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INLEDNING
På uppdrog ov Alingsås kommun hor Stiftelsen Äl vsborgs länsmuseum
under tiden oktober - december 1980 genomfört en kulturhistorisk bebyggelseinventering inom Magra och St. Mellby socknar somt en revidering ov den del ov Östods socken, som from till kommunreformen
1974, tillhörde Lerums kommun. Området ingår numera i Långoreds
socken. Östods socken totolinventerodes år 1970 på uppdrog ov Lerums kommun . Sammanlagt hor co 700 fastigheter inventerC"ts, vil ket inneburit en registreringsbeskrivning och fotodokumentation. Bildmoteriolet omfattar co 5700 bilder. Fältonteckningor och negativ
finns bevarade på läns museet i Vänersborg.
Bearbetning ov materialet hor medfört en prioritering ov kulturhistoriskt intressant bebyggelse avseende såväl enskilda byggnader som
hela bebyggelsemiljöer. Tillsammans med arkivstudier, besiktning ov
större fornlä mni ngsområden, genomgång ov noturvårdspl on och områdets historiska utveckling hor arbetet resulterat i föreliggande rapport.
Förhoppningen är att detta arbete skall ge sådan kunskap om den
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen, fornlämningarna och kulturlondskopet att materialet dels kon utgöra underlag vid kommunens
pågående och kommande planeri ngsarbete dels underlätta byggnadsnämndens arbete i samband med byggnodslovsärenden. Inventeringen
ingår även som ett led i löns museets arbete med att kortlöggo lönets
bebyggelse och att ge ett ful Igott underlag för museets plongronskonde, vetenskapliga csch pedagogiska verksamheter.
Inventeringen hor bekostats med medel från Alingsås kommun.
Tidigare utförda kulturhistoriska bebyggelseinventeringar inom Alingsås kommun finns presenterade i:
Kulturhistorisk utredning 3. Lerums kommun 1970. ( Norra delen ov
Östods socken i nkorporerodes med Alingsås kommun vid årsskiftet
1974;75.)
Kulturhistorisk utredning 4 . Hemsjö kommun. 1971 .
Hörskogen. Kulturhistorisk byggnodsinventering. 1974.
Kulturhistorisk inventering 15. Alingsås kommun, kommunplanering stodskärnon. 1976.
Kulturhistorisk inventering 19. Alingsås kommun, kommunplanering Alingsås församling utom stodskärnon. 1977.
Kulturhistorisk inventering 25. Alingsås kommun, kommunplanering Ersko och Långoreds soc knor. 1979-198 0.

Vönersborg i moj 1981
Margareta Hal Iin
lors Nellde
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KULTURHISTORISK
BEBYGGELSEINVENTERIN6
I den kommunala planeringen på olika nivåer är en kulturhistorisk bebyggelseinventering ett nödvändigt planeringsunderlag
för att man skal I kunna avgränsa områden för långsiktigt bevarande och ange särsk i It skyddsvärda byggnader. Ku Iturh istor i ska byggnadsinventeringar är också nödvändiga vid den fysiska planeringen som beslutsunderlag för avgränsning av bevaringsområden och för att fastställa skyddsåtgärder för kulturhistoriskt värdeful I bebyggelse.
I Byggvårdsutredningen, SOU 1979:17, betonar man att: "En
nödvänidg förutsättning för att man skall kunna göra en enhetlig bedömning och ett så långt det är möjligt objektivt
urval är ett fullgott inventeringsunderlag som framtagits och
systematiserats på ett enhetligt sätt. Jo säkrare uppgifter man
har om en byggnadskategoris frekvens och särdrag ju mer objektivt blir urvalet. En kontinuerlig prövning av urvalsmate;o.
rialet måste därför ske i takt med att kunskapsmaterialet
växer. 11
Bebyggelseinventeringarna kan huvudsak! igen indelas i två
grupper - dokumentationsinventeringar och planeringsinventeringar. Dokumentationsinventeringar syftar i första hand till
att rent vetenskap I igt dokumentera bebyggelsen ofta efter ett
selektivt urval av byggnader. Byggnadsinventeringar av detta
slag har bedrivits sedan 1900-talets början .
De tidigaste inventeringarna hade främst haft karaktär av vetenskaplig dokumentation med inriktning på enstaka objekt.
Inventarieverket Sveriges kyrkor inleddes redan 1912. Under
1920-talet bedrev Nordiska museet en omfattande dokumentation av valda delar av byggnadsbeståndet i landet. Det var
främst den äldre timmerarkitekturen som behandlades ur etnologiskt perspektiv. Nordiska museet genomförde också inventeringar av bebyggelsen i äldre stadskärnor. fv'iot bakgrund
av det då pågående världskriget genomförde Nordiska museet
under 1940-talet en s.k . snobbinventering av al la äldre städer, med en kulturhistorisk värdering av bebyggelsen . Först
vid 1960-talets början blev det aktuellt att i större omfattning arbeta med bebyggelseinventeringar som var användbara
i det kommunala planeringsarbetet. fv\jlsättningen med dessa
inventeringar är främst att skapa ett användbart bedömningsunderlag för bevarandeplanering och att underlätta byggnads- ·
nämndens handläggning av byggnadslovsärenden. Inventeringarna innebär förutom en ren dokumentation också en prioritering av kulturhistoriskt intressant bebyggelse.
lnventeringsverksamheten i Älvsborgs län inleddes redan år
1969. Vid denna tid påbörjades vid Vänersborgs museum ar-
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betet med metodutveckling för byggnadsinventeringar anpassade
till det kommunala planeringsarbetet. Under åren 1969 - 1980
har närmare 45% av lt!nets totala bebyggelse inventerats.
För i nven ter i ngar avsedda att Iigga ti 11 grund för den fysiska
planeringen har främst tre metoder varit aktuella i olika delar
av landet. Dessa omfattar översikt! ig kulturhistorisk områdesanalys, selektiv inventering samt total irwentering.
Den översiktliga kulturhistoriska områdesanalysen ger en överblick av kulturminnesvårdens intressen. Besiktning och avgränsning av kulturhistoriskt intressanta områden sker i fält mot bakgrund av redan känt material. Områdesanalysen syftar framförallt till att ge riktlinjer för fortsatt inventerings- och utredn i ngsarbe te •
Den selektiva inventeringsmetoden innebär att endast utvalda
fastighe ter som anses "-a ku lturhistoriskt värde dokumenteras.
Prioriteringen sker oftast i fält genom okulärbesiktning. Det
insamlade grundmaterialet täcker därför endast en de l av
byggnadsbeståndet och för den övriga bebyggelsen saknas
regel ti 11 fredsställande kunskap. tv\etodens användbarhet i
p Ianer i ngssammanhang är därför tveksam.
Den metod som länsmuseet tillämpar och funnit vara den
mest ändamålsenliga för bebyggelseinventeringar på översikts- och områdesplansnivå är total inventering med uppgifter
om byggnader och deras sammanhang i landskapet . tv\etoden
innebär att samtliga fastigheter inom inventeringsområdet registreras, beskrives och fotodokumenteras. Genom arkivmateric;:il kompletteras insamlade fakta om byggnaderna. Denna
inventeringsmetod ger följaktligen ett heltäckande basmaterial
för kommunens totala bebyggelse. Materialet är därför användbart vid en rad olika typer av specialinventeringar exempelvis som underlagsmaterial för arbetet med kommunala energisparplaner. Finns ett kommuntäckande inventeringsmaterial att
tillgå behöver inget ytterligare fältarbete genomföras.
Total inventeringen är vidare ett nödvändigt planeringsunderlag
för avgränsning av områden för långsiktigt bevarande s.k. bevaringsområden, och för att ange enstaka skyddsvärda byggnader. För ett sådant område bör, där så erfordras, ändrad
stadsplan upprättas, som fastställer befintlig bebyggelsestruktur. För detal jplanearbetet kan ofta ytter Iigare uppgifter vara
nödvändiga för precisering inom bevaringsområdet och för byggnader utanför dessa som är av värde för den miljömässiga helheten. Vid behandling av objekt eller områden, som i föreI iggande rapport bedömts som värdefulla, bör denna föregås
av fördjupade inventeringar, som baseras på mer detaljerade
arkivuppgifter, ingående beskrivningar, detaljerade bevarings-

föreskrifter, eventuella uppmätningar etc. Detaljinventeringen
kan dörmed öka kunskapen om de enski Ida objekten och ytter! igare klargöra de kulturhistoriska och tekniska förutsättningarna för ett bevarande. I samband med behandling av
förslag till byggnadsminnen (SFS 1976:440, 441) är denna arbetsgång ofrånkomlig.

Bevarandeplan - Bevarandeprogram
Som underlag för den långsiktiga behandlingen i bevaringsfrågor bör kommunen upprätta ett handlingsprogram ett s. k.
bevarandeprogram. Bevarandeprogrammet kan omfatta förslag
till bevarande av såväl enskilda byggnader som byggnadsmiljöer och andra element av kulturhistorisk betydelse i stadsoch landskapsbilden inom ett avgränsat område. Inom de inventerade socknarna i kommunen finns ett flertal miljöer och
enskilda byggnader där ytterligare tekniska, ekonomiska,
sociala fakta och planförutsättningar måste inhämtas innan
ett förslag til I bevarande skal I kunna presenteras.
Bevarandeprogrammet kan antas av kommunful Imäktige och
tjäna som riktlinje för områdes- och detaljplanearbetet, för
ti Ilståndsprövning enligt byggnadslagstiftningen, vid upprättande av bostadsförsörjningsprogram och vid arbetet med den
ekonomiska långtidsplaneringen.
Total inventerade
områden 1969 - 1980.
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Httllkista, Magra socken
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HISTORISK OVERSIKT
Bilaga 2

lnventeringsområdets registrerade fasta fornlämningar uppgår enligt
Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister till 136 st lokaler fördelade på 40 platser i Stora Mellby socken, 126 anläggningar på 26
platser i södra delen ov Långoreds socken, medan det i Magra socken endast finns 16 registrerade fornlämningar. Dessutom finns 48
stenåldersboplotser redovisade i Långareds sockens södra del huvudsakligen längs sjöarna Anten, Mjörn och Åssjön.
Fornlcimningarna omfattar dels förhistoriska lämningar som stehålders boplotser, hcillkistor, stenscittningar, rösen, högar, älvkvarnar, domarringar, resta stenar, fornborgar och gravfält, dels historiska lämninga r som t.ex. milstolpar, minnesstenar, järnslaggsgropor, ruiner efter
tegelbruk, K-mcirkto byggnader somt väderkvarnar.
De förhistoriska ltimningorna finns angivna med R på den ekonomiska
kartan. Hf~torisko lcimningor markeras med Ms, namn eller korstecken .
I Långareds sockens södra del ligger fornlämningarna koncentrerade
kring sjöarna Anten och Mjörn. I Stora Mellby socken följer fornlttmningsbeståndet huvudsakligen de öppna dalstråken ltings Mel lbyån och
vid Jorda Ia och Hede medan fornlH mni ngarna i Magra socken t i 11
största delen f.igger spridda IHngs Mörlandaåns dalgång.
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Stenåldern 6000 - 1500 f. Kr.
Från de första årtusendena efter inlandsisens avsmältning den s. k.
äldre stenåldern (ca 6000 - 3000 f.Kr.) finns ett större antal stenåldersboplatser vid Brobackaviken i Långareds sockens södra del. Boplatserna är belägna på ömse sidor om viken och i anslutning till
nuvarande strandlinjen. Fyndmaterialet från boplatserna utgörs bl. a.
av s.k . lihultsyxor, flintkärnor och flintavfoll. Jakt och fiske utgjorde primära del ar av näri ngsfånget för de kringströvande stenål dersmä nni skorna.
Yngre stenåldern (ca 3000 - 1500 f. Kr.) innebor att jakt och fiske
kompletterades med boskapsskötsel i Iiten skola . Även sädesodling
förekom sonnol ikt men i mindre omfattning. Jordbrukets införande
markerar gränsen mellan den äldre och yngre stenåldern. Även från
den senare perioden är antalet boplatser stort vid Brobackaviken.
Fynd materialet, som bl. o. omfattar flintyxor, dolkar och pilspetsar,
börjar under perioden innehålla keramik. I Magra och Stora Mellby
socknar är stenåldersmoterialet av betydligt mindre omfattning än i
Långareds socken. Enstaka lösfynd som fl intyxor och dolkar har
gjorts bl.a. vid Borrås i Magra socken och i Mellbydalen i Stora
Mel lby socken.

12.

Hällkista, Östads socken.

11

Burs Kista". Foto G. Ewald 1950.

