bronsmerallen
är ett importgods, vilket innebär att langväga sjötran
sporter av ramatenal eller gjurna ftkemäl frekommit.
samt att en väl unecklad handel bedrivits. Att gravarna
är vända ut mot den forna farleden visar därmed på den
betydelse dalgängen i alla tider haft ur komniunikations
synpunkt, vilket i hög grad lever kvar än idag.

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
Fornlärnningsbildcn
Miljö med gravar från brons
och äldre järnälder. Flera av gravarna har välbevarade
k )nstru ktionsdetal er.
Tillgänglighetcn Miljön ingår som en del i ett sam
nianhängande naturreservat, vilket sträcker sig in i
Göteborgs k )OiOl On.
—

—
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LAGSKYDD OCH FÖRORDNINGAR
•

Fornläniningar

skyddas av kulturininneslagen

—

jim—

nint&arna fir ej rubbas, tas bort, grävas ut, täckas över

eller på annat sätt ändras eller skadas utan länssnrclsens
medgivande { Ktilturminncslagen 2 kap.).
• Delar av området ingår i Ängårdsbergens natui-reser
yat, som omtattas av särskilda ftreskrifter och skötsel
planer. Naturreservaret är av riksintresse fr naturvard
och fhIuftsli’ Förslag om en utökning av naturreserva—
ter och riksintresset har lämnats till länsstyrelsen.
• Delar av omradet är detaljplanclagt som parkmark.
• Delar av c,mrader ingår i kommunens narurv.irdsplan,
(område 166- 1 6S

opaverkat av ny bebyggelse. Därigenom kan de visuella
sambanden mellan lämningarna bibehållas och det kul
turvärde, den samlade fornlämningsbilden ger till mil
jön, fortleva
-

LITTE RATU RTI PS
REKOMMENDATIONER

Arne Ti dl and, .S’äqn cv och få ni ni in ii cii
från Möludal, 1956.
SL’örsclphzn f liv naturrcscr;’atct Ä;nygti;-dsht-rqen, 1979.
Natt, nå rdsp/a ii, Mölndals Kommun, 1998.

• Mot bakgrund av den idag höga exploateringsgraden
på slärtmarkcn direkt söder om miljön, är det mycket
betydelsefullt, att området inom kulturmiljön Cir flrhli

BRONSÅLDERSRÖSE NR 2 pÅ KARTAN
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e spår människorna lämnat efter sig vid Fagered
härrör från stenäldern fram till idag. De mest
iögonfallande län ungarna är de många gravar som
anlagts frän tiden strax efter Kristi fidelse, men här finns
både äldre och yngre perioder representerade. Sam—
mantaget [är dock platsen betraktas som den mest fram
trädande jär nåldersmiljö, som står att finna inom kom
munen. Området har genom sina tydliga lämningar och
med dess närhet till bebvggda områden stort pedago
giskt värde.
De äldsta tecknen pä aktivitet inom miljön härrör
frän stenåldern och utgörs av en hällkista, en boplats
samt IS’nd av stenvxor. Den åtta meter långa hällkistan är
cimgärdad av en rund stenpaekning. Graven tindersök
tes så tidigt som 1912, och man lär då ha funnit “ett
lerkärl med aska och benknntor”. Den paträtLide grav
gömman är dock betydligt senare än själva graven, kan
ske fran järnäldern, och visar att man ateranvänt hällkis
tan som gravplats årtusenden efter dess tillkomst.
Idag känner man till nära 40 järnaldersgravar. Iirdel—
ade pä ett par olika platser inul1 miljön, men tirmod
ligen lnns här betydligt fler. Vid omradets gräns mot
sydost [änns tidigare ett mycket stort järnäldersgravEilt
kallat “Soldathögarna”, vilket undersöktes och bort—
togs i samband med bygget av E6:an. Här paträffade
man över 120 begravningar ftrdelade på mer än 70
olika gravar av varierande tbrm och typ. Det höga antal
et hegravningar talar flir att det rört sig om ett “hvg
degravtält”, alltså en gravplats med ett förhållandevis
stort geografiskt upptagningsomräde, till skillnad trän
de mindre by— eller gårdsgravfälten. Koncentrationen
av gravar och gravCilt nom området anrvder dessutom
att en viktig bygd kommit att etableras här under järnåldern. Norr om miljön finns ocksa en ftirnborg. kallad
liorgeras eller l3orrås, vilken flirstärker bilden av en
samlad, stark niaktstruktur. Genom att begrava sina
döda pa de stora gravtälten kunde man stärka sin
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FAGERED
anknytning ciii området, en markering i landskapet som

bergskrönet. Hur gammal denna väg är vet vi inte, men

finns kvar än idag.
Över området går en hålväg som tidigare trband
Ssildathögania med der idag största gra’tiltct längs

mycket talar tbr, att dcii tillkommit under den tid grav
tälten var i bruk, och att den sedan blivit kontinuerligt
utnyttjad långt fram i tiden. 1 områdets östra del syns
spåren av en gammal odlingsvta. Tillsammans mcd de
många stenmurar och odlingsrösen, som dag finns
inom området, berättar detta om ett markutnvttjande
under historisk tid.
VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
Fornlätnningsbilden De kulturhistoriska lämningar
omradet visar på lång kontinuitet. Speciellt väl
na
representerad är järnäldcrn. Gravarnas mångläld talar
flr områdets betydelse under denna period.
—

Tillgängligheten
Tack vare närheten till bebyggda
områden är den kulturhistoriska miljön i hög grad vår—
deftill ur pedagogisk synpunkt. Eftersom omridet är
lättillgängligt, kan det lätt visas upp och frmedlas till
en större allmänhet. Genom kontinuerlig skötsel kan
miljön synliggöras, vilket är en ftWutsättning fbi att
skapa fBrstäelse tbr platsens höga kulturhistoriska vår
den och fbr att sainbanden mellan lämningarna skall bli
begripliga.
—

LAGSKYDD OCH FÖRORDNINGAR
• Fornläniningar skyddas enligt kulturminneslagen
lämningarna fär ej rubbas, tas bort, grävas ut, täckas
över eller pa annat sätt ändras eller skadas utan länssty
relsens medgivande ( Kulturniinncslagen 2 kapi.
• Delar av umrader ingar i kommunens naturvardsplan,
(oniråde ÖS—70).
—

REKOMMENDATIONER

• Ny bebyggelse inom miljön bör absolut undvikas.
• Arbeten i anslutning till kraftledningen skall titfbras i
samråd med länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
38

FAGERED

LITTERATURTIPS
E lo if Lind älv, Fornf
vn d och Jörn 711271 fl en
4
i norra Halland, 1980.
Elol’ Lindälv, Vad “Soldathögarna” rymde och om ett
stycke Lindonie i omvandling, i: Halland 1970.
Natnri’årdsplan, Mölndals kommun, 1998.

KARTA

-
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1. Hällkista
2. Boplats
3. Gravfält (fem högar och tjugo stensättningar)
4. Gravhögar
5. Gravfält (en hög och fem stensättningar)
6. Stensättning
7. Hålväg
8. Odlingsyta
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veriges kristnande liii jdes av en intensiv kvrkobvgg

tiv enhet, som under medeltiden infördes över hela lat-

nadsverksamher. Lnder medeltiden uppftirdes över
1100 nya kyrkor i landet, ett sätt att beCista övergången
fran hede nd ‘ni tik kristend un. Kunskapen om hur den
kyrkliga organisationen nilördes i dessa delar av landet,
och vem det var som lät uppRra de tidigaste kyrkorna
är mycket begränsad. Enligt en skriftlig källa finns det
fem kyrkor i Askinis härad under 1 200-talet, och man
anser att en av dessa var kyrkan i Kållered. Med kristen
domen korn kyrkorna och soeknarna en ny adnunistra—

det. Det intensiva kyrkobvggandet var ett sätt att befäs
ta den nya religionen och den därmed sanimanhörande
nya organisationen, och kyrkorna uppttdes ofta på en
central plats bygden. De placerades ofta pa en upphöjd
plats i landskapet, gärna på eller invid äldre ktiltplatser.
Detta stämmer väl in på Källereds kyrka, som ligger
på höjden av en äs, alldeles i närheten av ett äldre grav
flit. Dcii medeltida kyrkans utformning är inte känd,
endast delar av längiuset finns kvar &än den äldre peri

—

40

oden. Dagens kvrkobyggnad fick sin huvudsakliga
utthrni nio g ti oder 1600-talet då en mängd om— och till
byggnader genomfördes: nya fönsteröppningar togs
upp i muren, taket lades om, öster byggdes ett nytt
kor, och i väster uppfiirdes ett vapenhus. Även kloeksta
peln och kvrkstallet tillkom under denna period. L’ä
1 740-talet tbrsågs den omgärdande kyrkonitiren med
tre överbvggda entréer sk. srigportar. Portarna upp
Rrdes i anslutning till de olika krkvägar, som han olika
väderstreck ledde upp till området.
Under 700-talets senare del utökades kvrkoanlägg
ningen med nå fristående gravkor, uppförda åt fhmiljer
na Alinroth och Bagge. Den datida kvrkoplatsen
avgränsades i norr av en stenmur som löpte alldeles intill
kvrkoväggen, och Hagges gravkor byggdes strax innan
tZir muren- Bagges gravkor fungerar numera som sakri
stia, och fbrenas med kyrkan genom en glasad gang.
Det Almnnhska gravkoret hamnade delvis utanför kvr
komuren, vilket vittnar om att det var ont 0111 begrav
ningsplatser på kvrkogirden. Området norr om kyrkan
användes inte som kyrkogård i äldre tider. Det ansågs
vanhedrande att bli hegravd på kyrkans norra sida, och
därlbr användes området endast fbr “självspillingar och
ogärningsman”. Huruvida det fhnns några sådana gra
var på Kållereds kyrkogård är inte känt. Den äldre, norra
kyrkomuren revs i samband med att kyrkogården un-id
gades under 1920-talet.
Mänga av gårdarna hade i äldre tid fasta gravplatser,
en tradition 50111 fortfarande lever kvar. Kållered utgör
en av de Li kvrkogårdar där det fbrtfarande finns beva
rade gravstenar, som kall berätta 0111 denna äldre sed.
Utöver dessa gårdsvis ordnade gravar, son) i sig utgör

jr

—

—

ett intressant dokument över äldre gravseder, innehar
Kållereds kyrka också en av landets största samling av
gravstenar från 1600- och 1700-talen. Samlingen
onibttar ett femtiotal gravstenar. som idag kai) beskädas
inne i Almroths gravkor. Tidigare stod de lutade mot

--

zrrr r

KLOCKSTAPEL, URSPRUNGLIGEN UPPFÖRD 1691

kyrkomuren, där (le placerades då de tjänat tit och gravplatsen skulle tas i anspråk RSr en ny gravläggning.
Det är framfbr allt den välbevaradc liellietsiniljön,
som gör Kållereds kyrka så intressant. Efter 1600- och
1700-talets firändringar och nybvggnationer har endast
mindre ändringar utförts, och området har därför beva
rat sin dåtida karaktär. 1 kommunens övriga socknar revs
de äldi-e kyrkorna under 1800-talet. och Kisilereds kyr
komiljö utgör däri or den enda bevarade kyrkoanlägg
nillgen, som finns kvar hån äldre tid.

KÄLLEREDS KYRKA

VIKTIGA KARAKTÄRS DRAG
Den välbevarade kyrkorniljön Kållereds kyrkomiljö
utgör den enda kyrkoanläggningen i kommunen, där
äldre byggnader och strukturer fbrtfarande finns beva
rade. Kyrkoplatsen fick sin huvudsakliga utformning
under 1600- och 1700-talen, och sedan dess har endast
mindre ändringar genomfZirts. Den välhevarade kring—
miljön, med kyrkstall, äldre stenmurar och stigportar
mm., gör området särskilt intressant.
—

Kyrkogården med gårdsindelade gravplatser
På
kyrkogården står några äldre gravstenar, som vittnar oii
äldre tiders gårdsindelade gravplatssystem. Gravstenarna
utgör intressanta dokument över områdets tidigare
gravseder, och det är därfbr önskvärt att de bevaras på
befintlig plats.
—

KYRKSTALL, UPPFÖRT 1696

B400ES

GRAVKOR

Gravstenssamlingen
lUllereds kyrka innehar en av
landets största samling av gravstenar från 1600- och
1700- talen. Samlingen om bttar ett femtiotal gravsten
ar, som idag kan heskådas inne i Almroths gravkor.
Denna sed, att de äldre gravstenarna sparas när de tjänat
ut, är en tradition som bör upprätthållas även i framtid
en. Ett sådant fbrfhrande skulle medföra att samlingen
kontinuerligt utökades till att omfatta såväl 1800-talets
som 1900- och 2000-talets gravstenar. Ur ett långsiktigt
perspektiv skulle en sådan samling i framtiden kunna
utgöra en ovärderlig källa till hur gravvårdar, inom en
och samma socken, utformats genom århundradena.

UPPFÖRT 1779
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VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ
VID FRAMTIDA ÄNDRINGAR

1•
•1

LAGSKYDD OCH FÖRORDNINGAR

• Kyrkliga kulturminnen Ek inte ändras utan tillstånd
av riksantikvarieämbetet ( Kulturininneslagen 4 kap).
• Delar av området ingår i kommunens naturvårdsplan,
(område 76).

42

KALLEREDS KYRKA

REKOMMENDATION ER

• Ändringar skall utföras varsamt, och med stor hänsyn
till områdets karaktär.
• Underhåll bör utRSras mcd traditionella material och
tekniker.
• Nya byggnader bör placeras utanför den äldre kyrk
platsen.
• Kvarvarande gravstenar, som illustrerar seden med
gårdsindelade gravplatser, bör, i så stor utsträckning
som mö
ligt, bevaras på befintlig plats.
1
• Det vore önskvärt att seden att spara äldre gravstenar
tillåmpasäv en i framtiden.
• För att lä klarhet i kyrkans äldre hyggnadshistorik hör
man, vid en framtida omptltsning, geiioni kira en (log—
grann undersökning av dess väggar och konstruktion
En sidan undersökning skulle också kunna klargöra hur
gammalt langh uset är, och h ur ti rsprti ngliga linster och
entréer var placerade.

LITTERATURTIPS

Ayel .\Iöndell, .lfölndaI, Kul/ned och Ruda
jord och bild, 1952.
Fridolf Wildte, Kallcnds kyrka, 1962.
Gustaf Lindman, Kallcrcds kyrka.
Göteborgs stift, 1990.
Mi turi’ä rdsplan, .\ Iölndals kom ni tIn, 1998.
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KÅLLEREDS KYRKA

1. Kyrkan
2. Klockstapel
3. Kyrkstall
4. Bagges gravkor
5. Almroths gravkor
6. Äldre gravfält med stensättningar
7. Stigluckor
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MED PARALLELLA HUSKROPPAR.

MED KR!NGBYGGDA GARDSPLANER.
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Högen

kringbyggda gårdar. Utveckling mot en mer sluten
gårdsstruktur tycks vara ganska vanlig bland gårdarna i
Kållered. Förändringen sker under 1800-talet och kan
delvis kopplas till sågverksamhetens utveckling.
Influenserna till den slutna gårdsformen kom söderifrån, från Skåne och södra Halland, där den helt kringbyggda gården tidigt var vanligt förekonmiande. 1
Bohuslän hade man vanligtvis mer öppna gårdsfbrmer,
nied en rak eller L-fbrmad uthuslänga, placerad paral
lellt med bostadshuset. Då Kållered ligger i en gränszon
mellan dessa områden, fZwekom båda gårdstyperna
inom socknen. Fram till 1800-talet var dock, som vi
sett, den öppna gårdsformen dominerande.
1 den ena av Högengårdarna är den slutna gårdslhr
men fbrtfrrande bevarad. Här ligger också ett av sock—
nens äldsta mangårdshus, med delvis bevarade titskjut
ande knutar. Byggnaden finns med på kartan från 1812,

ppe på ett krön, sydost om Kållereds kyrka, ligger
Högen
eller Backen som det också kallas, ett
gammalt hemman som består av två gårdar. Högengårdarna har funnits sedan åtminstone 161 0-talet men
är troligen äldre än så.
På en karta från 1812 finns de båda gårdarna utrita
de med mangårdshus och ladugårdar placerade mitte
mot varandra. Denna öppna gärdsstruktur, som innebär
att u th uslängan ligger parallellt med bostadshuset, är
karakteristisk 115r det äldre hvggnadsskicket i området.
Vid slutet av seklet har gårdsstrukturen fbrändrats,
och de friliggande husen har byggts samman till två

U
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delar av huset är troligtvis äldre än sa. Det ur
sprungliga huset kan ha varit cii rinirad tiamkanimar
stuga, som sedan byggts till 1 omgångar. Dess ena gavel
är sanimanhvggd med ladugirden, och på si sätt skapas
cii nästan helt kringbyggd gårdsplan. Ladugårdens
fhhusdel är uppftird i knuttimmer, medan övriga delar
byggts med reglar och plank. På ena sidan finns ett portlider, som leder in till en stensatt gårdsplan.
Den andra gården härjades av en brand under våren
1999, då ladugården brann ned, och gårdssrrukturen är
därtbr tipplöst. Runt gården finns dock en del spår frän
äldre tider, 1 form av terrasseringar och breda stenniu
rar. Längs med uppfartsvägen ligger ett äldre, “inbyggt
uthus. På tomten finns också en äldre stentrappa. som
leder ner till ert i marken utgrävt utrymme. Rummet
täcks av en stor häll och har troligen fungerat som käl
[are.
1 dag utgör H ögengärdarna en agrar solirär 1 det av
modern bebyggelse och modernt vägnät präglade land-

skapet, men tidigare dominerade jordbruket i området.
Högengardarna utgjorde då en naturlig del i ert större
ordbrukslandskap, med onilattande akermark och ett
flertal gårdshildningar. Tillsammans med Backen och
Kållereds stum bildade Högen cii klunga med gårdar.
och genom bebyggelsen gick vägen till Icillereds kyrka.
Delar av kyrkvägen finns fbrtthrande kvar, och det var
här som bönderna hän soeknens västra byar gick, när de
skulle besöka kyrkan.
Områdets kulturhistoriska värde består av gärdsbe
bvggelsen, det omgivande kulturlandskapet och dcii
gamla kvrkvägen. Tillsammans mrniedlar (le bilden av
der fjirindustriell a K,illered.

men
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
Det äldre kulturlandskapet
Högen är en av de t
gardsbildningar 1 Källered, där det omgivande kulturlandskapet fhrtfirande är bevarat. Ilar finns en mängd
spår av äldre tiders jordbrukssystem, lbrm av stengär
—
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UNDER 1B00.TALET INTRODUCERAS EN MER
GARDSSTRLIKTUR 1 KÅLLERED. KRINGBYGGD
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SLUTEN
GÅRD MED PORTLIDER.

desgårdar, åkrar och betesmarker, bevarade. Dessa spår
utgör en länk till det äldre agrarsystemet och är en vik
tig del av områdets historia.
Bebyggelsestrukturen
Gårdarna ligger kvar i sitt
ursprungliga läge, på höjden av en ås, som sträcker sig
genom socknen. Denna placering är typisk fZr det äldre
jordbrukssamhället för att inte inkräkta på den brukbara marken uppfbrdes bebyggelsen på impediment i
landskapet. Den inre gårdsstrukturen är ett annat viktigt
karaktärsdrag. Inom området ligger Källereds enda
kvarvarande kringbyggda gård. Dess välhevarade struk
tur och karaktär speglar den utveckling mot l1er slutna
gårdsformer, som sker under 800-talet, och det är där
tbr viktigt att gården bevaras.
—

-

Byggnadstraditionen
Gårdarnas bostadshus har
genomgått en del förändringar, i fbrm av tillbyggnader
och fZinsterhyte, men speglar ändå en äldre byggnads—

GENOM ATT ANVÄNDA TRADITIONELLA MATERIAL OCH UNDVIKA
PERSPEKTJVFÖNSTER KAN BEBYGGELSENS KARAKTÄRSDRAG
BEVARAS. MANGÅRDSBYGGNAD MED ANOR FRÅN 1700/1800-TAL
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HÖGEN

tradition: väl sammanhållna
locklistpaneler och sadeltak
byggda gårdens bostadshus
tidigt 1800-tal och är därRr

bvggnadskroppar, stående
med lertegel. Den kringhar anor frän åtminstone
särskilt intressant.

Den gamla kyrkvägen Innan det moderna vägnätet
byggdes ut var Södra Kyrkvägen huvudleden genom
området. 1—lär har bönderna frän socknens västra delar
alltsedan medeltiden färdats pä väg till kyrkan, och det
är därfir viktigt att vägsträckningen bevaras.
—

_,.
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VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ
VID FRAMTIDA ÄNDRINGAR
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H(JSGRUND MED STENKÅLLAF?E

LAGSKYDD OCH FÖRORDNINGAR

LITTERATURTIPS

• Landskapselement såsom stenmurar i jordbniksmark,
äkerholmar, odlingsrösen mm. fär ej tas bort eller ska
das utan dispens frän länsstyrelsen (Miljöhalken 7 kap. II
§, Förordniog ‘‘ni områdesskydd 1998:1252).
• Delar av området ingår i kommunens naturvärdsplan,
(område 77).
• Gällande detaljplan utpekar området som sk. 4
område (allmänt område). På sikt bör darr en planän
dring göras där den befintliga markanvändningen fastläggs. Vid upprättande av ny detaljplan bör bestämmel
ser som skyddar kulturvärdena inRras.

Axel Möndell, Möludal, Kålln-cd och Räda
ord och bild, 1952.
Svenska gods och gårdar del 29, 1941
Natzin’årdsplan, Mölndals kommun, 1998.
-

REKOMMENDATIONER

• Tillbyggnader skall i voivni, proportion och material
anpassas till befintlig bebyggelse.
• Ändringar skall utfbras varsamt, sä att bebvggelsens
karaktärsdrag bevaras. Här spelar mateiial, färgsättning
och finsterutfbrmning en viktig roll, PerspektivfZnster
bör undvikas.
• Ny bebyggelse skall placeras och utfbrmas med sär
skild hänsyn till befintliga gårdsstrukturer och bygg
n adstrad i tio ii er.
• Kulturlandskapet hör, i så stor utsträckning som inöj—
ligt, hållas öppet.
-
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miljön kring Livereds gamla gärdstomt finns ett
landskapsavsnitt med spår efter lång tids markanvänd
ning. Här möter vi ett fossilt kulturlandskap med många
av de agrara lämningar, som är karakteristiska för äldre
tiders jordbruk. På inägorna, som ligger intill, finns ett
stort antal stenmurar och små röjda ytor för odling. 1
mil jöns centrala del leder en välbevarad fiigata in till den
nu för länge sedan övergivna gårdstomten, där inhägna
der och terrasseringar vittnar om, hur platsen varit orga
niserad och använd kring den tidigare bebyggelsen.
Mångfälden av äldre tiders lämningar kring Livereds
gamla gårdstomt skapar en säregen och ofbrstörd kul
turlandskapsmiljö, där spåren efter århundraden av
markutnyttjande bevarats in i vår tid.
Vad man kanske först lägger märke till är de många
stenmtirarna, som går kors och närs genom det idag
vildvuxna området. Dessa murar är spåren efter de häg
nader, som en gång höll bctcsdjuren borta från den
sammanhängande åker- och ängsmarken. Hasseln, vil
ken var en nvttoväxt och gynnades på just slåttermark,
har nu vuxit ut till hela hasselskogar inom dessa områ
den. Hur gamla de många murarna är vet vi inte, men
flera finns markerade redan på 1700-talets storskiftes
karta, och andra är anlagda sa scnt som in pä 1900-talet.
Runt de odlade ytorna finns också ett stort antal od
lingsrösen, småsten uppkastade i högar, som ett minne
av uppodling och åkermark.
fl cn kulle i miljöns centrala del ligger Livereds
gårdstomt. Namnet Livered (Lifhieridt) finns i skriftliga
källor belagt redan från 1500-talets mitt, men platsen
kan ha varit bebodd och nvttjad långt före dess. Ort
namn nwd ändelsen -red -röd och -rud avser en röjd
yta, där förleden ofta är namnet på den som röjde eller
övertog en äldre röjning. När Live levde vet vi inte,
l1en namnet kan vara fran tidig medeltid eller ga tillba
ka till Ibrkristen tid.
Bland de förvildade trädgårdsväxterna, som idag
spritt sig över den gamla gardstomten, finns husgrund

J

nom

49

-

LJVERED

LIVEREDS DAMM, FOTO: CHRISTINA RYD

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG

erna frän den tidigare bebyggelsen bevarade, och i
anslutning till dessa ser man spåren av de snti särhägna—
de kärnäkrarna. 1111 gardstomten löper en slingrande
och mycket välbevarad Iigata in fran söder, och i miljöns
norra del leder en stensatt väg ut mor det som idag är
bostadsoinradet Livered.
Livered har under århundradena genomgått många
förändringar, vilka vi delvis kan ta del av genom skriftli
ga handlingar och äldre kartor. De mest omvälvande
stegen togs troligen i samband med de skiften som gjor
des av dess ägor mellan åren 1793 och 1850. Vid 1800talets mitt kom den gamla gårdstomten att överges, och
kartan frän laga skifte är den sista där bebyggelse finns
inritad i det gamla bvlägct. Områdets östra del onilattar
mark som tidigare tillhörde garden Högens ägor.

Kulruriandskapet ert fissilt och välbevarat kulturland
skap nlcd gardsronircr och stenmurar samt en mangSid
av agrara lämningar från arhundraden av äldre tiders
markanvändning och verksamhet. Tillgången till äldre
källmaterial skapar möjligheter till att fbrdjupa kunskap
erna 0111 platsens historia och dc fk’siska lämningarna i
denna. Kombinationen av llatLIr— och kulturmiljö ger
dessutom omradet ett högt rekreationsvärde.
—

Tillgängligheren genom de manga stigar som finns i
oinradet är tillgänglighet god. Närheten till bostadsbe
bvggelscn skapar törlirsättilingar f?ii’ att lniljöll kan syn—
liggöras tör och bcsiikas av en större allmänhet. Inom
omradet finns en skvltad kultur- och naturstig.
—
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LAGSKYDD

Delar av omradet ingar i
»made 78-79).

kommunens

naturvirdsplan.

LITTERATLJRTIPS

Vntnri’d;dsp1an, ?slölndals

KARTA

—

kommun.

1998.

LIVERED

1. Livereds gamla bytomt
2. Fägatan
3. Livereds damm
4. Grånsstolpe mellan Lhjered, Högen
och utmarkerna
5. Stenlagd väg från 1940-talet
6. Torpgrund från mitten av 1800-talet
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1700- och 1 800—talen började utniarken karteras, ccli
det blev därmed lättare fr gårdarna att ta dessa områ
den i anspråk. Förbättrade jordbrukstekniker möjlig
gjorde uppodling av tidigare svärbrukad mark. Ytter
ligare en orsak till nvkolonisationen av u tmarke Ii var en
krafrig belblkningsökning under denna period.
Vid miljön kring Krokmossen syns spåren trän denna
bosättningsfas i form av en husgrund ccli cii jordkällare,
anlagda i en skyddad sluttning oiilgivei av berg. När
mast öster ciii torpet finns en röjd yta, som har använts
flr odling Även vätmarken nedanfir denna brukades,
vilket möIiggjordes gen( im utdikning. Detta var vanligt

iljön kring Krokmossen visar exempel på 1800talets nvkolonisation och uppodling av utmarken.

Detta var en tid, då de flesta av våra torp och hackstu
gor byggdes. Idag återstår ofta bara spridda rester efter
all dcii möda som lagts ner på att odla de magra jordarRa. 1 niiljön finns bevarade lämningar från bebyggelsen
och spår fr.in den verksamhet, som ftfrsörjde de bosatta.
Lämningariia är en länk till en epok, som trots närhet
i tid snart är b wtglömd.
Under 1800—talet odlades ofta “nya”, tidigare our
nvttjadc marker upp av de bi )ende på gärdarna.
Orsakerna till detta var flera. Genom skiftena under
—

—
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fbrekommande under 1 800—talet och gjordes tör att

REKOMMENDATIONER

tillgodose behovet av äkeriiiark. Den stenmur mali idag
kan se ute i lilossen har troligen avgränsat denna (Id—
lingslott. Ett större omrade med utdikad äkermark finns
ocksa i mil jöns västra del, och norr om denna bär vrter
ligare en våtniark spår av att torvtäkt bedrivit.s. K2nske lät
man de djur man hade gå på skogshete, och kan ske har

• KultLirvärdena i nattirreservatet bör beskrivas och
tZrtvdligas, fhr att man ska Et en helhetsbild av heta
naturreservatet samt sätta in torpmiljön 1 ett större
“till arkssam ni an Ii a tt g.
• Det är betydelsefullt att infbrrnatinn ges, lämpligen
genom skvltning, om vad de sparsamma och bitvis ond—
liga lämningarna Ilar att berätta.

stenmurarna man finner inom miljön tjänat till att av
gränsa de områden, som ivttjades tZr skiner och idliiig.
När torpet byggdes vet vi inte, men f&niodligen har

LITTERATURTII’S

det använts bara onder en begränsad tid. Kanske levde
man (lär under en eller ett par generationers tid, varef
ter platsen korn att överges och naturen tog markerna i
besittning igen.
Lämningarna vid Krokmossen är en av flera torpläiii
ningar inom Sandsjöbacka naturreservat. “Sknjarns
torp” på lie ni manet H allens utmarker och “Tårås mad”
på Ekens uuiiarker är andra esempel.
Torpmiljöerna är kulturhistoriskt intressanta, då de
speglar det sena 1800-talets n;kolonisation En koloni
sation som innehar hårt arbete med röjning och utdik
lilig och härda levnadsvillkor. För att inte denna period
skall fulla i glörnska, är der viktigt att befintliga grunder

!*ötsdp(n; jhr &zndsjölrnckn uaturrcssi-put,
Väsrkustsriftelsen 1979.
Natnr’årdsplnn, Mölndals kommun, 1998.
KARTA KROKMOSSEN
1. Husgrund
2. Jordkällare
3. f.d. åker
4. f.d. betesmark
5. Spår av torvtkt
-

och sten murar bevaras.

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
Kulturlandskapet
tu rspar bevarade i
Ku Irurspären

—

1 i m miljön finns intressanta kul
fl rin av grunder och sten nu rar.

speglar eli

kortvarig

men

omfattande

odlarniöda pa otinarken.