Från yngre stenålderns slutskede (ca 1800 - 1500 f.Kr.) härrör hällkistorna, som är en typ av stenkammorgravar. I Stora Mellby socken återfinns 5 häl Ikistor och i Magra 3 stycken. Dessutom finns flera häl Ikistor strax söder om Långareds nuvarande sockengräns. I
Stora Mellby återfinns vidare fyra hällkistor inom ett mindre onTåde
vid Övre Jorda la. I Magra finns en hö IIkista vid Borrås och två
strax öster om samhället. Hällkistorna ligger oftast något avsides
och inte säl Ian på höjdpartier i nuvarande skogsområden.
Bronsåldern (co 1500 - 500 f.Kr.)
Under bronsåldern kom jordbruket succesivt att öka i omfattning.
Det rörde sig emellertid inte om en hastig förändring av tidigare förhå llanden utan om en gradvis utveckling. Boskapsskötseln var sannolikt fortfarande viktigare ön södesodl ingen. Fornlämningar, som
troligen kan dateras till denna period, är rösen, högar och stensättningar. De I igger ofta ensamma på bergs- och morönkrön med utsikt över landskapet.• Även häl Iristningar och skålgropar dateras til I
bronsåldern. Boplatslärmingar är sällsynta, eftersom bosättnin_g en
för mod Iigen varit av mer sporadisk karaktär .
Järnåldern (ca 500 f. Kr. - 1050 e. Kr.)
Under järnåldern växte en fastare samhällsorganisation fram. Det intensifierade jordbruket och boskapsskötseln tvingade befolkningen
till en mer stationär bosättning ön tidigare. Gården och byn tog
form. I många fal I fick bebyggelsen nu en placering som den behål Iit fram till vår egen tid. I anslutning till byarna eller gårdarna anlades gravfält. Gravarna är ov flera olika slag. Vanliga är
t .ex. domarringar, resta stenar, högar och stensättningar. Til I detta skede brukar man också räkna fornborgarna, som dateras till
400 - 1000 e. Kr. De har sannolikt tillkommit som tillflykts- eller
försvarson läggningar.

13.
I Långoreds sockens södra del åt erfinns merparten av järnålderslämningorno i ett skogsporti vid Kul len be läget vid södra kommungränsen väster om Mjörn. Där I igger fyra gravfält somt ett flertal ensamliggande fornlämn ingar som stensättningar, resta stenar och högar.
Ett av gravfälten innefattar stensättn ingar och resta stenar medan t vå
gravfält ~estår av 19 domarringar, 4 stensättningar och en större hög.
Ett gravfält av 11 yngre 11 karaktär omfatt ar endast stensättningar. Vid
Kul len återfinns dessutom en fornborg. Yttterl igare ett gravfält, med
åtta domarringar, är beläget vid Ål onda vid Antens södra strand.

Rest a stenar. Gendalen, St. Me l lby socken. Foto G. Ewald 1952.

Stora Mel lby socken finns sju gravfä lt, belägna i anslutning till
den nuvarande odlingsbygden. Vid den relativt glesa ansamlingen
av fornlämningar vid Jordala återfi nns bl. a. två gravfält och en
fornborg. Socknens st örsta gravfält II Hol maberget" med 45 anlägg ningar, ligger på en moränhöjd invid Stora Mel lby samhä lle . Järn ålderslämningorno i Magra socken utgörs ov tre resta stenar somt en
domarring.
Medeltid
Flera viktiga hände lser av betydelse för befolkningen inträffade under mede lt idens början. De n ordisko rikena konsoliderades och enades. En fastare pol it isk organisation innebor att bondebefolkningen
under 1100- och 1200-tolen för första gången utsatt es för ett fast
skat tesystem. Den framväxande kristendomen medförde ett ökat kyrkobyggande och landet indelades i socknar. Inom invent eringsområdet uppfördes sannolikt sockenkyrkor under 1100- 12()0-tolen. Även i
Genneved, i nordöstra delen av St ora Mel lby socken, som under me delt iden bildade egen socken, fanns en kyrko, vi lken dock rasera des 1546. I kyrk li gt hänseende ingick Magra och Stora Mellby sock -

14.
nar i Stora Mellby pastorat tillhörande Skara stift. Östods socken
hörde till Starrkärrs pastorat from till 1633, då den bildade eget
pastorat. 1962 förenades det senare med Stora Lundby pastorat i
Göteborgs stift.
Enligt Västgötologen ingick Magra (Moghro 1403) och Stora Mel lby
(Moedylby 1465) tillsammans med Genneved (nu en del av Stora
Mel l~y socke_,:i), Erska och Lagmonser.eds socknar i Bjärke härad medan Ostad (Odhistodho 1423) ingick i Ale härad. Under unionstiden (1397 - 1521) utgjorde Bjärke tillsammans med Väne, Flundre,
Vardbo somt delar av Åse och Viste härader Ekholms län. Ale hä rad ingick i Stynoborgs län tillsammans med Kullings och Borne hörader. Uppdelningen i län är ott betrakta som en tillfällig kristidsorganisotion, bildad för att kungamakten på bästa sätt skulle kunna
kontrollera de dåtida politiska skeendena.
Under medeltidens första århundraden ägde en förtätning rum av
jordbruksbygden samtidigt förekom även en nyodling och nykolonisotion utanför byarna. Det otillgängliga Risvedenområdet koloniserades dock under ett senare skede.
Om den medeltida bebyggelsen vet vi inte särskilt mycket. Liksom
under järnåldern låg den sannolikt utmed dalgångarna, i Östad och
Långared kring sjöarna Anten och Mjörn, i Stora Mel lby utmed
Mel lbyån och vid Jorda lo somt i Magra utmed Mörlondoån. Boskopsskötsel och sädesodling var sonnol ikt de domineronden näringsgrenarna. Den intensiva nyodl ingsverksamheten under medeltidens
första århundraden medförde troligen en välståndsökning hos jordägarna. Ett avbrott i nyodlingsverksomheten skedde emellertid u~·
der 1300-talet, då många hemman lades öde i samband med att svåra farsoter drabbade landet. Medeltiden medförde även att kyrkan
och det världsliga frälset ti IIde lades stora jordarealer.
Den sydvästra delen av Långoreds socken ingår i det s.k. Risvedenområdet, en skogrik och bergig trakt belägen mellan Göto älv och
sjöarna Anten och Mjörn. Genom Risveden sträckte sig under medeltiden huvudvägen mellan Skara och Gamla Lödöse vid Göto älv. Vägen följde den tvci mil långa Mel lbydalen oc~ gick via Genneve~ och
· Sol lebrunn över Risveden ti 11 Lödöse, som var den viktigaste exportoch importhamnen i Västsverige from till mitten av 1400-talet. År
1473 beslöt Sten Sture d.ä. att flytta stcden till Säveåns utlopp
norr om nuvarande Göteborg, 11 Nyo Lödöse". Trots att den ti 11 vä xonde staden Göteborg vid 1600-tol ets början övertog merparten av
handeln förblev Lödöse en viktig hamnplats för bl. a. spannmål och
andra j ordbruksprodukter från Bjärkebygden och j ordbruksområdeno i
Skaraborgs län.
Nyare tid
Redan under medeltidens senare del bildades större jordegendomar
inom området genom sammanslagning av hemman. Såväl Upplo säte-
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Upplo säteri, Magra socken, Foto G. Ewald 1926 .

...
Östads säteri, Långareds socken. Foto G. Ewald 1924.

ri i Mcigra socken som Östods säteri i nuvarande Långareds socken
finns omntl mnda i urkunderna under 1400-tal et. Hede säteri i Stora
Mel lby socken grundades år 1549. Säteriernas j ordarealer utvidgades
under 1600- och 1700-talen dels genom frälseköp av kronohemman,
dels genom att bönderna på olika sött tvingades från sina gårdar.
Även vidsträckta allmännings- och skogsområden kom i frälseägo.
J ordkoncentrati onen medförde att godsen fi ek en dominerande stä 11 ni ng i bygden. Risveden hade alltsedan medeltiden utgjort en allmänning men från och med 1540-talet övergick den i kronans ägo •
.En av an ledningarna härtill var att Gustav Vasa insåg värdet i det
store ekbeståndet r de· västgöHsko all männ i ngorna .
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Under 1500- och 1600-tolen, innan gränserna mellan de nordiska
rikena slutgiltigt fastställts, utsattes området vid ett flertal tillfällen för sköv lingar i samband med krigshändelser. Under· det Nordiska sjuårskriget ( 1563 - 1570), Kolmarkriget ( 1611 - 1613), i
Västergötland bl.o. känt som 11 Brännefejden 11 , och den s. k . Gylden lövefejden (1675 - 1679) härjades st ora de lar av bygden.
Näringslivet genomgi ek i ngo större förändri ngor under 1500 - 17()()_
talen, utan jordbruk med boskopsskötsel förblev de dominerande
näringsgrenarna. Bebyggelsen låg liksom under medeltiden samlad i
bybi ldni n~or. Större byar som omnämns under 1500-tol et är Mel lby
kyrkby, Ovre Jordolo, Glossbo, Lbby, Borg och Tollestorp i Stora
Mellby socken, Magra kyrkby, Bjärlando, Mörlonda och Ri:inne byar
i Magra socken . Vidare Ål ondo och Hjällnäs byar i f .d. Östods
socken. Större delen av dåvarande Östods socken låg vid denna tid
under Östads säteri. Den s. k . _11 klungbyn 11 var den vanl igaste byfor men from till jordregleringsreformen Logo skifte vilken genomfördes
vid 1800-tolets mitt. Mel lby kyrkby och Genneveds by hade emellerti d mer rodbykaraktär utmed den medeltida vägsträkningen mellan
Skara och Lödöse.
Ensädesbruket, d. v. s. att åkermarken besåddes årligen utan träda,
var den dominerande sädesodlingen långt from på 1800-talet. Försök
med växelbruk och användande av stålförstärkta plogar gjordes dock
på de större gårdarna bl. o. vid Östods säteri från och med 1700talets slut.
Under 1700-tolet försökte mon förbättra skörderesultaten genom att
genomföra Storskifte på ägorna . Avsikten var att samla de splittrade
ägoskiftena till större mer lättbrukade enheter. Storskiftet, genomfördes mellan 1767 - 1794 i Magra socken, omkring sedelskiftet
1800 i Stora Mellby socken somt under 1850-talet i Östods socke,....
Det kom 'e mel lertid att få e n relativt I iten effekt.
De nya brukningsmetoder som infördes under 1800-tolets lopp kom
att påverka kulturlandskapet. För att på bästa sätt utnyttja den nya
tekniken genomfördes Logo Skifte, varigenom varje brukares ägor
kom att samlas till en eller några få sammanhängande ägor. Som
en följd därav II spr?ngdes" byarna och gårdsbebyggelsen flyttades ut
i direkt anslutning till den utskiftade marken. Oftast ledde utflyttningen till att helt nya mon- och fägårdsbyggnoder uppfördes.
I Magra genomfördes skiftet mel lon 1844-1862 och i Stora Mel lby
mel lon 1837-1872. Under 1900-tolets början täckdikades markerna för att mon skulle få stora sammanhängande arealer lämpade
för st ordrift . Omfattande arealer ängsmark lades under plogen och
omvandlades ti l l åkermark. Jordbruksreformerno och förbättrade
brukn ingsmetoder medförde en övergång från extensivt till intensivt jordbruk.
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Korta över Mellby upprättad vid Logo Skifte år 1837. Av kartan framgår hur gårdarna låg grupperade längs byvägen en s. k. rodby. Flertalet ov ladugårdarna lå g
vid denna tid med långsidan mot vägen, medan de idag vanligtvis är uppförda med
gaveln i direkt anslutning till vägen. Boningshusen låg liksom idag ett stycke längre in på gårdsplanen. Av kartan framgår också kyrkans och prästgårdens avskilda läge.

1800-tolets första hälft kännetecknas av en kraftig befolkningstillväxt. Folkökningen gav tillsammans med bl.a . missväxt en under
1860-tolet upphov til I en betydande emigration till Nordamerika.
Den kulminerade under senare delen av 1800-tolet. Befolkningsökn ingen tvingade också from en omfattande nyodling och en
rad torp och småbruk växte upp , främst i skogstrokterna. Även
orrendegårdornos anta I ökade.
För att klara försörjningen var det under 1800-tolets senare del van ligt att den manliga delen av befolkningen som binäring arbetade
med timmerarbete . Männen i Östodsområdet och Ale bygden for t i Il
·3 öteborg som snickare i samband med att nya orbetorstadsde lar
uppfördes. Även i Stora Mel lby och Magra socknar bedrevs timmer arbete. Inte sä ll an höggs stommarna t ill byggnaderna upp i 6jörke, för
v idare uppmontering bl. o. i Skaraborgs län .
Under 1800-tolet utgjorde de många kvarnarna i Mellbydolen ett
karaktäristiskt inslag i ku lturlandskapet. Längs den bördiga dal gången fanns inte några förutsättn ingar att utnyttja vattenkraft . I
stä l let uppfördes väderkvarnar för gårdarnas husbehovsmolning.
Mellbydalen var allrront känd som "kvarnarnas kol", då det beräknas att där fanns omkring 100 kvarnar under 1800-tolet. Ännu vid
sekelskiftet 1900 fanns ett 40-tal kvarnar kvar. De tidigaste kvar narna var vid slutet av 1700-tolet av s.k. 11 holkkvarnstyp11 medan
de s.k. "holländarna" blev mera oll rronno under 1800-tolets andra

Kvarn av s. k .

11

holkkvornst yp 11

St ora Mel lby socken.
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Mel lbydolen var al I mänt känd som "kvarnarnas kol", då det beräknas att där fanns omkring 100 kvarnar under 1800-tolet. Ännu vid
sekelskiftet 1900 fanns ett 40-tol kvarnar kvar. De tidigaste kvarnarna var vid slutet av 1700-tolet av s. k. "hol kkvornstyp" medan
de s.k. "holl ä ndarna" blev mera allmänna under 1800-tolets andra
hö 1ft. I dag återstår endast fyra · kvarnar i St·ora Mel I by socken, en
i Magra socken och en i Ersko socken. Användandet av elkraft medförde under 1900-tolet att väderkvarnarna kom ur bruk. En äldre vattenkvarn återfinns vid Ålanda i Långareds socken v id sjön Antens
utlopp .
Jordbruk med boskapsskötse I har sedan århundraden t i 11 baka varit
bygdens dominerande näringsgren . Stor betydelse fö r näringslivet
fick den vid sekelsk iftet 1900 anlagda Västgötabonan mellan Göteborg och Skara . Banan drogs längs Antens västra strand och vidare
genom Mellbydolen mot nordost upp mot Nossebro och Skara. Sol lebrunn i Ersko socken utveck lades vid 1900- talets början till ett
större samhälle men även vid stationerna Anten i Långareds socken
och vid Mellby i Stora Mellby socken växte mindre samhällen
upp . Ytterligare hållplatser fanns vid Gendolen strax norr om Genneveds by och vid Glossbo, Gatans hål lplats strax norr därom. Vid
Glossbo uppfördes bl. o. egnahemsbebyggelse, snickeri och mejeri
vid 1900-talets början medcin omreidet vid Gendalens hål Iplats förblev obebyggt. I stället skedde en viss utbyggnad av Genneveds
by där det redan tidigare fanns garveri, färgeri och skola. Sedan
1787 hade byn också rätt att hål lo marknader.
I samband med järnvägens tillkomst ökade handeln med trävaror.
Inom delar av Risveden förekom en hård exploatering av skogen främst
genom de göteborgsköpmön som köpt upp stora arealer inom området.
Flera sågor anlades i närheten av järnvägen 61.a. vid Kvarnabo och
Ål ondo i Långareds socken. I Volån, som avrinner från Risveden i
väst - östlig riktning och mynnar i Åsjön mellan sjöarna Anten och
Mjörn ,flottades stora mängder timmer ned til I Mjörn för vidare trans port till Hjällsnäs vid sjöns sydvästra strand.
'
På 1900-tolet och då framförallt under de senaste trettio åren, hor
en str ukturrationalisering av jordbruket ägt rum, vilket bl.o. med fört en förändring av kulturlandskapets karaktär. Mindre jordbruk
hor lagts samman el ler har uppgått i större enheter. Svårbrukade
åkrar och betesmarker hor igenplonterots med skog och inpediment
och odl ingshinder hor röjts bort och stora mera lättodlode åkrar
hor skapats. Flerto let av arrendegårdarna under storgårdarna Hede
i Stora Mellby socken, Upplo i Magra socken och Östod i Långareds socken är i dag bostads- el ler fr itidsbostäder, medan marken
brukas av huvudgårdarna. I rotional iser ingens spår hor följt en avfolkning av bygderna.
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Axel Nilssons handelsbod i Magra.

I Magra och Stora Mel lby ä ldre kyrkbyar utveck lade sig under
1900-talets förra hö 1ft ett mindre antal småindustrier, bl. a. såg verk, cementgjuterier och snickerifabriker. I Stora Me llby uppfördes även bageri, charkuteri och pensio nat som en följd av samhä llets ti l Iväxt. Egnahemsbebygge lse förtätade byarna vid 1900-talet s
början. Under senare år hor ytterl igare industrier och serviceanläggningar tillkommit och nya områden med bostadsbebyggelse hor
vuxit upp i de ö Idre byarnas utkanter.
Socknarna i Björke härad, Magra, Stora Mellby ( Genneved), Ers ko och Logmonsered gick år 1952 samman i Björke kommun, i vilken även Långareds socken införlivades . I samband med den stora
kommunreformen 1974 införlivades Björke kommun, med undantag
för Lagmansereds socken, med Alingsås kommun medan Lagmansered
överfördes ti l l Trollhättans kommun . Östad upphörde som eijen kommun år 1952 då den införlivades i Stora Lundby kommun. Ar 1969
införl ivades Stora Lundby i sin tur med Lerums storkommun . 1975
avdelades Östads socken, varvid norra delen överfördes till Alings ås kommun medan den södra de len kvarligger i Lerums kommun.

2 1.

Lövträdsoll~ vid Hede gård, St ora Mellby socken.

LANDSKAP OCH
BEBYGGELSE
Stora Mel lby och Mogro socknar
Stora Me ll by och M<1gro socknar är belägna i den nordligaste delen
av kommunen och gränsor i norr och öster mot Skaraborgs län. Den
del av Östods socken som kom att tillhöra Alingsås kommun och
Långoreds socken vid kommunsommonslogni ngen 1975 är belägen vid
kommungränsen i väster där sjöarna Anten och Mjörn möts.
Landskapet i Magra och Stora Mel lby socknar växlar mel lon öppen
odlingsbygd och skogsmark. Mel lbyåns dalgång, som är ca 2 km
bred, genomkorsar St ora Mel lby socken i nordost Iig-sydvästl ig riktning. Delgången hor karaktär ov slätt landskap omgivet av lågo
skogsklädda berg. Landskapet överensstämmer med odlingsbygden vid
Hede i socknens norra del . Mel lbydalen och Hedeslätten, den senare
med förgreningar åt Jordalo och Knutstorp, är utpräglade kulturbyg der.
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Den odlade marken i Magra socken återfinns i ett dalstråk utmed
Mörlondoböcken, som genomflyter socknen i öst-väst Iig riktning. Vidare finns större sammanhängande odlade områden vid Borrås och
Björlondo, som ligger i socknens norra del i Torpoå ns dalgång, vid
Rönne vid kommungränsen i väster och vid storgården Upplo i socknens södra del •
Några vattendrag av större betydelse fj nns inte i de båda socknarna. Den sjö som tidigare fanns vid Yttre Jordolo i Stora Mel lby är
sedan åtskilliga år torrlagd och den mindre Ljungsjön i Magra är
starkt igenväxt.
Vid jordregleringsreformen Logo Skifte som i huvudsak genomfördes
under 1800-tolets m:tt, utflyttodes inte gårdarna från byplotsen i
samma utsträckning som på de flersto andra hål l i landet. Ett fler ta l av de gamla byarna i Magra och Stora Mel lby kvarlever ol lt jömt även om bebyggelsen hor blivit mer spridd ön före skiftet, då
den låg i tät a s.k. rad- eller klungbyor. I Mellbydolen återfinns
väl sammanhållna byar utefter vägen me llan Sollebrunn och N osse bro. Från väster ti l l öster ligger Grunntorp, Mellby, Borg, Utby
och Genneved. I bl. o. Jordalo, Knutstorp, Västmonstorp norr därom ligger gårdarna mer spridda men bykoroktören finns ännu kvar .
I socknens största somhä Ile Mel lby hor den ä Idre bebyggelsen en
närmast rodbyliknonde karaktär med många välbevarade jordbruksfostigheter belägna på ömse sidor om landsvägen. Ekonomibyggnaderna
ligger här i vinkel mot vägen medan mongårdnorno är uppförda ett
stycke längre in.
Borgs by är belägen på en liten ås söder om landsvägen och Mellbyån . Borg tillhör de byar inom inventeringsområdet, som hor den
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mest utpräglade karaktären av oskiftad by bevarad. Endast ett fåtal
gårdar i byns centrala del flyttades ut i samband med skiftet. I byn
finns ett flertal äldre ladugårdar uppförda i skiftesverk och timmer
bevarade. Genneved är en större by belägen invid en trevägskorsning längre norrut i Mellbydalen. I byn finns ett flertal större jordbruksfastigheter med mangårdsbyggnader av salsbyggnodstyp.
Blond byarna i Magra märks Bjärlando och Borrås utmed Torpåns· dalgång, Magre (kyrkby), Mörlanda, Backa och Ödegärdet utmed MörIanda ån samt Ränne vid sockengränsen i öster.
Socknens största by Magra hor klor radbykoroktär utmed den äldre
vägsträckningen mellan Alingsås och Vänersborg. Jordbruksbyn förtätades något vid början av 1900-talet men hor trots detta bevarat
mycket av sin äldre kyrkbykoroktär . En senare utbyggnad av samhället hor skett öster om den äldre byplotsen . Mörlondo by strax väster därom är än i dog en re11adlcd jordbruksby. Bymiljön som är något oregelbunden omfattar ett flertal väl sammomhållna och enhetligt utformade gårdsonläggningar. Bjärlondo by i norr har klungbykoraktär genom sitt läge invid en mindre trevägskorsning.
Av den äldre bebyggelsen i ovan nämnda byar finns ene.last ett fåtal
ä Idre byggnader bevarade. I Ränne by i Magra socken återfinns en
enkelstuga med _ti Ilbyggd förvaringsbod, sannolikt uppförd i slutet
av 1700-talet. På fastigheten Backa 1: 11 i Magra socken finns en
ladugård uppförd under 1700-talets senare hälft med fähusdel av
gråsten. I Borgs by i Stora Mellby socken ligger en äldre ladugård
uppförd i skiftesverk samt en framkammarstuga med götisk köksplacering vilka är bevarade från tiden innan laga skifte.
Även om byarna inte förändrades i någon större utsträckning medförde
skiftesreformen en mycket stor omvälvning av såväl kulturlandskapet,
byggnadsskicket som det sociala livet. Kul turlondskopet förändrades
genc;>m att varje gårds mark samlades til I några få sammanhängande
mer lättbrukode odlingslotter och genom att en omfattande nyodling
kom ti 11 stånd på ut- och betesmarker.

Se bilaga 1

Byggnodsskicket genomgick en stor förändringsprocess. Vid utflyttningen och återuppbyggandet upptogs de nya stilideal och ideer som
började påverka bebyggelsens utformning vid 1800-talets mitt. De
äldre enkla byggningarno ersattes av byggnader med dubbla rumsbredder, antingen med en fyrdelad eller en sexdelod pion. I Stora
Mel lby och Magra socknar var det framförol It dubbel radhuset som
kom att uppföras på de medelstora gårdarna. På de större egendomarna uppfördes byggnader av solsbyggnadstyp. Båda hustyperno är
en variant av byggnaden med sexdelad planlösning med den skillnaden att solsbyggnaden hor ett stort rum, en sol, innanför förstugan
medan dubbelradhuset har ett smalt kök alternativt en liten kammare. På mindre och medelstora gårdar uppfördes även byggnader med
fyrdelad planlösning s.k. västsvenskt dubbelhus.

Rännestugan

Magra socken är sanno likt uppförd i slutet på 1700- talet.

Ålderdom! ig ladugård på fastigheten Backa 1: 11 i Magra socken.
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Oxegården l :5

Stora Mel lby socken har ett mycket stort kulturhistoriskt värde.