LAGS KY UD
• Krokmossen ingår i Sandsjöbaeka narurreservat som
omfattas av särskilda föreskrifter och skötselplan.
Området är av riksintresse flr naturvärd och friltftslis
• Delar av området ingår i korn ni une ns naturvå-dsplan,
(område 45).
,
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nrdost om Källereds centrum, vid Olas väg, ligger
några gårdar som utgör resterna av gamla Våmme
dals by. Under den flrindustriella tiden, då jordbruket
var huvudiiäring, var Vämmedal Kållereds största by. Vid
mitten av 1800-talet låg här ett tiotal gårdar, tillhörande
byns nä “huvudgirdar”: Våmmedal (
stergärd och Väni
5
nedal Västergärd. Längst österLit låg “Lilla Våmmedal”.
Byns marker (nifattade, när den var som störst, ett
stort område, Från Avabäeken i väster till Livered i öster,
och Från krkan i söder till sc ekengränsen i norr. Marken
nedanflär bebyggelsen användes fbr äkerbruk, medan

övriga marker nvttjades som ängs- och betesmark
Genom byn gick den gamla landsvägen
1 samband med ett sk, laga skifte, som genomflrdes
tinder åren 1859—61, flyttades flera av gsrtIarisa ut. Laga
skifte infrdes i Sverige 1827 och innehar ett lagstadgat
krav på att byarnas marker skulle delas upp på ett nytt
sätt. Varje gård skulle ha sina ägor samlade och bebvgg
elsen skulle ligga i anslutning till dessa, Den nya lagstad
gade skiftesrelbrmen kon därIir att medfira, att de
gamla byarna sprängdes, ich att det gamla bvsamhället
löstes upp. Relhrmen genomli5rdes successivt över stora

N
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-
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delar av landet under 1 800—talet och innebar att en cv
hebvggelscstruktur ccli ett in’tt jordbruksiandskap korn
att växa fram. Över 100.000 gårdar korn att llvttas ut
under denna eric id.
På ekonomiska kartan från 1955 kan man se effekterna
av laga skiftet i \
.iinmedals by: bebyggelsen ligger taT
spridd längs med vägen, och endast ett thtal gårdar finns
kvar i sitt ursprungliga läge i den gamla byn. 45 år senare
är kartbilden en helt annan. På åkermarken har K±tllereds
nya centruili vtcxit upp, och ett stort nytt bostadsomrade
har upp1rts. Idag finns endast några ln gårdar kvar: de vit1

Clas väg sann två utllvttade gärdar, som ligger på Stre
teredsvägen nr 7 respektive nr 45. Den garnla kvrkvägen,
där Våmnwdalsborna i århundraden vandrat på söndagar
na, har blivit en astnIterad gångbana, och parallellt med
Gamla IZ.iksvägen har en ny notorväg byggts. De kvarva
rande gårdarna vittnar dock om oniradets äldre historia.
cich det är däriiir viktigt att denna äldre bebyggelse beva
ras l?r framtiden. De utgör endast en bråkdel av den gärds
bebyggelse, soni tidigare fhnns inom onwadet. Genom sin
placering och utformning speglar de områdets äldre histo
da, från bvsanihälle till gent mfrande av laga skifte.
55
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Befintlig gårdsbebyggelse Den samlade gårdshehygg
elsen viii Olas v:ig utgör rester av Våmmedals äldre by—
samhälle ccli illustrerar byns ursprungliga läge invid den
gamla riksvägen. De övriga gårdarna ligger utspridda
längs med vägen och speglar genomftwandet av laga skif
tct under nutten av 1800-talet. På så sätt utgör bebvgg
elsen en viktig länk till områdets historiska utveckling.
—

Byggnadstradition Mangårdshvggnaderna i området
är huvudsakligen uppftirda kring 1850 eller tidigare.
Byggnaderna är av varierande storlek och har under åren
gent ‘ingått cii del tirändringar i l irm av till byggnader,
t:sadrenoveringar och linsterhvten. De flesta har dock
en välbevarad karaktär som speglar en äldre bvggnadstra
dition, med väl sammanhällna bvggnadskroppar i 1 tIa_2
plan, träpanelcisader, sadeltak med rött lertegel nch
spröjsadc Ibnster. Ekonomibvggnaderna har en traditio
nell utlbrmning med filtiröda trälhsader, vita ftsnsterhä
gar och sadeltak.
—

Gärdesgårdar 1 den gamla byn finns lortfarande en del
gärdesgårdar bevarade, tippftirda som fastighetsgräns—
—

FÖRE LAGA SKIFTET LÅG GÅRDARNA SAMLADE 1 EN KLUNGA
VÅMMEDALS BYKÄRNA 1783.
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VAMMEDAL

markeringar i samband med laga ski ftct. Gärdcsgåi-darna
har stora miljömässiga kvaliteter, ccli det är därtir viktigt
att de bevaras.
VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ
VIDURAMTIDA ÄNDRINGAR
LAGSKYDD OCH FÖRORDNINGAR

• Gällande detaljplan niotverkar bevarandeintressena.
En ny detaljplan, som syftar till att säkerställa kulturvär
dena i området, hör på sikt upprättas

EFTER LAGA SKIFTET LÄG GÅRDARNA UTSPRIDDA
LÄNGS MED STRETEREDSVÄGEN. VÄMMEDALS BY 1935.

REKOMMENDATIONER

LITTERATURTI PS

• Tillbvggnader, ombvggnader och andra ändringar
skall utftras varsamt, så att behvggelsens karaktärsdrag
bevaras. 1—lär spelar proportioner, ljisadniaterial, l’irgsätt—
ni ng och Ibnsterutform ni ng en viktig ill. Vid ändring av
tZnster bör ursprunglig utformning vara vägledande.
• Gärdesgårdar hör bevaras.

Axel Mölndell, Möludal, Kdllcrcd och Räda
jord och bild, 1952.
Si’cnsha gods och gardar del 29, 1941.
Vommedal en by i Kållered, Kållrrcds hcmbqsqillc
1999 Nr 10 (tryckt 2000).
—
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reggered ligger på Lindomedalens ni ii-ra slu ttii ing.
Efterledet -red kommer av rvd eller rud och betv
der “rö
ntn i skog”. 1 Loidome är -red den vanligaste
3
efterleden 1 ortnamnen, vilket innebär att det är nvlivg
gare som röjt mark fSr odling i skogen. Geni nu ort
namnens ftrled tir vi ocksa veta namnen pa en del av
dessa nvbggarc. 1 Grcggered var nybyggare is namn
Gregge. vilket dels kan betyda “krånglig, hakslug karl”,
eller vara en firkt,rtni ng av G regonus.
Sa snianintzoni kcini Greggered att utvecklas till en by
med tre hemnian. flebvggelsen i byn var uppdelad i rya
delar, Nere vid vägen, där den nuvarande bykärnan lig
ger, låg två av hem nianen (nr 2 och 3), med an de bygg
nader som tillhörde liemnianet nr 1 låg ftir sig själva,
strax ovanlör “byn”. Genom arv och hemmansklvvning
koni de olika heinnianen med tiden att bestå av flera
olika gårdar. J Hallands Landsbeskrivning från år 1729
som innehåller en detaljerad beskrivning över sanitli—
kan man läsa om byns datida
ga hemman i länet
bebyggelse och liusliållssamniansättning. Totalt omfatt
ade bebyggelsen åtta manlitis ccli Sra ladugäidsläng r.
BefNkningsinängdcn uppgick till 24 personer. l jåmfii—
relse med Ejällesäker och Lindome by. som samma år
beboddes av 80 respektive 55 personer, var saledes
Greggered en tBrliallandevis liten bvbildning Även i
jämfbrelse med de närliggande byarna Knipered och
Dvärred, hade Greggered den lägsta helblkningsmiing
den. 1 Knipered bodde ar 1729 33 personer, i Dvärred
bodde 55 personer.
1 samband mcd genomlrande av laga skifte under
mitten av 1 800 talet splittrades gårdarna
den övre
delen av byn. Det var troligtvis då som gården “Ivars”
fick sin nuvarande placering längsnied Norra
Hällesåkersvägen, strax väster om nuvarande by. 1 den
nedre delen av byn genomfördes endast laga skifte på
delar av ägorna, och bebyggelsen kom därför att ligga
kvar i sitt ursprungliga läge. Detta har inneburit att den

äldre bvstrukturen, med tätt liggande hus, lortfai-ande
delvis bevarats i Greggered. Genom bebyggelsen går en
gammal smal gata, som kanras av ladugardarnas Lisader.
Det är en f.d. lägata, som användes ftr att IBra djuren
Lipp till betcsmarkcrna norr om byn. 1 äldre tider, lärc
skiftena, användes stenmurar och stängsel fr att hålla
djuren borta fran aker— och ängsmark och inte som idag,
l?ir att stänga in djuren i hagar. Därfir byggde man sär
skilda ftgatnr, sa att dlurcn kunde ledas över joid
brLiksmarkerlla och upp till utniarkerna lör bere.
Vanligtvis kantas lägatan av stenmurar, och i byns övre
del finns delar av dessa murar bevarade,
För utom på ji rdbruket lirsörjde sig Greggereds
horna, liksom så många andra i lindonie, på niöbel
snickeri. En karakteristisk del av gården var därför snick—
erivcrkstaden, och några av dessa finns fortfarande beva
rade. 1 Greggered tillverkade man framförallt soffor,
bvråar ccli stolar.
Den vanligaste n Ian gärdsbvggnadsrypen i 1 indome
var länge den sk. franikainmarstogan. En stugtp som
karakteriseras av cii enkel romsbredd, där rummen lig
ger i rad. Urtvpen bestod av ett gavelkök med fi’aniför
liggande Lirstu, storstoga och gavelkanimare. Genom
tillbvggnader kunde sedan ytterligare rum tillfogas. 1
Greggered finns två välhevarade manbvggnadcr med
denna karaktär Även enklare boningslius fiäreknninier.
De kvarvarande ekonomibvggnadcrna centrei-as kring
den gamla Ligatan, vilket ger byn en mycket ålderdom
lig karaktär. Greggercd är den enda byn i 1 .indonic
socken som har kvar denna äldre karaktär; vanligtvis
splittradcs bvbebvggelsen i samband med 1 800 talets
skiftesre former.
Sanimantaget ger bebyggelsen i Greggered därför en
god bild bådeav de äldre bvarnas tätbebvggda struktur
och av dcii äldre agrara bvggnadstraditionen. Till—
sanimans med det framförliggande jordbrukslandskapet
utgör byn en mycket välbevarad agrar miljö.
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EN VIKTIG DEL AV KULTURMILJÖN

Inom omradet finns ocksä en välbevarad fi-ikvrka frän
1906. Kyrkan uppfördes av metodisrerna, och har sena
re kompletterats med en vinkelbvggd prästbostad och
en kh ekstapel.

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
Det öppna jordbrtikslandska
Jordbruksiandskapet
per i dalgängen utgör en viktig del av )mradets kultur
historiska och mil jömässiga värde. Ostra 1 indomedalen
är en av de fi platser i kommunen, där det öppna jord
bruksiandskaper lbrttnande är bevarat, och det är där
IZ3r viktigt att landskapet fZrblir öppet.
—

-

Bebyggelsen i Greggered är
Bebyggclsestrukturcn
ovanligt samlad Genom att laga skifte genonitrdes pä
endast en del av äg rna kom flera av gärdarna art ligga
kvar i sitt ursprungliga läge. Vanligtvis splittrades be
hyggelsen i samband med 1600-talets skiftcsrelbrnier.
—

KLOCKSTAPEL, GREGGEREDS FRIKYRKA
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Den tätbebvggda centrala delen av byn utgör därfir en
viktig länk till det äldre agi-arsainhällets bvstrukturer.
Gardsstrukturerna med huniiwshus och elumomihvgg
nader, tätt placerade längs med fhgatan kring små öppna
gårdsplaner, utgör ett annat viktigt karaktärsdrag.

sprunglig ftinsterutftrnining vara vägledande pcrspck
tivftinster bör undvikas.
Ny bebyggelse bör placeras med särskild hänsyn till
den befintliga bebyggelsestrukturen. Arkitektoniskt hör
nya bvggnaders utfbrmning, vad gäller bvggnadsvolym,
takfbrni och niaterialanvändning. anpassas till befintlig
bebyggelse.
• Den öppna jordbruksmarkeii framför byn bör ej
bebyggas.
• Nattirstensmurar inom bebyggelsen bör bevaras.
—

Byggnadstradition
Bebyggelsen präglas av en äldre
bvggnadstradition med naturstensgrunder, rektangulära,
väl sainmanhällna bvggnadskroppar i 1 I!&2 våningar,
fasader av staende loeklistpanel, spröjsade n.iluftsRnster
och sadeltak med rött lertegel.
—

LITTERATURTIPS

Miljöskapande faktorer
Ett annat tZSr Greggered
karakteristiskt drag är alla naturstensbällar. Stenen är
hämtad &äii ett h )kalt stenbrott, strax norr om byn, och
jterfi nns dels sum gardspl ansbeläggni ng, men också
som byggnadsmaterial i trappor, grunder och murar. De
stora vackra hällarna ger byn cii särskild prägel, och det
är därför viktigt att dessa element bevaras.

Hallands Landslicslnii’niiq 1729, Fjäre Fögderi, 1990.
Mcrodzsrkvrkan 1 Si’criqc 100 är 1868-1968.
V/irdtfhlla od/nurslandskap 1 Götcborqs och Bohus 1/iii
Bevarandeprogram för odlingslandskapets natur
och kulturmiljövärden. Länsstyrelsen 1995:2 1
Naturi’a;-dsplan. 1
\lölndals komnuin, 1998.

—

-

VIKTIGT ATT TÄNKA Å
VID FRAMTIDA ÄNDRINGAR
LAGSKYDD

• Landskapselement sasom stenmurar i jordbrtiksmark,
akerlmlmar, odlmgsrösen min. lär ej tas bort eller ska
das titan dispens iian länsstyrelsen 1
\Iiljöb.ilken 7 kap.
lörotdiung
omradesskyd
11 §,
om
d (998:1252.
• Delar av omradet ingår i länssrvrelsens bevarandepro
gram ftr värdeftilla odlingslandskap, (område 81—06),
samt 1 kommunens naturvårdsplan, (område 118).
REKOMMENDATIONER

• Gärdsstrukturerna bör, s:i stor utsträckning som
mölligt, bevaras.
• Tillbvggnader, ombvggnader och andra ändringar
skall utthras varsamt, sä att bebvggelsens karaktärsdrag
bevaras. 1—lär spelar proportioner, material och fZinster
utformning en viktig roll. Vid byte av fnster bör urål

BYBEBYGGELSE

i Hällesakers by tidigt indelad i olika bebyggelse
grupper. Pa 1700—talet låg tre a’t heninianen (nr 2, 4
och 5) strax nedanlr bron. ungetr där skolan ligger
idag, och nä a’- hemmanen ‘nr 1 t,eli 3) låg längre
österut, strax väster m nuvarande bensinstaticsn.
Hofgården bildade en egen enhet, Genom arv och hem
mansklvvning hade de lim resterande byheinmanen
kommit att bestå av flera olika gårdar, och det samman
lagda antalet gårdar i byn uppgick under 1730-talet till
23 stycken; antalet byinvänare var drygt 80 pers mer.
1 samband med en stor brand under 1830-talet skiftelsen

Hällesåker ligger i lindomedalens östra del. Häller
betyder klipphala. och byn har troligen fatt sitt namn
etter den grotta, som finns uppe pa Rörsasberget. 1—lär
ligger också rester av en gammal krnborg.
Byn bestod ursprungligen av sex hemman 1 1—lelje
Andersgärd, 2-Helje Svensgård, 3-Börge Swensgård, 4Anders Tursgärd, 5-Per Ericksgärd samt 6—Eli ilården.
Till skillnad frän övriga byar i kommunen, där bvbebvgg—
elsen i äldre rider legat samlad i cii klunga, var behygg
-
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ades jorden, och flera av gardarna flyttades ut från byn.
Dc gårdar som tidigare legat nedanlör bron placerades
längs med den gamla landsvägen och längs med bergs—
kanten i omradets nt,rdväsrra del, de som legat längre
österut placerades pa andra sidan nuvarande Hälles—
ikersvägen. Endast ett ttal gårdar blev kvar i de ur
sprtingliga bebvggelsegrupperingarna.
Pa så sätt korn byns ursprungliga uppdelning att leva
vidare även efter storbranden. Genom bstighetsheteck
ningar kan man spåra vilka gårdar som hört till vilket
liemnian. De som börjar med en etta har tillhört hem-

-•

nanet ni- 1 de som börjar med en tväa har tillhört hem—
manet nr 2 osv. 1 samband med utflyttningen fick
många gardar nya namn, uppkallade efter den davaran—
de brukaren.
Utöver jordbruket, som pa grund av markens beskaif
enhet var ganska svagt. tbrsörjde sig hvinvänarna genom
niöhelsniekeri och andra hanrverk. 1 Hällesåker tillverk
ade man huvudsakligen sk. lådmöbler: bvraar, ehiffiinjé
er, skcvbord mm, och de flesta gardarna hade en egen
verkstad. Till en början låg sniekeriet i anslutning till
mangärdsbvggnaden, men sa sinåiiiiig mi flyttades verk,
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GRUPPERAS KRING EN INRE GÄRDSPLAN, HÄLLESÄKERS BY

samheten ut till ladugärdarna. Under 1900-talet blev det
vanligt med fristående snickeriverkstäder. Idag ftingerar

de farstu, storstuga, och gavelkammare, placerade på rad
med enkel ni msbredd. Genom tillbyggnader kunde
sedan ytterligare rum tillfrigas. 1 Hällesäker var det van
ligt, att man byggde till ytterligare en kammare, vid
sidan av köket, där snickeriverkstaden trlades. När
snickeriet sedan flyttades ut till ladan eller till en fiistå
ende byggnad, gjordes verkstaden vanligtvis om till
honingsrum eller kök. Genom åren har många av fram—
kammarstugorna blivit om— och till byggda, men den
grundläggande planstrukturen kan tjock tbrtfarande
avläsas. Dä bostadstypen är karakteristisk fr området är
det viktigt att framtida ändringar sker med stor hänsyn
till den äldre byggnadstraditionen.

många av dessa snickerier som bostäder eller uthus, men
på l3örjesgården, som är Lindome heinhygdsgilles gård,
har man återskapat en äldre sniekarverkstadsiniljö.
Karakteristiskt flr området är cii ganska sluten gärds
struktur, där mangårdshus och ekonomibyggnader
grupperas kring en inre gårdsplan. Denna gärdsfbrni,
ned kombinerad man- och Ligärd, är karakteristisk ftr
Sydsverige. Längre söderut var gårdarna helt kring

byggda, men i norra Halland och Bohuslän hade man
vanligtvis en något öppnare gärdstbrm, med fristående
mangärdsbvggnad och vinkelhvggd ladimgärd. 1 Lind
onie kompletterades denna gårdsstrtmktur ofta med en
fristående snickeriverkstad, vilket bidrog till att skapa ett
slutet gårdsrum.
Den dominerande mangårdsbyggnadstvpen i områ
det var den sk. framnkammarstugan. Planlösningen be
stod ursprungligen av ett gavelkök med franitrliggan

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
Jordbrukslandskapet
Det öppna jordbrukslandska
pet i dalgången utgör en viktig del av områdets kultur
historiska och miljömässiga värde. Östra Lindomedalen
är en av de f platser i kommunen, där det öppna jords
—
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bruksiandskapet fbrtfrande är bevarat. 1 Hällesäker
används marken idag huvudsakligen som beteshagar.

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra ändringar
skall utflras varsamt, så att hebyggelsens karaktär beva
as. Här spelar proportioner, material och tnsterut
tornining en viktig roll. Vid byte av ftnster hör ur
sprungligt utseende vara vägledande.
• Ny bebyggelse bör placeras och utformas med sär
skild hänsyn till den befintliga bebvggelsestrukturen och
bvggnadstraditionen. Här spelar hvggnadsvolvmer.
niatenalanvändning samt tak— och tbnstcruttoranning en
stor roll.
• Det öppna jordbrukslandskapet bör bevaras.

Bebyggelsestrukturen
Gårdarnas nuvarande place
ring i landskapet är ett resultat av den utflyttning, som
skedde etter den stora branden på 830-talev och i sam
band med genonifbrandet av laga skifte. Denna bebvgg
elsestruktur, som innebär att gårdarna ligger pä ömse
sidor 0111 de vägar som löper genom området, utgör ett
ftir området karakteHstiskt drag. Även gårdsstrukturer
na, med mangärdshus och ekonomibyggnader grLlpp
erade kring en inre gård, är ett områdesrvpiskt drag.
—

LITTERATURTIPS
Byggnadstradition/Utformning
ifauardshns och
suic/w;ilrvjquader präglas av en äldre hvggnadstradition
ned rektangulära, väl sammanhållna bvggnadskroppar i
1—1 1/2 vaningar, fhsader med suende träpaneler, sadeltak
ned rött lertegel och spröjsade tvåltiftsFönster.
Ladng rita rna har en traditionell utfi rni ni ng, med
täluröda fasader, vita Fönsterbågar och sadeltak.

Astrid Pettersson och Stig Tornehed, “Kar/anta höj’la.
kvinnorna pv/era Möten med Lindo;nr/nqde;i, 1980.
Svenska gods achgardar dcl 29, 1939.
Vii rdtjh//a ad/in qslandskap 1 GötChcfl3Is och Bohus län
1evarandeprogram för odlingslandskapets natur
och kulturnliljövärden. Länsstyrelsen 1995:21
Nnnzr,ä rdspla ii, Mölndals komni un, 1998.

—
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KARTA HÄLLESÅKER
Se sid 69

VIKTIG ATT TÄNKA PÅ
VID FRAMTIDA ÄNDRINGAR

—

LAGSKYDD OCH FÖRORDNINGAR

• Landskapselenlent såsom stenmurar i ordbruksnlark,
äkerholmar, odlingsrösen mm. Lir ej tas bort eller skadas utan dispens från länsstyrelsen (Miljöhalken 7 kap.
Il
Förordning om områdesskydd 1998: 1252).
• Delar av området ingår i länsstyrelsens bevarandepro
gram lär odlingslandskapet, (område 81 -06), samt i kom—
nlunens naturvirdsplan, (område 125 och 153).
• Den gamla landsvägen, på Lindomeåns n )rra sida,
ingår i Vägeerkets vägmillnesprogram från 199 l even
tuella omhvggnader skall ske i samråd med Länsnluseet.
,

REKOMMENDATIONER
DE MÅNGA BEVARADE SIVICKARVERKSTÄDERNA

• Gårdsstrukturcr bör, i så stor utsträckning som möj
ligt, bevaras.

VITTNAR OM ATT HÄLLESAKERSBORNA FÖRSÖRJDE
SIG
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firdjupning i bäcken om att ett vattenhjul Rinnits här,
vilket för länge sedan drivit ett tröskverk.
Vid Häquade;-;rn/Väst,a Hdqua finns spår efter för
historisk aktivitet pä nå av höjdlägena i ten-ängen. Det är
gravar i farm av eli domarnng och tre stensättningar,
vilka kan dateras till bronsålderns slut och äldre järnMder.
Gravarna talar far att området har varit bebott och bru
kat redan under denna tid, vilket för övrigt l3örsås förn
borg, belägen på dalgångens motsatta sida indikerar.
Idag finns här ett smaskaligt system av aker- ängs
och betesmarker. Langa gätdesgardar delar marken i
smala stripor, som på sina ställen är endast 1 5 meter
breda. Inslaget av mångstammiga lövträd visar på löv
täkt för vinterti,der. Längst mot söder tar skogen vid,
men enstaka plockrösen vittnar om tidigare åkermark.
Centralt i miljön löper en av Hällesäkers fligator, som
återfinns i ett mycket välbevarat skick. Den sträcker sig
ända från l3örjesgården i norr och upp till den gamla
utmarken där skogen tar vid, en sträcka på över en halv
kilometer! Ibland finns muren på båda sidorna, ibland
bara längs den ena. Halvvägs opp på sluttningen passe
rar den förbi två gårdar med framnkammarstugor ffi-ån
mitten av 1800-talet, och [örmodligen har även djuren
från dessa gått pa tägatan på sin väg till bete i den gamla
u tmarken i Söderski gen.
Häqnndcn/ösrnm Häqnn ligger i miljöns östra del och
består huvudsakligen av delar av Tommereds historiska
ägor. Liksom Gårdaliden i väster är också detta landsk-ap
genomskuret av en bäckravin, vilken på sina ställen är
stenskodd. Intill denna, i områdets östra del, tigger en
inhägnad gärdstt>mt med ett flertal välhevarade husgrunder och terrasseringar. På andra sidan bäcken finns,
inom ett idag skogklätt område, många spår av äldre
tiders odling där högar av odlingssten kantar (le tidigare
små brukade ytorna. 1 mil jöns sydvästra del finns ett tätt
system av hägnader, flera husgrunder samt en fligata.
Alla dessa spår efter äldre tiders verksamhet är idag

KULTURLAND S KAP
Sluttningarna söder om Hällesåkers by hyser ett öppet,
småskaligt ktilturlandskap med bebyggelse och välbeva
rade spår av äldre hävdibrnwr. Här möter vi en mängtild
av de lämningar, som karaktäriserar äldre tiders markan
vändning. Mil jöns södra delar är idag delvis genomskur
na av sentida bebyggelse men skall till sin helhet ses och
tolkas i ett gemensamt kulturhistoriskt sammanhang, där
de skilda sparen trän äldre tiders markLitllvttjande beva
rats till idag genom langvarig och obruten hävd.
Före skiftena bestod byns fhsta marker av dess inägor,
dvs åker- och ängsmark, samt del i samflilld titniark. För
att freda växande säd och äng mot de betande djuren
hägnades en yttre gräns mot betesmarken, utmarken.
Hägnaderna var i dessa trakter oftast stenmurar Det var
också vanligt, att vattendrag och branta berg nvttjades
till gränser. Fägatorna kantades av stenmurar, och även
i ni nu inägorna fin ns behov av att hägna in mindre ytc ir,
som t.ex. till kalvhagar. Vid skiftena tillkom nya gränser,
vilka ibland markerades med stenimirar. Förutom dessa
finner man i landskapet många andra spår av olika tiders
brukande och behov. 1 Hällesåker finns ett antal välbe
varade sådana spår, säsom odlingsrösen, husgrLmnder,
stensatt bäck och kvarnlämning.
Stcnbäck/Gå;dalidcn ligger i den västra delen av mil
jon. beläget pa ett höjdområde och genomkorsat av en
vindlande bäck. Omradet halls idag efter genom here,
som därmed svnliggör lämningarna efter de äldre tbr
ner som frekomnmisit. Markerna delas av ett system av
täta stenhägnader, som delvis kantas av hassel, en nytto—
växt som gynnades vid gammal slåttermark. Vid sidan av
det som tidigare var åker- och ängsmark ligger den bort
röjda stenen, uppkastad i små rösen. 1 sydväst möter en
vackert gallrad gammal gi-anskog, och i omrädets södra
del är bäekfäran stenskodd. Längs denna finns också
resterna efter flera dämmen, och på ett ställe vittnar en
67
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omgivna av ett öppet och välhävdat odlingslandsUp,
vilket tvdliggör och lyfter fram dc höga värdena ilmn
mfljön.
1 1—lällesäker finns det kvar flera sammanhängande
områden av det som i historisk tid var öppen och häv
dad åker- och ängsmark. Idag är det dalhottnen som
nyttjas för odling, och av slåtterängar finns nästan inga
kvar. Sluttningarna, som till stor del hal Is öppna geiu mm
bete, har hade ett kulturhistoriskt värde och förskönar
den visuella tipplevelsen av miljön. Oppenheten synliggör landskapet och lämningarna, vilket skapar förståelse
för samhörigheten med den äldre bybebvggelsen.
Därigenom ges en inblick i ett småskaligt odlingsland
skap, som till stora delar är helt förändrat dagens sam
hälle. Det är därför av vikt att större sammanhängande
tor fortsättningsvis cir förbli obebvggda inom miljön.
VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
Landskapet hyser rikliga spår av
Kulturlandskapet
vissa i mycket välbevarat skick
varav
hävdlormer.
äldre
Med bete pa sluttningarna hålls idag narkerna öppna,
‘ilket lyfter fram det vackra natur- och kulturlandskapet
i d algångcn samt svnliggör de många lämningarna, som
bevarats tbn äldre tiders markutnvttjande. Den gamla
ägostrukturen är idag delvis genomskuren av sentida
bebyggelse, men skall till sin helhet ses ccli tolkas i ett
gemensamt kulturhistoriskt sammanhang, kopplat till
den äldre bebyggelsen i området.
—

DEN 51 ENSK000A BÅCKFÅ PAN VITTNAR OM ATT VATTNET
UTNYTIJATS SOM KRAFTKÄLLA, STENSÅCK/GARDALjEN
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• Landskapselenient sasom stenmurar i jordhrtiksmark.
äkerholmar. odlingsrösen mm. fir ej tas bort eller ska
das utan dispens från länsstyrelsen Miljöbalken 7 kap.
Il Förortining om omridesskydd 1998:1252).
• Delar av området ingår i länsstyrelsens bevarandepro
gram för idlingslandskapet. omradc SI -06), samt i
komniunens natutvardsplan, (område 130-132, 136- 139).

:t
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ICLJLTLJRLANDSKAPn HALLS ÖPPET
GENOM BETE. STENBÄCK/GAROALIEN
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LES 4 K E R / K U LT UR LA N DS KAP

LITTERATURTIPS
Värdtfu tia odlnigslaudskap i Gätcbo;jys och Bohus län
Bevarandeprogram fSr odlingslandskapers naturoch kulwrmiljövärden. Länsstyrelsen 1995:2 1.
Natur;’i;dspion, Mölndals kommun, 199$.
KARTA HÄLLESÅKER
1. Börsåsgrottan och fornborg
2. Gamla bykärnan
3. Gamla bykärnan
4. Gamla landsvägen
5. Stenskodd bäck
6. Kvarnrester
7. Domarring och stensättning
8. Stensättning
9. Fägata
1 0. Gårdstomt med terrasser
11. Spår av äldre odling
12. Tommereds gamla bytomt
-

ÖPPET SMÅSKALIGT KLILTIJRLANDSKAP.
STE UBÅ CK/GÅ RDA L lEN
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vägen. Bvggnadsmässigt bryter de dock (len äldre, loka
la hyggnadstraditionen och speglar i stället de då rådan
de arkitektur- och boendeidealen.
Områdets kulturhistoriska vår de representerasav de
äldre gårdsmiljöerna och kulturlandskapets utlhrmning.
Tillsammans ger de en bild av bygdens historiska verk—
samhetsinriktning och utveckling. 1 områdets östra del
finns ett flertal äldre gärdsmiljöer som, trots vissa tirän
dringar, tZrniedlar bilden a’ den tidigare markanvänd
med boningshus.
ningen p.g.a. att gårdsstrukturen
lada och snickeriverkstad är bevarad Även kulturland
skapet, med öppen ängs- och betesmark längs med än i
norr och invid bergssluttningen i söder, samt bevarade
gärdesgardar, berättar om äldre tiders markbruk. Vid än
finns ocksa en f.d k’-arn— och s.ighvggnad bevarad, snm
vittnar om 1,indomeäns tidigare funktion som kraftkälla.
De bevarade kringbyggda gårdarna i områdets sydvästra
del vittnar, tillsammans med de större jordbruksmarker
na, om ett mer intensivt jordbruk.

mradet omfattar Lindomeåns dalgång frän dess
början vid Inseros och västerut genom Skäre- gär
de, Algårdshacka och Roggelid till Torvmossared.
Landskapet utgörs av en smal dalgång med branta
betgssluttningar i norr och starkt sluttande terräng i sö
der. Vid Älgårdsbacka vidgar sig dalgingen, och vid
Tt,rvn,ossarcd tar det egentliga ordbniksområdet sin
början.
Västra 1 ngsjön och Lindomeån har utgjort de centra
la £kmrcrna fbr omradets framvä\t. Hit tlottades tim
mer fl-ån skogsområdena i öster, och kring ån växte en
rad sagverk fram. Tillgången på brukhar mark är i områ
dets östra delar starkt begränsad, och snickeriverksam
heten har spelat en stor roll för ftirsörjningen. Detta
aterspeglas i den R5r denna del av oniradet karakteristis
ka gärdsstrukturen, som utgörs av ganska smä gårdar,
med bostadshus, en mindre lada saint en fl.rhållandevis
stor snickeriverkstad, ofta grupperade kring en gårds
plan. ReL’yggelsen ligger invid bergskanten eller längs
med de två vägar som löper genom omrädet. Jord
hruksmarken utgörs av mindre ängar och åkrar, placera
de på sluttningarna i dalgången. Jordbruk bedrevs
endast i mindre skala: sädesodling fl5r husbelun’ och
ängsmark tZr vintertbder åt några få djur, som under
sommarhalväret betade i skogsmarkerna ovanfbr berget.
1 områdets sydvästra delar, vid Älgårdsbacka och
Torvmcissared, finns helt andra Rrtitsättningar ttir jord
bruk, och här aterfinns också större gardsenheter, en del
med kringhvggda gårdar. Bebyggelsen i denna del av
omradet är mer fritt placerad.
Utöver den äldre gårdsbebvggelsen finns några små
sommarstugor frän 1940—talet samt en del villabebvgg—
else fran 1940-1990-tal. Särskilt under 1950-tal och
tidigt 1 9
60—tal var det vanligt att man stvckade av en del
av tåinil jens gård, kr att släktingar skulle kunna upp1ira egna, fristående villor. Dessa villor är ofta placerade
på traditionellt sätt, invid bergskanten eller längs med

—

—

.