Knöl lås 1:6, Kn ittelås i Stora Mellby socken (objekt nr 71), är ett exempel på
den västsvenska gårdsformen med k lart avskilda man - och fägårdar.
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Inom ovannämnda områden finns två intakt bevarade dubbelradhus
uppförda på 1850-talet. Oxegården 1:5 från 1858 i Stora Mel lby
socken och Mörlanda 3:8 med bostadshus från 1859 i Magra socken .
Båda byggnaderna är utrrorkt a exempel på de nya st i lideal och det
nya byggnadssk ick som kom att prägla Iandsbygden efter skift esre formens genomförande.
Bebyggelsen på gårdarna är grupperade efter den västsvenska gårdsformen med klart avski lda man - och fägårdar. Den senare oft ast
med en ti l l boningshuset vinkel- eller paral lellstä l ld ladugårdslänga.
För de ensamliggande torpen och småbruken innebar skiftesreformen
inte någon större förändring . Den svårtil lgängliga terrängen har ä ven under senare tid medfört att torpställeno inte hor kunnat sommonslås till större enheter. Boningshusen vid dessa mindre jordbruksenheter är vanligtvis av enkelstugetyp eller dubbe lhus med fyrdelad
plan.
Till de större gårdarna inom området hör Upplo i Magra socken och
Hede i Stora Me llby socken . Upplo säteri med underlydande arre ndegårdar omfatt ar hela den sydöstra de len av Mo~ra socken. På Upp lo gods är torpbebygge lsen i huvudsak bevarad . Atski ll igo torp och
även arrendegårdar hor dock under senare tid sommonslagits med
godset för att möjl iggöra ett ratione llare jordbruk. Arrendegårdarna
är ext eriört mycket enhetligt utformade och har vanligen det väst svenska dubbel husets plonlösni ng. Flertalet är ny- el ler ombyggda
vid sekelskiftet 1900. De flesta arrendegårdarna är ensligt belägna
och uppförda i övergången mellan öppen odlingsmark och skogsmark.
Arrendegårdorno vid Heden strax nordväst om Duvereds mosse Iigger
dock efter rodbyns principer, med boningshusen på ena sidan byvä gen och ladugårdarna på den andra. Upplo nämns redan på 1400tolet. Den nuvarande mangårdsbyggnaden är uppförd 1728 - 1730
och hor genom århundradena, men fromföro l It under de senaste
årt iondena, genomgått så stora exteriöro förändringar att dess kulturhistoriska värde delvis gått förlorat.
Den enda större gården i Stora Mel lby socken är Hede, belägen invid sockengränsen mot Logmonsered i nordväst. Hede låg from til I
1935 under Kobergs f ideikomiss. Den nuvarande mangårdsbyggnaden tillkom så sent som 1965 efter en brand som hade ödelagt den
gamla byggnaden. Kring Hede utbreder sig ett sammanhängande
v idsträckt slätt landskap vilket är omgivet av skogsmarker. På ömse sidor om Hede gård leder över Hedeslätten en al le av lövträd
from t i ll gården.
Mellbydolen brukar kollas för"kvarnarnos dal", då det längs.dal gången under 1800-tolet låg ett pärlband av väderkvarnar. Ar 1837
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Fört jänstfullt restaurerad" Ho lländsk hätt ekvarn" vid Borgs by i Mellbydalen.
uppgick kvarnarnas antal till 5_1 stycken. Orsaken härtil l var dels
bristen på lämpliga vattendrag i t rakten och dels Mellbydolens topografiska läge. Dalgångens sydväst - nordostliga rikt ning inne bär ett idealiskt förhållande med t anke på de för Västsverige förhärskande sydvästliga vindorna. Fram t ill 1870- talet var samt liga
kvarnar s.k. holkkvornar. Utmärkande för denna konst ruktion var det
undre kvadratiska, fasta kvornhuset med pyramidtak samt den vridbara torn liknande överdelen den s.k. huven med vertikalt stä llda ga lle rvingar eller stovvingar. Dessa täcktes med segelduk e ll er brädse gel i samband med molning. Benämningen holkkvorn kon härledas
från den urholkade grova stocken som i huven inneslöt spinde ln mellan vingaxelns utväxling och st enparet. Kvarntypen är i landet kon cent rerad ti l I ett sammamhängonde område från Bjärkebygden upp ge nom Skaraborgs län ti 11 Kål londsö. Enligt äldre kart moteri ol lär även kvarntypen haft en g les spridning i Bohuslän, Dalsland och på
Värmlandsnäs. Inom Magra och Stora Mel lby socknar finns fyra kvar nar av denna typ bevarade. Holkkvarnen i Mörlando i Magra ligger
på en höjd och dess si lhuett är syn Iig på långt hål I. I Stora· Mel Iby ligger 2 holkkvarnar i Mell by samhälle och en vid Västmanstorp
där endast kvarnhuset återstår. Under senare delen av 1800-talet
blev s. k. "Holländska hättekvarnar" el ler "kjolkvornor 11 al It van I igore i Mel lbydo len . Karaktäristiskt för Clenno kvarntyp är det torn.:.
formiga avsmalnande åttakantiga fasta kvarnhuset där endast hättan
med vingar på byggnadens topp var vridbar. En konstruktion som
var bet ydl igt mer stabil än den ä ldre holkkvarnens. Hättekvarnarna,
som ursprungligen kom ifrån Hol land,b lev vanliga i stora delar ov
landet under 1800-talets senare de l. I Mellbydolen uppfördes sam manlagt sju väderkvarnar av denna typ. Av dessa åt erstår endast
t vå, båda belägna vid Borgs by. Samt li ga kvarnar hor genomgått
p iet etsful la restaureringar under 1960- och 1970-talen och ett flertal bör enligt förel iggande bevaringsförslag kunna förklaras som bygg nadsminnen. (Se sid.
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Långareds .s.ocl<ens sydvästra del .
Landskapet och bebyggelsen i södra Långored skil jer sig markant från
det i Stora Mel lby och Magra. Dels är området sjörikt och beläget
vid sjön Mjörns nordvästra strand dels omfat tar det i huvudsak kuperad skogsmark med undantog av det öppna od l i ngsl ondskapet utefter
Mjörns stränder. Huvuddelen av området ingår i den s.k. Risveden,
som är en av Västergöt lands största och mest sammanhängande skogstrokter. Av Risvedens många sjöar ligger ett betydande ant a l samlade i Klevsjöområdet invid sockengränsen i väster . Blond de ssa sjöar
märks Klevsjön, Jättesjön, Grönovot ten, Flotovotten och Volsjön.
Risvedens största och mest betydande vott endrog är Ålondo ström, där
Ant e ns och Åsjöns vatte n rinner ut i M jörns nordväst ra vik, ko llad
Mjörnviken. Långoreds södra del innesluter t ill skillnad från Stora
Mel lby och Magra ett kuperat landskap med höga bergsportier, där
mon hor vidsträckt utsikt ut över Mjörn .
Bebyggelsen ski I jer sig från Stora Mell by och Magra, genom att
Östods säteri dominerar hela den södra del en ov socknen. Den öpp na odl ingsbygden utmed M jörns väst ra strand är ett ut präg lat 11 herrgårdslondskop11 med säteriet, oller, enhet ligt brukade marker och ett
stort anta l orrendegårdor vi Iko Iigger utspridda i odl i ngs landskopet .

10 .

Många arrenden har under de senaste årtiondena dragits in med resultat att åtski l liga gårdar står öde medan andra har blivit fritids bostäder.
Östads säteri är en gammal sätesgård troligtvis med anor från medeltiden. Säteriet är huvudgård i det egendomskomplex, som ägs av
Östads stiftelse, vars äldre namn Östads barnhus, härrör från den av
Nicklas Sahlgren 1771-1774 inrättade barnhusstiftelsen. Barnhusinrättningens ändamål var att rädda fattiga föräldrars born från elände
och undergång. Redan 1792 omorganiserades stiftelsen så att huvudgården delades upp i ett stort antal arrendegårdar, som barnen blev
utplacerade i. Genom att barnantalet från och med 1920 successivt
minskade lades ett stort antal arrendegårdar ner, varvid åkerjorden
återgick til I huvudgården. Från 1944 ändrades stiftelsens inriktning
ti Il enbart undervisning. I dog är Östads säteri skogsbruksskola.

Se bilaga 2

En stor del av den bebyggelse, som finns på Östads egendom, utgörs av mycket enhetligt uppförda arrendegårdar från 1800-talets senare hälft, med dubbelradhusets eller det västsvenska dubbelhusets
planlösning. Ett fåtal äldre byggnader finns bevarade, bland annat
ett mindre torp i Risveden. Byggnaden är ett välbevarat exempel på
en mindre framkammarstuga, sannolikt uppförd i slutet på 1700-tolet.
Ytterligare en välbevarad framkammarstuga uppförd i början på
1800-tolet finns bevarad vid Ödegärdet strax norr om Antens station.

Blackekärr, ett mindre torp i Risveden, är en av de äldsta och bäst bevarade
byggnaderna inom sockende len.

3 1.

En viss bebyggelsekoncentration finns vid Antens station och Ålanda by strax norr därom. Antens station uppfördes vid sekelskiftet
1900 vid dåvarande Västergötland-Göteborgs järnväg. Invid stationen
återfinns ett antal egnahem uppförda vid 1900-talets början. Västgötabanan lades ned år 1970. Järnvägssträckningen mel Ian Anten och
Gräfsnäs i Erska socken är bevarad och drivs i dag som museijärnväg.

Kulturlandskap vid Åsjön.

3 ~.

•

KULTURMINNESVARD OCH
•
NAT U RVARDI SAMVERKAN
Naturvården har under de senaste decennierna fått en al It
större aktualitet i det fysiska planeringsarbetet. Det av människan påverkade landskapet - kulturlandskapet med dess be byggelse har blivit en viktig samhällsangelägenhet. Inom kulturlandskapet sammanfaller kul turminnesvårdens och naturvårdens intresseområden. Ett bevarande av hel hetsmi I iön förutsätter att dessa intressen förenas och kompletterar varandra vid
föror..dnanden av olika slag. Till grund för detta måste en samordning av naturvårdsinventering, fornminnesinventering och
bebygge Isei nventeri ng Iigga .
Den mode~na svenska naturvården byggdes upp under 1960ta Iet och fick möjlighet att arbeta på rätts Iig grund genom
naturvårdslagen 1964. Vanligen delas naturvården upp i allmän naturvård, vi Iken har naturvårds! agen som främsta arbetsinstrument, och miljövård, som stöder sig på miljöskyddslagen
från 1969. Enligt riktlinjerna i propositionen 1963:71 till 1964
års naturvårdslag vilar huvudansvaret för det regionala naturvårdsarbetet på länsstyrelserna . På dessa ankommer de flesta
beslutsfunktionerna inom naturvården samt huvuddelen av den
regionala inventerings- och planeringsverksamheten.
I Älvsborgs lön påbörjades inventerings- och planeringsarbetet
inom den allmänna naturvården vid mitten av 1960-talet. År
1973 var hela länet täckt av översiktiga inventeringar och
samma år beslöt länsstyrelsen att ett handlingsprogram för länets naturvård skulle fullföljas. Naturvårdsplanen fastställdes
år 1976 och finns redovisad i "Natur i Älvsborgs lön. Inventerings- och handlingsprogram för allmän naturvård". Planen
har ingen rätts! ig verkan utan förordnanden utreds närmare från
fall till fall.
Den allmänna naturvården kan indelas i fyra avsnitt; kulturelltvetenskaplig naturvård, social naturvård, landskapsvård och
praktisk-ekonomisk naturvård. Mellan dessa avdelningar finns
det emellertid inte några skarpa gränser. Gemensamt för d~n
kulturellt-vetenskapl iga naturvården och landskapsvården är
dels att åstadkomma ett urval av skyddade områden dör al la
naturtyper, såväl natur Iiga som kulturpräglade finns represente"'."
rade, dels att bevara och vårda dessa landskapsavsnitt samt mild ra och återställa verkningar av exploatering av olika slag.
Vid arbetet med kulturhistoriska bebyggelseinventeringar och
utarbetandet av bevaringsförslag ingår en beskrivning av •pet
omgivande kulturlandskapet som en viktig del. I mil jökarakteri seringen upptas exempelvis sambandet mellan bebyggelse, forn lämn ingar och od li ngslandskap. Det är därför av stor betydelse
att behandl ingen av agrara bebyggelsemi l jöer sker i intim sam verkan mel lan kulturminnesvårdens- och naturvårdens företrädare.
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naturvårdsobjekt redovisat { - ,. ./
Natur i Älvsborgs län (1976)
naturvårdsobjekt
prioriterade objekt i anslutning
ti 11 naturvårdsobjekt

Karaktärisering av naturvårdsobjekt och utvärderad kulturhistorisk
bebyggelse inom inventeringsområdet
I nedanstående text och på korta 4 redovisas de områden inom inventeri ngsområdet där kulturmi nnesvården och naturvårdens intressen
sammanfaller. Siffrorna i texten och på korta nr 4 hänvisar till
objektnummer för Alingsås kommun i Noturvårdsplonen för Älvsborgs
län (1976).
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Knarven 1:3 (objekt nr 66). Belägen inom naturvårdsområde 1.
Noturvårdsområde nr(i)
Dalen - Stora Mel lby socken
Omväxlande j ordbruksområde med stora, välväxta lövskogsdungar. Utefter den bäck, som rinner genom området, återfinns ett lummigt lövskogsparti. Jordbruket är i vä I hävd och landskapet t i I It al ande.
Inom naturvårdsområdet är en utvärderad fastighet belägen omfattande
två jordbruksenheter, Knorven 1:3 (obiekt nr 66 och nr 67).

KARTA 4b
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Noturvårdsområde nr

@

Brobockoområdet - Långoreds soc ken
Vid Brobacka trängs förbindelsen mellan s1oarno Anten och Mjörn
ihop till ett sma lt bergspass . De vattenmossor som passerade här un der inlandsisens avsmältning hor lämnat tydliga spår i bergsväggarna
kring passet. På västra sidan ligger Bruorängen, en klipphyl lo dit
man når genom et t nålsöga. På östra sidan hor vattnet svarvat ut
en mängd jättegrytor. Bruarängen och jätt egrytorna är skyddade
som naturreservat. Isens vattenströmmar avsatte också grus mossor i
området dels vid Jutåsdeltat, söder om Brobacka - nu snart helt ex ploaterat - de ls vid Antenåsen, som är en dalspärr vilken delvis
dö mmer upp Anten. Den senare är en av traktens få orörda grusav 1ogringar. Bergen kring Brobocka erbjuder vackra utsikter. Landskapet är vacke rt och omväxl onde .

Det omväxlande landskapet vid Brobocka.
Inom noturvårdsområdet finns ett flerta l kulturhistoriskt intressanta
fastigheter . I områdets nord l igaste del är en f.d. arrendegård under
Östads säteri belägen, Ödegärdet objekt nr 22 . Gårdsonläggningen
hor ett mycket stort kulturh istoriskt värde. I Ålanda by återfinns två
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Noturvårdsområde nr

@

Brobockoområdet - Långoreds socken
Vid Brobocka trängs förbindelsen mel Ian s1oarnc Anten och Mjörn
ihop til I ett smalt bergspass. De vat tenmassor som passerade här un der inlandsisens avsmält ning hor lämnat t ydligo spår i bergsväggarna
kri ng passet. På västra sidan ligger Bruarängen, en klipphyllo dit
mon når genom ett nålsöga . På östra sidan hor vattnet svarvat ut
en mängd jättegrytor. Bruorängen och jätt egrytorna ä r skyddade
som naturreservat. Isens vattenst römmar avsatt e också grusmossor i
området dels v id J utåsdeltot , söder om Brobocka - nu snart helt exp loaterat - de ls vid Antenåsen, som är en dalspärr vilken delvis
dämmer upp Anten . Den senare är en av t raktens få orörda grusav 1ogringor. Bergen kring Brobocka erbjuder vackra utsikter . Landska pet är vackert och omväxlande .

Det omväxlande landskapet vid Brobacka.
Inom naturvårdsområdet finns ett flertal kul t urhistoriskt intressanta
fast igheter. I området s nordl igaste del är en f.d. arrendegård under
Östods sät eri belägen, Ödegärdet ob jekt nr 22. Gårdson läggni ngen
hor ett mycket stort kulturh istoriskt värde. I Ål ondo by återfinns två

36.

välbevarade arrendegårdor, Ålando Södergård, objekt nr 21 och Ålanda Nordgård 4, objekt nr 4A, ett egnahem uppfört 1911-1912,
Ålanda Södergård 1:3 och 2:3, objekt nr 9 somt Antens järnvägsstotioi. objekt nr 8. Vid Brobacko finns en välbevarad f.d. småskola,
Brobocko 1:3, objekt nr 5 och till sist finns en vackert belägen arrendegård vid Åsj öns östra strand, Rammegärdet, objekt nr 19.
Noturvårdsområde nr

@

Klevsjön - Svällebäcksområdet - Långoreds socken
Klevsjön - Sväl lebäcksområdet utgör en del av det avgränsade om,råde som utgör kärnan inom det ur noturvårdssynpunkt riksintressonta Risvedenområdet. Hela området har en starkt bruten topografi med
långa dalgångar med ibland betydande höjdskil Inoder mel Ian dalbotten och omgivande höjder. Av dolgångorna är Volåns den mest framträdande och sträcker sig i öst-vijstlig riktning genom helo området .
Sjörikedomen inom området är påfol lande. Söder om Varsjön återfinns ett enslit beläget f.d. torpställe kollot Blockekärr, objekt nr
10, vilket tidigare löd under Östods säteri. Boningshuset tillhör de
äldsta i området. Öster om Jättesjön återfinns det kulturhistoriskt
värdefulla torpet Lilledale1y, objekt nr 16.
Naturvårdsområde nr

@

Ekedalen - Långareds socken

Edsdalen 1, (objekt nr 13), hor en mycket stor betydelse för landskapsbilden.
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De syd- och sydostvändo bergsbranterna norr om Östads säteri är
till stor del klädda med ekskog. Ekskogen bildar en vacker inramning till landskapet vid Mjörnsjöviken.
Inom naturvårdsområdet är ett torp under Östad beläget nämligen
Edsdalen 1, objekt nr 13. Torpet hor en mycket stor betydelse för
landskapsbilden vid Ekedolen.
Noturvårdsområde nr

@

Östod säteri - Långareds socken
Östods säteri Ii gger strax söder om Mj örnsj övi ken medan kulturmarkerna utbreder sig runt hela den nordvästra delen av sjön Mjörn.
Flerstädes ingår ekdungar och solitära ekar i landskapet. Området
rymmer stora kulturhistoriska värden.
Noturvårdsområdet omfattar ku lturl ondskopet längs Mj örns nordvästra
stränder och innesluter förutom herrgårdsonläggningen, objekt nr I
även ett flertal arrendegårdar under Östods säteri. Strax söder om
säteriet återfinns en f.d. statorbostod, objekt nr 28 och en f.d.
arrendegård, objekt nr 2A. Längre söderut ligger ytterligare tre välbevarade arrendegårdar, Kullen 7:1, objekt nr 6, Kullen 2:1, Kullen 2, objekt nr 7 somt Östod 15: 1, Kärra 2, objekt nr 15. På den
östra sidan av Mjörn ligger gården Hjällnäs Nordgård 2A (Bengtes),
objekt nr 14.
Noturvårdsområde nr@
Östad - Långoreds socken
Den stora grusovlogringen vid Östod utgör ett delta. På det vidst räckta deltaplanet kon man urski ljo strömrännor och fromförol It vid
den norra del en ett antal dj upo åsgropor. Öster om Iondsvägen finns
ett por friliggande åskullor och efter ett kort avbrott fortsätter åsen
from t i 11 Östods säteri.
Inom området återfinns f.d. arrendegården under Östod, Olof Ambjörnsgården, Herrgården, objekt nr 18.
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BEGREPPET KULTUR••
HISTORISKT VARDE
Försök till definition av begreppet "ku lturhistoriskt värde 11 hämtat ur Byggnadsvårdsutredningens betänkande "Kulturhistorisk be byggelse - värd att vårda" SOU 1979: 17 .
Det i vårt land bevarade äldre byggnadsbeståndet utgörs av
ensk il da objekt och miljöer av mycket varierande s log, från
sk ilda epoker och med lokala och reg ionala särdrag . Att lämna
en klar och entydig definition av innebörden i begreppet "kul turhistoriskt värdeful I bebygge lse" och att formulera entydiga
ur valsprinciper ä r med hänsyn här ti 11 knappast möjligt.
En nödvändig förutsättning för att man skall kunna göra en
enhetlig bedömning och ett så långt det är möjligt objektivt
urval är ett fullgott inventeringsunderlag som framtagits och
systematiserats på ett enhetligt sätt. J u säkrare uppgifter mon
hor om en byggnodskotegoris frekvens och särdrag ju mer objek tivt blir urvalet. En kontinuer lig prövning av urvolsmateriale t
måste därför ske i takt med att kunskopsmoterialet växer .
Men även med ett ful Iständigt inventeringsmateri al som utgångspunk t är det lött att urvalet bl ir subjektivt. Bl . a. påverkas ur valet av den tid man lever i. Uppfattningen om vad som är
kulturhistoriskt värdefullt har skiftat under tiderna~ lopp. Stora
grupper av byggnader och bebyggelsemiljöer från 1800- talets
slut och 1900- talets början, som idag anses ha ett betydande
kulturhistoriskt värde, ägnades för bara några årtionden sedan
inget eller mycket litet intresse. I och med att nya ideer och
stilideol gör sig gällande ändras synsättet på och värderingarna
av tidigare epokers byggnadsskick. Redan nu har mon börjat
uppmärksamma den tidiga funktional ismens och 1940- och 1950talens bebyggelse. Slutsatsen härav blir att det inte är möjl igt
att sätta någon bestämd tidsgräns utan som regel bör gäl lo att
byggnaden bör ho en sådan ålder att ett kul turhistori:;kt tidsperspektiv kon anläggas. Vår tids förändringar och snabba utveckling gör att den tid som krävs för att mon skall kunna an lägga ett sådant perspektiv blir allt kortare.
Varje objekt måste också förutom ur rikssynpunkt bedömas ur
regional el ler lokal synpunkt. Det karakteristiska för bygdens
historia och näringsliv måste vara representerat i den bebyggelse mon väljer ut och ges en hög prioritet i bevarandearbetet.
Sam tidigt kan förekomsten av en byggnad uppförd i en viss teknik eller med en speciell utformning, som är vanlig och karakteristisk i andra delar av landet just genom sin sällsynthet i
visso bygder ti IImätas ett större värde.
En grundläggande princip för urvalet bör vara att byggnaden
har något att berätta om sin tid, dvs. förmedlar kunskaper om
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äldre tiders näringsliv, samhällsmiljö, byggnads- och bostadsskick , arbetsförhållanden, sociala vi IIkor och estetiska ideal.
Byggnaden skall med andra ord ha ett dokumentvärde.
Bedömningsgrunderna i övrigt kan grovt indelas i begreppen
sällsynthet - representativitet, ursprunglighet - förändring samt
objekt - mi I jö. För det äldre byggnadsbeståndet - fram ti 11
1700-talet - gäller att så gott som samtliga hus som bevarat
sin ursprungliga karaktär måste anses ha ett högt kulturhistoriskt värde. Objekt som det endast finns ett fåtal exemplar
kvar av kan således klassas som värdefulla bara genom sin relativa sällsynthet - urvalet har i själva verket redan gjorts.
Denna regel kan sägas vara helt utslagsgivande när det gäller
t.ex. medeltida bebyggelse och bebyggelse från 1500 - 1700talen, varav ytterst litet finns bevarat i våra dagar och där
man heller inte har arkivaliska källor att tillgå när man vill
skapa sig en bild av den tidens bebyggelse. Ju närmare vi
kommer vår egen tid, desto mindre självklart blir urvalet. Det
totala beståndet av en viss byggnadstyp el ler kategori är större
och det är därmed i'nte längre unikvärdet som är utslagsgivande
utan representativiteten. Av de bevarade byggnaderna och miljöerna av likartat slag måste man, för att även i framtiden ha
kvar kunskapen om äldre byggnadsskick och bostadsförhållanden
m.m. välja ut särskilt representativa och karakteristiska objekt
medan det ännu finns ett stort antal att väl ja bland.
När det gäller byggnadskategorier av vilka en större mängd
finns bevarad och där käpnedomen om byggnadstraditionen är
stor kan man vid urvalet för bevarandeinsatser ställa krav på
byggnadens ursprunglighet. Ett starkt ombyggt hus från 1700talet, där endast delar av stommen eller murverket bevarats,
kan inte utan vidare sägas ha ett så stort kulturhistoriskt värde
att en bevarandeinsats är motiverad om det finns andra Iikartade men i mer ursprung Iigt skick bevarade byggnader från samma
tid. Även här kan man al Itså säga att en urvalsprocess redan
skett genom tidigare förändringar och ombyggnader. Samtidigt
kan det kulturhistoriska värdet hos en byggnad ligga i just de
förändringar och ombyggnader som byggnaden genomgått och
som anspeglar skiftande användning och byggnadshistorisk utveckling.
Urvalet bestäms i allmänhet i första hand av egenvärdet hos
själva byggnaden, ob jektvärdet. I vissa fal I Iigger värdet i
hög grad i samspelet mellan bebyggelsen och dess omgivning,
miljövärdet. En byggnads el ler byggnadsgrupps värde kan också
genom läget och anknytningen till angränsande bebyggelse i
hög grad ökas . En gårdsanläggning där inte bara bostadshuset
utan även ekonomibyggnader och uthus finns kvar, måste tillmätas större kulturhistoriskt värde än ett ensamt hus från samma
tid el ler en gård där de gamla ekonomibyggnaderna ersatts av
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moderna nybyggnader. Vid ett stort bestånd av likvärdiga byggnader kan man i större utsträckning än annars stäl Ia krav på
mi I jön. På samma sätt måste hänsyn tas ti 11 byggnadens sammanhang i stadsbilden el ler landskapet. Även sådana komponenter i
miljön som topografi, markbehandl ing och vegetation kan påverka det kulturhistoriska värdet hos den enskilda byggnaden. I
t.ex. en välbevarad bymiljö utgör bebyggelse, vägsystem och
odlingslandskap en oskiljbar enhet, där varje komponent spelar
en västenlig roll.
Även om förutsättn ingarna för e tt objektivt urval ökar v id tillgång t i 11 ett enhetligt och såvitt möjligt fullständ igt inventeri ngsunder lag Ii gger det i :;okens natur att det bestånd av värdefull bebyggelse som väljs ut på grundval av kriterier av nu
nämnt slag inte t i II sitt omfång kan bestämmas en gång för alla.
Om man med urvalet syftar ti Il att bevara karakteristiska drag
i den svenska bebyggelsemiljön bl ir det mer en fråga om att
fastställa en ambitionsnivå, som ur allmän synpunkt ter sig rimlig. Att detta är möjligt framgår klart av riksplanearbetet, där
i pr incip ful I enighet har nåtts mellan kommuner, länsstyrelser
och riksantikvarieämbetet om urvalet av miljöer av betydelse
ur ri kssynpunkt.