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
Inom området finns en mängd
Kulturlandskapet
spår av det äldre kulturlandskapet med ängsmarker och
gärdesgårdar. Dessa spår speglar den tidigare markan
vändningen och ftingerar därftw som länkar till det äldre
a gra rsa m h ä Ile t.
—

Bcbyggclsestrukturen
Oinrt-idcts östra dcl Norr om an är bebyggelsen hu
vudsakligen placerad invid bergskanren, och jordbruks
marken utgörs av mindre ängs- och äkermark. som sitit—
tar ned mot ån. Söder om ån är bebyggelsen placerad
längs med vägen, medan ordhrtiksmarken utgörs av
sluttningarna upp mot skogen. Gardsstruktijrerna, ned
boningshus, lada och snickeriverkstad placerade kring
cii öppen gardsplan, utgör ett annat viktigt karaktärs
drag.
—
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INSEROS

F;g:n.’rr

•

TCRVMOSSARED

-

OmrÅdets sydvästra delar
Vid Algårdshacka och
iorvmossared finns helt andra hrutsättningar för jord
bruk, och här äter[inns också större gardsenheter, en del
mcd kringbvggda gärdar.

bänkar respektive verkstad har haft: ett fönster per snick
arbänk sann ett framför svarven. Ladnqdrdshvqg
;uzdcrna har rektangulära bvggnadskroppar, ofta med
mindre tillbvggnader av olika slag. Fasaderna har en sni
ende faluröd träpanel och oregelbunden lönstersättning
med vitmalade fönsterbagar. 1 oniradets sydvästra del
tinnsäv en kringLwggda gårdar.

—

Bvggnadstraditionen
.Wanqa;dsbvqgzadenia präglas av en äldre hvggiiadstra
ditic,n med rektangulära, väl sanimanhällna byggnads
kroppar i 111/2 plan, stäende locklistEsader målade i
traditionella kulörer, sadeltak med rött lertegel och
spröjsadc n’ältiftsflsnster. Suicke;ibwrjpzadcrnr utmärker

Lindomcån An har utgjort en viktig förutsättning för
områdets utveckling. Vid ån finns förtEirande spår av ett
tidigare vattenkraftsutnvttjande, i lörni av kvarn— och
såggrunder, dänimen m ni
—

sig frän övriga ekonomibyggnader gemm tinsteriit
lormningen

—

höga nåluftsRnster med spröjs. Ofta kan

Gamla landsvägen
Längs med Lindonieåns norra
sida löper den äldre landsvägen. Vägsträckningen utgörs
av en smal slingrande grusväg, som följer den naturliga
topograhn. På vissa ställen skär vägen ner i terrängen,
och delar av sträckan är försedd med kantstenar.

man titifi-än antalet fBnster avläsa hur många snickeri

—

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ
VID FRAMTIDA ÄNDRINGAR
LÅGSKYDD OCH FÖRORDNINGAR

• Landskapselement såsom stenmurar i cirdbruksinark,
ikerholmar, odlingsrösen ‘hill. tar ej tas bort eller skadas
utan dispens fran Iänssn’reisen ( Mil jöbalken 7 kap. Il
Firi rdning om oniradcsskvdd 1 99K 12 2 ).

.
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det. Med hänsyn till områdets värde Som helhet, med ån
och den ganila häradsvågen, bör ny bebyggelse endast i
undantagsf all tillåtas i områdets östra del.
• Det äldre kulturlandskapct bör bevaras.
• Spåren av ett tidigare vattenkraftsutnyttjande i
Lindonieån bör bevaras

Delar av området ingår i länss’relsens bevarandeproi kom

gram RSr odlingslandskapet, (område 81-06), samt
munens naturvårdsplan, (område 153-155).

Den gamla landsvägen, på Lindonieåns norra sida,

i Vägverkets vägminnesprogram från 1991; even
niella ombvggnader skall ske i samråd med Länsinuseet.
ingår

-

REKOMMENDATIONER

LITTERATURTIPS

• Tillbvggnader, ombyggnader och andra ändringar
skall utlras varsamt, så att bebvggelsens karaktärsdrag
bevaras Här spelar proportioner, material, färgsättning
och IönsterLitforlnmng en viktig roll Vid ändring av
flinster bör ursprunglig utformning vara vägledande.
• Nya byggnader bör placeras och utfbrnias med sär
skild hänsyn till befintlig bebvggelsestruktur, kultur—
landskap och byggnadstradition. Här spelar byggnads
vnlvmer, materialanvändning samt tak- och fZ3nsterut—
forinning en viktig roll. Byggnaderna bör inte heller
ligga allrftr nära varandra. Det krävs ett visst utrymme
kring varje enhet för att bevara grundstrukturen i områ

Astrid Pettersson och Stig Tornehed, Karta rna höi’la,
hin ii urna poln-a Möten med Lindoniehvxydcn, 1980.
Svenska guds ock tiamdar del 29,1939.
Värdtjhlla odlznqsla ndskap i Gilreburmys och Bohus län
Bevarandeprogram fr odlingslandskapets natur—
och kulturiniljövärden. Länsstyrelsen 1995:2 1
?Vatu;ivirdsptan, Mliidals Koniniun, 1998.
l’aqinin nt-sproqramu, \‘ägverket 1991
—

—

-

-

KARTA INSEROS • TORYMOSSARED
2• f.d.
1. Gamla landsvägen
—
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såg

och kvarn

sbädcens
ellan Dvärred (ich Annestorp går en dalgång, där
lntagsbäeken skurit sig ner i en djLip och vindlan
de Lära mut söder. Landskapet är omväxlande mcd kLillar
och sluttningar ned mot bäcken. Med bete på slutt
ningarna halls idag markerna öppna,v ilket svnhggör och
lyfter fram det vackra kiiltnrlandskapet i dalgängen.
Bäckens bevattning och ständiga tillrseI av närings
har alla tider skapat goda Rrutsättningar
fZSr slåtter och hetesdrift i dalgången. De lägre partierna
har i äldre tid sannolikt också utnyttjats som sidvallsang,
dä dessa partier med jämna mellanrum översvämmats.
Högre upp övergår ängen i en ganska bluckrik haginark
med ett tätnande inslag av lövskog. Här möter vi ensta
ka stenmurar, vilka berättar om äldre tiders markan
vändning pi ägorna. Hela området hävdas idatz genom
bete, vilket skapar cii viktig L½rutsättning kär de naturoch kultti rvården man möter i niiljön.
—

.4

-

-

-
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
ICulturlandskaper Naturskönt omrade kring vindlan
de häckravin med betad, välhävdad kulrurmark.
—

LAGSKYDD OCH FÖRORDNINGAR
• Landskapseleinenr sasom stenmurar i jurdbruksmark,
äkerholniar, odlmgsrösen mm. Lär ej tas bort eller ska
das titan dispens från länsstyrelsen (Mil jisbalken 7 kap.
1 I, Förordning ‘m omrädesskvdd 1998:1252).
• Delar av området ingår i länsstyrelsens bevarandepro—
gram kär odlingslandskapet, (område 81-06) samt i kom
munens naturvårdsplan, (område 101).
74

dalgång
REKOMMENDATIONER

• Omrider bör även tiwtsättningsvis hållas öppet
genom betning och eventuell röjning lbr att miljön skall
behålla sin karaktäi
LITTERATURTIPS
l
ä
7
rdcf ii/la odlzngslandskap i Gätcborqs och Bo/iiis län
Ilevarandeprogram tbr odlingslandskapets naturoch kulrurmiljöviirden. Länsstyrelsen 1995:2
Natnri’ardsp/an, Mölndals Kommun, 1998
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(immersbo ligger sydvästra Lindome, alldeles i
närheten av kommungränsen. Byn har ända sedan
1500-talet, då den fbrst onwämns i de skriftliga källor
na, bestått av endast ett hemman. Kimmersbo är alltså
en väldigt liten by. Bebyggelsen, som idag utgörs av två
gårdar, ligger uppe på en kulle strax norr om Spårhaga
vägen.
De skiften som genomfZirdes i byn under 1800-talet
påverkade inte behvggelsens placering, och därfbr ligger
gårdarna kvar i sitt ii rsprungliga läge lhton ten ligger i
närheten av den gamla vägen, som ända fl-am till dess att
Spårhagavägen byggdes Linder 1930-talet utgjorde hu
vudväg mellan Lindome och Hjillesås. Invid vägen finns
en äldre stenomgärdad äkerlyeka bevarad, ett spår frän
äldre tiders markutnvttjande. Vinlitttvis innebar skiftes
retörmerna, att de tidigare tippsplittrade ägorna samla
des i större enheter, och att spåren av det äldre jord
brukslandskapet fZrsvann Men i I’Gmmersbo kom delar
av marken att förbli oskiftad, och därtiw har spar av det
äldre kulturlandskapet bevarats, Förr hägnade man in
akrarna for att hindra djuren från att äta upp grödorna,
och boskapen hetade fritt titanftsr inlsägnaderna. Idag
gör man tv:irtom. De bevarade åkerlvckorna utgör där
en länk till det äldre jordbrukssamhällets inhägnads
och jord hrnkssvstem
På en av gardarna finns flera sadana äkerlyekor beva
rade. Marken här var i äldre tider väldigt sank, och de
bevarade lvekorna utgjorde små brukbara enheter, som
oingärdadesav gärdesgårdar tir att stänga ute djuren.
Här bedriver Allan och Borra Andersson ett traditionellt
ordbruk, med växling mellan åker, vall och träda Även
djurhållningen sköts pa ett traditionellt sätt, vilket inne
bär att djuren Lir heta fritt pa de gamla utniarkerna. På
sa sätt fortsätter hävden av (le äldre naturliga betesmark
erna. Här finns även ett antal djurhägnader bevarade,
sk. söehtir, uppftrda som skydd till fir och getter.
Det är tia grund a’ Allaiss och ilrittas omsorgsfulla

J

-

-
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KPMMRSSO

KULTURLANDSKAPET 1 KIMMERSBD HAR RÖTTER FRÄN 1600-TALET

‘A

t

skötsel av sina marker som kulturlandskapet har kunnat
bevarats. 1—lägnader ses kontinuerligt över, och även
urmark och skog hMIs efter. Kimmersbo utgör därför en
mycket speciell miljö. med ett kulturlandskap med röt
ter i 1600-takt, och ett jordbruk som till stor del fort
fhrande bedrivs med förindustriella metoder.

‘j

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
Det Mderdomliga kulrurlandskapet
Det som gör
Kimmersbo så speciellt är det välhevarade äldre kulturlandskapet. Här finns stenomgärdade jordbrukslyckor,
som har bevarat exakt samma fbrm och läge sedan
1 600-talet. Tillsammans med odlingsrösen, fligator,
naturliga betesmarker och bevarade djurhägnader utgöi
Kimmersho en unik miljö, som speglar det förindustri
ella agrarsanihällets jordbrukssvstem. Lör att platsens
höga kulturvärden skall bibehållas är det nödvändigt, att
kulturlandskapet även i framtiden efterhalls, och att
—

78

Kit.1.€R55C

steniuLlrar

och rOsen kontinuerligt ses över.

Ktjnuiuinen

bör därtbr vid behov stötta denna verksamhet, si art den
unika miljön kan bevaras tir framtiden.

LAGSKYDD OCH FÖRORDNINGAR
• Kiinnwrsbo ingir i Saiklsjöhaeka naturreservat, som
omfattas av särskilda föreskrifter och skötselplaner.
Naturreservatet är av riksintressc tbr natui-vård och fri
luftsliv.
• Landskapselement sisom stenmurar i jordbruksmark,
åkerholmar, odlingsrösen mm. Lir ej tas bort eller skadas
utan dispens fr,in liinssn’relsen (Miljöhalkcn 7 kap. 11 §.
Fört;rdning om områdesskvdd 1998:1252).
• Området ingar i länssnrelsens bevarandeprogram fir
odlingslandskapet, (område 81-04), saint i kommunens
naturvärdsplan, omrade ID.
REKOMMENDATIONER
DEN GAMLA LANDSVÄGEN FÖLJER

• Pä sikt bör omnidets kulturvirden inarbetas i skötsel
Iireskrifterna lur naturreservatet.

DEN NATURLIGA TOPDGRAFIN

LITTERATURTIPS

Ki;u;ncrsho Ku/tu;i isrovisk undcrsö/:ni,iq.
Bohusläns 1 LIse um 1990.
\‘iveka Overland, Kimmersho — gird ned töril utet,
artikel i : Bohuslän 199(1.
Skärsclplan fr; Sandsjöhn cha ;iirtn iresnio t.
Västkuststiftelsen 1980.
Värdcfilla odli zqslands/:ap i Gätclwrqs och Bohus län
Bevarandeprograln för odlingslandskapets natur—
och kulturmiljövärden. Länsstyrelsen 1995:21
?‘Joturi’drdsplnn, Mölndals Kommun, 1998.
—

KARTA - KIMMERSBO
1. Gamla vägen
2. Åkerlycka från 1 692
3. Gårdsbyggnader
79

‘
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å Kyrkängen, nedanfZir Lindome kyrka, ligger en
grupp bvgnader, som utgör resterna av gamla Lind
ome by, en av socknens äldsta bvbildningar. Det var den
na by, som korn att f ge namn åt hela socknen, när den
fbrsta kvrkobyggnaden tippftrdes under medeltiden,
Det ursprungliga namnet på byn var Lvngome, vilket
betyder “ljunghem/Ijunghevuxen trakt”, cii antydan om
att ljungen tidigare varit en dominerande växt i området.
1 äldre tider låg all bebyggelse i byn samlad på denna
plats. Byn bestod ursprungligen av sju hLivudgårdar, sk.
heminan, och dess marker omfattade ett stort omrade
öster om Lindomeån. Genom arv och delning kom de
sju hemnianen ned tiden att bestå av flera olika gårdar,
och marken kom att bli allt mer uppsplittrad. Under

p

1700-talet låg här ca 15 gårdar, och den samlade hyhe
folkningen uppgick till över 50 personer.
Inför laga skif’te, som genomfflrdes under 1830-talet,
upprättades en karta över onii-ådet. där den dåtida byns
utbredning illustreras. Kartan visar ocksä, hur uppsplitt
rad marken med tiden hade kommit att bli varje smal
remsa pä kartan utgör en enskild åkerteg. Från statligt
håll uppfattades den uppsplittrade ägoflirdelningen som
ett hinder för titveeklingen av ett mer elkktivt jordbruk.
För att påskynda rationaliseringsproeessen infZ5rdes där
thr ett lagstifrat krav på, att jorden skulle sanimanftsras i
sammanhängande enheter, och att gårdarna skulle pla
ceras i anslutning till de tilldelade ägorna.
1 samband med skiftet av Lindome by kom därRir
—
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UTFLVTTAD GÅRD.
A NNEBER GSVÄ 0 EN
.1

flera av gårdarna att flyttas ut från den samlade bybe
byggelsen. För att inte inkräkta på den bördiga marken
i dalgången placerades de utflyttade gårdarna längs med
Annebergsvägen, i byns södra del. Ofta innehar skiftet

område vuxit fram. De kvarvarande gårdarna vittnar
dock om områdets tidigare funktion, och det är därfiir
viktigt att bebyggelsen bevaras Rr framtiden.
Även i de södra delarna av Lindome by har bebvgg
elsen efterhand fZrtätats, men området har ändä hihe
hållit sin grundläggande struktur. Detsamma gäller fZ)r
Berget en mindre by som tigger söder om Lindttue
by. Denna marc bebyggelse har placerats på ett tradi
tionellt sätt längs med vägen, och jordbrukslandskapet
framför bebyggelsen har fSrblivit öppet. För att
Lindome inte helt skall tappa länken till det fiSrindustri
ella samhället, är det därför viktigt, att det befintliga
jordbrukslandskapet förblir öppet, och att den t’etintli
ga bebvggelsestrukturen bevaras.

art flertalet gårdar flyttades, och att den samlade bvbe
byggelsen splittrades. Men då Lindome var en så pass

stor bvbildnin g. kom flera av gårdarna att ligga kvar i
sitt ursprungliga läge. irots skiftet kom alltså den äldre
delen av byn att bevara sin “hvkaraktär”. Ända fram till
70-talet låg här ett flertal gårdar med mangirdshus
9
1
och ekonomibyggnader, och byn onigavs av ett öppet
jordbrukslandskap. Idag har kartbilden furäiidrats. Flera
av gårdarna har rivits, nya vägar har dragits fram genom
området, och på ikermarkcn har Kyrkängens bostads—

—
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LINDOME

BY

•

GÄRD4

•

BERGET

förts. Endast i områdets södra del har sammanhanget
mellan bebyggelsen och jordbrukslandskapet bevarats.
För att Lindome inte helt skall tappa länken till det förindustriella samhället, är det därför viktigt att jord
brukslandskapet i dessa delar förblir öppet.

Bebyggelsestrukturen Bebyggelsen i byn kan mdc
las i två delar: den äldre byn, där gårdarna fortfarande
ligger kvar i sitt ursprungliga läge, och de urflyttade
gårdarna, som ligger längs med Annebergsvägen. Kring
den äldre byn har marc bostadsområden vuxit fram,
vilket har inneburit att det äldre bebvggelseniönstret
luekrats upp. Det är endast i områdets södra del, samt i
området Berget, som en äldre bebyggelsestruktur finns
bevarad. För att området även i framtiden skall kunna
spegla den historiska utveckling, som bebyggelsen re
presenterar, är der därför viktigt, att eventuella nytill
skott placeras på ett traditionellt sätt längs med
Annehergsvägen.
—

DET ÖPPNA JORDBRUKSLANDSKAPET

ÅR

EN VIKTIG DEL AV KULTURMILJÖN

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
Det öppna jordbruksiandskapet De hördiga mark
erna i dalen har utgjort förutsättningen för hela olnrå—
dets utveckling. 1 äldre rider omfattade byns jordbruks
marker ett stort område öster om Lindomeån, från
Berget i söder till Sinntorp i norr. Med tiden har byns
marker stvckats av, och på den Ed. åkermarken har
bostadsområden, skolor och idrottsanläggningar upp—

VIKTIGT ATT TÄNKA Å
VID FRAMTIDA ÄNDRINGAR
LAGSKYDD OCH FÖRORDNINGAR

• Landskapselement såsom stenmurar i jordbruksmark,
åkerholmar, odlingsrösen mm. fir ej tas bort eller ska
das utan dispens från länsstyrelsen (Miljöhalken 7 kap.
Il §, Förordning om onirådesskvdd 1998:1252).
• Delar av området omfattas av områdesbestämmelser,
med särskilda bestämmelser som reglerar ändringar och
nvbvggnanon. Kontakta stadsarkitektkontorer för mer
information.
• Delar av området ingår i länsstyrelsens bevarandepro
gram för odlingslandskapet, (område 81 -05), samt i kom
munens naturvärdsplan, (område 22 och 125).

MANGARDSBYGGNAD, GÅRDA

REKOMMENDATIONER

-

• Tillhvggnader

och ändringar

skall

utföras varsanit, så

att bebyggelsens karaktärsdrag bevaras.
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FÖRE SKIFTET LÅG GÅRDARNA SAMLADE 1 EN KLUNGA
LINDOME SV 1837

portioner, material samt rak— ccli tnsreruttoriuning en
viktig roll.
• Ny bebyggelse bör placeras med särskild hänsyn till
den befintliga bebvggelscstrukturcn.
• Den öppna jordbruksmarken bör inte bebyggas.
LITTERATURTTPS
Astrid l’ettersson och Stig Tornehcd, “Karlarna (jävla,
kvm sionia pulera “ — Möte;, med Lindomcbvqden,
Sthlm 1980.
Svenska gods och gbdar del 29, 1939.
Värdcjhlla odlinqslandskap i Götehinys och Bohus län
Bevarandeprogram R5r odlingslandskapets natur
och kLllttlrmiljövärden. Länsstyrelsen 1995:21.
Natun’ä ;-dspln n, Mölndals kominu ii, 1998.
—

LNDOME BY s GÅRDA’ BERGET
1. Lindome gamla bykärna
2. Gårdar utflyttade i samband med laga skifte
KARTA

-
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äldre tider låg hybebyggelsen samlad i en klunga
invid bergsslu ttni ngen. Byn bestod av fern hemman:
1-lökegärden, Pålsegården, Kongegärden, Östergärden
och Kronogården. Till byn hörde de bördiga jordarna i
dalgåcigen necIanRr bebyggelsen samt utinarken på
sluttningarna i söder. Utmarken, som huvudsakligen be
stod av skogsciiark, ägdes gemensamt av byn, medan
ordbricksmarken var uppdelad i olika gårdsägor.
3
cm m arv och delning kom de fim hem rna nc n med
tiden att bestå av flera olika gårdar. och marken kom att

bli alltmer uppsplittrad. På en karta från början av 1 800—
talet kan man se hur byn har växt ut till att omfatta en
stor mängd byggnader. Den omftttande gärdsdelningen
innehar, att marken med tiden kom att bli så uppsplitt
rad, att det var svårt att bedriva ett effektivt jordbruk.
För att samla ägorna i större enheter genomfrdes (lär
fir olika skiftesrehrmer, och från mitten av 1800—talet
började gårdarna flyttas ut frän den gamla byn.
Gardarnas nuvarande placering i landskapet, där be
byggelsen ligger utspridd invid bcrgskantcn och längs
84

4
med vägen, är ett resultat av dessa skifren. Ekonomiska
kartan från 1935 ger en tydlig bild av denna nya bebvgg
elsestruktur. Även kulturlandskapet korn att förändras i
samband med skitiena. Pi sluttningarna i omradets svdvästra del ligger byns gamla betesmarker, som i samband
med skittena delades upp mellan gardarna. För att mar
kera ägogränserna och hindra grannens boskap frän att
heta pi den egna ängen, byggde man srengärdesgai-dar
mellan ägorna. De befintliga gärdesgardarna speglar den
na markuppdelning. Skiftesreliarmerna innehar oeksa att

jordbruksmarken, som tidigare varit indelad i en mängd
små åkerremsor, nu ftrdes samman i större enheter.
Därmed kunde jordbruket bedrivas på ett mer rationellt

sätt och rna odlingsmetoder kunde introduceras.
Parallellt med p )rd bruket k ,rn flera av B al ltorps
lantbrukarna tidigt att ägna sig åt grönsaksodling.

Närheten till Göteborg innebar, att avsättninusmöjlig
heterna var goda. Manga av gårdarna var dessutom sina
och behövde extrainkomster. 1940 tnns 27 gårdar i
byn. En del av dessa gårdar var så små, att jordbruket
inre räckte till som försörjning flera av lantbrukarna
tvingades ta ert annat arbete vid sidan av. Under 1950—
och 60—talen upphörde jordbruket på flera av gardarna.
Idag utgör travverksamlieren ett dominerande inslag
i området. Närheten till Ahy Travbana, som invigdes re
dan 1936, innebär att efterfrågan på stallplatser är stor.
Allteftersom lantbruket lagts ner har ladugii-darna Iiyrts
—

ut för travhästar, och på sä sätt kommer ckononiihvgg—
naderna till användning. 1 mmrädets östra del har mali

börjat uppföra nya stallgårdar pi den gamla åkermarken,
och en del gårdar har rivirs. Aven industrihebvggelse har
börjat tränga in i området. flen västra delen av byn är
dock fiartfhrande bevarad, och det är därlör viktigt att
man planerar för hur denna agrara miljö skall kunna leva
vidare, sida vid sida mcd (le modernare tillskotten.
Områdets kulturhistoriska värde består av gärdsbe
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hyggelsen, det öppna ordbrukslandskapet i dalgången
samt det äldre kulturlandskapet på sluttningarna i söder.
Tillsammans fbrmedlar de bilden av ett bondesamhälle
efter skiftesrcfbrmerna under 1700- och 1800-talet. Då
dalgangen idag domineras av industri- och cravverksam
het, utgör byn samtidigt en länk till omr.idets tidigare
nä ri ngsi n riktning.

individuellt baserat jordbrukssamhälle dar utmarken
delades upp och varje gård hägnadc in sina ägor.
—

Bebvggelsestrukturen Gårdarnas placering i landska
pet speglar genomttirandet av laga skiftec Linder 1800talet och utgör därfhr en viktig länk till områdets uneck
ling. Nya byggnader bör placeras längs med befintliga
vägsträckningar. Även gårdsstrokturen, där mangårds
byggnad och ekonomibyggnader är grupperade kring en
inre girdsbildning, utgör ett viktigt karaktärsdrag.
—

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
Det öppna jordbrukslandskapet Balltorp utgör en av
de fl byarna i Fässhergs socken som ft,rtlhrande har kvar
en del av sin jordbruksmark. Det öppna jordbroksland
skapet har stora miljöniässiga kvaliteter och utgör samti
digt en länk till Fässbergsdalens historiska utveckling.
—

Bygiadstraditionen Matigårdshjipzadcrnn i omra
det är upplZrda kring sekelskiftet 1900 eller tidigare.
Byggnaderna är av varierande storlek och har under åren
ge nomgatt en hel del fliräiidri ngar i t ,rni av till hvggna
der, byte av flinster och byte av fasad- och takmaterial.
De flesta speglar dock fbrtlhrande en äldre hvggnadstra
dition med väl sammanhällna byggnadskroppar i 11/2
plan, träpaneltäsader, sadeltak med rött lertegel och tvåeller treluftsftnster. Ekononiibvggnaderna har en tradi
—

-

Kulturlandskapet på sluttningen i söder
På slutt
ningarna finns ett äldre kulturlandskap bevarat, med
ängsmark och stengärdesgårdar. Dessa spår speglar jord
brukssamhällers utveckling: från ett kollektivt bysamhälle
där utniarkerna ägdes och brukades gemensamt, till ett
—

—
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tionell utformninsz med faluröda träthsader, vita tinster
bågar och sadeltak.
VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ
VID FRAMTIDA ÄNDRINGAR
LAGSKYDD OCH FÖRORDNINGAR
Landskapselement sasom stenmurar i jordhruksmark,
ikerholmar, odlingsrösen mm. tr ej tas bort eller ska
das utan dispens trm länsstyrelsen (Miljöhalken 7 kap.

11 §, Förordninta uni områdcsskvdd 1998:1252).
• Delar av området ingär i länsstyrelsens bevarandepro
gram R5r odlingslandskapet, (område 81-01), samt i kom
munens naturvärdsplan, (område 157-159).
REKOMMENDATIONER

• GårdsstruktLlrerna bör, i så stor utsträckning som
möjligt, bevaras.
• Tillbvggnader, ombvggnader och andra ändringar
skall utföras varsamt, så att bebyggelsens karaktär beva
ras. Här spelar proportioner, volymer, material och R5nsterutformning en viktig roll. Vid byte av Rinster bör
ursprunglig utlbrmning vara vägledande.
• Ny bebyggelse bör placeras med särskild hänsyn till
den befintliga behvggelsestruktnren.
• Arkitektoniskt bör nya bvggnaders utformning, vad
gäller bvggnadshöjd, takform och materialanvändning,
anpassas till den befintliga hyggnadstraditionen.
• Den öppna jordbruksmarken hör inte bebyggas.
• Det äldre kulturlandskapet bör bevaras.

DET ÖPPNA JORDBRUKSLANOSICAPET
EN VIKTIG DEL AV KULTURMILJÖN

ÄR

LITTERATURTIPS

Mäludal Lnntbrnks- och r;ädqihdsstnd nndcr
oini’andlmq, red. Sven Olof Olsson, 1993.
Svenska gods och qifrdar— del 29, 1941.
Värdefulla odlingslandskap i Göteho;gs och Bo/iiis län
Bevarandeprogram fi5r odlingslandskapets natnr
och kulturmiljövärden. Länsstyrelsen 1995:21.
Natnri’årdsplan, Mölndals kommun, 1998.
—
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unnagården ligger strax väster om Balltorps bvbe
bvggelse, och utgör en egen, enskild enhet. Nam
net bevarar minnet av ile lundar, som cmns här en gäng
i tiden. Kanske fanns här tidigare en iorntida helig offerlund, som fiitt ge namn åt platsen.
Lunnagården har funnits sedan åtminstone 1500talet, då den ägdes av Gustav Vasa. Under l600-talet
kom gärden att ägas av olika statstjänstemän, kanske
som en del av ett avlöningssvstem. Under detta sekel var
det vanligt att statstjänstemän och officerare avlönades
genom att de fick överta en del av kronans jordinnehav.
Gården har senare kommit att byta ägare ett stort antal
gånger. Frin 1950 ägs den av Mölndals stad, som arren
derar Lit gården. Vid sidan av jordbruket har man på
Lunnagården även bedrivit andra verksamheter, såsom
fruktodling, brännvinstillverkning, grönsaksodling,
svinuppR5dning och kolning.
Gårdens sociala särställning markeras såväl i bebygg
elsestrukrur som i arkitektonisk gestaltning. På en karta
fran 1769 kan man se hur gardens ekonomibyggnader
tidigare bestod av tre olika hus, grupperade kring en
gardsplan. Detta utgjorde den sk. fägarden. Bostads
bebyggelsen, med huvudbyggnad och vinkelställd fly
gel, bildade en motsvarande bvggnadsgrupp den sk.
—

mangärden. Detta bebyggelsemönster var vanligt Rr
l1errgärdsarkitekruren, till skillnad frtn den “vanliga”
bondebebyggelsen, där mangärdsbyggnader och ladu
gätdar grupperades kring en gemensam gårdsplan. Att
skilja mellan mangärd och fägird var ett sätt att niarke
ra den högre sociala ställningen. Fäg.irden kom senare
att byggas samman till en stor vinkeIhggd lada, och
söder om mangården uppfördes en brännerihvggnad
Gårdens särställning markeras även i herrgårdsbygg
naden, som genom sin storlek och arkitektoniska
utformning tydligt skiljer sig frän övriga boninghus i
området. 1 källmaterialet kan man läsa att byggnaden
uppfördes 1792, men delar av huset är äldre än så en
-

—
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vinkelställd mangårdsbyggnad finns inritad redan på kar
tan från 1769. Årtalet 1792 åsyftar därRir troligMs ett
större onibyggnadsprojekt, varigenom Iierrgården omgestaltades Rir att motsvara de samtida idealen inom
hägresråndsarkitekturen. Typiskt är det sk. mansard
taket, som ger byggnaden en annan resning än det i om
rådet vanliga sadeltaket. De enkla. strama Rinsteromfatt
ningarna och portalens ganska anspräkslösa markering är
ett annat karakteristiskt drag Rir det sena 1 7(10-talet. Det
var också vanligt att träpanelerna mälades i ljusa, gärna
gula färger ert sätt att imitera de franska fZirebildernas
stenfasader. Trots att byggnaden byggts om och till
genom åren har den alltså kvar sin 1 700-talskaraktär.
Andra sätt att markera sin sociala ställning var anlägg
andet av trädgårdar och alker. På Lunnagården anlades
den Rrsta trädgården några ar efter det att den nya herr
gårdsbvggnaden stod klar. Allén, som idag har en lite
udda placering, tillkom Linder 1800-talets tbrsta hälft.
Man anlade då en ny väg, som från väster ledde fram till
herrgården. Denna väg används inte längre, men allén
vittnar om att detta tidigare varit gårdens huvudväg.
Lunnagården är kulturhistoriskt intressant, då den
titgör en typisk herrgårdsanläggning, vars titlbrmning
speglar hur högreståndskulturen maniksterade sin soci
ala särställning i det äldre jordbrukssamhället.
-

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
Gårdsstruktur
Den uppdelade gårdsstrukturen, där
bostadshus och ekonomibyggnader genom sin placering
bildar två skilda enheter, var ett sätt att markera herrgårdens sociala status. Denna uppdelning utgör därfZsr
en viktig del av gårdens historiska särställning i området.
—

Flcrrgårdsarldtekturen
Herrgården speglar idealen
inom högreståndsarkitekturen tinder slutet av 1700talet. Mansardtaket, de strama Rinster- och dörromfatt
ningarna samt färgsättningen ned gul panel och vita
—

ALLÉN MARKERAR LLJNNAGÄRDENS
SOCIALA SÄRSTÄLLNING 1 BALLTORP
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fönsteromfattningar är arkitektoniska drag,
medlar dessa ideal

som

för

-

Trädgården och allén På baksidan av herrgardcn finns
en stor trädgård, och parallellt med denna löper en allé.
Dessa element utgör viktiga delar i den övergnpande
gärdsgestaltningcn samtidigt som de indikerar hög so
cia! status.
—

VIKTIGT ATT TÄNKA A
VID FRAMTIDA ÄNDRINGAR
LAGSKYDD OCH FÖRORDNINGAR

BRÄNNERJDYDGNAD

• Landskapselenwnt såsom stenmurar i jordbruksmark,
åkerholmar, odlingsrösen mm. fir ej tas bort eller ska
das utan dispens från länsstyrelsen (Miljöhalken 7 kap.
il §, Förordning uni omrädesskydd 1998:1252).
• Området ingår i länsstyrelsens bevarandeprogram fbr
odlingslandskapet, (onwlde 81—01), samt i kommunens
naturvårdsplan, (område 157).

Åke Nisbeth, 1—lerremannens hus, artikel i:
Svenska Hus, 1995.
Värdefulla odlinqslandskap 1 Göteho;yys och BO/iIIS län
l3evarandeprogram fZr odlingslandskapets naturoch kulturmiljövärden, Länsstyrelsen 1995:21
Natnri’ärdsplan, Mölndals kommun, 1998.

REKOMMENDATIONER

• Gårdsstrukturen bör bibehållas.
• Tillbyggnader, ombyggnader och andra ändringar
skall totfiras varsamt, så att bebvggelscns karaktär beva
ras. 1—lär spelar proportioner, material och tbnsterut
formning en viktig roll.
• Ny bebyggelse hör placeras med särskild hänsyn till
den befintliga behvggelsestrukturen.
• Arkitektoniskt bör nya hvggnaders utftrmning, vad
gäller bvggnadshöjd, takfbrm och niaterialanväoulning,
anpassas till befintlig bebyggelse.
• Förutom allén, som skyddas enligt det generella bio
topskvddet enligt Miljöbalken, bör även trädgården
bevaras.
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Möln dal La ntbrnks- och träd,-yårdsstad it ndcr
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utgjorde Fässbergsdalen
seglingsbar
havsijord,
en
nagot som orrnamnet
furttirande vittnar om. Fässberg betyder helt enkelt:
“Berget där man fSrtöjer firn’g med en fhestr”, dvs “tåg
eller tass att göra thst frtvg eller batar med”. Med
landhöjningen kom vattnet att sjunka undan; de tidiga
re hasbottnarna blev strandangar, och så siflaningom
kunde marken nyttjas flr åkerbruk. Med åkerbruket
kom de ista boplatserna, och efterhand utvecklades en
agrar bvbebvggelse. För att nte inkräkta på de hördiga
jordarna upplbrdes bebyggelsen på impedlinent i land
skapet, gärna invid en ås eller hergssluttning, som kunde
erbjuda naturligt skydd mor väder och vind. Byn
Fässbergs placering invid åskanten är således ingen till
flillighet, utan betingas av landskapets naturliga R5rutsättningar.

1 byn finns ursprungligen R’ra hemman: Mellangårdeii.
Östergården. \‘ästcrg,rden (ich Prästgården. Med tiden
kom de ft-ra henimanen att bestå av ett flertal olika går
dar, och bvbebvggelsen började sprida ut sig längs med
åskanten. 1nftr laga skifte, som genomRrdes 1841-48,
upprättades en karta över omräder, där den dåtida byns
utbredning illustreras. Laga skifte innebar ett lagstadgat
krav på, att jorden skulle sammanföras i sammanliäng
ande enheter, och att gårdarna skulle placeras i anslut
ning till de tilldelade ägorna. O&a innebar skiftet, att
flertalet gårdar flyttades ut, och att byarna splirtrades,
men i Fässberg flyttades endast tre av gårdarna ut.
Därfbr är den ursprungliga bystrukturen ovanligt väl
bevarad, särskilt i byns västra del, där gårdarna fortfa
rande ligger kvar längs med den gamla bvvägen, och där
ekonomihvggnaderna fortfhrande är bevarade. Här ligg

ängt fram mot vikingatiden
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er ocks.i byns äld sta bevarade hus, en timrad stuga ned
“utskjutande knutar” och rödmiiad panel. Det var i
sådana här enkla stugor som många bönder levde fl3rr
Byggnaden utgör därför en viktig länk till det äldre
agrarsamhällets bostadsfirhållanden och levnadsvillkor.
Stugan finns med på kartan från 1840-talet men är tro
ligen bendligt äldre än så.
De gårdar som flyttades ut från byn placerades på
åkermarken söder om den gamla byn och på Jolen. Den
na hebyggelseplacering, där gårdarna ligger mitt i det
öppna jordbrukslandskapet, är karakteristisk ft,r laga
skiftesperioden. Då ett av kraven i reformen var att gård
arna skulle ligga i anslutning till de egna ägorna, var det
naturligt att delar av bebyggelsen flyttades ut på åkermarken.
Under 1900-talet korn grönsaksodling att bli ett

betydande inslag i Fässbergsgårdarnas jordbruk. Grönsakerna såldes bl.a. på torgen i Göteborg och Mölndal.
På 1950-talet startade en av gårdarna en piantskola,
som sedermera kom att utvecklas till “Pässbergs
Plantskola” (numera Plantman). Under 1960—80-talet
upphörde jordbruket på flera av gårdarna, och idag brti
kar gårdsfolket själva marken endast på ett fitai av går
darna. Akrarna arrenderas istället ut.
Fässherg är kulturhistoriskt värdefull, då dcii utgör
en av de Ej byar i Mölndal där såväl bebyggelse som
jordbruksiandskap fortfarande är bevarat. Fram till
1950-talet bestod hela daigången av jordhruksmark,
och bebyggelsen var koncentrerad till de olika byarna
Idag finns endast Fässhergs by kvar. Äbv har blivit trav
bana och hostadsomraden, Eklanda bvs jordbruksmark
omvandlas till bostadsoinrade. och på större delen av
93
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Balltorps gamla jordhruksmarker har ett industriområde
upp. För att inte MölndaI helt skall tappa länken
till det Rsrindustriella samhället, är det därför viktigt att
det befintliga jordbruksiandskapet fisrblir öppet, och att
bvhebvggelsen bevaras.

vuxit

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
Fässberg är en av
Det öppna jordbrukslandskapct
de c byar i socknen, där bebyggelse finns kvar, och där
jordbruksmarken lhrtthrande brukas. Det öppna jord
brukslandskapet har stora mil jöniässiga kvaliteter, och
utgör samtidigt en viktig länk till dalgängens historiska
utveckling.
—

Bebyggelsen i Fässherg kan
Bebyggelsestrukwren
indelas i två delar: den äldre byn, där gardarna fortfa
rande ligger kvar i sitt ursprungliga läge, och de uttlytt
ade gårdarna, som bildar en egen bebyggelsegrupp sö
der om Frölundagatan. Att bebyggelsen ligger så pass
samlad är ovanligt; vanligtvis splittrades bebyggelsen i
samband med 1800-talets skiftesrefbrnier, och gårdarna
spreds ut över ett större område. 1 Fässberg var det en
dast ett fätal gårdar som flyttades ut, och den ursprung
liga bystrukturen är därfZr ovanligt väl bevarad. De en
skilda gärdarnas inre struktur, som innebär att man
gårdshus och ekonomibyggnader grupperas kring en
inre gärdsplan, är ett annat viktigt karaktärsdrag.
—

Byggnadstradition Bostadshusen i onifådet är av var
ierande ålder och storlek, och de Ilar tuider åren genom
gått en del fZirändringar. De flesta speglar dock en äldre
byggnadstradition, med väl sammanhallna byggnadskroppar i 1—1 ½ plan. träpanelsCsader, sadeltak,/mans
ardak med rött lertegel och nå- eller treluftsfinster.
Lndnqgj,yla,na har en traditionell LI tlbrui ni og, med
f:iltiröda thsader, vita flnsterbägar ccli sadeltak. Ka
rakteristiskt för byn är alla grönmälade ladugärdsdörrar.
—

1 SAMBAND MED SKIFTET FLYTTADE TRE AV
GÅRDARNA UT FRÅN BYN. FÄSSBERGS BY 1935.
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VIKTIGT ATT TÄNKA Å
VID FRAMTIDA ÄNDRINGAR
LAGSKYDD OCH FÖRORDNINGAR

• Landskapselement såsom stenmurar i ordhruksmark,
äkerholnur, odlingsrösen mm. lii- ej tas bort eller ska
das utan dispens från länsstyrelsen Miljöhalken 7 kap.
il Förordning uni onirådesskydd 1998:1252).
• Delar av omradet ingår i kommunens nawrvärdsplan,
oinrade 158 och 169).
,

REKOMMENDATIONER
•

Gårdsstrukrurerna

bör, i så stor utsträckning SOlli

möjligt, bibehållas.
• Tillbvggnader, ombvggnader och andra ändringar
skall utfbras varsamt. så att bebvggelsens karaktär bevaras.
Här spelar proportioner, matenal och Ibnsteruttbrmning
en viktig roll. Vid byte av finster bör ursprunglig titlbrm
ning vara vägledande perspektivt?3nster bör undvikas.
• N bebyggelse bör placeras med särskild hänsyn till
den befintliga bebvggelsestrukturen vid uppl5rande av
ny hostadsbehyggelse bör detaljplan upprättas.
• Arkitektoniskt bör nya bvggnaders utlormning, vad
gäller bvggnadshöjd, takfbrm och marerialanvändning,
anpassas till befintlig bebyggelse.
• Det öppna jordbrukslandskapet kring byn bör beva
ras och ett thrtsatt brukande av marken bör uppmuntras.
—

—

LITTERATURTIPS
MUindal Lanrh;uks- och rrädqrirdsstnd under
onzi’nndlinq, red. Sven Olof Olsson, 1993.
Svenska gods ochgärdar— del 29, 1941.
No tur vii rdsplan, Mölndals komm im 1998,
—

KARTA FÄSSBERGS BY
1. Gamla bykärnan
2. Byns äldsta hus
3. Utflyttade gårdar
-
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‘ässbergs prästgård ligger invid kyrkogården, på
Fässhergsåsens östra sida. 1-lär pä kyrkogården låg
tidigare Fässbergs gamla kyrka, uppförd någon gäng
under tidig medeltid. Kyrkan revs sedan cii ny kyrka
uppförts längre österut och närniare industrisamhället
Mölndal, ett öde som drabbade n ånga medeltida kvr
kor under 1 800-talet. Prästgarden kom dock att ligga
kvar vid den äldre kvrkoplatsen
cii placering med
mycket gamla anor.
Uppgifterna om den medeltida kyrkans äldre historia
är mycket begränsade. Allt vi vet är an det senast under
1300-talets första hälft fanns en kyrka i socknen, och att
den uppfördes på byn Fässbergs mark det var därför
som denna by fick ge namn åt den nybildade kyrksock
nen. Vi vet också att händerna, enligt de dåtida lagstad
gaudena, var skyldiga att lägga ihop ordlotter till en
prästgård, så snart kvrkobvgguaden linde uppförts.
Prästgsrden skulle omfatta såväl inägo- som utniark,
och fk’ra olika hus skulle uppföras: stuga, bakhus, nöthus
och lada. För varje kyrka skulle det alltså finnas en präst
gård, och prästgården 1 Fässberg har således lika gamla
anor som den gamla kyrkan.
Om den äldre prästgårdsbebyggelsen finns inga upp
gifter. Fram till 1645 var gränsen mellan Kijllered och
Lindome riksgräns, och även Fässberg var ett ofta krigsdrabbat område. Kyrkplatsens öden under niedeltidens
många härjningståg är okända, men från senare krig
finns en del uppgifter. Vi vet att prästgården brändes i
samband med att kyrkan skövlades och plundrades un
der det nordiska sjuårskriget 1563-570. Vi vet också
art kyrkogården fungerade som lägerplats åt ett par hun
dra ryttare under belägringen av Älvsborgs slott 1612.
Frän 1673 finns en uppgift oni att prästgärdens fälius
hade haliii- eller vasstak, men för övrigt saknas uppgifter.
Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1883.
Det är en ståtlig byggnad, influerad av den samtida hög
restandsarkitekturen. Till prästgården hörde också ett
—

—
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FÅSSSERGS PRÄSTOARD

ARBETARNA

Å PRÅETGÅRDEN BODDE! ENKLARE STUGOR

stort jordbruk, som prästen var ålagd att driva parallellt
med prästämbetet. Ladugård och uthLis låg pä andra
sidan vägen, där Pedagogen ligger idag. Senare kom går
den att arrenderas Lit, och 1902 flyttades en arreiidators
bostad till platsen. 1 de små enkla stugor, som forttiran—
de finns kvar invid bergskanten. bodde de på gården an
ställda arbetarna. Det äldsta till prästgården tillhörande
huset är den sk. kaffekvarnen, vars källare Linder 1 700talet utgjorde grunden fZr en dåtida soekenstuga. Under
1750-talet revs sockenstugan. och på dess grund uppflir
des ett fSrkantigt brvgghus med pvramidtak dec är den
na takforni soni gett upphov till namnet “kaftikvarnen”,
Hundra är senare byggdes ett nytt brvgghus, och det
gamla fick nu fungera som drängstuga och sniekarhod,
Ännu på 1940-talet användes huset som drängstuga.
Efter hand som Mölndal växte minskade prästgårds
markerna, och i samband med att Lärarhögskolan
skulle byggas såldes marken och jordbruket lades ner.
Den siste kyrkoherden flyttade 1984, och idag hyrs
prästgården ut till kommunen.
—

9(AFFEKVARNEN”, F.D. DRÄNGBOSTAD
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PÄSSOERGS PRÄSTGÅRD

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
Präscgärden Ända sedan den medeltida kyrkan upp
Rirdes har det iinnits en prästgård i Fässberg. Det nuva
rande boningsliuset upptrdes 1883. Inom området
Hnns ocksa en Ed. arrendatorsbostad samt ciägra enkla
re stugor. Tillsammans speglar de det dåtida jordbrukets
organisation och sociala skiktning.
—

“Kaffekvarnen”
Den äldsta bevarade byggnaden i
omrädet är den s. k. “Kaffekvarnen”, vars källare tidiga
re utgjorde grunden till en dåtida soekenstuga. Under
-talet revs stugan ccli på källargrunden uppthrdes
0
1 70
ett brvgghus. Huset kom sedermera att Fungera som
drängstuga, och idag bebos huset av en pnvatperson.
Under 1900-talet har en del till- och ombvggnader
utlirts, men saväl källaren som det under 1700-talet
upplrda brvgghuset är fbrtfarande bevarade. Därmed
utgör kakkvarnen en av soeknens äldsta kvarvarande
byggnader.
—

ARRENPATORSBOSTÅLLET

LITTERATURTIPS
l1
IoIndil Lanrhruks- och t;ädqä;dsstad under
omi’andlinq. red Sven Olof Olsson, 1993.
Lars Gahrn, Fässbergs socken och Fässhergs
gamla kyrka, artikel i:
Atoindals Hnndri1sfö;-cninqs arsskriJi 1986.
“Kaffiki’a ;-nen
Kulturhistorisk do!:,, ;ncnr,z tio;i och
:pp;ndrnznq, Länssnrelsen 1996.
—

—

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ
VID FRAMTIDA ÄNDRINGAR
REKOMMENDATIONER

• Tillbvggnader, onibyggnader ccli andra ändringar
skall uthbras varsamt, så att bebyggelsens karaktärsdrag
bevaras. Har spelar volym, material, önsterutformning
och lärgsättning en viktigt roll.
• Eventuell ny bebyggelse skall utlbrmas med särskild
hänsyn till belhitlig bebyggelse vad gäller volym, mate
rial, tlirgsättning och R5nsterut[hrmning.

KARTA FÄSSBERGS PRÄSTGÅRD
1. Prästbostället
2. “Kaffekvarnen”
3. Arrendatorsbostaden
—
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U nnebo uppfördes tt nder 1780— och 90—talen som
sommarställe åt fimiljen Hall. Arkitekt var Carl
Wilhem Carlbei-g, divarande stadsarkitekt i Göteborg.
Slottsanläggningen består av tre huvuddelar: huvudbygg
nad, trädgård och park, alla utibrinade enligt rådande
stilideal.
Huvudbyggnaden upplbrdes i nvklassicistisk stil, den
dominerande stilen inom arkitektur under slutet av
1700-talet. Karakteristiskt är den stränga symmetriska
uppbyggnaden och användningen av ett enkelt, avskalat
ormsprak med raka linjer och regelbundenhet. Trots att
byggnaden huvudsakligen uppfördes av trä ville
Carlberg skapa ett intryck av stenbvggnad. Han infhrde

därfiSr ett antal arkitektoniska element, såsom fram
sidans kolonner och trädgårdsEsadens relief, vilkas fbre
bilder hämtades direkt från stenarkitekturen. Yttervägg
arna kläddes ned en ljusgrå liggande panel, som på håll
skulle efterlikna sandsten.
Själva trädgården utlörtnades enligt den franska träd
gärdsstilen, med raka linjer, symmetrisk uppbyggnad
och hart ttiktad natur ett trädgärdsideal som stämde
väl överens med nvklassieisinens krav pa svmmetri och
regelbundenhet. Trädgärdsanläggningen är uppbyggd
kring en rak mirtaxel, som löper frän uppfirtsvägen,
genom slottet och vidare till den södra trädgarden, där
den avslutas i en damm med fbntän. Med hjälp av
—
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rna in i bilden av hur en nattirpark egentligen borde se
ut. Här krävdes en skicklig trädgärdsarkirekt, och
Carlberg arbetade mycket med att dölja de närmaste
bergen med hjälp av växtlighet. terrasser och jordutft’ll
nader. Den nuvarande parken är alltså till stor del skapad
av människohänder. 1 der engelska parkidealet £tnns
också en lirkärlek flir spår av äldre tider, gärna i thrm av
ruiner eller Ibuitida lämningar. Av en här var det vanligt
att man “hjälpte till” genom att anlägga gravhögar eller
helt enkelt bygga sig en ruin. 1 Gunnehoparken finns
t.ex. en “högliknande bildning”, som mycket väl kan
vara anlagd lör att ge sken av en ornnordisk gravhög.
För att underlätta Llpplcvelsen av miljön anlades, med

terrasseringar, balustradräcken och fritrappor har
Carlberg skapat en naturlig övergång mellan arkitektur
och natur. Tillsammans bildar byggnad och trädgård en
hclgjuten och stilren anläggning.
När det gällde den omgivande “naturmiljön”, rådde
helt andra ideal. Förebilden var den sk. “Engelska
Parken”
en parkmiljö som kännetecknas av en till
synes orörd men i själva verket ganska tuktad natur
med slingrande vandringsstigar. Då den naturliga
omgivningen i Gunnebo till stor del bestod av karga
berg, flwdrade det engelska parkidealct en total miljöomvandling; de kala bergen skulle omärkligt omvandlas
till mjuka jordkullar så att landskapet bättre kunde stäm
—

—
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GUNNeBO

DEN FRANSKA TRÄDGÅRDEN 4n
UPPBYGGD KRING EN RAK MITTAXEL

hjälp av vägbankar och vallar, promenadvänliga stigar
genom 0111 rådet.
Gunnebo RSrvärvades 1949 av Mölndals stad och
restaurerades 1949-1952. Man ägnade sig då åt huvud
byggnaden och trädgården. Utgångspunkten var att
vårda, bevara och återskapa 1700-talets Gunnebo. Detta
var även utgångspunkten i projektet: “Gunnebo åter
till 1700-talet” som startade 1995. Under de två hun
dra år som gått hade delar av det som gav anläggningen
dess 1 700-talskaraktär Risvunnit. Grtindiddn i projek
tet var att återskapa en helhet som är historiskt trovär
dig gentemot (len av arkitekten Carl \Vilhelm Carlberg
ritade anläggningen. Målet var att ta till vara och
utveckla den historiska niEljöH och i utbildningstbrm
tBra kunskaper om traditionellt hantverk vidare till en ny
generation vrkesmän/kvinnor. UtbildIlillgen genomför—

KÖKSTRÄDGÅRDEN
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DRIVHUS. UPPFÖRT 1999

set. Husen, som är sammanbyggda, ansågs lämpliga fbr
serveringsverksamheten. Vid arkeologiska utgrävningar
visade det sig att byggnaderna aldrig hade blivit uppför
da. Man valde dock att flärsöka ftillkilja Caribergs inten
tioner med anläggningen. tppIrandet av tjänstefolks
byggnaden kom att bli dcii mest omfattande delen av
projektet. När det gäller drivhuset var tiirutsättningarna
det omvända. Här fhnns det skisser av JA Heijer 17801834) som visade att ett drivhus funnits på en av terrass
erna. Arkeologiska utgrävningar bekräftade detta, men
det saknades ritningar. Byggnaden rekonstruerades
ned hjälp av skisserna samt genom jämkrelser med
drivhus från andra 1 700—talsanläggningar, där detaljera—
de ritningar finns bevarade.
Arbetet med stilparken och köksträdgården utgår
fran Carlhergs ritningar, teckningar och målningar från

des i hyttor efter medeltida modell med mästare och lär
lingar i olika hantverk. Projektet har finansierats av
Mölndals kommun, staten och EU.
tjänstcfolksbvggnad, hönsbus och
Tre byggnader
drivhus har i-ekonstruerats ned 1700-talets iiaterial och
metoder. Arbetet med att återskapa stilpark, köksrräd
gård och lantbruk med 1700-talets växter och djur
pågår lorttarande. 1 projektet har även ingått att nytill
verka möbler och inredningsrvger efter äldre modeller
samt att rekonstruera 1700-talskläder för Gunnebos
—

guider.
Behovet av en byggnad ftsr en utökad serveringsverk
sanilet saint trädgårdens behov av ert våthus har styrt
pnoriterlngen av vilka byggnader som uppttrts. Bland
arkitekt Carl VQilhelm Carlbergs efterlämnade material
£tnns ritningar till tjänstef>lksbvggnaden och hönshu
103

5 U N P1 E BO

tt’-;:.

.2

TJÅNSTESOSTAD OCH HÖNSHL)S, INVIGDA 7797

tiden, skriftliga källor samt resultatet av arkeologiska
utgrävningar. All vegetation justeras tZ5r att den skall tå
sitt avsedda utseende. Staket, halustrader, spaljéer, bän
kar och urnor har nytillverkats efter Carlbergs ritningar.
Det befintliga stallet, som är fran senare tid, har byggts
vin och inretts tZSr Gunnebo lantgård som inhvser djur
av gamla svenska lantraser.
Naturvärdsinventering och landskapshistoriska un
dersökningar av det omgivande kulnirlandskapet har
utförts, och arbete pagär med att upprätta ett värdpro
gram för området.

och användandet av ett avskalat ibrmspråk. Anlägg
ningen tillkom i en brytningstid mellan det franska
strikta stilparksidealer och det engelska naturnära idea
let. Gunnebo speglar denna brytningstid genom den
franska trädgården närmast slottet och den omgivande
engelska parken med tuktad natur som skall ge intryck
av att vara vild.
VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ
VID FRAMTIDA ÄNDRINGAR
LAGSKYDD OCH FÖRORDNINGAR

• Gunnebo utgör riksintresse Rir kulturvården — områ
det skall skyddas mot åtgärder som kan skada kulturmil
jön, ( Miljöbalken 3 kap. 6 §). Slott och park är dessut
om klassade 80111 byggnadsminnen enligt kulturniinnes
lagen och c,mtutas av särskilda skvddsftireskrifter.
• Delar av området ingår i kommunens naturvärdsplan,
(oniråde 183, 185, 186).

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
Gunnebo är skapat av en arkitekt, Carl Willhelni
Carlberg. Karakteristiskt är därflsr ett helhetstänkande
som är synligt i anläggningens grundstruktur, byggna
der, trädgärd, inredningsdetaljer och möbler. (iunnebo
präglas av 1700-talets stränga svmmetriska uppbyggnad
:04

GUNNEUC

• Arbete med att skapa ett kulturreservat tZSr ett större

-4

omrade kring Gunneho pågår.
REKOMMENDATIONER

• Grundidén till projektet “Åter till 1700-talet” att
återskapa en helhet som är historiskt trovärdig gentemot
den av C. W. Cariberg ritade anläggningen bör även i
fortsättningen råda.
• Eventuella ytterligare rekonstruktioner av byggnader
bör stvras av verksamhetens behov.
—

Irrief
b4.4&&

LITTERATURTIPS
Arvid Baeckström, Gnnneho 1—III, 1977.
Lars Gahrn, Gnnnebt, ett slott i tiden, 1997.
Lars Gahrn, carl 1 Vilhelm Carlherq och Gunneho,
Mölndals Museum 1997.
Håkan Groth, Ntklassiczsn,en i Sreri,je:
Si’ensL’a möhelailar och interiörer 1770—1850.
Narnrvärdsplan, Mölndals kommun, 1998.
—

HUVUDENTRÉN MARKERAS MED KOLONNER,
ETT FÖR NVKLASSICISMEN TYPISKT DRAG

KARTA GUNNEBO
1. Huvudbyggnad
2. Tjänstefolksbyggnad
-
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3. Drivbus
4. Stall
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ackarehäcks gård ligger vid Svejserdalen, en vacker
bäckravin, som idag ligger inklämd mellan ndustri—
områden och trafikleder. Under 1700- och 1 800-talen
låg här en stor herrgård, vars ägor omfhttade såväl den
bördiga jordbruksmarken i dalgången ned mot ån, som
de skogbevuxna markerna på Lackarehäcksf}ället och
Ekekullen.
På 1860-talet inköptes gården som sommarnöje fZSr
flimiljerna Bove och Malm. Att fira på sommarnöje
hade då blivit modernt bland överklassen, ett sätt att
komma bort hån den allt sämre miljön som karakterise
rade de dåtida städerna. Lackarebäcksgårdens naturskö
na omgivningar var idealiska fBr det starka intresset fZr
natur- och friluftslis som präglade det senare 1800talet. För att underlätta naturpromenaderna iordning—
ställdes en särskild stig, med trappsteg och stensatta par
tier, som ledde upp till en utsiktsplats på berget. Stigen
finns fortfarande kvar och utgör än idag en vacker jro—
menadväg.
1 den nya sommarnöjeskultu ren ingick, R5rutom na—
tu rpromenader, vanligtvis också ett aktivt badliv, en ‘tt—
ring som även den anammades av thmiljen Boye. Den
gamla kvarndammen, som ursprungligen byggts som
vattenmagasin fbr en nedanfirliggande kvarn, fick nu
fungera som simbassäng, och invid dammen uppfrdes
ett badhus.
Även andra lockades till de natursköna omgivningar
na i Svejserdalen, och vid sekelskiftet 1900 var omrädet
ett populärt utflyktsmål. Den vackra bokskogen, dalgången med dess slingrande bäck, och de höga bergen
med utsikt över dalgången, lockade såväl Göteborgare
som Mölndalsbor. Namnet Svejserdalen är en firsvensk
ning av Seluveizerdalen, ett tecken på hur högt man
skattade bäckravinens naturvärden Schweiz var under
1 800-talets naturromantiska period ett idealland när det
gällde naturupplevelser. Även Ekekullen var ett populärt
fritidsområde. Här hade Frälsningsarmén och nykter-
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LACKAREBÅCKS GÅRD

LACKAREBÅCKEN

•

SVEJSERDALEN

•

EKEKULLN

HAR UTNYTTJATS SOM KRAFTKÄLLA.

DÄMME, SVEJSERDALEN

hetsrörelsen möten under bdigt 1900-tal, och här
anordnades fester med dans och tävlingar.
Att just Svejserdalen och Ekekullen kom att bli så
populära fritidsområden, berodde på att de tillhörde de
fi platser i Fässbergs socken, där det ursprungliga skogs
beståndet bevarats. Genom att gården, sedan 1 S00-talet
och framåt, ägts av adelsmän och andra ståndspersoner,
hade skogarna i området kommit att bevarats. Till skill
nad från övriga hemniansägare 1 socknen, tbr vilka sko
gen utgjorde en välbehövlig resurs utnyttjad för av
verkning av skog till egna behov och till avsalu, ved
huggning, betesgång mm.
kunde garden Lackarc
bäcks välbärgade ägare kosta på sig att spara skogen. På
så sätt kom bokskogen i Svejserdalen och ekskogen på
Ekekullen att skonas frän avverkiing. Aven ekheståndet
i Gunneho har sparats av samma anledning.
Det är svårt art idag threställa sig det karga, skoglösa
landskapet som under 1800-talet präglade omgivning
arna. Ännu svårare är det att framkalla bilden av de löv-

skogar, som en gang täckte bergssluttningarna. När
skogsplanteringsverksamheten drogs igång under slutet
av 1800-talet, var det huvtidsakligen barrträd som plan
terades, och sedan dess har barrskogen kommit att do
minera i omradet. De enda lö’skogsbestånd som finns
kvar är de som från början undgick avverkning.
Sett ur detta perspektiv utgör Svejserdalens och
Ekekullens lövskogar ett viktigt restbestind, som det är
angeläget att bevara. Inte bara på grund av att de utgör
populära fritidsområden, en anledning som i sig utgör
ett skäl fiSr bevarande, titan även flir att de utgör en vik
tig del av omradets natur- och kulturhistoriska utveck
ling.

—

—

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
Svcjscrdalcn Svejserdalen är den
re bokskogen i kommunen. Under
de omrader som sommarnöje fZir
borg, och vid sekelskiftet blev de
—
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enda bevarade stör
1800-talet fungeraborgare från Göte
natursköna omgiv—

LACKAREOÄCK5 GÅRD

•

5ViJSERDALEN

•

EKEKULLEN

LITTERATURTIPS

ningarna ett populärt utflyktsmål för såväl göteborgare
som mölndalsbor. Än idag utgör omrädet en av kom
munens vackraste naturparker. 1 samband med Borås
banans &amdragning under 1890-talet delades dalen i
två delar. Pä sikt vore det önskvärt att en gängtLlnnel
anordnades genom banvallen. Därmed skLIlle området
åter kunna sammanknytas, vilket skulle förhöja dess
värde som naturpark.

Emil bye, Lackarebäck under en trettioårsperiod
(1865—1895), artikel i: Facsbiaerqha nr2 (1934),
Lars Gahrn, Lackarehäck och Enerhacken
fl-än lantgårdar till stadsdelar, artikel i:
Mölndals hcmbigdsfiirt’ninqs årsskrift 1996.
Natnri’årdsplan, Mölndals kommun, 1998.
—

Lackarebäck Bäcken har utgjort en viktig förutsätt
ning för områdets utveckling. Kring bäcken finns fortfa
rande spår av ett tidigare vattenutnyttjande, i form av
stenskodda kanter, dämme, kvarngrund och källa.
—

KARTA LACKAREBÄCKS GÅRD
SVEJSERDALEN • EKEKULLEN
1. Damm
2. Kvarngrund
3. Källa
-

Ekekullen På kullen växer fortfarande ett restbestånd
av ek det trädslag som i äldre tider dominerade i områ
det. Under tidigt 1900-tal fungerade området som
mötesplats för Frälsningsarmén och nykterhetsrörelsen;
även fester med dans och tävlingar anordnades. Idag
utgör området ett populärt strövområde för de boende
i trakten.
—

4. Flygelbyggnad till gården Lackarebäck
5. Bokskog
6. Ekskog

—

Gården Lackarebäck Inom området fhnns tidigare en
stor herrgård, med manbyggnad och två flyglar. Idag
finns endast en fiygelbvggnad kvar. Denna byggnad
utgör nyckeln till områdets äldre historia, och det är
därför viktigt att byggnaden bevaras.
—

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ
VID FRAMTIDA ÄNDRINGAR
LAGSKYDD OCH FÖRORDNINGAR

• För området väster om järnvägen finns en detaljplan,
med särskilda bestämmelser som reglerar hanteringen av
natur- och kulturvärden. Kontakta stadsarkitektkonto

ret för mer införmation.
• Delar av området ingår i kommunens naturvärdsplan,
(område 173 och 175).
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Mölndals
kvarnby
ölndals Kvarnhv har haft en avgörande betydelse,
inte bara för den egna socknens, utan även för
Götcborgsregionens utveckling. Som namnet antyder
låg här tidigare en kvarnby, omnämnd redan på 1300talet, och det är denna verksamhet som givit namn åt
platsen. Mölna är benämningen för vattenkvarn, och då
kvarnarna 1 byn nialde mjöl för en stor del av bygderna
1 regionen, kom trakten tidigt att bli känd tbr sin kvarnverksamhet. Vattenkraften kom sedan, tillsammans med
Mölndalsåns nedre lopp, som var lämpligt tbr pråmtra
tik, att utgöra den viktigaste firutsättningen t5r såväl
Kvarnbvns utveckling till industrisamhälle, som tZ3r
Mölndals utveckling till industnort och därmed även
för Göteborgsregionens utveckling i stort. 1 Kvarnbyn
av idag är det framförallt det industriella skedet som
avspeglas Med sina Libriker, institutioner och bostäder
utgör byn en hel samhällsmiljö, som berättar om
industrisamhällets utveckling från mitten av 1800-talet
och framåt. Men det fints- även spår från äldre tider, i
form av bevarade kvarngirdar och manufakturbvggna
der. Det är den långa kontinuiteten av verksamheter vid
forsen, och den välbcvarade indLlstrisamhällesmiljön,
som gör Kvarnbyn si speciell. Har finns en mängd
intormation samlad, som speglar vår historiska utveck
ling, frän medeltidens agrara samhälle, via tbrindustriell
tid och industrialism, fram till idag. Kvarnbyn är därför
intressant, inte bara ur ett lokalt och regionalt perspek
tiv, titan även tr landet som helhet. Området är klassat
som riksintresse för kulturmiljövirden
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Mölndals kvarnby
zZt\
‘1
INDUSTRIMILJÖ

Vattenkraften i tbrsen har alltsedan medeltiden utnytt
jats fZ5r art framställa olika produkter, och inriktningen
på de verksamheter, som bedrivits längs med forsen, har
under århundradena ständigt anpassats till samtidens

1

efterfrågan.