"

,\.\

__

,___

Grunntorp 1:4 i Stora Mel lby socken (objekt nr 63) är ett exempel
på en gårdsmil jö med ett mycket stort miljömäss igt värde.
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BEVARINGSFORSLAG
Avsikten med föreliggande bebyggelseinventer ing hor varit i första
hand att presentera ett bevaringsförslag, omfattande såvä I sammanhängande miljöer som enskilda byggnader, vilka prioriterats utifrån
kulturhistorisk hänsyn. Målsättningen hor varit att bevara den historiska kontinuiteten med ett tvärsnitt av representativa byggnader
från olika tidsperioder . Urvalet speglar också ol iko näringar somt
levnads- och bostodsförhållonden för olika sociala grupper i äldre
tider (angående begreppet kulturhistoriskt värde se sid. 38). Den
prioritering som gjorts betyder inte att även andra byggnader skulle sakna kulturhistoriskt värde . De flesta byggnader, som är och
förbli r oförvanskade, hor ett värde, som genom enskilda initiativ
och en al lmän respekt för byggnodstraditionen kon ge en större bredd
åt traktens kulturhistoria. För ett bevarande av helhetsmiljön är det
därför väsentligt att inte endast enskilda byggnader beaktas, utan
också den omgivande mi I jön med stenhägnader, ä Idre vägsträckningar, betes - och hagmarker, fruktträdgårdar etc. Tidigare inventering ar har präglats av ett generel It värdesystem . Det har ofta inneburit att ol i ko be bygge Isekctegori er ställts mot varandra, vi Iket motverkat ett bevarande . Med undantog av de objekt som är eller bör
bl i förklarade som byggnodsminnen, görs därför ej längre någon
klassificering av de kulturhistoriska objekten.
Inom inventeringsområdet återfinns fem fast igheter, vilka tillmätts
ett så stort kulturhistoriskt värde att möj ligheterno till en byggnads minnesförklaring närmare bör undersökas.
FÖRSLAG TILL BYGGNADSM I NNEN
Nr i
Sid.
utredn.
Borg l :21, St. Mel lby socken. Väderkvarn "Hättekvarn" (1892)

55

118

Borg 2:3, St. Mel lby socken. Väderkvarn "Hättekvorn" (1881)

56

119

Me l lby l :79, St.Mel lby socken. Väderkvarn " Holkkvarn" (c a 1800)

5 1E

108

Mel lby 5:35, St.Mellby socken. Väderkvarn "Holkkvorn" (ca 1800)

52C

113

Mörlanda 3:7, Magra socken. Väderkvarn

11

Holkkvorn 11 (1854)

För samtliga ärenden som berör bevoringsförslagen i föreliggande
rapport, såväl bebyggelsemiljöer som enskilda byggnader bör lands antikvariens el ler länsantikvoriens ytt rande inhämtas.

36

83
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FORSLAG TILL
BYGGNADSMINNEN
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Borg 1:21, Stora Mellby
socken. 11 Hättekvarnen"
uppfördes 1892. Vidare se
objekt nr 55 sid. 118.

Borg 2:3, Stora Mellby socken . ,
Hättekvarnen II uppfördes 1881 •
Vidare se objekt 56 sid. 119.

11
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Mellby 1:79, Stora Mellby socken.

11

Holkkvarnen 11 uppfördes ca 1800. Vidare se objekt 51E sid.108
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Mellby 5:35, Stora Mellby socken. "Holkkvarnen" uppfördes ca 1800. Vidare se objekt 52C sid.113 .

45 .

Mörlanda 3:7, Magra socken.
Vidare se objekt 36 sid. 83.

11

Ho lkkvarnen 11 uppfördes 1854.
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:FORTECKNING OVER PRI ••
ORITERADE MILJOEROCH
ENSKILDA OBJEKT
Bebyggelsen,iljts
(M)

Ftsrslog till
byggnadsminne (B)

Sid. i
utredn.

Fastighetsbeteckning

Socken

54

Apeldolen 1:2

St.Mellby ............................ 115

27

Bjllrlondo 1:3

Mogro • • . . . . • . . • . . . • . . . . . . . . •. . . . • . . .

78

28

Boda 1:7

Magra • . •. • • . • • . . . . • . . . . . . . . • • . • • . . ••

78

49A

Borg
Borg
Borg
Borg
Borg

St.Mellby
St.Mellby
St.Mellby
St.Mellby
St .Mellby

Nr i
utredn.

55
498
56
57

1:4, Uppeg6rd
1:21, Vllderkvorn
2:3
2:3, Vllderkvorn
2:7,Btsckelid

.... M •. .. .. .. . . . .. . .. .. .•
. ................ . B . . • . . . •
.. . • . • • . . • . . . . • .. • • . .. . . . . • •
.................. B .......
. . . . . . . . . . . . . . . • . . . •. . . . . . . .

100
118
101
119
119

Brobocka 1:3

f.d.Östad

58

Eriksberg 1: 1

St .Mellby

50H

St.Mellby
St.Mellby
St.Mellby
St.Mellby
St.Mellby
St.Mellby
St.Mellby
St.Mellby

SOE
SOF
62

Genneved
Genneved
Genneved
Genneved
Genneved
Genneved
Genneved
Genneved
Genneved
folkskola
Genneved
Genneved
Genneved

63
64

Grunntorp 1:4
Grunntorp 1:21

St .Mellby
St.Mellby

65

Jordolo l:19,Galleg6rd

St .Mellby

66
67

Knarven 1:3,
Knorven I :3, Drllngstugo

St .Mellby
St .Mellby

68
69
70

Knutstorp l:6A
Knutstorp I :9
Knuts torp I :20, Fridhem

St.Mellby
St.Mellby
St.Mellby

71

Knllll6s 1:6,Knittel6s

St.Mellby

6
7

Kullen 2: 1,Kullen I
Kullen 2: 1, Kul len 2

f.d.Östod . .... . . . . . .. .. .... . . .. .. .. ..
f.d.Östad .. .. . .. . . .. . . .. • .. ... .. .. . ..

72

Kungsered 4 :2, Korsberget

St.Mellby ............................ 127

48

Kyrkog6rden 1: I/
Kyrkojorden 1:1

St.Mellby
kyrka • • . . . • . . • • . • • • . • • . • • . . • . . . . . . . . .

29
30
31
32
23
24A
24B

Mogro
Mogro
Magra
Mogro
Mogro
Magra
Magra

2:5, Backen
2: 11, Bocken
2:13
5:1 I
5:4 1, Magra kyrko
14:1
16:1

Magra •..............•.•.••........•.. 79
Mogro
79
Magra
80
Magra
80
Mogro
73
Mogro ... .... . M .................... . 74
Magra ........ M ................ .. . .. 74

SIA
51B
51C
51D
51E
51F
SIG
51H
73
74
75

Mellby
Mellby
Mellby
Mellby
Me llby
Mellby
Mellby
Mellby
Mellby
Mellby
Mellby

I :51, Vllsterg6rd
1:59,Elkvarn
1:64, Vt1sterg6rd
1:65, Vtisterg6rd
1:79, Vll$.!erg6rd
1:89, Vtisterg6rd
I :94, Vtisterg6rd
2:5, Gustovsbarg
2:17
4: 1, Prttstg6rden
4:37, Berghem

St. Mellby
St . Mellby
St.Mellby
St.Mellby
St.Mellby
St.Mellby
St.Mellby
St.Mellby
St . Mellby
St.Mellby
St.Mellby

5

59
50G
50B
50C
60

50D
61
50A

1:3, Storeg6rd
1:51, Storeg6rd
1:57, Storeg6rd
2:2, Nederg6rd
2: 10, Nederg6rd
2: 13
4:4, Korndalen
4:5, Korndalen
4:13,Gendole,u
4: 16, Korndolen
6: 12, Nordg6rd
7:l

St.Mellby
St.Mellby
St.Mellby
St.Mellby

54
120
.... M .. ..... . .... .. ......
.• • ••_.... • . ... •.•...• .•.....
.... M • .. .. . • ... ••• .. . .. ..
.... M ....................
. .•• M ... • .. .. .. .. • .. .. • ..
............................

M • .. .. .. • .. .. .. .. .. ..
M .. .... • • .. .. .. .. . .. .

....................
... ................ .
.... .... ............
············ ················
............... .... .........
····························
.... ........... ........... ..
.... ........... .. ... ........
.... .................... ....
············
···· ····
............ ········
... ..........
...
··············· ··· ······· ···
............. ..... .. ........
M
M
M

..... M . ....................
..... M ......... .. ..........
.. .. . M .....................
..... M .....................
.. .. . M ..... .... .. 8 .. ... ..
..... M ......... .... ........
..... M ....... .. .... . .......
..... M .....................
... ........ .. ................
.............................
.... .. . . .. . .. . .. .. .. . ... .. .

106
120
105
102
103
121
104
121
102
104
105
122
122
123
123
124
124
125
126
126
127

55
55

99

107
107
108
108
108
109
110
110
128
128
129

Nr i
utredn.

52A
511
51J

528
52C

-488

Fastighetsbetecknlng

Mellby
Mellby
Mellby
Mellby
Mellby
Mellby

5:9, Mellall"86rd
5:19,Annehill
5:25,Mellamg6rd
5:28
5:35
S, fönamlingshem

I :8
1: 17
1:21
2:2, Nardg6rd
2:4, Nardg6rd
3:7, Österg6rd
3:8,Österg6rd
3:32

Socken

Bebyggelsemiljö
(M)

St.Mellby
St.Mellby
St.Mellby
St.Mellby
St.Mellby
St.Mellby

Förslog till
byggnadsminne (B)

Sid. i
utredn.

.:... M· .••••• ••••••........
••••. M ••••••••••••••••••••
..••. M •••.•....••..••••••..
.•..• M ••..••.......•...••..
•..•. M ••.........• B .•..•.
••. • • M •...••........•...•••

112
111
112
113
113
99

81
81

37
38

Mtsrlando
Mör landa
Mörlando
Mtsrlando
Mörlando
Mörlando
Mörlando
Mörlando

76

Oxeg6rden I :5, Svarvarebo

St.Mellby .••••.•..•..............••.. •

129

39
40

Rönne 1:7
Rttnne 2: 12, Rönnestugon

Magra •. •• •.........•••• • • • ••• •. • • .•..
Magra ••.••.............••••.........•

86
87

Rttvsbo
Rttvsbo
Rttvsbo
Rövsbo

f .d.Östad
f.d.Östad
f.d . Östad
f.d.Östad

•.••..•...•......•..•
•.•..•....•.•...•..•.

52
52

••.•..•..•........•.•
.....•...•......••• • .

53
53

33
34
35
25A

258
36

3A
38
3C
3D

1: 1, Rttvsbo
I : 1 , Rttvsbo
1: I, Rttvsbo
1: 1 , Rttvsbo

Magra
Magra
Magra
Magra
Magra
Magra
Magra
Magra

I
2
3
4

••••• •• •.••••...•.•••••.•.......
.••.•••••...••••..•....•........
. • • • • .••... •. • •.••....•....•...•
•..••.•• M .•••.•••.••.•••••••••
••.•.••• M ..••.••••••••.••..•••
•.•.. • •.•...•.......•. B ••......
••••. • •..•.•.......•....••.• ....
•••...•..•........•.•..•••.•..•.

• • •.. M
.••.. M
•••. M
••.•• M

82
75
75
83
83

86

77

Skogshöjd I: 1

St . Mellby •.••....••..........•..•....•

130

78
79

Tollestarp 2:2, Prttstg6rden
Tollestarp 4: 1

St .Mellby
St.Mellby

131
131

80
81

Ubby 1:9,3:9,Svalebarg
Ubby 6:2, F6glamoden
Ubby somf!!llighet, Österg6rd

St.Mellby •... . .....•.•.....•.........
St.Mellby •..•...... ... ..•••..........
St.Mellby .....•.............•......••

132
132
133

Upplo
Upplo
Upp la
Upp la
Uppla
Upp lo
Upp lo
Upp lo
Upplo
Upplo

Magra
Magra
Magra
Magra
Magra
Magra
Magra
Magra
Magra
Magra

82
41
42

26C
43
26A

268
44
45
46
47
53A

538
83
84

85
8

9
10

Il
12
13
2A
14

15
16
17
18
19
28
20
4A

48
21

1:1,Anderskullen
1: 1,Brattholl
1: 1, Fredriksberg
1: 1, Hallovadet
1:1,Heden
1: 1, Hedetorpet
1: 1, Kristineberg
1: 1, Snickarbo
1:1,Ulriksdal
1: 1,Åke rlund

Vttstmanstorp
Vttstmanstorp
Vttstmonstorp
Vttstmonstarp
Vttstmonstorp

1:3, Skatteg6rden
1:6, Skatleg6rd"ln
4 :7, Valholl
4 : 13, Bttckokttrr
somf!!llt,Björkmaden

Ålando 1 :2,2:2
~ntens jttmvtlgsstotion
Alando Söderg6rd 1:3, 2:3
Ålanda 3:1,Blockekttrr
Östad 15:1,21:1,Ålanda :i:I
~jöri<entts 1: 1, Östad söteri
Ostad 15:1 m.fl.,Br6ta C
Östad 15:1 m.fl.,Dirhuvuden 1
Östad 15:1 m.fl.,Esdolen 1
Östad 15:1 m.fl.,Herrg6rden
Östad 15: 1 m. fl., Hjttllntts nord96rd 2A
Östad 15:1 m.fl.,Kttrra 2
Östod 15:1 m.fl.,lilledolen
Östad 15:1 m.fl.,l..6ng6s
Östad 15: 1 m. fl•., Olof Ambjörnsg6rden
Östad 15: 1 m. fl., Rommegtlrdet
Östad 15:1 m.fl.,f.d.statarbost.
Östad 15:1 m.fl.,Ålanda kvam
Östad 15:1 m.fl., Ålando Nord-

St.Mellby
St.Mellby
St.Mellby
St.Mellby
St.Mellby

.... . M .................... .
•• . .• M ••.....•.••. . ........
•••... • ..•..•...•... ... ....••
..••.••.••........•..•...••••
•..•....•...........•••.••..•

87

88
77
89
76
77
89
90
90
91
114

115
133
134
134

f.d.Östad ••..........•.. .• .•....•....
f.d.Östad •........•..••..•..••.•.•••.
f.d.Östad . . •.••.....••....••..........