äldre tider, da jordbruket var huvLidnäring, domi
nerade kvarnverksamlieten kring lirsen. Med staden
Göteborgs grundande på 1 600-talet ökade efterfrågan
på andra produkter, och kvarnverken användes nu även
till att bereda filtar och stanipa kläde. Under 1700-talet,
då bok- och tidningsproduktionen ökade och den stat
liga och kyrkliga administrationen utökades, blev papp
erstillverkningen en av huvudverksamheterna en verk
sanihet som än idag utgör en av de två viktigaste indu
strierna vid fl rsen Linoljefärgens sti ra gcnomslag
under tidigt 1800-tal ledde till oljeslageriernas etable
ring, cci verksamhet som sedan togs över av Svenska
Oljeslageriaktiebolaget. SOAB. Med de nya moderna
flirgernas genomslag minskade efterfrågan pä linoljepro
dukter, och idag utgör (len kemiska flirgbindeincdelsin
dustrin en av de stora verksainheterna i området.
1800-talet var också det århundrade då textilindu
strin växte ti-ani, och längs med forsen etablerades ett
stort antal textilfäbriker
huvudsakligen spinnerier.
Med Kuirikerna kom cii stor mängd arbetare vid mit
ten av 1800-talet svsselsattes totalt mer än tusen perso
ner i Kvarnbvn. Utöver textilindustrin fanns pappas—
bi-uk, sockerbruk, kvarnar och oljcslagcricr. Av socknens
drygt 4000 invånare bodde ungefär 2500 i Kvarnbvn,
och det var nu som bostadsbebvggelscn började breda
—

—

-
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Lit sig p bergssluttningarna kring Fallen, (se avsnittet:
Bostadsbebvggelsen). Samtidigt tillkom
Kvarnbvn
skolor, bibliotek, liandeisbodar och sjukhus, och Gamla
torget blev centrum lik traktens saluhandel; ett helt nytt
samhälle växte fram i Kvarnbvn.
Under -talet
909 tbrtsatte textilindustrin att expan
l
utöver
spinnerierna etablerades strumpbbrik, tri
dera,
kåfabrik, tirgcrier mm. Samtidigt Ibrtsatte SOAI3 och
Papyrus att utveckla sina verksamheter. Med industrins
utökade verksamheter samlades allt fler ftinktioner kring
Gamla torget, lär låg postkontor, butiker, stadhus mm.
Kvarnverksamheten, som hela tiden pågått parallellt
med de övriga tillverkningarna, pågick fram till 1940talet, dä den sista kvarnen lades ned. Med kvarnned
läggningen gick en månghundraårig verksamhet i gra
ven. Några decennier senare drabbades tekoindustrin av
en svår kris. Många liretag tvingades lägga ned, lIeb
början av 1 98
0-talet avvecklades den sista textilindu
Av
alla
dc verksamheter som bedrivits vid forsell
strin.
thnns bara pappcrtillverkningen och den kemiska (ärg
bindemedelsindustrin kvar.
Under manga au stud flertalet indLlstribvggnader i
Kvarnbvn tomma, men dag har olika IT-ti5retag etable
rat sig kring liirscn. Denna nya verksamhetsinriktning
utgör ett nytt, positivt inslag i Kvarnbvn, som svarar
mot vårt samllälles behov av avancerad mformationstek
nik. Inriktningen på dc verksamheter som bedrivits
längs med thrsen har under arilundradena ständigt
anpassats till samtidens efterfrågan, från jordbrLlkssam
hällets kvarnbchov. via 1600- och 1 700-talens behov av
mantifkturtillverkade varor, och 1 800— och 1900—talets
industriella massproduktion, trani till IT-samhällets
behov av avancerad datorteknik. Att Kvarnhyn nu håller
på att umfornias till ett modernt IT-centrum kan därfhr
ses som ett led i omradets historiska utveckling. 1
Kvarnbvn har några av Sveriges mest framträdande f?ire
tag inom olika branscher utvecklat sina produkter, en
—
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Även spåren av äldre byggnader, i form av grundmurar
och fundamcnt, är viktiga, då de vittnar om omradets
historiska utveckling. Forsen har även stora mil jömässiga
värden, och det är därför angeläget, att man underlättar
rillgänglighet och utblicksmöjlighetcr kring forsen.
Industrimiljökaraktären Området är fhrst och främst
en industrimiljö, och det är viktigt att denna karaktär
bibehålls miljön Efr inte bli alltifir tillrättalagd.
—

—

Industribyggnaderna
Industrihvggnaderna kring
tbrsen är upptbrda under olika perioder och speg[r
olika industriarkitekroniska ideal fran den prenuderna
periodens röda tegelfasader. via ftinktionalismens ljusa
putsKsader och fram till efterkrigstidens kemiska stål
rörsindustrier. Längst upp i Kvarnbvn linns även en trä
byggnad kvar fl-ån manufakturperioden. Den varierande
bebyggelsen speglar områdets kontinuitet och utveck
ling, och det är därför viktigt att byggnadernas karak
tärsdrag bevaras.
—

INDLISTRIARKITEKTUR FPAN OLIKA TIDSEPOKER
SPEGLAR OMRÅDETS KONTINUERLIGA UTVECKLING
tradition som

ifk Kvarnbvn

—

Rirhoppningsvis kan bli kännetecknande
i framÉiden.

även

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
Forsen Forsen utgör kärnan och Rirutsättningen för
hela områdets franwäxt. Fallen har använts som energikälla ända sedan medeltiden, och längs med forsen finns
en mängd spår, som illustrerar hur man utnyttjat vatten
kraften. Dessa spår, i form av tuber, rännor, dammluck
or och spängar, utgör en viktig det av områdets historia.
—

Gamla torget
Gamla torget var tidigare Mölndals
centrum, här låg stadshuset och här bedrevs handel.
Idag är det bara namnet som speglar platsens tidigare
funktion. Områdets karaktär skulle vinna mycket om en
fl’ torgkänsla skapades.
—

Naturstensmurar
Ett for området karakteristiskt
inslag är alla naturstensmurar, som aterkomn,er såväl vid
torsen som i terrasseringarna upp not bergskullen.
Dessa murar utgör värdefulla delar av kulturmiljön.
—

Kvarnbyggnaden Vid Götafbrsliden ligger områdets
enda bevarade kvarn. Kvarnfiistighetcn uppthrdes 1858
och är den enda verksamhetsbvggnad, som vittnar om
områdets äldre huvudfunktion. Byggnaden ägs av
.\lölndals kommun och är sedan 1983 bvggnadsminne.
—

SPANGAR OCH UTLOPP
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VIKTIGT ATT TÄNKA Å
VID FRAMTIDA ÄNDRINGAR

skall utföras varsamt, så att bebvggelsens karaktärsdrag
bevaras. Här spelar material, Eirgval, fönster- och entr&
titforni Iii ngar en viktig roll
• Nya byggnader bör utformas med särskild hänsyn till
bebvggelsens karaktär, samtidigt som de bär samtidens
prägel. Pi si sätt kan vår tids tillskott i miljön bilda
framtida spår i omridet.
• Det är viktigt att kringmiljön inte blir alltför tillrätta
lagd. Spar frän den industriella epoken bör bevaras, och
den historiska diinensionen bör lvftas fram.
• \atursteilsniurar bör underhållas.

LAGSKYDD OCH FÖRORDNINGAR

riksintresse tbr kulturvirden
omrädet skall skyddas mot åtgärder som kan skada kul
turmiljön ( Miljöhalken 3 kap. 6 §
• Kvarnhjulet 1 är bvggnadsminne enligt Kulturminn
eslagen och omttras av särskilda skvddsföreskrifter.
• Området söder om farsen omfattas av en detaljplan,
med särskilda bestämmelser som reglerar llailteiiiigCIi av
kulrurvärden bebyggelsen. Kontakta stadsarkitektkon
tord lbr mer infi’rmation
•

IndustriniilSn utgör

—

LITTERATURTIPS

REKOMMENDATIONER

• Forsen utgör en av kommunens mäktigaste platser,
och bör därför göras tillgänglig genom förbättrade pro
menadstråk, broar och utsiktsplatser. Av samma anled

Mölndals Kvarnb Jndnsrri;niljön län,-ysJh;st-n,
Mölndals kom ni u n 1997.
Helena Jacobsson, Mölndals ki’arnhi
hyggnadsinventering, Mölndals kom niti n 1972.
Ki’arnar i Mölndals Ki’arnbv, Kulturhistorisk doku
mentation inför bvggnadsminnesförklaring nr 33,
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän 1 96
Mölndals He;;,bvqds[71;cn inrjs tf;ssk;zft 1993,

ning bör en viss upprensning av vegetationen kring far
sen göras.

• Befintliga spår, i toriii av tu her, rännor, damm luckor
och spångar, skall bevaras.
• Tillhyggnader, om byggnader och andra änti ringar
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ett hundratal personer, och bostadsfrågan löstes huvud
sakligen pi andra sätt än genom egnalwmsbvggande.
Det var först i samband med textilindustrins etableran—
de vid mitten av 1800-talet, som bostadsbebyggelsen
började växa fram på bergssluttningarna kring fbrsen.
Bebyggelsen uppfördes av arbetarna själva, på mark som
arrenderades av de olika bolags- och Libriksägarna.
Byggandet reglerades inteav någon på ftrhand upprättad plan, titan husen uppfflrdes allt eftersom, på bergssluttningarna ntrr och söder om forsen. På norra sidan
bodde huvudsakligen de som arbetade i Delbancos olje
slagen, på södra sidan huvudsakligen de som arbetade i
Franekes Rosendahlsbolag. Ofta lanade man pengar av
hhriksägaren Rir hushvggec. och pä så sätt knöts arbe
tarna till fabrikerna både genom arrende och lån.

BOSTADSBEBYGGELSE
Den äldsta bostadsbebvggelsen 1 Kvarnbvn var de lant
bruksgårdar, som fhnns i nedre delen av omrädet, neh
de gårdar, som kvarnägarna lät tippfira i anslutning till
kvarnarna. Kvarnverksamlieten var ända fram till 1830talet en huvudverksamhet i byn, och till många av kvar
narna hörde en gård med mangärdshvggnad, magasin,
stall och ofta även en ladugård Av alla dessa kvarngär
dar finns endast enstaka byggnader kvar. Den bäst beva
rade miljön är Ruycns kvarngård, där Mölndals
HembvgdsRrening har sina lokaler.
Utöver kvarngårdarna thnns endast ett begränsat
antal bostadshus i Kvarnbvn under 1800-talets fZrsta
del. Den fbrindustriella verksamheten sysselsatte endast
116

Husen uppflwdcs huvudsakligen av timmer, som inköptes vid Grevedämmet. Vid dämmet fanns även två såg
verk, där man kunde inhandla panelbräderna till husen.
Tegel till murstockar och takpannor köptes från lokala
tegelbruk. (Några fhnns inom socken.)
De ursprungliga husen var ofta endast i ett plan,
eventuellt med inredd vind. Storleken på bostäderna
varierade, från enkelstugor med ett rum och kammare,
till parstugor med två kammare och mellanliggande kök.
Parstugorna beboddes ofta av två familjer som delade
kök. Utöver dessa hustyper fanns även större tvåvå
ningshus med flera lägenheter. Till varje stuga hörde
minst ett uthus, innehållande utedass och vedbod. Vid
sekelskiftet blev järnspisar och kaniiner allt vanligare,
och på 1950-60-talen installerades elspisar i en del av
hushållen. El flir belysning hade kommit redan på 1910talet. Vatten hämtades under 1800-talet i brunnar och
de fi naturliga källor som fanns, och man tvingades ofta
bära vattnet ganska långa sträckor. Men vattenhämtan
det hade också en social funktion, och källorna blev ofta
en mötesplats, där man stannade kvar en stund extra fisr
att umgås. Under 191 0-talet drogs en vattenledning
från Södra Längvattnet och gemensamma vattenposter
placerades ut i omi-ådet. Indraget vatten blev vanligt
långt senare, liksom även att avloppsledningar drogs in i
husen. Tidigare hade man helt enkelt hälft ut slask
vattnet på något lämpligt ställe, och Fäberget gick även
under öknamnet “Slaskeberget”. Sedermera kom
gemensamma avloppsbrunnar utomhus. Idag har i prin
cip alla husen såväl wc som badrum, men så sent som på
1970-talet var torrklosett fbrtfarande vanlig.
Genom åren har de flesta stugorna byggts till, både
på höjden och på bredden, och det finns knappt två hus
som är identiska i Kvarnbyn idag. Variationen i bebyg
gelsen är ett fbr området typiskt karaktärsdrag, som
bidrar till områdets historiska och mil jömässiga kvalite
ter. Trots alla tZrändringar präglas bebyggelsen fbrtfa

ROYENS KVARN GÅRD

randeav en enhetlig bvggnadstradition, och det är vikt
igt att denna tradition hibehålls även i framtiden.
Utöver bostadshusen finns andra karaktärsbildande mil—
jöelement, såsom uthus, terrasseringar och naturstens—
murar. Även gatunätet, med sina branta lider, är typiskt
ir Kvarnbyn. För att området skall behålla sin särskilda
karaktär är det viktigt, att även dessa yttre element
behandlas på ett medvetet sätt.

a
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TILLØYGGNADER HAR ANPASSATS TILL DET
URSPRUNGLIGA HUSETS SMÅSKALIGA KARAKTÄR
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BOSTADSHUSEN KLÄTTRAR UPPFÖR BRANTERNA

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG

sammanbindande funktion. Det är därlör viktigt, att be
fintliga uthus bevaras i så stor utsträckning som möjligt,
och att nya uthus utfbrmas och placeras på ett tradition
ellt sätt. Karakteristiskt är placeringen invid tomtgräns
en, den stående träpanelfasaden, pulpettak&nmen samt
ett taktäckningsmaterial av svart papp eller rött lertegel.

Byggnadstraditionen Bebyggelsen i Kvarnbyn domi
neras av en traditionell trähusarkitektur med naturstens
grunder, stående locklistpaneler i ljusa kulörer, sadeltak
med rött lertegel och två- eller treluftsfZ5nster. Aven
liggande paneler förekommer. De flesta husen har under
åren byggts till på olika sätt, men bebyggelsen har ändå
bevarat sin traditionella karaktär. Denna bebyggelseka
raktär är avgörande RSr Kvarnbyn som kulturhistorisk
helhetsmiljö, och det är därRir viktigt, att även framtida
ändringar utZWs på ett Rir området traditionellt sätt.
—

Murar och terrasseringar Bebyggelsen klättrar upp
fZr de branta bcrgssluttningarna, och omradet innehåll
er darfor en mängd olika terrasseringar med murar i
natursten som utgör en viktig del i miljön. Det är där
fZr viktigt att dessa underhålls, så att de bevaras fbr
framtiden.
—

Uthusen Inom området finns en mängd uthus, som
utgör ett karakteristiskt inslag i behvggclseiuiljön. De
bidrar också till att skapa rumsliga sammanhang inom
de enskilda fastigheterna och har på så sätt en viktig
—

Trånga informella passagcr emellan husen
Det
finns ffi gator i Kvarnbvn men desto fler intbrmella pass
—
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ager. Dessa löper på olika sätt genom området, cii del är
fbrsedda med trappor, andra består av enkla stigar.
Passagerna är viktiga mr upplevelsen av området och
bör därför bibehållas fZ5r framtiden.
VIKTIGT ATT TÄNKA Å
VID FRAMTIDA ÄNDRINGAR
LAGSKYDD OCH FÖRORDNINGAR
• Bostadsmiljön utgör riksintresse fZir kulturvården
området skall skyddas mot åtgärder som kan skada kul
turmiljön (Miljöhalken 3 kap. 6 ),
• Området omfhttas av en detaljplan, med särskilda
bestämmelser som reglerar hanteringen av kulturvärden
i bebyggelsen. Kontakta Stadsarkitektkontoret mr mer
information.
REKOMMENDATIONER
• Tillbyggnader, ombyggnader och andra ändringar
skall utföras varsamt, så att bebyggelsens karaktärsdrag
bevaras. Här spelar fasad- och tönsterutfhrmning, tak
former, tillbyggnadsproportioner, flirgsättning ccli tak
material en stor roll. Perspektiv- och takfönster hör
undvikas
Ijtisintag rör vindsutrymmen bör istället
utformas som takkupor eller frontespiser.
• Befintliga uthus bör, i så stor utsträckning som möj
ligt, bevaras.
• Nya byggnader skall utförmas med stor hänsyn till
befintlig bvggnadstradition.
• Uthus bör utformas och placeras på traditionellt sätt.
Pulpettakformen är att föredra framför sadeltak.
• Murar och terrasseringar hör bevaras.
• “Införmella passager” mellan husen bör hållas öppna.
—

—

LITTERATURTIPS
Helena Jacobsson, Mölndals Ki’aruhv
Biaqnadszni’cntcrznq. Mölndals Kommun 1972.
Josefin Kastberg, Mölndals Ki’arnbv RiidJiir underhåll
och hcbwrgelseun’ecklinq. Mölndals Kommun 1998.
—

—
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r Ii zäZEäven en viss förädlingsverksamher fram, och redan på
1600-talet thnns sågkvarnar vid Grevedämmet.
På 1680-talet framlZrdes klagomål mot sågverksam
hetens nedsmutsning av vattnet. Sågspånen fördes, via
Mölndalsån-Fattighusån, till Göteborgs kanaler, där den
blev ett problem för stadens invånare. Staden Göteborg
anhöll därför om tZirbud mot sägkvarnar i Greve
dämmer. H uruvida sågspanen verkligen var ett pm
blem, eller om fbrbudskravet var ett fbrsök att från göte
borgskt håll stoppa en konkurrerande sägverksarnhet,
går inte att fistställa. Oavsett vilken anledningen var
vittnar episoden om att sågarna i Grevedämmet bedrev
cii ganska omfattande verksam het.
Virkeshanteringen dominerade fram till mitten av

GREVEDÄM M ET
Grevedämmet ligger i den övre delen av Mölndalsfallen,
i nära anslutning till Stensjön utlopp. 1 äldre tider fun
gerade nedre delen av Grevedämmet vid Rackarebron
som upptagningsplats för timmer. Området ingår i ett
större vattensysteni, som ända in på 1890-talet använd
es som en iktig flottningsled. Tiniret kom från de skogrika områdena i inlandet, togs upp vid Grevedämmet,
där stockarna antingen lastades på vagnar eller släpades
tbrbi den branta forsen, för att sedan fisras vidare till
Göteborg via Mölndalsån. En del av timret togs om
hand lokalt, och området kom därtZir tidigt att bli vikt
igt för virkeshandeln. Kring virkeshanteringen viixte
120
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1800-talet, då den första textilindustrin etablerade sig
vid Grevedämmet. Vid dämmet fanns två fallrättigheter,
och Bettyholms spinneri, som den ursprungliga fabriken
hette, uppfSrdes vid det nedre thilet. Några år senare
köptes den övre thllrättigheten in, och företagets verk
samhet kompletterades med blekeri och väverianlägg
ningar. Med fabriksetahleringen ökade antalet arbetare i
området. På 1850-talet fanns c:a 100 anställda, och
under 1870-talet hade siffran ökat till runt 150. Många
av dessa bodde inom området, i byggnader som nu är
rivna. Endast två bostadshus finns kvar: ett rödmålat
honingshus från tidigt 1800-tal, och ett grönmälat hus
fl-ån 1890-tal. Det röda huset uppfördes ursprungligen
som bostad för fhbriksägarfamiljen, men kom senare att
användas som personalbostäder. Det gröna huset upp
fördes som personalbostad, men kom senare att använd
as som ägarbostad. Kvar i området finns ocksä Greve
dämmets skola, uppförd under 1860-talet.
Maskindriften i spinneriet var till en början helt bero
endeav vattenkraften. Vid fabriken fhnns ett vattenhjul,
och kraften överfördes direkt, via remmar, till spindlar
na. Den rena vattenkraften kunde dock vara en ganska
osäker energikälla, och på 1850-talet installerades en
koleldad ängmaskin som kompletterande drivkraft. På
1880-talet, när tekniken att använda vattenkraft för att
driva elturbiner hade utvecklats, ersattes vattenhjulet av
två turbiner. De vattendrivna elturbinerna kom att an
vändas ända fram till 1950-60-tal.
Den virkesrelaterade verksamheten i området upp
hörde under slutet av 1800-talet. Med järnvägens
utbyggnad minskade flottningsledens betydelse, och på
191 0-talet revs det sista sågverket. Man satsade istället
på textilindustrin, och under 1920-talet och framåt sker
en omfattande utbyggnad av fhbriksomrädet. Företaget
hade nu slagits samman med Forsäkers Fabriker, och det
nya bolaget drev textilindustrin fram till dess att det
lades ned under slutet av 1960-talet.
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MÖLNDALS KVARNSY/GREVEDÄMMET

F.D. TEXTILFABRIK

VIKTIGT ATT TÄNKA PA
VID FRAMTIDA ÄNDRINGAR

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
Turbinhuset 1 områdets nordöstra del finns ett turbin
hus från senare delen av 1800-talet bevarar. Även själva
turbinen finns kvar, samt delar av den vattenränna, som
ledde vattnet in i turbinhuset. Anläggningen visar hur
vattenkraften tidigare utnyttjades i fäbriken, och är där
fiSr teknikhistoriskt mycket intressant. Den är dessutom
en av de C vattendrivna anläggningar, som finns kvar
längs med .\lölndalsfallen, och det är därför angeläget att
den bevaras. Till anläggningen hör också ett dämine, där
vattenmängden kunde regleras med hjälp av olika
—

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

• Grevedämmet utgör riksintresse fZir kulturvården
området skall skyddas mot åtgärder som kan skada kul
turmiljön (Mil jölialken 3 kap. 6 ).
• Omradet ingår i b mimi nens naturvardsplan, områ

—

de ISOL
REKOMMENDATIONER

• Tillbvggnader, ombvggnader och andra älldrillgar
skall utftras varsamt, så att behvggelsens karaktärsdrag
bevaras. Här spelar materialanvändning samt tak- och
tZinsterutformning en viktigt roll.
• Det är önskvärt att turbinanläggningen, med damm
luckor, vattenränna och torbinhus ätcrst;ills i hlnktions
dugligt skick.

dammluckor. Ett aterställande av anläggningen skulle
fillfira stora pedagogiska värden till området.
Den varierade bcbyggeisemiljön

Bebyggelsen i om
rådet har uppli5rts under olika perioder och omfattar såväl
ndustribvggnader som bostadshus och institutionshus.
Denna flinktionsmässiga variation illustrerar komplex
iteten 1 de äldre industrimiljöerna. Även om byggnaderna
—

LITTERATURTIPS

Christina Nilsson, Bcttw5o?m C’arlsfrrs: Ki’arnJhllct nr
3] och nr 32, Grevedäm nått. Mölndals kommun, 1995
Natnri’årdsplnn, Mölndals kommun, 1998.
—

idag inhvser andra verksamheter än de ursprungliga, kan
man ur bebyggelsen avläsa den tidigare flinktionen.
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VATTENKRAFTEN REGLERADES MED DAMMLLJCKOR
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vid Mölndalsthllen har anor
frän 1600—talet, dåidet trsta pappersbruket etable—
Ph1er5tul1ve
rades. Allt papper tillverkades under denna period t?ir
hand, och råvaran utgjordes av l 00% linnelunsp. Anda
frans till 1800-talet utgjorde textillump grunden tbr
papperstillverkningen. Alla böcker och allt annat skrivet
och tryckt material fran denna period är alltså produce
rat på papper, som tillverkats av gamla urslitna skjortor
och andra klädesplagg. Pappersbrukens produktion var

helt beroende av den mängd avlagda Hnneplagg som de
kunde samla in en inte helt lätt uppgift det fätriga
och gleshebvggda Sverige, där tblk gick klädda i vad
malskläder. Det tbrsta pappersbruket lades ned redan
efter nagra år.
Under 1 700-talet grundades två nya bruk, och det
var nu som papperstillverkningen kom igäng på allvar.
Efrerfrågan på såväl skriv- och tryckpapper som enklare
papper till omslag, påsar och strutar, låg bakom den
—
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t’(panderande pappei still erkningen, oth dtnna tftcrtra
gan axte undtr 1 700-takt alltmer Uildtr slutet ax
1700 talet koptes de bada bruken in av en ny agat e, Otli
pi oduktionen kontenti eradt s till det ena ax pappei sbi u
Kul ndals Kai ndals pappershi tik ox ergitk undei
ken
mitten as’ 1800 takt trai h ndpappersbi nk till maski ii
‘

—

pappersbruk, oth fbreraget ‘al datidens storsta oth tek

niskt niest ax ant Li ade bruk i enge Pa IS 50 talet kap—
tes fbi etagtt in ‘ix Rosendahls Pabi ikei AB, 50111 tidiuai e
agdt b,idt tt still nd U StilL) OLII Si )Lkifl bi Lik xid kjNeli
Doniiuei andt agare till Rosendahl var Dax id Otto
1-i antke, oLli han lat tin eckla ox a metodei tor pappel
tillx erkning Pappti si ax aran vai nu tratlis, som med hjalp
av kemisk kokning kunde ci satta den tidigare testil
lumpen Sa smaningom kom IN etaget att kopas in av
\larLus V.alltnhtrg

som

1595 bildadt Paps rus, oth

de koniniandt detennicrna un etkladcs pappei s—
till Ltt stolt modti nt intei-nationellt tbretag
pri ,diiti, rar Iorttarande papper. nit n nu under
>retagLt
h
namnet St ii a Enso Moind il AB

under

bruket

Det soiii jr spetitllt med l’ap3 1 usomradet, toi utom
papperstills ci kning xid

den langa kontinuittu ax

Molndalstalltn som industrin represtntti Ir, ar alla de
personalbiistadti , som cttti hand kom att iipploi as i an
sI utning till Iabrikei na 1 nom oniradti finns sax al arbt
tai kasei ner oth tjansteman na’ dIor som Ln stoi slagen
disponenn il la Disponenn iII in, som Frant ke lat uppta—
ra under 1870-talet fltk Ln ttntral platt nng mx id
Kx al nhx gatan Dar kundt den stadiga disponentbosta
den beskadas ax alla torhipasserande Runt xmllaii anladts
en stor park - vtttrligare ett tetkeii pa Prantkes sotiala

An idag berattai x illan, gcnom sin monu
mentala utformning och storslagna pai kanlaggmng, om
x ilken srai k stall mag toretagsl L daic fl 1—i antkt had L i
datidens \lol ndal
Ax en senart utnx ttjadts Villa Papyrus, som bx ggna—
den kom nr kallas, som pris atbostad Ni ii lat ax cii gora
stallning
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PAPYU5

ombvggnader genom förts, men bebyggelsen speglar
förtfårande olika epoker i områdets industrihistoriska
utveckling.
Mölndalsån An utgör lörLitsättningen för hela omra—
dets framväxt. Tillgång till vatten har allt sedan det för
sta handpappersbruket anlades varit nödvändig för liap
pei-stillverkningen, och längs med ån finns en mängd
spår, som visar hur man tidigare utnyttjade vattnet, och
anläggningar, som visar hur man idag använder ‘-att net
i produktionen. Dessa spår och anläggningar utgör en
viktig del av c,mradets kulturvärde Även spåren av äldre
byggnader, i form av grtindmui-ar, fonda nient, ni ni är
viktiga, dä (le vittnar om områdets historiska utveckling.
Villa Papyrus med omgivande parkiniljö Villan upp
fördes under 1 870-talet som disponentbtistad åt
Francke Än idag berättar villan, genom sin monu men
tala utformning och storslagna parkanläggning, om vi]
ken stark roll företagsledaren Francke hade i dåtidens
Mölndal. Även tuider dcii följande tiden utnyttjades
Villa Papyrus, som byggnaden koni att kallas. som pri
—

-

INDUSTRISYGGNADER FRÅN OLIKA TIDSPERIODER
SPEGLAR OMRÅDETS KØNTINUERLIGA UTVECKLING.

—

en tillbvggnad, där Papvniskoncernens huvudkontor
hade sina lokaler. Den storslagna villans exklusiva interi

-

örer gav kontoret den representativa inramning, som
dåtidens företag eftersträvade. Fram till för något är

—

sedan använde även den nuvarande kuneernledni igen
\‘illa Papyrus som kontor Idag har koncernen flyttat sitt
htivudkontor, och villan är i det närmaste avfolkad

Under de senaste decennierna har många av tjänste—
bostäderna rivits. Av de kvarvarande är det endast ett
Btal, som fortfhrande ftingerar som bostäder, resten har
byggts om till kontor och konferenslokaler. För att om
rådet skall kunna bibehålla sina kulturhistoriska kvalite
ter, är det viktigt att de byggnader som finns kvar beva
ras. Kombinationen av industri- och bcistadsbebvggelse
speglar hur många av de tidiga indnstrietahleringarna
kom att utvecklas till egna samhällen. Genom sin
utflirmning (Ich placering speglar dessutom bostadsbe
bvggelsen dessa samliällens hierarkiska organisation.
VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG

Industrirniljön Industribebyggelsen sträcker sig över
lång tidsperiod Genom åren har en mängd till— och
—

en

F.D. ARBETARKASERN

-
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vatbostad. Man lät även göra en tillbvggnad. där
Papvrusbolagets huvudkontor hade sina lokaler. Frun
till Rir nagot år sedan använde :iven den nuvarande kon
cernledningen Villa Papyrus som kontor. Idag har före
taget flyttat sitt huvudkontor, och villan är i det när
maste avlolkad. lnteriört präglas villan av en mycket
exklusiv utformning, och flera av rummen har bevarats i
ursprungligt skick. Den omgivande parken utgör cii
såväl kulturhistoriskt som mil jömässigt viktig miljö.
Det som är speciellt med
Personalbostädcrna
den långa kontinuitet av pap
fbrutom
Papyrusområdet,
perstillverkning vid MölndalsEillen som industrin repre
senterar, är alla de personalbostäder, som efterhand kom
att uppfiras i anslutning till Eibrikerna. Under de senas
te decennierna har niånga av dessa tjänstebostäder rivits.
För att omradet skall kunna bibehålla sina kulturhistt,
riska kvaliteter, är det viktigt att de byggnader som finns
kvar bevaras.
—

REKOMMENDATIONER

• Befintliga Ed. arbetar— och tjänstelnannabostäder bör
bevaras.
• Till byggnader, ombvgguader och andra älidri ngar
skall utRSras varsamt, så att bebyggelsens karaktärsdrag
bevaras. Här spelar proportioner, material, Eirgsättning
och Rsnsterutformning en viktig roll. När det gäller
‘illa Papyrus bör även bevarade originalinredningar
bibehallas
• Parkmiljön runt Villa Papyrus bör skötas, så att dess
nuvarande karaktär bevaras.
• Tegelstensniuren vid Kvarnhvgatan bör restaLlreras.
-

IJTTERATURTIPS

twsten Althio. 1’am-us 1895—1945. Mölndal 1945.
Krönika 1653—1 985, Göteborg 1985.
Natnr,’ ;-dsplan, Mölndals kommun. 1998.

Områdesmuren mot Kvarnbygatan Fabriksområdet
avskärmas mot Kvarnbvgatan genom en röd tegclstens
mur. Muren illustrerar hur viktigt det var tir sekelskif
tets fabriksanläggningar att uppvisa ett ordnat och estet
iskt yttre Samtidigt har den stora stadsmiljömässiga
kvaliteter, och det är därftr viktigt, att den underhålls
och bevaras. Mellan parken ccli gamla Kvarnhvgatan
finns ett äldre staket i smidesjärn bevarat.
—

VIKTIGT ATT TÄNKA Å
VID FRAMTIDA ÄNDRINGAR
LAGSKYDD OCH FÖRORDNINGAR
av området ingår i kommunens naturvårdsplan,
177).
• Gällande detaljplan motverkar bevarandeintressena.
En ny detaljplan, som sv&ar till att säkerställa kulturvär
dena i området, bör på sikt upprättas.

• Delar

(onitåde
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INVI 8ERGSKANTEN

BEEVGGELSEV

amnet Forsaker betyder “akerii vid forsen” och
härstammar Från den period då området var en
jordbruksbv. Byn bestod av R’ra hemman, och dess mar
ker sträckte sig fram till fbrsen
därav namnet. Vid
Forsåkersgatan tinns fortfarande byggnader. i form av
en stenladug.ird och ett I1agasin, som iflinner om områ
dets äldre agrara period. Byggnaderna tillhörde
ursprungligen Forsåker Kronogård. Mangårdsbvgg
naden revs 1983.

N

Under industrialismens ecpansiva period Frän 1850-talet
och framåt började hosradsbebyggelsen att växa fram i
området. Den tidiga hostadsbebvggelsen uppRrdes av
arbetarna själva, på mark som arrenderades av gårdarna

—

i byn. Bostäderna bestod vanligtvis av ganska sma stti
gor, med ett rum och kök. Till husen hörde en mindre
bit lord, där man odlade potatis och grönsaker lr att
dryga ut den tr de flesta magra hushållskassan. De fles
ta

28

av

dessa småstugor har sedan byggts till, bäde på liöj

den och på bredden, men det finns fiartfarande några
stugor kvar, som speglar den ursprungliga bostadsfor
men.
Med tiden växte behovet av arbetarbostäder, och
längs med östra sidan av Forsåkersgatan byggdes ett
antal hyreshus. Hyreshusen uppfr5rdes i 1 i/22 plan och
hade dessutom vanligtvis en källarvåning. En del av
dessa källare utnyttjades som affhrslokaler, andra som
verkstäder och lagerlokaler. Afflirerna koncentrei-ades
till området vid stenladugården. Här fhnns under en
period två speceriaffilrer, en mjölkafllir samt en kontik
tvrafCir. Dessa aft’irer är sedan länge nedlagda, men käl
larvåningarnas utformning, med butiksRinster och
cntréer, vittnar om den tidigare verksamheten.
Nlittemot stenladan ligger också Blåhandshuset. Blå
Bandet var en nvkterhetsrörelse med kristen grund, bil
dad i USA på 1870-talet och inford till Sverige på 1880talet. Byggnaden på Forsåkergatan upplbrdes under
1 900-talets första decennium och invigdes 1910.
Genom de höga stora fönstren mot gatan, som ger ljus
åt en stor samlingssal, skiljer sig huset från den övriga
bebyggelsen. Byggnaden fungerar idag som privathos
tad och ateljé åt ett konstnärspar, men såväl exteriört
som interört kan den ursprungliga funktionen som sam
lingslokal avläsas.
1 nom området finns också en f. d. frikyrka, uppförd
av St Andreas metodistförsamling i Mölndal .Ar 1900
bildade metodisterna en lokal avdelning ute i Mölndal.
1907 invigdes det första kapellet, den norra delen av
den nuvarande kyrkan. LTnder 1920-talet hölls stora
väckelsemöten. och intresset for flirsamlingen växte.
Lokalerna räckte inte längre till, och 1927 uppfördes en
in, kvrkobyggnad omedelbart söder om kapellet. Den
sista gudstlänsten i Metodistkvrkan i Forsaker hölls
1991, och den f.d. kyrkan ägs idag av en privatperson.
Pa dcii f d. åkermarken byggdes villor och radhus,
och området blev alltmer hostadsdominerat. Under dc

senaste decennierna har ytterligare bostadshus uppförts,
samtidigt som många av de äldre husen har renoverats.
Bebyggelsen i Forsåker är kulturhistoriskt intressant,
dä den förmedlar bilden av områdets historiska utveck
ling frän jurdbruksbv till bostadskvarter för arbetare.
Den agrara perioden representeras av kronogårdens f. ci.
ekonomibvggnade r. Med i ndustrietableringen vid försen under mitten av 1800-talet växte behovet av arbe
tarhostäder, och for att inte inkräkta på åkermarken
uppfördes dessa längs med och på bergssluttningen i
områdets östra del. Efterhand förtätas bebyggelsen
längs med hirsäkergatan, hyreshus uppförs och en rad
butiker växer fram i områdets norra del. Samtidigt
byggs nykterliets— och frikyrkolokaler. Det är den samla
de hebvggelsebildcn som är intressant; tillsammans spe
glar de olika byggnaderna områdets historiska utveck
ling. För att omradet även i framtiden skall kunna för
medla bilden av dess historiska utveckling, är det viktigt
att den bebyggelse, som bevarat sin IlrsprLingliga karak
tär, hanteras varsamt och att eventnella förtätningar sker
med stor hänsyn till befintligt bebvggelsemönster och
bvggn ad strad i ti one n

-

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG

Bcbgge1sens placering
Bebyggelsen är placerad
invid bergskanten på gatans östra sida. Terrängen är
starkt sluttande, vilket gör att tomterna är väldigt små.
Byggnaderna har därlör placerats med långsidorna mot
gatorna, direkt i gatulivct, vilket ger gatan en samman
hallande, nästan stadsliknande karaktär.
—

Bvggnadstraditioncn Bebyggelsen i området utgörs
av allt från enkla, låga stugor till större tvåvåningshus
med flera lägenheter. Dc större tvåvaningshusen domi—
lierat bebyggelsen tlci-a av dessa är upptörda med en
suterrängvåning i markplan. Karakteristiskt för just
Forsåker är att man använt sig av en liggande panel.
—

—
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Resterna av Fors5kers Kronogård
Inom området
finns en äldre stenladugard och en magasinshvggnad
bevarad. Byggnaderna tillhörde tidigare Kronogården
och vittnar om att Porsåker i äldre tider var en jord—
bruksbv.
—

Vid Forsäkergatan uppfördes
Ed. Rlåbandshusct
under bör an av 1 900-talet en samlingslokal för nykter
hetsrörelsen Blå Ilandet. Byggnaden fungerar idag som
privatbostad och ateljé åt ett konstnärspar, men såväl
exteriört som interört kan den ursprungliga ftinktionen
som samlingslokal avläsas.
—

F.d. Mctodistkyrkan Väster om Forsåkersgatan lig
ger Metodistlörsamlingens f.d. kyrka. Byggnaden
bestod ursprungligen av ett kapell, som under 1920—
talet byggdes till nwd en ny kvrkolokal. 1
\letodisterna
var en aktiv väckelserörelse i Xlölndal, och kyrkan i
—
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FORSÅKER

Forsåker var tisamlingens hovudlokal. Idag ägs bygg
naden

av en privatperson.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ
VID FRAMTIDA ÄNDRINGAR
LAGSKYDD OCH FÖRORDNINGAR

• Området onitatras av en detaljplan, med särskilda
bestämmelser, som reglerar hanteringen av kulturmil
jön. Kontakta stadsarkitektkontoret Rr mer inlor’ia
non.
REKOMMENDATIONER

• Tillhvggnader, olnbvggnader och andra ändringar
skall uffliras varsamt, så att bebvggelsens karaktärsdrag
bevaras. 1—lär spelar material, Ihsad och tinstcruttorin
ning samt tirgsättning en stor roll.
• Xv bebyggelse hör placeras pa traditionellt sätt invid
bergskanten med långsidan mot gatan. Bebyggelsen
skall iitflwmas ned särskild hänsyn till oinradets karak
tär, Här spelar fasadniatcrial, takuttbrmning och tirg
sättnmg en viktig roll. De under 1999 nvuppRrda
husen vid Forsåkersgatan utgör goda exempel pi varsam
-

komplettering.

LITTERATURTIPS

Rolf Johansson, Barndomsminnen fran 1—orsaker
Af ifindals Hcmbvqdsj7ircninqs årsskrift 1991
Lars Gahrn, Metodistilirsamlingen i Mölndal
Afölndals Hcmbvqdsfifrcninqs nrsskrift 1991.
.lfölnda? Lantbruks- On) n-ädqardsstad ,,ndn
onii’andlinq, red. Sven Olof Olsson, 1993.
—

KARTA FORSÅKER
1. Stenlada
2. Magasin
3. Blåbandshuset
4. Frikyrka
—
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Tidigare hade täbriksanläggningar endast sporadiskt
varit en uppgift tir arkitekter, men kring sekelskiftet
kom industrin successivt att bli alltmer betydelsefull som
uppdragsgivare tbr arkitektkaren. Fahriksbvggnaderna
började nu bli ett vanligt inslag i marknadsföringen av
företagens produkter, och man var män om att göra ett
stabilt och tZ5rtroendemgivande intryck.
Arkitekterna anlitades framfirallt till
den yttre fasadutlhrmningen, medan
konstruktioner och planlösningar
överlämnades till specialiserade
ingenjörer
Under mitten av 1910talet sysselsatte täbriken ett
tuscntal anställda. och kring
i nd u striom rade t hati e ett he It
samhälle börjat växa fram.
Med flirsta världskriget kom den
fiSrsta nedgangen. Det var svårt att Ci
tag i råvaror, och ii nder en period lag
prodnkt men nere. Pa 1920-talet övertogs fiwetaget av
Skandinaviska Kredit AB, och en rad rationaliseringar
genonilordes. Under 1930-talet slogs Krokslätts thbriker
sallillian med Mölnlycke Cibriker, och produktionen
utvecklades till att omEitta hela textilprocessen, från be
arbetning av råvaran till tillverkning av färdiga tyger. På
1950-talet arbetade över 500 personer i flibrikerna. Den
stora krisen kom tinder 960-talet, då flretaget succes
sivt började avvecklas. Är 1971 finns endast 16 anställ
da, och några år senare stod lokalerna helt tomma en
hundraårig textilproduktion hade gått i graven. 1991
byggnadsminnesf&klarades delar av fibriksområdet, lo
kalerna upprustades, och nya hyresgäster flyttade in.
Idag fungerar Krokslätts fäbriker som industrihotell, och
ett 100-tal olika Ibretag är verksamma inom området.
Områdets representerar både ett industrihistoriskt
och ett lokalhistoriskt värde. Fabriken var under en lång

en industriella textilproduktionen i Krokslätt bör
jade under 1870-talet, da det hirsta bomullsväve
riet etablerades invid Mölndalsän. Förutsättningarna Rr
textilindostrins genombrott var den alltmer växande
marknaden för tirdiga textilprodukter. Under hela
1800-talet sker en övergång frän hanrverksniässig till
industriell produktion, och vid slutet av
seklet finns ett stort antal textilfhbriker i
Västsverige.
Anledningen till att väveriet koni
att tbrläggas till Krokslätt var flera:
tillgång till det i produktionen
nödvändiga vattnet, goda iran
sportmöjligheter. närheten till
hamnstaden Göteborg samt billig
tomtmark. Krokslätt var dessutom
vid industrietableringen en jordbruks
b med omfSttande obebvggda jord
bruksmarker, som kunde tas i bruk vid en
framtida expansiona
Redan efter nagot år köptes väveriet in av en mdii
striman från Mark, Claes Johansson. (ich det var under
hans ledning som verksamheten kom igång på allvar.
Vid sekelskiftet hade ett stort antal byggnader vuxit
fram längs med ån, och personalstyrkan uppgick till ett
par hundra anställda. Av detta äldre fabriksområde finns
fhrtfarande en del byggnader kvar, även om själva väve
riet har rivits. 1 anslutnng till tibriksoinrädet låg även
arhetarbostäder, som efter hand uppflirdes av fliretaget,
samt tjänstemannavilltir, handelshodar, skolor mm
Under det kommande decenniet utvidgades verk
samheten kraftigt, och även området pä andra sidan
Göteborgsvägen började bebyggas. Nya stora väveri
och spinneribyggnader samt ett nytt kontorhtis uppf?Sr
des det är denna bebyggelse som utgör kärnan i det
nuvarande Ebriksområdet. De nya byggnaderna kom
att präglas av de samtida indListriarkitektoniska idealen.
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KRDKSLÄTTS FABRIKER UTGÖR ETT VIKTIGT INSLAG I STADSMILJÖN

penod en av de största anläggningarna vid .\lölndalsan_
och kring fabriksomradet växte efterhand ett helt samhälle fram med personalbostäder, handelsbodar och sko—
lur. De flesta av dessa lwtzgnader har efterhand nvits och
ersatts av nyare bebyggelse, men fabriken har ändä ut-

gjort en av de viktigaste Rrtitsättningarna fZr stadsdelen
Krokslätts franiväxt. Omrädet har ocksi ett stort miljö
mässigr värde. Genom sin placering och titfornining
utgör anläggningen ett viktigt inslag i stadsmiljön, och
det är därfir angeläget att även det äldre fabriksomrädet
bevaras. Tillsammans vittnar de bäda anläggningarna
om en nd tistrimiljö med läng ki )ntinuitet.

-

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG

Industriarkitckrurcn
Fabriksomrädet präglas som
helhet av sekelskiftets industriarkitektoniska strömningar
nieci utsmvckade tegelfäsader och stora, spröjsade Riii
ster. fler äldre fbriksonirädez läg invid in, men när verk
samheten utvidgades tinder början av 1900—talet, börja
de även omrader pä andra sidan Göteborgsvägen att
bebvggasAv det äldre omradet finns forttiwande en del
byggnader kvar, även om själva väveriet har rivits. 1 det
nyare omradet är fler byggnader bevarade. Förutom de
stora väveri- och spinneribvggnaderna finns ert flertal
mindre, läga byggnader, som bidrar till art Rirmedla
—

DET ÄLDRE FABRIKSOMRÄDET LIGGER MELLAN GÖTEBDRGSVÄGEN
OCH MÖLNDALSÅN. CR4 VÖRVERKSTAD, UPPFÖRD 1890-TAL
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Omradet är av stor betydelse mr
stadsbilden, och det är därftr viktigt att det ges en fram
trädande plats vid framtida flirändringar i dalgingen.
industrimiljökaraktären.

VIKTIGT ATT TÄNKA rÅ
VID FRAMTIDA ÄNDRINGAR
LAGSKYDD

Den västra delen av omräder är klassat

som

bygg

nadsminne enligt Kulturminneslagen och t,mtittas av

särskilda skyddsföreskrifter. Detta omräde ombttas även
av en detaljplan, med särskilda bestämmelser som regle—
rar hanteringen av kulturmiljön. Kontakta stadsarkitektkontoret tbr mer inlormation.
RMMENDATIONER

Tillbvggnader, ombvggnader och andra ändringar
skall utibras varsamt, s att bebvggelsens karaktärsdrag
bevaras. Här spelar tak-, fasad-, och mllstertltlbrmning
en viktig roll. Vid ändring av t?inster bör ursprunglig
utfbrmning vara vägledande.

TILLBYGGNADER HAR ANPASSATS TILL
£3EBYGGELSENS SEKELSKIFTESKARAKTÅR

LITTERATURTI PS

KroItslärtsfnbrikc;; Ki’ Känqrnn, .lföl;jdals k,,mn,nn,
Kulturhistorisk dokumentation inmr byggnads
millnestörklaring nr 27. Länsst relsen i Göteborgs
(‘ch Bohuslän 1983.
Kn,kslärrsbildcr, Gamla bilder frän Krokslätt i Mölndal
sammanställda av Thomas Ericsson 1997.

KARTA KROKSLÄTrS FABRIKER
1. Bomullsmagasin
2. Spinneri
3. Väveri
4. Kontor och matsalar
5. Kontor
6. Gravörverkstad
7. Verkstad
8. Appreturverk
—

135

3

r* lFlra

‘I ‘r”

tabriksområdet har anor f?n 1830-talet, d ett eng-

köpte bolaget in ytterligare mark, där arbetarna kunde

L’ elskt

uppfZsra egna villor genom fhrdelaktiga lån villkoret
var dock att man arbetade kvar på fabriken. Dessa villor
finns fbrtfarande kvar och vittnar om fhbrikens betydel
se mr området.
Ända in på 1900-talet transporterades varorna rned
hästkärror, en verksamhet som krävde sina särskilda
byggnader: stall, spannmälsmagasin,
vagnbod
och
personalbostäder.
Dessutom behövde man betes- och
åkermark fbr hästarnas utfodring, och
bolaget ägde även jordhruksrnarken
intill fabriksornrådet. Under vissa peri
oder fungerade fabriksornrådet därfZir
som ett samhälle i sig, och fabriken
utgjorde länge den självklara arbets
platsen fZr många Lindomebor. 1937
kompletterades spinneriproduktionen
med ett nytt färgen- och berednings
verk, vilket innebar ytterligare arbets
tillfällen för Lindome. Under 1950talet utgjorde Anderstorp ett industri
sarnhälle med 543 invånare en sjätte
del av Lindomes dåvarande befblkning. Delar av efter
krigstidens arbetskraft kom från andra länder, och per
sonalstyrkan förstärktes med invandrare från Baltiktim,
Finland, Grekland och Italien.
Idag har den textila industriproduktionen helt tipp
hört i området; delar av spinnerifäbriken hyrs ut till olika
småföretag, och färgeriet har övergått till modern färgproduktion.
Området representerar både ett industrihistoriskt
och ett lokalhistoriskt värde Spinneriet var en av
Hallands första fäbriksanläggningar, och kring den
industriella verksamheten växte ett helt samhälle fl-am.
De befintliga byggnaderna utgör endast en bråkdel av
den bebyggelse, som tidigare hörde till fabriksområdet,

handelshus köpte upp mark frän bönderna i
Anderstorps by och uppfZrde den ftrsta spinnerifabrik
en. En alltmer växande efterfrågan på bomullsgarner låg
bakom industrietableringen; bI.a. vävnadsindustrin i
Boräs med omnejd expanderade nu kraftigt. Engels
männen var de som först utvecklade en mekaniserad tex
tilproduktion, och genom handelshus
och firmor spreds den nya tekniken till
Sverige. Anderstorps Bomullsspinneri,
som fabriken ursprungligen hette, var
en av Hallands första fabriksanlägg
ni ngar.
Anledningen till att fabriken korn
att ftrläggas till Anderstorp var flera:
billig mark, tillgång till vattenkraft,
tillgång till arbetskraft och närhet till
befintliga transportvägar. Den viktig
aste råvaran, den importerade bomu 1
len, hämtades från Göteborg, medan
de producerade garnerna huvudsakli
gen såldes till Älvsborgs län. Att
Anderstorp låg i direkt anslutning till
de befintliga vägarna mot Göteborg och Borås var där
för en viktig lokaliseringsfaktor.
Det äldre spinneriet användes frarn till 1907, då verk
samheten flyttades till nybyggda Kibrikslokaler längre
upp på kullen, och det är den lokal som finns bevarad
idag. Fabriken hade köpts in av Bolaget August Werner
& Co redan under senare delen av 1800-talet, och bola
get drev fabriken fram till dess att den lades ned under
1990-talet. Industrin hade då utgjort Lindomes största
arbetsplats under c:a 150 år. Fabriken var dock mer än en
arbetsplats. Redan på 1840-talet bnns arbetarbostäd
er på ornrådet, och med åren byggdes alltfler bostäder
såväl finare villor för disponenten och arbetsledare
som bostadslängor fbr arbetarna. Under 1940-talet

—

—

-
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FAERIKSOMRÅDET OMGÅRDAS AV ETT ÖPPET JOflDSRUKSLANDSKAP.

men vittnar ändå om en industrianläggning med lång
kontinuitet. Den tidiga fabriksetableringen kom att sätta
sin prägel på Lindomes senare utveckling. Genom eta—
blerandet av fibriken skapades en alternativ försörj
ningsmöjlighet till jordbruket och snickeriet.
Lokalliistoriskt utgör därfbr fhbriksomrädet en viktig
dcl av Lindomes historia här har många Lindomebors
släktingar arbetat i flera generationer, och det var hit
man sökte sig efter skolan. Det är därRr viktigt, att man
planerar fr hur den äldre fabriksmiljön skall kunna leva
vidare och integreras med rna verksamheter.

av ett mer modernt ibrmspråk med låga, utsträckta
bvggnadskroppar, enkla tegelfasader och länga symme
triska fZnsterrader. De låga byggnaderna kontrasterar
mot pannhusers dominerande bvggnadskropp med de
karakteristiskt höga, smala lhnstren.
Det omgivande kulturlandskapet
Området runt
fabrikerna präglas fhrrIrande av ett agrart landskap med
öppna åkrar och betesmarker. Denna kombination av
industri och agrar miljö speglar hur det traditionella
jordhrukssamhället kom att leva kvar, sitta vid sida med
den industriella produktionen Än idag utgör bland—
ningen av industri och jordbrukslandskap ert För områd
et karakteristiskt drag. 1 landskapet finns en mängd spår,
i form av inhägnade gärden, terrasseringar och stengär
desgårdar, bevarade. Dessa element utgör en viktig del
av områdets agrarhistoria.

—

—

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG

Fabriksbyggnaderna Fabriksbvggnaderna är upptiw•
da tinder olika perioder och speglar de samtida industriarkitektoniska idealen. Karakteristiskt ftr den äldre
fäbri ken är den samlade bvggnadsvolvmcn, trapph us
tornet, de mönstermurade tegelfhsaderoa och de stora
spröjsade flinstren. Denna Ebrik utgör nyckeln till om
rådets äldre historia, och det är därlr viktigt att bygg
naden bevaras. Den marc thriksanläggningen präglas
—

Lindomcån
An utgjorde en viktig irutsättning Rr
f:ilriksetableri1gen. det var här den äldre Eibriksbvgg
naden låg.
—
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LITTERATURTIPS

Spinnmästarevägen Inom området löper en gammal
landsvägssträckning, som tidigare utgjort del av huvudvägen mellan Göteborg och Kungsbacka. Den äldre
vägleden gick över Annebergsvägen, via nuvarande
Lindomeby- och IConditorivägen, upp på Spinn
mästarevägen, och vidare längs med Streteredsvägen Rir
att sedan ansluta till Gamla Riksvägen i Källered.
Spinnmästareviigen utgör den mest välbevarade sträckan
av denna huvudled, och längs med vägen finns mil- och
gränsstenar bevarade.
—

Dan H Bagge, Antccknin,yar ont Si’c;-iqcs
Boinnllssptnne;-icr i8O5-1877 1889.
Christina Nilsson, Werners Jhhi-ikcr en textilfiuln-ik i
An itestorp, Lindorne, Mölndals kommun 1994.
Värdtfhlla odlinqslandslnzp i Götebo;
s och Bohus län
9
Bevarandeprogram för odlingslandskapets naturoch kulturmiljövärden, Länsstyrelsen 1995:21
Natun’ä råspion, Mölndals kommun, 1998.
—

—

Hålvägen Längs med Annersåsens västra sida finns en
.k. hilväg, dvs en väg som genom flitigt användning
nötts ner i marken. Vägen kantas av flera fbrnlämningar
och utgör del av den s.k. fhrntidsvägen.
—

KARTA WERNERS FABRIKER
1. Spinneri
2. Vagnbod/Verkstad
3. Färgen
4. Tjänstemannavilla
5. Spinnmästarevägen
6. Hålväg
—

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ
VID FRAMTIDA ÄNDRINGAR
LAGSKYDD OCH FÖRORDNINGAR

• Landskapselement såsom stennuirar i jordbruksmark,
äkerholmar, odlingsrösen mm. Lir ej tas bort eller ska
das utan dispens frän länsstyrelsen (Miljöhalken 7 kap.
Il Förordning om områdesskydd 1998:1252).
• Spinnmästarevägen ingår i Vägverkets vägminnespro
gram från 1991; eventuella ombyggnader skall ske i
samråd med Länsmuseet.
• Delar av området ingär i länsstyrelsens bevarandepro
gram Rir odlingslandskapet, (område 81—06), samt i kom
munens nawrvärdsplan (område 10!).
,

REKOMMENDATIONER

• Befintliga byggnader bör bevaras.
• Tillbyggnader och ändringar skall ske varsamt, så att
hehyggelsens karaktärsdrag bevaras. Här spelar propor
tioner, material och R5nsterutlbrmning en viktig roll.
• Ny bebyggelse bör placeras och utformas med sär
skild hänsyn till omrädets karaktär.
• Det äldre kulturlandskapet bör bevaras.
139
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trax nedanlör (Jravsjöiss södra spets, där sjön smal
nar av och övergar 1 Gravsjöbäcken, ligger Djupedala
vattenkraftverk. Kraftverket togs i drift under julen
1924 och var då Lindomes största eidistribtitör.
Tekniken att använda vattenkraft för att driva elturbiner nr under 1920-talet relativt ny. Uppfinningen
som sadan korn pä 1870-talet, men till en början drevs
turbineri iaavangmaskiner. Först under början av 1900talet blir vattenkraft den stora drivkällan, och det är nu
som de svenska älvarna börjar byggas ut. På landsbygden använde man den vattenkraft, som tauns i de lokala
sjö— och Liiisvstemen 1ir att utnyttja den nya tekniken.
Stationerna placerades på platser med bra Liilhöjd, och
de naturliga fäli, som tidigare hade använts lJr kvarnoch sågdrift, utnyttjades nu RSr elektricitetsprodtiktion.
Vid Djupedala bildas vid Gravsjöns utlopp ett vattcnfhll
på 1 7 meter, och kraften i fället har används under lång
tid, enligt skriftliga källor från åtminstone 1600-talet.
Fallet låg på byn Greggcrcds marker men användes äv en
av Häliesåkersborna. innan kraftverket byggdes hade
här ftinnits både kvarnar och sågverk.
Kraftverket tipptrdes av en affärsman fran Lindoinc,
1—1. Eklund, son] 1916 köpte upp Liii rättigheterna.
Elektricitet var då fortLirandc ganska sällsynt på lands
bygden, men p.g.a. kriget och den rådande lhtogen
bristen såg Eklund en möjlig marknad. Vid Gravsjöns
utlopp byggdes en 4—5 meter hög vattendamni. där vatt
net kunde samlas upp, samt kanaler, som kunde leda
vattnet vidare. På grund av olika anledningar lärdigställ
des dock aldrig anläggningen, och det sar trst under
1920-talet som projektet korn igang på allvar. Nu npp
fördes en kraftstationshvggnad, och kanalerna färdig
ställdes. Dessutom drogs en nio kilometer lång luftbtir
en högspänningsiedning fram. Ledningen gick frän
Djupedaia via i—Iällesåker, Hassungared och vidare till
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Lindome station.
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Anläggningen Ilade två turbiner, om sammanlagt
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DÄMME MED VATTENRÄNNA OCH rUE

150 hästkrafter. Turbinerna levererades av Finnhvttans
mekaniska verkstad, medan elutrustningen köptes av det
ryska företaget AEG. Under hösten 1924 utfZrdes de
sista arbetena, och vid juletid samma år kunde den för
sta den distribueras.
”ied clektriciteten kom “ljus över landsbygden”.
1
Hushållen fick elektrisk belysning, och fotogenlampan
ersattes med glödlampan; så småningom följde elspisar,
kylskåp, dammsugare tv-apparater etc, 1 Lindomes
sniekeritäta bygder användes elektriciteten även som
kraftkälla för att driva svarvar, borrmaskiner mm i de
många verkstäderna.
Vid en brand på 1930-talet skadades kraftstationen.
Under reparationsarhetet bvttes (le tidigare trägavlarna
Lit mot betong, och de nå turbinerna ersattes av nya.
Utöver dessa förändringar är anläggningen idag i prin
cip densamma som vid uppförandet. Pa 1950-talet
ersattes den ursprungliga betongtuhen av en trätub,

VATTENRÄNNA
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DJUPEDALA VATTENKRAFTVERK

men fbr övrigt är anläggningen intakt. Djupedala kraft
verk utgör därfir ett mycket välbevarat eNelupel pä
landsbygdens tidiga elektriska vattenkraftverk. An
läggningen är fortthrande i drift och har dag en kapaci
tet på 400 000 kWh/år. Sedan 1996 ägs kraftverket av
VEGAB \‘ittenenergi AB.
VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
Helhetsmiljön Det är den välbevarade helhetsmiljön
salu gör Djupedala kraftverk så intressant. Den
ursprungliga anläggningskonstruktionen med dämnie,
vattentub, kanaler och kraftstationsbvggnad, är i det
närmaste helt intakt, och vattenkraftverket är fortfaran
de i drift.
—

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ
VID fRAMTIDA ÄNDRINGAR
KRAFTSTATION MED VATTENKANAL

REKOMMENDATIONER

• Underhälls- och reparationsarbeten bör utf&as med
stor hänsyn till anläggningens ursprungliga karaktär.
• Eventuella tillbyggnader, umbvggnader och andra
ändringar hör utli5ras varsamt, så att anläggningens
ursprungliga karaktär bevaras.

LITTERATURTIPS
Thomas Karlsson, VEGAB, Djupedala Kr-ajh’c;-k
Historik. (Otrvckt skrift 1988).

—

KARTA DJUPEDALA VATrENKRAFTVERK
1. Damm
2. Kanaler
3. Vattentub/vattenrnna
4. Kraftstationsbyggnad
—
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kolverksamheten i området började redan 1865, då
den äldsta skolan upptbrdes. Det var med anledning
av folkskolans intZrande på 1840-talet, då skolgång Rir
Rirsta gången blev obligatorisk i landet, som de Rirsta
skolbyggnaderna på landsbygden började byggas. Soek
narna blev nu skyldiga art anordna skolverksamhet Rh
barnen, och Kvrkskolan, som skolan ursprungligen kalla
des, var det Rirsta skolhuset som upplördes i Lindome.
Folkskoleplikten gällde från det man RIk sju år och
omfhttade se läsår. De två Rirsta åren läste man i en s. k.
smaskola, och de andra ftra i själva “folkskolan”. 1 den

S

nyuppörda skolan undervisades skolbarn från klass 3-6.
Själva skolsalen bestod av ett stort rum, där alla klasser
vistades samtidigt. 1 huset inreddes även en särskild
lärarbostad, med två rum och kök.
När skolan invigdes, finns 400 skolbarn i Lindonie,
och alla kunde inte inrymmas i det nya olkskolehuset.
Det var endast de barn som bodde i Li nd< une by,
Berget, Yttre Gärda, Sinnrorp och Anderstorp som fick
gå i den nya skolan .Ä 1 877 var 54 elever inskrivna vid
skolan. De övriga skolbarnen undervisades till en början
hyrda lokaler.
144

år, blev situationen ohållbar. Lokalerna räckte inte till,

Kvrkskolans lokaler var således redan frän början tZr
trånga, och 1903 uppt&des ytterligare ett skolhus på
Norra Kvrkskolan. Den nya skolbyggnaden
omradet

och dessutom var skolbyggnaderna omoderna. Man

hade nu ocksa börjat sträva efter att undervisningen
skulle ske klassvis.
För att
en mer pernunent lösning på problemen
med bristande lokalutrymmen började man planera fbr
en ny skola, som kunde motsvara den moderna under
\‘isningcns krav. Skolan invigdes 1955 och var då Lm
domes modernaste sk ilanläggning, med flera klassrum,
gymnastiksal, slöjdsal och särskilt skolhibliotek. 1 anslut
ning till skolan byggdes även särskilda tjänstevillor.