56
56

f.d.Östod
f.d.Östad
f.d.Östad
f.d.Östad
f.d.Östad

••. • • M .....• . ..............
...••• • .••.....••.•........••
•. • .••.• •. ........•....••...•
•...•.•••••••.•••.•.•..•..•.•
.••• • M .................... .

50

f.d.Östad
f.d.Östad
f.d.Östad
f.d.Östad

•..••..•...••••••..•••.•.••.•
••.•..•..•..•••••.•...•..•.••
••...•.•••. • .•.••••••••••••••
•.•. • •.•.••••••.• • ..•..•..••.

59
59
62

f .d. Östad
f .d. Östad
f.d.Östad
f.d.Östad

•••••..............••.•.•..••
.•.•.••.•..•••.••.••........•
••• • . M •••..•..•..••.....•..•
•. • .•.•••..•.....•..•••....••

63

57

57

58
58
51

63
64
51
64

g6rd 4

f.d.Östad •••.. M .......•••....•.....••

53

Östad 15:1 m.fl.,Ålando
stlderg6rd
Östad 15:1 m.fl., Ålando

f.d.Östad ••••• M. .. .•••. ••• .. . . • . .. .. .

54

f.d.Östad •• • • . •• •.•••••. ••• •.• .•. .. .. •
f .d.Östad . • • • • • • • • • • • • . • . . • • • . . • . • . . . •

65
65

sllderg6rd 3

22

.... • ·. · • · • · · · · · · · • • • • · · · · · · · · ·
..•. · .• · • · · · · · · · · · · • · • · · · · · · · ·
••..••. • M ................... .
.•........•..... · • · • • • •• · · · · · ••
•....•.. M .... .•.....• ........
...•.•. . M ............ .. •.....
•..•.•....•...••........••.•..•
.......•.. • •.•...• . ... , · •, • • · · •
, . •..••.• • ..•........•..........
...•.. • ..•.•....•... • .•.•......•

Östad 15: 1, Ö degttrdet A

REDOVISNING A'1T SAMTLIGA
••

PRIORITERADE MILJOER
OCH ENSKILDA OBJEKT

LÅNGAREDS SOCK EN SYDVÄSTRA DELEN, tid igare del av
Östads socken, Lerums kommun

48

MAGRA SOCKEN

70

STORA MELLBY SOCK EN

96

48 .

•

LANGAREDSSOCKENS
••
SYDVASTRA DEL

l • Östads säteri
2. Bebyggelsemiljö strax söder om Östads säl
3. Bebyggelsemiljö vid Rävsbo
4. Bebyggelsemiljö strax nordost om Antens
järnvägsstation
5 . Brobacka 1:3, f.d . småskola
6. Kul len 2: 1, Kullen l
7. Kul len 2: 1, Kul len 2
8. Ålarido l :2, 2: 2, Aritens järnvägsstation
9.Ålanda Södergård 1:3, 2:3
10.Ålonda 3:1, Blockekärr
l l. Öst ad 15: 1 m. fl . , Bråto 1C
12. Östod 15: 1 m. fl., Di rhuvuden
13.Östod 15:l m.fl., Esdalen
14.Östad 15:l m.fl., Hjällnäs Nordgård 2A
15. Östad 15: 1 m. fl., Kärra 2
16.Östad 15:1 m.fl., lilledolen
17. Östad 15: l m. fl . , Långås
18 . Östad 15:l m.fl . , Olof Ambjörnsgården
19. Östad 15: 1 m. fl., Rammegärdet
20.Östad 15:l m.fl., Ålondo kvarn
2 l. Östod 15: l m. fl., Ål anda Södergård 3
22. Östad 15: l m. fl., Ödegärdet A

49.

Olof -Ambjörnsgården, Herrgården, arrendegård under Östods säteri.
( Objekt nr 18). Byggnadstypen är mycket karaktäristisk för trakten.

LÅNGAREDS SOCKENS_ SYDVÄSTRA DEL, tidigare del av Östads
socken, Lerums kommun.
Den del av Östads socken som kom att til Ihöra Ali ngsås kommun
och Långareds socken i samband med den stora kommunreformen
1974/1975 är belägen i kommunens väst l igaste del vid sjöarna Anten och Mjörn.
Sockende len består i huvudsak av kuperad skogsmark, med undantag
av det öppna odlingslandskapet utefter Mjörns stränder. Huvuddelen
av området ingår i den s.k. Risveden, som är en av Västergötlands
största och mest sammanhängande skogs trakter.
Sockendelen som omfattar ca 100 fastigheter domineras av Östads säteri
och dess arrendegårdar som ligger utspridda i odlingsbygden vid Mjörns
stränder.
Östads socken totalinventerades år 1970 pc.i bekostnad av Lerums
kommun. År 1980 reviderades materialet. Cirka 50 fastigheter
återbesöktes, vi lka utifrån en bedömning av det äldre inventeringsmaterialet, ansågs besitta ett kulturhistoriskt vä rde . Av dessa utvärderades 25 fastigheter, vi lka redovisas i föreliggande bevaringsförslag.

50.
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1. Östads säteri, Östad 15:1-21:1, Ålanda 3:1. Björkenäs 1:1.
Huvudbyggnad ( 1774, 1900-t.) , bostadshus
( 1915, 1950-t. ), elevbostad (ca 1880 ombyggd
1958), elevbostad (ombyggd 1940-t. ) , bostadshus (ca 1900-1952), f.d. skolbyggnad
nuv. elevbostad o matsal (ca 1880, 1920,
1955-1958), skolbyggnad (1947) , ladugård
( 1966), magasin (1880-1900), vagnslider (ca
1910), stall (ca 1890), smedja (ca 1890).
Beskrivning
Huvudbyggnad 1 1/2 p ion uppförd i timmer med faluröd locklistpanel .
Fönsterfoder om bågar samt dörrar är vitmålade. Mansardtak, med av valmade gavelspetsar, klätt med enkupigt lertegel . Elevbostäder och
skolbyggnader är enhetligt utformade med faluröda locklistpaneler, oljevita snickeridetaljer och tak täckta med lertegel. Ekonomibyggnaderna
är ti Il övervägande delen av yngre datum. Smedjan är uppförd år 1890
i tegel och resvirke med locklistpanel målad med beige oljeförg. Taket
ör täckt med rödmålad ståndfa lsad slöt plåt.
Vördering
Östads söteri ör huvudgård i det egendomskomplex som ögs av Östads
stifte lse, vars öldre namn Östads barnhus hörrör från den av Nicklas
Sah lgren 1772-74 inrättade barnhusstiftelsen. Säteriet bildades troligtvis
under mede Itiden. Östads barnhus byggdes norr om den gam la sötesgården.
Under senare delen av 1800-talet och i början av 1900-ta let utbyggdes
skolorna ti 11 treåriga fortsöttningssko lor varvid e levbostäder och sko lbyggnader uppfördes i anslutning till huvudbyggnaden . Stiftelsen kom under
början av 1900-talet att få allt mindre betydelse för den direkta barnavården och från och med 1944 öndrades stiftelsens uppgift till enbart
undervisning. Mel Ian åren 1958 och 1966 var Östad skogsskola och från
och med 1966 skogsbruksskola. Huvudbyggnaden vid Östads säteri,som
är uppförd 1774,har under 1900- talet tillbyggts vid båda gavelfasaderna.
Byggnaden har dock bevarat mycket av sin "1700-tals karaktär" och har
dels genom sitt öppna löge dels genom söteriets dominerande betydelse
i bygden, sedan 200 år ett såvöl miljömässigt och kulturl'listoriskt vörde.
Smedjan som ligger avski Id från såvö l man- som fögården ör uppförd i
en för seke lskiftet 1900 tidstypisk tegel- och panelarkitektur . Smedjan
som ör den bäst bevarade av säteriets ekonomibyggnader, är av stort
kulturhistoriskt intresse.
Östads söteri är beläget inom naturvårdsobjekt nr 27 i Alingsås kommun
redovisat i Naturvårdsplan för Älvsborgs län ( 1976).

51.

2.

Mindre bebyggelsemi ljö strax söder om Östads säteri .
Mindre bebyggelsemi ljö belägen i ett öppet odlings landskap strax
söder om Östads säteri . Mi ljön omfattar två arrendebostä Ilen varav
en enkel byggning, ursprung ligen från 1700-talet, och ett västsvenskt
dubbelhus uppfört på 1860-talet.
Miljön är belägen inom naturvårdsobjekt nr 27 i Alingsås kommun
redovisat i Naturvårdsp lan för Älvsborgs län (1976).
I mi ljön ingår följande enskilda objekt.

A.

"Herrgården" Östad 15:1 m.fl.
Bostadshus (omkr 1860), redskapsbod (1900 - t.),
hönshus/svinhus (1930), källarvind (1800- t.
slut), tvättstuga (1940).

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i ti mmer med faluröd lockl ist panel.
01 jevita fönsterfoder och bågar samt dörrar och dörrfoder. Dubbla vind skivor målade dels i fa lurött dels med vit oljefärg. Sade lt ak klätt med
enkupigt lertegel. Uthus uppförda i trä med faluröda t räpaneler .
Värdering
F.d. arrendegård belägen i en svag dalsänka, omgärdad av ä Idre löv trädsbestånd med b l .a. ekar. Boningshuset som är ett västsvenskt dubbel hus har, trots vissa exteriöra förändringar, ett stort miljömässigt
värde.
B.

F. d . statarbostad, Östad 15:1 m.fl.
Bostadshus (1700-talet), uthus länga (omkr
1900), stenkä llare (omkr 1900).

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2- 2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpane l .
Vitmålade föns terfoder och bågar. Sadeltak klätt med tvåkupigt lertegel. Uthuslänga uppförd i timmer och resvirke med fa luröd locklistpane l och med tvåkupigt lertege ltak. Kö Ilare i sten med sakeltak klätt
med enkupigt lertege I.

52.

Värdering
Välbevarad enkel byggning i två pion. Byggnaden uppfördes under
1700-talet som flygelbyggnad till den äldre sätesgården innan
Östods barnhem bildades och anläggningen flyttades norrut. Byggnaden hor under en- period används som statarbostad. Den är exter-iört bevarad med bl. o. utknutar och ett för 1700-tolets byggnader
karaktäristiskt mycket litet gavelutsprång.
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3.

Bebygge lsem i Ij ö vid Rövs bo.

Be bygge lsem i Ijö vid Rövs bo omfattande fyra f. d. a rre ndegå rdar under
Östads säteri. Gårdarna är tött belögna i ett öppet kuperat kulturlandskap 4 km vöster om väg nr 942. Samtliga boningshus är av dubbelhustyp vilket ger miljön en enhetlig prägel. Bland boningshusen
är Rävsbo 1 det bäst bevarade. Övriga bostadshus har genomgått vissa
exteriöra förändringar men har trots detta en mycket stor betydelse för
helhetsmiljön.
A.

Rävsbo 1 - Rävsbo 1: 1
Bostadshus (1850-1900), hönshus ( 1900-1920),
mages in (1900- 1920) •

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistponel.
Fönsterfoder och bågar samt dörrfoder och dörrar är vitmålade . Dubbla
vindskivor målade i falurött och oljevitt . Sadeltak klätt med tvåkupigt lertegel. Hönshus uppfört i timmer. Magasin uppfört i resvirke
med faluröd locklistpanel. Taket är täckt med tvåkupigt lertegel.
Värdering
Vä Ibevarat bostadshus, karaktäristiskt för de arrendegårdar som uppfördes på Östads säteri under 1800-talets senare hälft. Boningshuset som
är av västsvensk dubbelhustyp och ha r glasad verande med pardörrar ..
Ladugården har rivits under 1970-talet.
B.

Rävsbo 2 - Rävsbo 1: 1
Bostadshus (1860-1870), hönshus/ vedbod
( 1900-t. början), magasin (omkr. 1900),
potatiskällare (1860-1900).

53.