—

hade rya lärosalar, en tbr smaskolebarnen

—

årskurs 1-2,

årskurs 3-4. Pä den
och en {br yngre folkskolebarn
övre vaningen inreddes två enrumslägenheter ftr lärar
—

innorna.

Skolan hade ständiga problem med bristande ut
rymnien och stora klasser, trots att nya skolor upptiirdes

och elevupptagningsområdena ni i nskade. Under 1940—
talet, när den obligatoriska skolplikten Irlängdcs till sju
145
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SKOLBYGGNAD, 1970-TAL

lelblkningen i Lindome fbrtsatte att öka snabbt i antal,
och liksom Linder tidigare perioder hyrde man in sig i
provisoriska lokaler. Ännu en gång tvingades skolan att
bygga nya lokaler, och 1976/77 genomfZrdes en om
flittande rillhvggnad av Kyrkskolan, som nu bytt namn
till Sinntorpsskolan. Denna tillbyggnad illustrerar
iterligare ett tillskott i skolmil jöns utveckling.
linder 1990-talet har problemet med bristande utryiiiiiien åter aktualiserats, och man
planerar fZir ännu en eventuell utbyggnad
av sluilområdet.
Bebyggelsen i skolområdet spänner
över en period, som omfattar mer än
hundra år, och varje byggnad representerar sin tidsepok,
såväl arkitektoniskt som skolhistoriskt. Områdets kul
turhistoriska värde består i att miljön speglar skulans
utveckling, från den fhrsta obligatoriska folkskolan fram
till inftrandet av den moderna grundskolan. På så sätt

Under 1960-talet ökade befblkningen i Lindonie kraftigt, nya bostadsområden byggdes, och antalet skolbarn
växte. När riksdagen år 1962 beslutade att inflra en nioårig skola, krävdes nya lösningar. Vid Kyrkskolan upplrdes en skolpaviljong 1964, där fem nya klassrum
inrättades. Samma år stod skolmåltidssalen klar,
Det stora problemet var dock, hur högstadieundervisningen skulle organiseras. För att nå en
mer långsiktig lösning började man samarbeta
med andra kommuner. En av orsakerna till
att Lindome kom att samnianslås med
Kijllereds landskommun och Mölndals stad
var just, att detta skulle underlätta organiserandet av högstadieskolor liknande sammanslagningar sker samtidigt över hela landet. Är 1971 flyttades alla
högstadieelever i Lindome över till den nyinvigda
Almåsskolan. Skolundervisningen vid Kyrkskolan koncentrerades till låg- och mellanstadium.
-
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SIN NTO R PS 5 KO LA N
ger området en bild över skolans utveckling, från 1865

och fram till idag.
VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
Bebyggelsen har växt
Ärsringarna i bebyggelsen
och
speglar olika arkitekt
period
lång
fram under en
oniska och skolhistoriska tidsideal från 1860-talet och
fram till idag. Det är genom dessa ärsringar som skolans
utveckling kan avläsis, och den varierande bebyggelsen
är ett viktigt karaktärsdrag i omradct.
—

LINDOMES ÄLDSTA SKOLBYGGNAD, UPPFÖRD 106$

KARTA SINNTORPSSKOLAN
1. Södra Kyrkskolan 1865
2. Norra Kyrkskolan 1903
3. Lrarbostäder 1935
4. Den moderna skolanläggningen 1955-57
5. Lärarbostäder 1 955-57
6. Skolpaviljong 1964
7. Skolmåltidssal 1964
8. Tillbyggnad 1976-77
-

Inom omradet finns några äldre
Naturstensmurar
naturstensnlurar, som markerar den gamla kvrkvägens
sträckning. Vägen izick fran Lindoine gamla by, över
Kvrkängen som tidigare var akermai-k och upp till
kyrkan. De bevarade stenmurarna är de enda kvarvaran
de sparen efter denna vägsträckning och utgör därtiw en
viktig del av områdets historia.
—

—

—

VIKTIGT ATT TÄNKA Ä
VID FRAMTIDA ÄNDRINGAR
REKOMMENDATIONER

• Ändringar skall utfiiras varsamt, så att bebvggelscns
tidstvpiskaarkitektoniska uttryck bevaras. Här spelar
materialanvändning, takfbrmer, finsterutIbrming och
entrée r en viktig roll.
• Tillbvggnader skall vad gäller proportioner. volymer
och material anpassas till befintlig byggnad.
• Vid en framtida utökning av skoloinradet bör nya
byggnader placeras pä ett sadant sätt, att arsringarna i
bebyggelsen RSrblir tydliga. Ny bebyggelse hör bära
samtidens prägel, så att de bildar nya tydliga årsringar
inom omradet.
• Befintliga naturstensmurar bör bevaras.
LITTERATURTIPS
Gunnar Hillerström, Skolor i Lindoijic, 1992.
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årdverksamheten i området startade 1895, då den
första anstalten öppnades. Det var det sena 1800talets socialliberala strömningar och kraven på nya, spe
cialinriktade anstalter som låg bakom värdetableringen.
Tidigare hade människor med särskilda behov, t.e.
utveeklingsstörda och döva, ofta placerats på mental
sjukhus eller fättigvärdsinrättningar. Under 1800—talet
specialiscrades anstalterna, så att vård och undervisning
kunde inriktas på olika gruppers olika behov.
När anstalten startade hade man 24 elever, och skol
lokalerna hvrdes av ägaren till gården Stretered. Efter
bara nagra år köptes egendomen in av Göteborgs stad
och Bohuslandstinget, och verksamheten vidareurveck
lades i snabb takt. Redan år 1900 finns 64 elever, och

behovet av nya skolsalar och bostäder var stort. 1907
byggdes den ftrsta nya skolbyggnaden, och området
kom sedan att utökas, allteftersom behoven ökade, och
allteftersom vårdideologin förändrades. Bebyggelsen på
området kan därför ses som en spegel över omsorgs—
värdens historia och utveckling både vad gäller boende
förmer och verksamhetsinnktning.
Under tidigt 1900-tal inriktades verksamheten på
skolundervisning, och eleverna bodde tillsammans i
stora sovsalar detta avspeglas i den nya skolbyggnad,
som uppfördes 1907. Även de till gården Stretered till
hörande ekonomibvggnaderna användes av sk’ ,lan, tia
jordbruket var en del av verksamheten. Under långa
perioder var man själviörsörjande vad gäller jnrdbruks
—

—
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de äldre elevhemmen under 1970-talet och ersattes av
dageenter. Aveci jordbruket lades ned, och kvarvarande
arbetselever svsselsattes med annan terapi. Bl.a uppRrd
es ett stort vänhus på området. För dem som bodde
kvar på anstalterna uppflWdes nya gruppbostäder, där
alla hade ett eget rum. Pa Stretered byggdes flera såda
t.ex. Änggården, Tulegården och
im gruppbostäder
Backegärden.
1952 började man skissa på ett nytt vårdhem ftr
gravt urvecklingssiörda barn och ungdomar. Det nya
värdhcmmet, Sagäsen, stod thrdigt RSrst 1963-64 och
hade plats mr 200 personer. Värdhemmet rönte stor
internationell uppmärksamhet fhr sina lokaler och sin
omvardnad under 1960-talet. men under 1970-talet

produkter. Senare arbetade mali mer med praktisk
undervisning, vilket de olika arbetshemmen vittnar om.
Under 1930-talet inrättades särskilda IrskoIor mr
utveeklingsstörda barn. På Stretered uppmrdes en tZr
skola 1936 med sovsalar och undervisningslokaler. Nu
började man ocksa upplira särskilda personalhostäder;
tidigare bodde personalen i samma byggnad som elev
erna. 1942 invigdes också den nya idrottsplatsen med
fbthollsplan. Under 1940-talet byggdes även nya ladu
gårdsbyggnader med plats ftr boskap och hästar.
Efrerkritstiden präglades av nytänkande inom
tonsorgsvarden. Det blev vanligare med lokala daghem
och mrskolor, där elever som bodde kvar hemma hus
Ibräldrarna vistades på dagtid. Pa Stretered avveeklades

—
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SIRETERED

Stretered och Sagåsen skulle avvecklas. Denna avveck
ing illustrerar ännu en utveckling onisorgsvärdens
historia. För Streteredsuinr.Wet innebär det, att man
måste finna nya användningsinriktningar flr behvggel
sen. En ny plan har nyligen tagits fram syfte att skapa
ett integrerat bostads— och arbetsomräde.
VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG

Årsringarna i bebyggelsen
Bebyggelsen har växt
fram Linder en lång period och speglar tydligt olika arki
tektoniska tidsideal från sekelskiftet och fram till 1970talet. Det är genom dessa årsringar som omsorgsvärdens
utveckling kan avläsas, och den varierande bebyggelsen
är ett av områdets viktigaste karaktärsdrag.
—

ÄLDRE MAGASINSBYGGNAD

Den öppna parkmiljön
Byggnaderna inom huvud—
mr.idet är placerade kring öppna grönonwäden, vilket
ger området en karaktär av parklandskap. Det öppna
parklandskapet Ilar stora niiljömässiga kvaliteter och
bidrar samtidigt till att länka samman den varierande
bebyggelsen till en helhetsmiljö.
—

växte kritiken \Ian reagerade mot att barnen hölls
inlåsta och art de isolerades Fi-ån omvärlden.
Kritiken var ett led i en ny grundprineip, soul hade
börjat växa fram inom omsorgsvården, den sk, normal
iseringsprincipen. Tanken var att institutionsvården
skulle ersättas av en mer öppen vård, som anpassades till
de individuella behoven. Som en fNjd av denna titveek
ung beslutade man under mitten av 1980-talet att

Förhållandet till omgivande landskap
Området
ligger uppe pä en ås med närhet till skogsområden och
Tulebosjön. Läget var strategiskt valt ftSr att skapa gynn
samma Rirhållanden mr onistrgsvården. Samspelet mclIan parklandskapet och omgivande naturlandskap utgör
en väsentlig del av områdets höga mil jövärden. Det är
viktigt att samspelet mellan områdets parkkarakrär och
det omgivande naturlandskapet bibehälls i framtiden,
vilket också kommit till uttryck i den nya detaljplanen.
—

STORA SKOLAN, UPPFÖRD 1907

Naturstensmurarna Från den äldre, agrara perioden
finns ett antal naturstensmurar, 50111 speglar äldre väg
sträekningar och ligator. l)essa murar utgör en länk till
omradets tidigare funktion och utgör samtidigt värde
ftilla mil jömässiga element.
—
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STRETERED

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ
VID FRAMTIDA ÄNDRINGAR
LAGSKYDD OCH FÖRORDNINGAR

• Delar av området t,mfittas av en detaljplan med sär
skilda bestämmelser som reglerar hanteringen av kulturvärden i bebyggelsen. Kontakta Stadsarkitcktkontoret
RSr mer Jr) lormation.
•

Delar av området ingår i kommunens naturvardsplan.

område 93-95).
REKOMMENDATIONER
• Tillbvggnader, ombvggnader

och

ändringar

skall

uttras varsamt, så att bebyggelsens tidstypiska uttryck
bevaras. Här spelar proportioner, materialval, takformer,

roll.
• Vid en framtida utökning av omridet bör nya
byggnader placeras på ett sådant sätt att ärsringarna i
bebyggelsen fbrblir tydliga. Områdets parkkaraktär hör
bibehållas.
• Nacurstensmurar skall bevaras.
R5nsterutlorming och entréer en viktig

t1

FÖRSKOLA, UPPFÖRD 1936

LITTERATURTIPS

Ulla Hasselqvist/Jan Larsson, År du inte riktigt klok?
Om uti’ccklinqsstördo människor och onisorijenias
historia, 1995.
Arne Larsson, Historik örer omso;qernas utveckling i
Göteborgs och Bohus län l8Ö3-l 980, 1980.
Karin Odebaek-liagger/Hans Vrenne, Omsorgc;nas itt
,‘cckling i Göteborgs och Bohus län 1980-1988, 1988.
Naturvärdsplan, Mölndals kommun, 1998.

KARTA STRETERED
1. Stora skolan 1907
2. Ekonomibyggnader
3. Arbetshem 191 0-tal
4. Förskola 1936
5. Elevhem 1958
6. Gruppbostäder 1966-68
7. Centrumhuset 1969
8. Vårdpaviljonger 1970-71
—

151

K

KYRKAN OMGES AV EN VACKER PARKMILJÖ
FOTO: JOHNNY JOHANSSON

n irhtsi..n is \ h dnd iis
Ltnti (liii liggLi P1SSbLI 6 ks rL i DLs.s ti.6.ltiid i h
sader och k ipparbe lagda tak syns vida oiii ki-ing, och det
höga kyrktornet utgör ett karakteristiskt inslag i stads—
landskapet. Genom sin placering och Litlormiling utgör
kyrkan ett viktigt inslag i stadsmiljön, samtidigt som den
Fungerar som ett Iandmärke hår centrala Mölndal.
Kyrkan invigdes 1887, nch ersatte då Fässbergs
medeltida kyrka som låg på byn Fässbergs mark. Den
äldre kyrkan hade, pä grund av 1 800-talets stora beftdk
ningsökning, blivit alltfhr liten hr att kunna rvillma den
väsande tiärsamlingen, och redan på 1860-talet lhttades
beslut om att en ny kyrka skulle uppftras. Kvrkobvgget
kom dnck att dra ut pa tiden, dels på grund av bristan
de ekonomiska resurser men också p.g.a. att man tvist
ade om var den nya kyrkan skulle placeras. Under bir
0-talet lades tre huvudalternativ fram:
3
jan av 1 8
Knarrhögsberget” mellan nuvarande Länsmansgatan
och Västhusgatan, “Andreas Bengtssons gärde” vid
Kvarnbygatan ungefär (lär Frälsningsarméns byggnad
1 iger idag och Herr Baaz’ berg, s rna k rna att bli den
slutliga kvrkplatsen. Baaz var davarande ägaren till Abv
Frälsegard, och berget låg på hans marker. 1884 köptes
berget in, och den rna kyrkan kom på så sätt att hamna
mitt i Fässbergs socken. Ritningarna kom att utl?ras av
Adrian Peterson, en känd kvrkoarkivekt som även gjor
de ritningarna till Lindome nya kyrka.
För att tä en plan yta att bygga på sprängdes bergets
övre del bort. Den bortsprängda stenen användes som
material både till kyrkans grund och som material till
utfS’llnad och lerrassering runt bergets sidor. Den sack
ra parkmiljö, som omger kyrkan idag, är ett resultat av
ett omlattande planteringsarhete. Berget var, när det
inköptes, nästan helt kalt. För att kunna skapa en lum
mig kvrkopark fbrslades över 2000 lass jord till platsen.
Ansvarig trädgårdsmästare var lohan Wallin från Västra
Frölunda.
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ÄSSBERG5 KYRKA

FÖRSAMLINGSHEMMET SMÄLTER VÄL IN 1 MILJÖN

Arkitektoniskt präglas kyrkan av en tidsrvpisk nvgotisk
stil. Karakteristiskt är det enskeppiga rektangulära långhuset med läktare, det mångsidiga koret, de specsbägiga
thnstren samt det höga kyrktornet. Även det röda teglet
och det branta cakers kopparplät är typiskt tr nygotik
en. Kyrkan omges av en öppen parkniiljö ned gräsbe
vuxna slänter som sluttar ner mot Bosgarden och
Stadshusparken. Parken har stora mil jömässiga kvalite
ter och bidrar samtidigt till att skapa en värdig inraln
ning kring kyrkan.

‘7

1 den nordvästra sluttningen ligger Fässbergs flirsain

lingshem, upplört under 1960—talet och invigt 1970.
Den långa, smala huskroppen smyger sig iis i slurrning—
en, och fasaderna är utfisrinade i tegel med vertikala
nuirpelare. På så satt skapas ett samspel ned kyrko
bvggnadensarkirektuniska utformning, och fisrsam—
lingsliemmet smälter väl in i miljön.
VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG

Kyrkoparken
Kyrkan omges av en öppen parkmiljö
med gräsbevuxna slänter, som sluttar ler mot Bosgärden

KYRKTORNET ÄR

—

ETT VIKTIGT LANOMÅRICE
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FÅSSRERGS KYRKA
Och St idshusparkcn 1’ wkcn h i ston miljom issigi
kvaliteter och bidrar samtidigt till att skapa en värdig
inramning kring kyrkan. Den bevarade gärdesgården
mot nordost utgör ett framträdande inslag i stadsbilden.

Kyrkan som landrnärkc

—

ia

Genom sin placering och

utformning utgör kyrkan ett viktigt inslag i stadsmiljön,
samtiditat som den tjingerar som ett landniärke Rr cen
trala Mölndal. Dess tegelröda Lisader och kopparbelag
tia tak syns vida omkring, och det höga kyrktornet utgör
ett karakteristiskt inslag i stadslandskapet.

VIKTIGT ATT TÄNKA Å
VID FRAMTIDA ÄNDRINGAR
LAGSKYDD OCH FÖRORDNINGAR

SPETSSÅGIGT FÖNSTER

• Kyrkliga kulturminnen Cfr lite pä nagot väsentligt
sätt andras utan tillstånd av riksantikvarieämbetet (4 kap.
F:oriliiliiincsl_igen ).

• Delar av området är detaljplanelagt som parknark.
• Gärdesgården skyddas i en särskild planbestäminelse.
• Delar av området ingår i kommunens naturvårdsplan,
(omräde 171).
REKOMMENDATIONER

• Eventuell ny bebyggelse hör u nderi rd nas kyrkan och
titfirinas med stor hänsyn till kulturmiljön.
• De öppna grässlänterna bör ej bebyggas.
LITTERATURTIPS
Lennart Levén, Fässhergs rna kyrka,
ifö/ndatr Hnnbvndsflh-cninqs arssknft 1986.
7\rfltj, ri’t ntrplnn, Mölndals kom nit! n. 1998.

KARTA — FÄSSBERGS KYRKA
1. Kyrkobyggnad
2. Församlingshem
3. Stenmur
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ENTRÉPARTI

Lindome
kyrka
ppe på en hög ås, öster om Lindome centrum, lig
ger lindonie kyrka. Dess vitputsade fasader och
höga kyrktorn syns vida omkring, och kyrkan utgör ett
landmärke Rr Lindome socken.
Den nuvarande kyrkan upplZrdes under 1880-talet
och ersatte då en äldre kyrka med medeltida ursprung.

U

It’

9

-a

På grund av de stora betblkningsökningarna under

1800—talet hade den gamla kyrkan blivit flir trång, och
byggnaden var dessutom i dåligt skick. Till en början
planerade man en utvidgning av den gamla kyrkan, iucn
så smäningom cittades istället beslut om rivning endast
delar av kyrktornet blev kvar. De vitputsade väggarna
och lönsteröppningarnas rundbågade lbrni minner dock
om den tidigare kyrkans utfhrmning
vanligt under
1880-talet var annars röda tegelkyrkor i nygotisk stil
med spetsbågiga Rinster. Ritningarna uttbrdes av Adrian
Peterson, en känd kyrkoarkitekt som ritat även
Fässbergs kyrka. Stilen är en blandning mellan nyroman
tik och nygotik, där de nyromanska dragen rund håg
ade tnster och lialvrund absid kombinerats med ny—
gotikens rosettfbnster och strävpelare. På så sätt har
arkitekten skapat en kyrka som refererar till den äldre
kyrkan samtidigt som den fängar upp de rådande stilid eale ii.
Inom området finns också ett litet kapell, uppfZwt
under slutet av 1980-talet. Byggnaden är uppdelad i
olika volymer och har en fasadbeklädnad av järnvitriol
tRrgad träpanel. De naturgråa fhsaderna smälter väl in i
—

—
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LINDOME KYRKA
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KYRKAN UTGÖR ETT VIKTIGT LANDMÅRKE

kvi-kogardsiniljön med dess
natursten.

ntlrar

och gravvårdar

Kvrkplatsen har lang kontintiiter 51)111 kti)tpats. 1
njrheien av kyrkan har man funnit tornh’nd, som vitt
nar ton att området ända sedan stenäldern använts som
begravningsplats. Ett stycke söder om kyrkan, vid
Klammet, finns rester av en stenäldershällkista, och i
norr tinns flera bronsäldersrösen och högar, bI.a. de
kända Drottninghögarna. När kristendomen infbrdes
var det vanligt att kyrkorna uppfrdes på redan etable
rade kultplatser ett sätt att manilestera den rna tell—
go men. Där kyrkan nu ligger har det troligtvis funnits
ett stort järnaldersgravfilr
rester finns kvar i båda
ändar av den nuvarande kvrkt uzarden Aven inne pa
kyrkogården har en hel dcl ftnd gjorts, bl.a. ett brons—
spännc från 700-talet. Kyrkan ligger dessutom längs
med en gammal fbrntidsväg, 50111 löpte från Varberg till
\råstergötlalki via bla. Lindomeasen. Vägen hade stor
—

—

KYRKTORNET SYNS VIDA OMKRING
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LIMDOME KYRKA

betydelse under tidig medeltid, och längs med sträckan
finns flera kyrkor av medeltida ursprung.
VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
Genom sin placering och
Kyrkan som landmärkc
utformning ftinuerar kyrkan som ett landmarke fir
Lindomc. Dess virputsade murar och höga kyrktorn
syns vida omkring och utgör ett karakteristiskt inslag i
Ian ds ka ps b 1 den.
—

Stenmurar Ett mr kyrkogården karakteristiskt drag är
alla naturstensmurar. Murarna har stora mtljömässiga
kvaliteter och bidrar samtidigt till att binda samman
omradet.
—

Kvrk
Områdets långa kontinuitet som kultpiats
platsen har lång kontinuitet som kultplats. Där kyrkan
nu ligger fllnns tidigare ett stort järnäldersgravfält, och i
närheten finns gravfVnd frän såväl brons- som stenålder.
—

KAPELL, UPPFÖRT 1980-TAL

L.AGSKYDD OCH FÖRORDNINGAR
• Kyrkliga kulturminnen nr inte på något väsentligt
sätt ändras utan tillstånd av riksantikvarieämbctet (4 kap.
L irnounneslagen).
• 1)elar av området ingår i kommunens naturvirdsplan
(område 24).
LITTERATURTIPS
Sven-Ake Svcnsson Lindome kyrka,
Vdrkvqd 19S7.
Evald 1 nglianimar, Lindc olle kyrka,
Kwtonin i våra bi jåev, Fjäre-Viske kontrakt, 1957.
Natu vin idspian, Mölndals kommun. 1998.
KARTA LINDOME KYRKA
1. Kyrkobyggnad
2. Kapell
-
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placerade i terrängen. Det är sk. stridsvagnshin
der, som utplaeerats i ett militärstrategiskt syfte. På vissa
ställen är dessa hinder ndliizt synliga fran vägen, slsom
t.ex. i Helenedal och vid Torrekullamotet. pa andra iilat
ser ligger de dolda i skogsterrängen, sasom i t.ex. Alve
redsdalen. Vid en fbrsta anblick kan det vara svårt att
urskilja logiken bakom dessa hinder, men vid en närma
re undersökning visar det sig att de ingår i ett större fhr
svarss’stem, som löper i en linje närs över kommunen.
Stridsvagnshindren tippftrdes under början av 1940talet, som ett led i Sveriges ftrheredelser fir en eventu
ell invasion. Västkusten utgjorde ett ur militärstrategiskt
perspektiv viktigt onirade, när det gällde kontrollen över
infarten ner mot Öresund. Tanken var därfSr att man
skulle skapa en stark ftrsvarslinje söder om Göteborg.
Där sktille fienden rvingas stanna upp, och det svenska
frsvaret skulle därmed ges tid att mobilisera enheter
frän andra delar av landet, sa att fienden skulle kunna
övervinnas.
Den upprättade tZrsvarslinjen gick frin Askim, via
Trollisen-l3alltorp-Alvered-Råda, och fram till Delsjön.
Här erbjöd terrängen gynnsamma Prsvarsfbr hällanden,
vilket innebar att linjen skulle kunna upprätthållas med
Rirhällandevis små truppinsatser. Inom området placera
des ett antal sk. skansar, med syfte att skydda strategiskt
viktiga punkter. En skans är en försvarsanläggning med
permanenta befiistningar, och syftet med satsningen på
Rrsvarslinjen var att Rrebygga en framtida fientlig
attack. Det var framft5rallt det befintliga vägnätet, som
var viktigt att behärska vid en eventuell invasion: Kungs
backavägen, SarIeden och Boråsvägen, och det var
kring dessa vägar som skansarna koncentrerades.
Skansarna utfhrmades på lite olika sätt, beroende på
terrängfiirhållandena och på vilken strategisk betydelse
den aktuella platsen hade. Varje skans består därfBr av
flera olika element:
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• Skyttevärn av olika slag; Gevärs-, kulsprutc-, gra
natkastar-, pansar- och Iuftvärn. Utfirmningcn av dessa
värn ‘rierar. Man utgick Iiin det naturliga skydd som
terrängen erbjöd, i lorni av bergsfurmationer, sn ,ra
tlvrtblock etc, och bättrade pa ned gjutna betongskvdd
där det behövdes. En del värn består av helgjutna
anläggningar, andra endast av en grävd gn )p.
• Mobila vägspärrar: Vägarna skulle fungera som vall
ligt under fredstider, och därlr byggde man nuiliila
hinder. Dessa placerades invid vägkanten &ir att vitt
l’eli w kunna skjutas fram över vägen.
• Piano—hinder: Fackuttrvcket flr stridsvagnshindrcn.
Dessa var fästa hinder som placerades vid sidan av vägar
na, fhr att ftrhindra alternativa genomlärter.
• Vägtrurnmor: Under liuvtidvägarna anlades desstit
0111 vägtrummor, fbr att inöjliggöra en sprängning av
vägen. Din fienden, trots allt, lyckades tränga igennm

MOBItt STRIDSVAGNSHINDER, KÅLLERED
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vägspärrarna, var

det nödvändigt att IBrsvåra fianwyek

ningen.

1 nom kommunen finns ett antal sådana skansar, pla
cerade längs iwd den beskrivna linjen. Idag utgör dessa
lite udda inslag i landskapet, men när de uppfördes var
hotet om cii invasion påtagligt. Även i senare tid har
den upprättade frsvarshinjcn haft militärstrategisk be
tydelse. För att inte tappa länken till denna Rr efter
krigstiden såväl mihitärliistoriskt som samhällshistoriskt
intressanta period, är det viktigt att stridsvagnshindren
och andra i skansarna ingående element bevaras lur
framtiden.

KARTA

-

SKANSAR

1. Skyftevrn
2. Mobil vägspärr
3. Stridsvagnshinder
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0

r 1922 blev hela Fässbergs socken stad, och stadens
namn blev Mölndal. Innan dess hade namnet
Mölndal huvudsakligen varit knutet till Kvarnbvn ned
nedanlbrliggande omrade. När staden skulle bildas ut
gjorde denna del socknens största tätort, och det var där
som området fick ge namn it den nya stadeiL Det var
ocksä “id Gamla torget i Kvarnbvn som det Rrsta stads
huset läg. en byggnad som fortfarande finns kvar. Redan
1926 planerade man Iflr ett nytt stadshus, men planerna

förverkligades aldrig. Först 1946 utlvstes en arkitekttäv

ling om det nya stadshuset. Mölndal beEinn sig då i en
expansiv period, och centrum flyttades från Kvarnbvn
och ner till Mölndalsåns vastra sida där ett nytt cent
rum hade böijat utvecklas. Under 1940— och 50-talen
—

upptordes här en mängd rna bostadsområden. Med den
ökade belblkningen växte även den kommunala admi
nistrationen, och när ett nytt stadshus skulle tipplra.s var
det naturligt att det placerades i der nya planerade cent164

-

PARKOMRÅDET SAKOM STADSHUSET

_

rumet. Redan 1926 hade omradet mellan Göteborgsvägen och Fässbergs kyrka avsatts lur stadsliusbvgget.
Den urivsta tävlingen vanns av arkitekterna Åke
Åhlström och Gösta Edbcrg. Bvggnadcn uppflrdes
1958 1962. Ursprungligen bestod huset av tvä bygg
nadskr ippar; den centrala hallen, innehällande bl .a. en
stor sanilingssal, pohitikertjänsterum och saminaiiträtles
rum, och korrith irsbvggnaden, nwd kontorstitryni iucn
tur de olika ftir valtningarna. Arkitektoniskt präglas bygg—

nadcii av en hög materialkänsla med omsorgshilla detalj
er och äkta material. 1 exteriören. som donuiiieras av de
bakomliggande kontorsutrymmenas långa lbnsterradcr,

har man använt sig av mörkrött tegel och grä skittr som
lasadmaterial. Föiustersiuickerier är av teak, plätarbetecu av

-

koppar och brtinoxiderad mässing. Den stora sessionssal
cii, som utgör kärnan i det kommti iualp ihitiska arbetet,
gavs cii sarslild betoning i exteriören. Från början var
lucIa utbyggnaden glasad, men dela ray dcii glasade Et—

-
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MÖLNDALS STADSHUS,

UppFÖRT

1958-62

saden har senare satts igen. Aven interiört präglas bygg
naden av ädla material och omsorgsfull detaljutfurin
ning. Entréhallen har ett särskilt överljusintag. som ger

utrymmet ett flödande, naturligt IJLIS. Väggar och bal
konger är klädda med ekpancl, och manga av armaturUrna är inbyggda i tak och trappsidor. Aven den lösa
inredningen specialritades lur mänga av utrymmena. 1
sessionssalens t.ex., är den ursprungliga stoiklädseln i
naturfärgad oxhud ibrtfhrande bevarad och läktarräcke
na är fortfkrande inlindade med läder. Genom rummens
inredning kan man avläsa de olika rummens ursprung
liga betydelse ju finare material i väggar och tak, och
iii finare möbler, desto större vikt tilldelades rummet.
Det är därlur viktigt att de originalinredningar som
finns bevarade bibehalls även i framtiden.
1988-1989 byggdes stadshuset till ned en lägre fi
gelbvggnad. Tillbyggnaden har i sin arkitektoniska ut
ftrmning anpassats till htivudbvggnadens fasader men
speglar samtidigt den samtida arkitekturen. Samhälls
historiskt kan stadshusutvidgningen ses som ett resultat
av de kommunala Rkvaltningarnas utväxt under 1970—
och 1980-talen.
Platsen franllur stadshuset tirdigställdes 1962. Dä
tipplirdesäv en den lilla taistatinnen som hör till platsen.
Denna byggnad finns fortfarande kvar men har inte läng
—

TILLSYGGNAD, 1980-TAL
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re någon hmktion. Redan från början hade man planer
på att stadsliusplarsen skulle R5rses med en skulptur, mcli
det var törst är 1991 som platsen Fick sitt monLiment.
Till stadsbusmiljön hör också den bakomliggande
parken, med stora gränvtor ccli planteringar. Tillsainm
alls med Fässbergskvrkans parkmiljö utgör dessa grön—
områden ett för det centrala Nlölndal välbehövligt parkt)mrde.

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
Den arkitektoniska gestaltningen
Arkitektoniskt
präglas byggnaden av en hög materialkänsla med om
sorgsfullt utarbetade detaljer och äkta material. Här spe
lar även den lösa orginalinredningen en viktig roll, (‘cli
det är därför viktigt att de ursprungliga möbler som
bevarats bibehålls.

STADSHUSET. FASAD MOT PARKEN

—

entrétorg till stadhuset. Här ligger ocksa Folkets Hus,
med bibliotek och samlingslokaler. Pi ena sidan Finns en
liten taxistation, samtida med stadshuset.

Det bakomliggande parkområdet
Till stadshus
nijljön hör ocksä den bakomliggande parken, med stora
grönvtur och planteringar. Tillsammans med kyrkans
parkmiljö utgör dessa grönområden ett för der centrala
Mölndal välbehövligt parkomride.
—

Den framförliggande stadshusplatsen
Framför
byggnaden finns en större, öppen plats, som skapar ett
—

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ
VID FRAMTIDA ÄNDRINGAR
REKOMMENDATIONER

• Tillbyggnader, onihyggnader och andra ändringar
skall utföras varsamt, så att byggnadens karaktärsdrag
bevaras. Ursprungligt utseende bör bibehållas vad gäller
material, R5nsteruttbrmning och originalinredning.
• Omgivningens öppna karaktär, med framförliggande
plarsbildning och bakomliggande parkmiljö, hör bibe
hållas.

KARTA MÖLNDALS STADSHUS
1. Ursprunglig byggnad 1958-62
2. Tillbyggnad 1988-89
-
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efterkriastiden skedde en kraftig bosradsitt
byggnad i kommunen. Mölndal var en expansiv
region med flera stora industrietahleringar, och intivti
niiigen av arbetskraft var omfattande. Liksom andra
storstadsregioner var det främst de sk, allmännyttiga
och kooperativa bolagen som stod fir utbyggnaden av
bostäder. Sverige befann sig efter kriget i ett expansivt
skede, och frän statligt hall var man angelägen om att
bygga bort den svåra bostadsbristen. Målet var att skapa
goda och hygieniska bostäder åt hela betblkningen det
svenska folkhemmet skulle byggas. För att stimulera
bostadsbyggandet infbrdes statliga subventioner, med
fZrdelaktiga statliga hin ned låg ränta. Systemet gynna
de de allmännyttiga och kooperativa RWetagen på be
kostnad av de privata. HSB i .\lölndal hade bildats redan
1936, och 1947 grundades den kommunala “Stiftelsen
Hvresbostäder i Mölndal numera Mölndalsbostäder
AB. Tillsammans med Riksbyggen kom dessa tre orga
nisationer att stå tur upphvgaandet av c:a 75 % av kom
Inlinens efterkrigsbostäder.
Även Bosgården är det dessa tre bolag som domi
nerar. lotalt omfattar bebyggelsen rio kvarter, alla indi
vid udllt u ttbrniade, men med en gemensam bakomligg
ande gestaltn ingside, soni ger området en samman
hängande struktur. Karakteristiskt th’ den övcrgripande
planeringen är den välplanerade åtskillnadcn mellan tra
fkrum och gårdsrum. Byggnadskropparna i de olika
kvarteren är placerade kring inre gårdshildningar och
öppna grönomräden. Trafiken koncentreras till nä hu
vudgator, Hagåkersgatan och Häradsgatan. Längs med
den sistnämnda gatan ligger Mölndals ftrsta höghus,
uppförda av HSB 1959. Husen blev mycket omdiskute
rade när de uppfördes men utgör idag välkända landmärken i stadsbilden.
Inom området finns också tre smä”alEirscentra”.
Butikerna var ett viktigt inslag i 1950-talets bostadsom
råden, och då bebyggelsen sträcker sig över ett stort

U

nder

-

—
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öppnigar, till vilken höjd köksbänkarna skulle ha och
bLir många garderober som skulle finnas. Resultatet blev
en hostadsarkitektur med hög standard såväl vad gäller

omradesgestaltningen som boendet och den arkitekton
iska Litlbrillningen
Omradets kulturhistoriska värde bestar i den höga
kvalitet, som präglar bebyggelsen vad gäller saväl den
övergripande planeringen som den arkitektoniska
gestaltningen och den enskilda lägenhetens utformning.
Bebyggelsen speglar tydligt de samtida idealen intim
arkitektur och bostadsplanering och utgh därfor ett
-talets bostadshcbvggelse.
0
utsökt exempel på 1 95
-

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG

SLflJKSLÄNGA, HAGÅKERSGATAN

Området består av samman
Bcbvggclsescrukturcn
lagt tio kvarter, inom vilka bebyggelsen grupperas kring
inre gårdsbildningar och öppna grönumr.iden. 1 amell
husen är ofta sammanbyggda över hörn, vilket forstärk
er känslan av gårdsbildning. Genom denna övergrip
ande struktur skapas luft och rymd mellan bebyggelsen,
samtidigt som lägenheterna får rikligt med ljus. Det är
därfi5r viktigt att områdets gards- och gröni ,mrides
karaktär bevaras.
—

ii atti rligt att ifla n planerade n hera
“butikscentra”. Karakteristiskt är jList den lilla skalan.
Ett av de Finaste exemplen är hutikslängan vid korsning

0111 rade var det

en mellan Vänorts- och Hagakersgatan. Butikerna lig
ger i ett av bostadslitisens hottcnplan. och framlir
byggnaden 111115 en liten an lagd park.
i västra
ArkitekLnniskt
präglas bebyggelsen
Bosgården av en hög materialkänsla mcd omsorgsfullt
utforniade detaljer och hög hantverksiiiässighet. Dcii
höga kvaliteten är karakteristisk for 1 950-talets bostadsarkitektur och hänger samlilan med det statliga subven—
tionssvstenlet. 1 praktiken innehar systemet, att iliali till
ftsrdelaktigt låg ränta Fick låna pengar av staten, i prilicip
utan att egen insats krävdes. Följden blev att man inte
sparade på utfBrandet utan satsade pä CII kvalitativ arki
tektur med omsorgsfullt utarbetade interiörer och
exklusiva material: nlarilhir i trappentrer, ekdörrar med
ristat glas, helkaklade badrum, ekstavsparketter, hal—
kongfronter med detaljer i smidesjär n ni ni. Samtidigt
hade nian från statligt håll arbetat fram noggrant regler—
ade minimikrav for bustadsutfbtmningen. Det gällde
allt från rumsstorlek och krav på dagsljus och ft3nster-

Intim om rådet finns tre nlind re
Butiksccntra”
“hLitiksceilrra”. Närbutiken var ett viktigt inslag i 1950talets bostadsområden. Då bebyggelsen sträcker sig över
ett su irt område, var det naturligt att man planerade ni
flera mindre affärscentra. Karakteristiskt är just den lilla
skalan. Idag är många av butikerna stängda, och det är
därfor viktigt, att man forsöker stimulera ett aktivt
användande av It ikalerna
—

-

Bebyggelsen i området
Arkitektonisk utformning
med omsorgsfullt ut—
hög
materialkänsla
präglas av en
Itirmade detaljer och hög hantverksmässighet. Karakt
eristiskt är användningen av puts och tegel håsaderna,
—
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de betonade, i en del fastigheter indragna, entréparti
ema, med naturstensdetaljer och ekdörrar

—

en del mcd

ristat glas, de vinkelställda burspräken, balkongfhmter
Ra

smidesjärn och sinuskorrugerad plåt saint träfl5nster

olika utlbrinningar.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ
VID FRAMTIDA ÄNDRINGAR
REKOMMENDATIONER

• Andri ngar skall utfbras varsamt, sä att hebvggelsens
karaktärsdrag bevaras. Ursprungligt utseende bör bibe
hållas, när (jet gäller utformning av balkongfronter, ftn
ster, entrédörrar, fhsadmaterial och kulörer. Detaljerna
är oerhört viktiga i ett sådant här område. En del av

PVNKTHIJS. POMONA GATAN

byggnaderna har redan Rirändrats på ett mindre varsamt

sätt, och der är därfi5r viktigt att resterande bebyggelse
hanteras varsamt.

En eventuell framtida flrtätning måste ske på områdets
villkor, endast enstaka tillägg kan tillåtas. Ett problem
här är (fe kompletteringar som redan gjorts, där garage
och gårdshus har tmppftSrts med fasader i stående lock
panel. Dessa bryter mot den enhetliga materialanvänd
ning, som ursprungligen präglade arkitekturen, (lär
endast tegel och puts har använts. Det är därför önsk
värt att framtida gårdshus utformas med större hänsyn
till den befintliga bebyggelsen.
LITTERATURTIPS

Lars Gahrn, l3osgården havsbottnen som blev en
stadsdel, Mölndals Hembwydsfrircninqs årsskrift 1988.
HSB Afoindal 1936-1986.
—

II
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och att höja den allmänna bostadsstandarden. För att
uppnå dessa mål introducerades ett statligt lånegiv
iingssvstem, som innebar att l?.3rdelaktiga lånevillkor
kopplades till regler med vilka man, bl.a., kunde styra
lägenheternas utthrmning. Pä så sätt kunde man stimu
lera ett bostadsbyggande med en hög allmän standard.
Samtidigt blev bostäderna allt större. Under 1950-talet
var malet att en industriarbetare skulle kunna fi en ny
tvariimmare it sin timilj ftr en femtedel av sin lön, men
under 1960-talet hade ambitionen utökats till tre rum
och kök.
Mot mitten av 1960-talet lanserades det sk, miljon-

Mölndal var 960-talet en expansiv period. Industrin
gick pa högvarv, och manga on IZrctag hade börjat
etablera sig i kommunen. Det expanderande närings
livet lockade till sig arbetskraft, och under 1950- och
60-talen ökade befolkningen kraftigt. Med befolknings
ökningen växte behovet av bostäder, ett behcn- som
redan tidigare varit stort.
Trångboddhet och dalig bostadsstandard var ett ut
brett problem i efterkrigstidens Sverige, och bostadsproblematiken var en av de stora polLtiska tiagorna.
Den strategi som utvecklades koncentrerades till två
centrala bostadspolitiska mål: att avskaffa bostadsbristen

J
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regi, och Kv. Delbanco, som upplrdes av Stiftelsen
numera Mölndalsbost- der
hyresbostäder i Mölndal
AB. Båda kvarteren ritades av HSB:s arkitektkontor i
Göteborg. Pensén jr det större kvarteret, med svängda
lanuellhus som ligger en sluttning ner mc t hergskan
ten. Kvarteret Delbanco bestär av tva raka Iamellhtis,
placerade pa berget i områdets övre del.

programmet. Under cii tioårsperiod, mellan 19651974, skulle en miljon nya bostäder tipptbras. Upptak
ten skedde i början av 1 9
60-talet, och redan 1964 var
bostadsproduktionen uppe i 90.000 bostäder. KÄrak
tären och k’ihtcren på det som upplördes var skiftande.
Vanligtvis RWknippas mil jonprogrammet ned de stor

—

skaliga bostadsomradena, iucn dessa utgjorde endast en
tredjedel av programmet. Resten bestod av laga fler

Till skillnad från nianga andra samtida bostadspro

jekt, till exempel i Göteborgs kommun, där bostadsom—
radenas ottbrmning till stor del kom att präglas av den
industriella bvggproeessen som utvecklades under pe
rioden, mcd hewngfiisader oci prctabncerade elenie nt,

bostadshus och smabus.
Enerbackens tierbostadsbusomrade stod klart 1964.

Onuradet hestar av två kvarter: Kv. I’ensén, sonu upp
tt’i•des av bostadsrättstöreningen Enerbacken, i HSI3:s
173
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talets tegelfäsader. De flesta hostadsomrädena var dess
utom platsbyggda
endast

—

monteringsbyggen

förekommer

-inga utsträckning.

1 det firsta fhrslaget om Enerbacksområdets ut! ormni ng Ibreslog 1—IS B att man skulle bygga sex våningar
höga pLinkthus, men då byggnadsnämnden var negativ
till höghus, avslogs Rfrslaget. Bebyggelsen kom istället
att bygga vidare på en mer småskalig tradition, ned
lamellhus i tre våningar och tegel läsader
Aven i den övergripande planeringen av umrådet har
mali, genom behvggelsens anpassning till områdets
natLirliga topografi och gem m huskropparnas u tk)rm—
ning, strävat efter att skapa ett område med småskalig
karaktär. Byggnaderna grupperas kring en bevarad träd—
bevLnen kulle i områdets mitt, och även på andra ställen
har man sparat befintliga naturinslag. Ytorna mellan
huskropparna är utfbrmade som inre gårdar, med öppna
gräsytor och planteringar, och genom de svangda hus
kropparna ftingerar dessa grönytor som inre runisbild

SVÄNG DA LAMELLHUS XV PELUANCO

tortsatte man i Mölndal med ett mer traditionellt bygg
ande både vad gäller material och byggteknik. Fasader
av betongelement ftrekom nler överh iiv udtaget inte i
Mölndal, titan man bygger vidare ned 1940— och 50—
—

ningar i området.

Arkitektoniskt präglas llerbtistadshusen under 1960—
talet av ett avskalat lbrmspråk. Enerbaeken avspeglas
detta i en enkel läsadgestaltning, med gult tegel, spritputsade socklar och diskreta entrépartier. 1 Kvarteret
Delbanco har trapphusen markerats i täsaden, en intiti
ens frän 1950 talets arkitektur. Tillsammans bildar de
båda kvarteren ett enhetligt område, som i sin utlbrm—
ning illusti-erar det bästa i samtidens planeringstänkande.
Enerbacken är kulturhistoriskt intressant, då den
speglar (le samtida idealen im m b )stadsplaneringen, ett
ideal som präglas av efterkrigstidens bostadssuciala nor
111cr och målsättningar.
Anledningen till att just
Eiierhacken har lätt representera periodens tierbostads
områden beror dels på bebvggelsens välbevarade karak
ändringar och kompletteringar har tirRSrts med
tär
stor hänsyn och varsamhet
samt på områdets höga
mihjöniässiga kvaliteter.
-

—

—

SKULPTUR, CV DELBANCO
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VIKTIGT ATT TÄNKA PA
VID FRAMTIDA ÄNDRINGAR
REKOMMENDATIONER

• Ombvggnader och ändringar skall utlöras varsamt, så
att bebvggelsens karaktärsdrag bevaras. Här spelar
ntformningen av entréer, fönster och balkongfronter en
viktig roll.
• Eventuella tillskott i miljön hör uttörnias (ich place
ras med stor hänsyn till den inre gardsmiljön och till den
befintliga hehvggelsens arkitektoniska uttörnming. Här
utgör (le nya niiljöstationerna en lörebild.
RAKA LAMEW4US, KV PENSÉN

LITTERATURTIPS
Lars Gahrn, Lackarehäck och Enerhacken
från lantgardar till stadsdelar, artikel i:
Åläludals Hc;nbwrdsjiircninqs ärsskrift 1996.
HSB Äläludal 1936-] 986.

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
Den inre miljön Ett fiSr områ Jet karakteristiskt drag
är dc väl planerade inre gärdsvtorna, med bevarade
naturinslag och stora grönvtor. Husen är grupperade
kring en trädbevuxen kulle i områdets mitt, vid vilken

—

—

man anlagt cii

konstnärligt utsmyckad lekplats och mur

omgärdad bcrså. Byggnadernas svängda fiirnicr och det
öppna kuperade parklandskapet samspelar till att skapa
stora miljöniässiga kvaliteter. Biltrafik och parkeringar är
fbrlagda till områdets yttre del.
Arkitektoniskt formspråk Karakteristiskt för områ
det är att man, genom förskjutningar och niväanpass
ningar av huskropparna, arbetat med att bryta ner stor—
skalighet i bebyggelsen. Här spelar även takutförnining
en en viktig roll, ‘-ars tunna, sniäckra utförmning bidrar
till att skapa en lätthet i arkitekturen. Byggnaderna prä
glas-as- ett enkelt, avskalat Littrvck, mcd gult fäsadtegel,
spritputsade socklar och enkelt markerade entrépartier. 1
ile raka lamellhusen utgör de djupt indragna trappliusen
ett dominerande drag. Fönsreriittbrmningen speglar
dcii inre rumsftinktioncn: vardagsrummen har sidoställt
vädringsfönster, badrummcn små fönster och övriga
utrvninien vanliga perspektivtönster.
—
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Kristinedals
småhusområde
smähusområde stod klart 1964. Områ
det ligger strax ovanför Stcnsjön och omfåttar
ca 100 enlhmiljshus. llcbvggelsen uppfZ5rdesav All
Skånska Cementgjuteriet, efter ritningar av arkitekt 1
Wennström, Småhusbvrån AB i Malmö.
Radhuset som boendeform var svärlanserad i Sverige.
1—lusrypen hade ingen traditionell fSrankring i det sven
ska bostadsbyggandet, och under efterkrigstiden inrikt
ades den statliga och kommunala bostadsplaneringen
dessutom huvudsakligen på flerfiimiljsbostäder. Visst
stöd till egnahemsbyggandet förekom, men andelen
småhus var fi1rhällandevis låg. Denna fZ5rdelning fick en
del kritik, och från borgerligt häll önskade man ett stör
re inslag av enfhmiljshus och egnahem. Även bland en
del arkitekter lyftes småhusboendets kvaliteter fram, och
ftSr att få ner produktionskostnaderna uttBrdes under
sökningar om alternativa enfamiljshusfbrmer. Intresset
fbr smähuset som boendeform ökade dessutom allt
eftersom hushållens ekonomi lZrbättrades. Det var dock
egentligen fZ5rst när sparbankerna började intressera sig
för att kanalisera småspararnas flit till gruppbvggda en
fämiljshus, som trenden vände och småhusområden med
radhus blev ett växande inslag i bostadsproduktionen.
Samtidigt med radhuset kommer även de sk. kedje
husen, enfamiljshus som är sammanlänkade till en
“kedja” genom en mellanliggande mindre byggnad, van
ligen använd som garage eller förråd.

I

De nya smähusområdena planerades ofta för ett ganska
stort antal bostäder. En av de stora fördelarna med radoch kedjehusen, i förhållande till de traditionella villaeller egnahemskvarteren, var just att man kunde få in

fler hus på sanmia områdesyta. På så sätt kunde anlägg—
ningskostnaderna för vägar, vatten och avlopp minskas,
och därmed blev områdena billigare att producera.
Med ile nya enfamiljsområdena ändrade småhus
byggandet karaktär; det traditionella 1 ½—plansliuset
med träpanel ersattes av enplans- och suterränghuset
med fasadtegel; nya, mer utsträckta planlösningar avlös
te den traditionella korsplanen. Detta nya småh usideal
avspeglas tydligt i Kristinedalsbebyggelsen.
Området omfattar ett 100-tal småhus, fördelade pä
fristående villor, radhus och kedjehus. De fristående vil
lorna, som är den vanligaste husförmen inom området,
bär tydliga influenser från kedjehusplaneringen.
En annan nyhet under 1960-talet var earporten.
Bilen hade nu blivit var mans egendom, och hur parker
ingarna skulle lösas blev därför en av 1960-talets viktig
aste planeringstekniska frågor. 1 småhusområdena var
det naturligt, att parkeringen löstes i anslutning till den
egna bostaden, och carport eller garage blev standard.
Med det ökade bilinnehavet kom även trafikseparering—
en att bli en viktig planeringsfräga, och man strävade
efter att ordna trafiken enligt hierarkiska principer. 1
Kristinedal sker traflkmatningen genom en större lm176
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KRISTINEDALS SMAHUSOMRÅDE

KEDJEHUSINSPIRSRÅDE VILLOR, FORMBODSGATAN

vudgata, Brovaktaregatan. som löper genom omradet.
Fr.in huvudgatan leder ett antal mindre atervändsgator,
kring vilka bebyggelsen grupperas. Den yttre miljön i
Kristinedal karakteriseras av en blandning av helprivata
trädgårdar och gemensamma grönvtor, och i närheten
av omradet finns dessutom ett större naturomride.
Kristinedalsomrädct är kulturhistoriskt intressant, då
det speglar smähusets väNande roll i 1960-talets bo
stadsbvggande. Inom kommunen finns en mängd smår.’lI

husoniråden Fran denna period Anledningen till att just
Kristinedal har valts ut som representant är att bebygg
elsen, till skillnad Från många andra områden. fortfaran
de har kvar sin ursprungliga karaktär. Underhåll och
ändringar har genom åren utförts varsamt och med stor
respekt för hvggnadernas arkitektoniska kvaliteter. På så
sätt har de höga estetiska värden soni präglar behvgg
elsen bibehållits, och området utgör därför en förebild,
en inställning, som
när det gäller varsam hantering
ävcn hör prägla framtida åtgärder.
-

—

sr

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
Bebyggelsestrukturen

—

Området präglas av en konihi

nation av öppna (Ich slutna rum. Representerat dels i den
övergripande bebvggclsestrLlkturcn, där husen är indel
ade i mindre, ganska slutna, kvartcr, som grupperas kring
en inre öppen yta, och dels i den yttre mil jöns karaktär,

där de gcmcnsamm,öppna grönvturna kontrasterar mot
de slutna, inskvddsfiia trädgårdarna. På så sätt har man
uppnått en tydlig gräns nwllan allmänna och privata
ENTRÉ BRO VA KYAREGATAN

ju lie r.
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Arkitektoniskt präglas
Arkitektoniskt formspråk
bebyggelsen i oniradet av ett enhetligt uttryck, även om
husnperna varierar nagor. Gemensamt är användningen
av rört Esadtegel med inslag av blå alternativt vit trä
panel. de flacka taken utan takutspring och den mörka
takheläggningen.
Radhus är utfhrniade med en indragen suterrängvan
ing, dit entré och garage tirlagts. Övervaningen bärs
LIpp av betongkonsoler, vilkas enkla, kt,nstrukrionsbe—
tingade utformning utgör en karakteristisk del av husens
arkitektoniska gestaltning. Vid entrén finns ett glasat
parti, som ger ljus åt den innanftrliggande hallen.
Fasaderna mot gatan är klädda med en blå, stående trä
panel, gavlarna med rött fasadtegel, medan trädgards
—

fasaden har en vitniålad träpanel
Fristående villor och kcdjchus är titijirmade

lite olika
sätt en del har snterrä ngvani ng med entré och garage,
andra har endast ett våningsplan, med entrén fisrlagd 1
anslutning till en carport. Den senare är uttbrmad med
en vit “sarg”, som utgör en karakteristisk del i den arki
tektoniska gestaltningen. 1 en del av husen återkommer
“sargen” som ett smalt vitt fält längs med ena langsidan
Fasaderna mot gatan är huvudsakligen urtbrniade med
rött fisadtegel och £1 flinsteröppning.ir, vilket ger bygg
naderna ett slutet intryck. Husen vänder sig istället mot
på

—

FRISTÅENDE VILLA, UTRIGAREG4TAN

en inre trädgård, där fisaulerna har en öppnare karaktär,
med stora fZinsrervtor och vit träpanel.

VIKTIGT ATT TÄNKA A
VID FRAMTIDA ÄNDRINGAR
REKOMMENDATIONER

• Underhåll och ändringar skall uttnas varsanit, så att
hebvggelsens karaktärsdrag bevaras. Här spelar material,
färgsättning samt tak— och fnsterutfiwnining en viktigt
roll.
• Uthus bör utfbrmas med stc ir hänsyn till befintlig
bebyggelse.
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Vill du veta mer?
KÄLLEREDS HEMBYGDSGILLE

Postadress: e/o Sven-Äke Svensson (ordforande),
Dammet 1312,43793 Lindome.

Kållereds Hemhvgdsgille bildades 1977. Gillet har en
hembvgdsgård och samlingslokalcr i Langåker. Man har
också ett speciellt Kålleredsarkiv med bl. a. foton, gårds
arkR böcker och en omfattande teaiIsainling. Till
sammans med Kållereds bibliotek och SV Mölndal har
gillet byggt upp ett släktftirskningscentruni med flera
läsapparater och ett stort mikrokortsbibliotck med kyrk
böcker och bouppteekningar. En del material finns
ocksa utskrivet. Gillet ger årligen ut en skrift om
Kållereds socken. För aktuell information:
www.eklundart.com/hembvgdsgillet/
Besöksadress: Långåker, Labackavägen.
Tel: 031-795 32 50
Postadress: c/o Sta fEm
Bjerrliedc (ord ftrande ),
1-lögenvägen 121, 428 30 Kållered.

MÖLNDALS HEMBYGDSFÖRENING

Mölndals Hembvgdsforening bildades 1930. Före
ningen har henibvgdsmuseum, lantbruks- och industrimuseum (med avdelning for hem, hushall och hantverk)
samt samlingslokaler i Mölndals Kvarnbv. 1 foreningens
arkiv finns foton. dokument, henihvgdslitteratur samt
tidningsklipp bl.a. Göteborgs-Traktens och Mölndals
Postens årgångar inbundna. Varje är ges en årsskrift ut.
l3esöksadress: Kvarnbvgarden. Rovens Kvarngård.
Tel: 031-275669
Ordfi5rande: Sven Olof Olsson
l’ostadress: Mölndals Hembvgdsfl3rening,
Rovens gata 8,431 34 Mölndal.

LINDOME HEMBYGDSGILLE

LANTMÄTERIMYNDIGI-TETENS ARKTV,

Lindome I—{embvgdsgille bildades 1963 och är ett av de
tretton gillen, som tillsammans bildar Nordhallands
hembygdsRircning. Gillet har sina sanilingslokaler
Börjesgården, Hällesåker, som även fungerar som hem
hygdsmusetini och arkiv, med foton, furemäl, mikrofil
made kvrkoböcker, samt handlingar rörande sniekeri—
verksamheten. På gården finns också en äldre snickeri
verkstad, där man återskapat en verkstadsniiljö från
sekelskiftet 1900. För aktuell information:
www. lindomehembygdsgil le nu
Besöksadress: Börjesgården, Hällesåker.
Tel: 031-948613

VÄSTRA GÖTALAND

1 arkivet finns hl. a. äldre kartor och handlingar rörande
skiften, henimansklvvningar och ägogränser.
För aktuell in fiwmation: www.lantmateriet.com
Besöksadress: Lilla Badhusgatan 4, Göteborg.
Tel: 031-701 31 00
Postadress: Lantniäterimvndigheten, BoN 2234,
403 14 Göteborg.
LANDSARKIVET 1 GÖTEBORG

-

Här finns hl.a. äldre kyrkohöcker, domhöcker med lag
lhrter och bouppteckningar samt länsstyrelsens arkivalier.
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KOMMUNANTIKVARIEN

För aktuell in förmation:
vwwra.se/gla
Ilesöksadress: Geijersgatan 1, Göteborg.
Tel: 031-7786800
Postadress: Landsarkivet, 400 12 Göteborg

Komniunantikvarien kan svara på fr.igor om Kultur
niljövärdsprogrammet och lokala bvggnadstraditioner
samt förmedla kontakter till myndigheter. För aktuell
inloruiation:
www. Iliuseuni moindal se
Besöksadress: Norra Forsåkersgatan 19, Mölndal.
Tel: 031-677690
Postadress: Mölndals museum,
431 82 Mölndal.
-

MÖLNDALS MUSEUM
Museet har basutställningar om kommunens historia
samt tiliflhlliga temautställningar. 1 museets arkiv finns
föremål, foton, dokumentationer och uppteckningar
frän olika verksamheter. Här finns även uppgifter om
fornlihmningar i kommunen. För aktuell information:
\vww.musetl fl niolndal se
Besöksadress: Norra Forsåkersgatan 19, Mölndal.

LÄNSSTYRELSENS
KULTURMILJÖVÄRDSAVDELNING

-

Tel: 031-677690
l’ostadress: Mölndals museum, 431 82 Mölndal

Länsantikvarien handlägger ärenden inom kulturmiljövärden och beslutar i fbrnlämningsärenden, man ansva
rar lör fornvärd samt fördelar medel som finns avsatta
för att stödja vård och underhåll av kulturlandskap
och värdefull bebyggelse. För akrtiell införmation:
\v’vw.c ‘. Istse
Besöksadress: Ekelundsgatan 1, Göteborg.
Tel: 031 -60 50 00
Postadress: Länsstyrelsen. Västra Götaland.
403 40 Göteborg.

-

BOHUSLÄNS MUSEUM
Hit kan du vända dig om du har frågor rörande bygg
nadskulrur och praktisk bvggnadsvärd. Museet har ut
ställningar om Bohusläns Iiistona samt olika temautställ
ningar. 1—lär finns även arkiv med hl. a. kulturhistoriska
och arkeologiska undersökningar.
För aktuell influ-niation: vvv.bohusmus.se
Besöksadress: Museigatan 1, Uddevalla.
Tel: 0522-65 65 00 vx
Postadress: Box 403, 451 19 Uddevalla.

STAD SARKITE KTKO NTORET
Stadsarkitektkontoret handlägger frågor om detaljpla
ner, bvgglov, mätning. kartor och fästiglietsbildning. 1
arkivet finns bla. plan- och hvggnadsritningar. För
aktuell infi,rmation
u’vt.nv ilodal se
Be söksad re ss : 5 tad shu set,
Göteborgsvägen 11—17, Mölndal.
Tel: 031-6771 90
I’ostadress: Stadsarkitektkontnrer,
431 82 Mölndal.

BYGGNADSVÅRD NÄÄS
B’ggnadsvird Nääs är ett centrum för bvggnadsvärd
med bibliotek, utställningar, kurser mm. som ligger vid
Nääs Slott i Lerums ktuniuun. För aktuell införmation:
wvwbvn.pssc
Postadress: Nääs slott, 448 92 Floda.
Tel: 0302-358 43
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Nr

Område

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Safjället s 24
Dvärred s 28
Västerberget Valås • Sandås s 32
Fagered s 36
Kållereds kyrka s 40
Högen s .i4
Livered s 48
Krokmossen s 52
Våmmedal s 54
Greggered s 58
Hällesåker 562
Inseros • Torvmossared s 70
Intagsbäckens dalgång s 74
Kimmersbo s 76
Lindome by • Gårda • Berget s 80
Balltorps by s 84
Lunnagården s88
Fässbergs by s 92
Fässbergs prästgård s 96
Gunnebo s 100
Lackarebäcks gård • Svejserdalen • Ekekullen s 106
Mölndals Kvarnby silO
Papyrus s 124
Forsåker s 128
Krokslätts fabriker s 132
Werners fabriker s 136
Djupedala vattenkraftverk s 140
Sinntorpsskolan s 144
Stretered s 1 48
Fässbergs kyrka s 152
Lindome kyrka s 156
Skansar: Stridsvagnshinder och värn s 160
Mölndals Stadshus s 164
Hagåkersgatan • Häradsgatari m.fl. s 168
Västra Enerbacken s 172
Kristinedals småhusområde s 176
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Nr Område
16. Balltorps by s 84
27. Djupedala vattenkraftverk s 140
2.
Dvärred s 28
4.
Fagered s 36
24. Forsåker s 128
18. Fässbergs by s 92
30. Fässbergs kyrka s 152
19. Fässbergs prästgård 596
10. Greggered s 58
20. Gunnebo s 100
34. Hagåkersgatan • Häradsgatan m.fI. s 168
11. Hällesåker s 62
6.
Högen s 44
12. Inseros • Torvmossared 570
13. Intagsbäckens dalgång s74
14. Kimmersbo s76
36. Kristinedals småhusområde s 176
Krokmossen s 52
8.
25. Krokslätts fabriker s 132
5.
Kållereds kyrka s 40
21. Lackarebäcks gård• Svejserdalen • Ekekullen s 106
15. Lindome by• Gårda • Berget s 80
31. Lindome kyrkas 156
7.
Live red s 48
17. Lunnagården 588
22. Mölndals Kvarnby s 110
33. Mölndals Stadshus s 164
23. Papyrus s 124
1.
Saf]öllet s 24
28. Sinntorpsskolan s 144
32. Skansar: Stridsvagnshinder och värn s 160
29. Stretered s 148
9.
Våmmedal s 54
3.
Västerberget • Valås • Sandås s 32
35. Västra Enerbacken s 172
26. Werners fabriker s 136
184

Kulturmiljöer
1

MÖLNDAL,

KALLERED

&

LINDOME

KIJLTURMILJÖER 1 MÖLNDAL, KÅLLERED OCH LINDOME

handlar om

trettiosex miljöer, som Mölndals kommun anser särskilt
värda att skydda och bevara. Här finns herresäten och torp
grunder, forntida gravar, industrier och funkishu5. Alla har
de det gemensamt att de berättar om viktiga 5teg på vä
gen, från stenåldern fram till idag.

KIJLTURMIUÖER 1 MÖLNDAL,

KÅLIERED OCH IJNDOME är Mölndals kommuns officiella Kul
turmiljövårdsprogram, men också en läsvärd bok som ger
historia och sammanhang och som lockar till egna upp
täcktsfärder i ett levande och omväxlande kulturlandskap.
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