Beskrivning .
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel.
Fönsterfoder och bågar, pardörrar, samt den undre vindskivan är
vitmålade. Sadeltak klätt med tvåkupigt lertegel . Uthusen ör uppförda i resvirke med faluröd locklistpanel och med lertegeltak. Potatiskä Ilare i sten med sade ltak klött med enkupigt lertegel.
Vördering
Boningshuset har genom sitt öppna löge ett stort miljömössigt värde
då det ligger mycket vackert i landskapet. Byggnaden har delvis
ospröjsade tvåluftsfönster i bottenvåningen men ör i övrigt exteriört
bevarad. Den sydöstra gaveln är söreget utformad med två runda
gavelfönster och ett övre vindsfönster,. s.k. "lunettfönster".
C och D.

Rävsbo 3 och Rävsbo 4 - Rövsbo 1: 1
Inom miljön återfinns ytterligare två arrendegårdar. Dessa ör uppförda
i slutet av 1800-talet respektive vid sekelskiftet 1900. Boningshusen
har om- och tillbyggts vid ett flertal tillfällen under 1900-talet men
har trots detta mycket av sin ursprungliga karaktär bevarad.

Karta 8

4.

Mindre bebyggelsemiljö vid Ålanda omfattande två arrendegårdar under Ostads säteri.
Mindre bebyggelsemiljö belägen strax nordost om Antens järnvägsstation. Miljön omfattar två arrendegårdar med det västsvenska dubbelhusets planlösning uppförda på 1870-1880-tolen.
Miljön är belägen inom naturvårdsobjekt nr 24 i Alingsås kommun
redovisat i Naturvårdsplan för Älvsborgs län ( 1976).
I miljön ingår följande enskilda objekt.

A.

Ålanda Nordgård 4, Östad 15:1 m.fl.
Bostadshus ( 1885), verkstad/vedbod ( 1885),
lada (omkr 1885).

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel .
Fönsterfoder och bågar samt dörr- och dörrfoder är vitmålade. Sadeltak täckt med tvåkupigt lertegel. Verkstad/vedbod uppförd i timmer
med faluröd locklistpanel och med enkupigt lertegeltak. Lada uppförd i resvirke med faluröd tröpanel och plåttak.

54.

Värdering
Vä Ibevarat dubbe Ihus från 1880-ta let. Byggnaden är exteriört intakt
bevarad med profilerade takstolar, mångspröjsade halvvåningsfönster
samt två glasverandor, varav. den ena med takskägg, samt äldre utkragad tege !skorsten .
B.

Ålanda Söder~ård, Östad 15:1 m.fl.
Bostadshus ( 1870), vedbod/brygghus (ca 1880),
redskapsbod (ca 1940 tillbyggt 1966).

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel.
Fönsterfoder och bågar samt den undre vindskivan är målade med vit
oljefärg. Sadeltak klätt med tvåkupigt lertegel. Brygghus/vedbod uppförd i timmer med fasadbeklädnad av spån. Taket är klätt med enkupigt lertegel. Redskapsbod uppförd i resvirke med faluröd träpanel.
Takbeklädnad av plåt.
Värdering
Välbevarat dubbelhus från 1870- talet. Byggnaden är exteriört helt intakt bevarad med bland annat mångspröjsad glasveranda. Vinkelställt
bry~ghus klätt med spån. Byggnaderna är vackert beJägna i utkanten
av Alanda vid den å som förbinder sjön Anten med Assjön .
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5.

Brobacka 1:3, f.d. småskola.
F .d . småskola nu samlingsloka l IOGT/NTO
( 1899), redskapsbod (omkr. 1900).

Beskrivning
F .d. småskola i 1 1/2 plan uppförd med plank stomme med faluröd
locklistpanel. Fönsterfoder och bågar, vissa snickerideta ljer samt takutsprånget och taktassarna är målade med vit oljefärg . Sadeltak klätt
med tvåkupigt lertegel. Redskapsbod uppförd i resvirke med faluröd
locklistpanel och med enkupigt lertegeltak.
Värdering
Den f .d. småskolan, som tidigare inrymde en lärosal och en bostadslägenhet, har ett stort miljömässigt värde genom sitt öppna läge vid
Brobacka invid väg 942. Byggnaden är ett välbevarat exempel på en
mindre skolbyggnad på landsbygden vid sekelskiftet 1900.
Fastigheten är belägen inom naturvårdsobjekt nr 24 i Alingsås kommun
redovisat i Naturvårdsplan för Älvsborgs län ( 1976).
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6.

Kullen 2:1, Kullen 1.
Bostadshus (1800-tal ombyggt 1928), ladugård
(1907), uthus ( 1910-1928), brygghus (omkr.
1907), traktorgarage (omkr. 1950), kö Ilarbod
( 1800-t.)

Beskrivning
Bostadshus i l 1/2 plan uppfört i timmer med locklistpanel må lad med
gu I oljefärg. Fönsterfoder och vindskivor är vitmålade. Mansardtak
klätt med tvåkupigt lertegel. Ladugård uppförd i timmer och resvirke
med faluröd lockpanel och med tvåkupigt lertegeltak. Uthus och brygghus uppförda i resvirke respektive timmer med faluröda träpaneler.
i aken är täckta med tvåkupigt lertege I. Traktorgarage uppfört i slätputsad konststen med eternittak. Källarbod i sten och timmer med faluröd lockpanel och med sadeltak klätt med tvåkupigt lertegel.
Värdering
F. d. arrendegård under Östads säteri be lägen öster om väg 942 i ett öppet odlingslandskap med lövskogsdungar. Boningshuset ombyggdes år 1928
och erhöll då en exteriör karaktäristisk för 1920-talets egnahemsarkitektur. Mansardtaket och frontespisen härrör från denna ombyggnad.
Arrendegården är belägen inom naturvårdsobjekt nr 27 i Alingsås kommun
redovisat i Naturvårdsplan för Älvsborgs län (1976).
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7.

Ku Ilen 2: l, Ku I len 2.
Bostadshus (omkr. 1870), källarbod (omkr.
1870).

Beskrivning
Bostadshus i l 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel.
Fönsterfoder och bågar samt den undre vindskivan är vitmålade. Sadeltak klätt med tvåkupigt lertegel . Källarbod i sten och resvirke med faluröd locklistpanel och med tvåkupigt lertegeltak.
Värdering
F.d. arrendegård under Östads säteri belägen i ett öppet jordbrukslandskap med lövskogsdungar öster om väg 942, söder om Östads säteri.
Boningshuset är ett exteriört intakt bevarat dubbelradhus med interiört
bevarat murkomplex med köksmur och kakelugnar. Mangården kringgärdas av stenhägnader. Ladugården har rivits under 1970-talet.
Arrendegården är belägen inom naturvårdsobjekt nr 27 i Alingsås kommun redovisat i Naturvårdsplan för Älvsborgs län (1976) .
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8.

0

Alanda l :2, 2:2, Antens järnvägsstation.
Stationsbyggnad, redskapsbod, kä Ilare, godsmagasin (1899) .

Beskrivning
Stationsbyggnad i l 1/2 plan och godsmagasin uppförda i sågat virke
med liggande och stående pärlspontspanel målad med en ljusgrå oljefärg. Fönsterbågar och foder samt hörnbräder är vitmålade . Stationsbyggnaden har sadeltak klätt med tvåkupigt lertegel och godsmagasinet har papptak. Redskapsbod uppförd i resvirke med faluröd lockIistpane I och två kupigt lertegeltak. Stenkä Ilare .
Värdering
Antens järnvägsstation vid museijärnvägen Anten-Gräfsnäs, uppfördes
1899 vid dåvarande Västgötabanan. Byggnaderna är uppförda efter
mönsterritningar i en tidsenlig jugendinfluerad träarkitektur.
Stationsmi ljön är av stort kulturhistoriskt värde.
För ett varaktigt skydd av järnvägsmiljön utmed Anten-Gräfsnäsbanan
pågår för närvarande förhand Ii ngar om en byggnadsminnesrrorkesförklaring (KK 1920:774). Fastigheten är belägen inom naturvårdsobjekt
nr 24 i Alingsås kommun, redovisat i Naturvårdsplanen för Älvsborgs län .
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9.

Ålanda Södergård 1:3 o 2:3, Anten.
Bostadshus (1911-1912), vedbod (omkr 1911).

Beskrivning
Bostadshus i l 1/2 plan uppfört
panel. Fönsterfoder och bågar,
språng och taktassar är må lade
rödmålad plåt. Vedbod uppförd
och med rödmålat plåttak.

i timmer med faluröd stående fassppnthörnbräder och vindskivor samt _takutmed vit oljefärg . Sakeltak fäckt med
i resvirke med fa luröd locklistpanel

Vä.rdering
Vä lbevarad bostadsfastighet belägen strax norr om Antens järnvägs station. Byggnaden som är uppförd i en för 1910-talet karaktäristisk
träarkitektur har ett stort miljömtissigt värde genom sitt ncira läge inti 11 museijärnvögen Anten-Gräfsncis.
Fastigheten är belägen inom naturvårdsobjekt nr 24 i Alingsås kommun
redovisat i Naturvårdsplan för Älvsborgs lön (1976).
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10.

Ålanda 3:1 - Blackekärr.
Bostadshus ( 1700-talet).

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med rödmålad locklistpanel.
Fönsterfoder och bågar samt knutbräder och vindskivor är vitmålade.
Sadeltak klätt med enkupigt lertege l.
Värdering
F. d. torps tö lle under Östads säteri. Blackekärr är ens Iigt be läget i
Risvedens bergs- och skogsområde strax söder om Valsjön. Stugan som
troligen är uppförd under 1700-talet är en såväl exteriört som interiört bevarad mindre framkammarstuga med en enkel förstukvist, utknutar och bevarat murkomplex med ä Idre utkragad skorsten. Torpet
har ett mycket stort kulturhistoriskt värde.
Blackekärr är beläget inom naturvårdsobjekt nr 25 i Alingsås kommun
redovisat i Naturvårdsplan för Älvsborgs län (1976).
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11 .

Östad 15: 1 m. fl. - Bråta C
Bostadshus ( 1877-1878), ladugård ( 1885),
källare (omkr. 1930).

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel.
Fönsterfoder och bågar, dörrfoder och dörrar samt hörnbräder och
vindskivor är v itmålade. Sadeltak klätt med tvåkupigt lertegel. Ladugård uppförd i timmer och resvirke med faluröd lockpanel och med
tvåkupigt lertegeltak. Kö llare uppförd i sten med slätputs. Sadeltak
täckt med plåt.
·
Värdering
Välbevarad f .d. arrendegård under Östads säteri. Gården är belägen
3 km väster om Antens kapell i ett småbrutet kuperat odlingslandskap.
Boningshuset som är av dubbelhustyp har bl .a. glasveranda, tidsenliga halvvånin~fönster, äldre tegelskorsten med utkragat krön samt
interiört bevarade kakelugnar och rörspisar.
Den f.d. arrendegården har ett stort kulturhistoriskt värde då den utgör ett välbevarat exempel på de arrendegårdar som uppfördes på Östads
säteri under 1800-talets senare hälft.

58.
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12. Östad 15: l m. fl. - Dirhuvuden
Bostadshus ( 1869), ladugård ( 1861),
källare ( 1898).

Beskrivning
Bostadshus i l 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel.
Fönsterfoder och bågar, snickeridetaljer samt hörnbräder och vindskivor är vitmålade. Sadeltak klätt med tvåkupigt lertegel. Ladugård
uppförd i timmer och resvirke och är klädd med omålad locklistpanel .
Taket är täckt med tvåkupigt lertegel . Stenkällare med sadeltak klätt
med tvåkupigt lertegel .
Värdering
F .d. arrendegård under Östads säteri. Gården är belägen strax öster
om museijärnvägen Anten-Gräfsnäs i den nordligaste delen av socknen.
Mot sjön Anten i öster är odlingslandskapet öppet med ins lag av lövskogsdungar och åt väster gränsar gården mot kuperad skogsmark. Vä I
sammanhållen gårdsmiljö av västsvensk typ med parallellställda manoch fägårdsbyggnader. Boningshuset har dubbel radhusets planlösning
och är exteriört mycket välbevarat. Byggnaden har bl.a. glasad ve randa med lövsågeriarbeten. Kammrarno till vänster i byggnaden har
tidigare inrymt en vognsmakeriverkstad . Ladugården har interiört en
bevarad tröskvandri ng.
Gårdsmiljön besitter förutom ett stort kulturhistoriskt även ett miljömässigt värde genom sitt nära läge intill museijärnvägen.
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13. Östad 15:l m.fl. - Esdalen l
Bostadshus ( 1700-ta let), brygghus ( 1800talet), källare (jordkä llare 1700-talet,
överbyggnaden 1940-tal).

Beskrivning
Bostadshus i l 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel.
Fönsterfoder och bågar samt vindskivor är vitmålade. Sadeltak klätt
med tvåkupigt lertegel. Brygghus uppfört i timmer med faluröd lockpanel och med tvåkupigt lertegeltak. Källare i sten med överbyggnad
av resvirke med faluröd slät panel. Taket är täckt med plåt.

59.

Värdering
F.d . torp under Östads säteri beläget väster om väg 942 vid Mjörnsjöviken. Boningshuset som utgörs av en enkel byggning är troligen
uppfört under 1700-talet. Byggnaden är exteriört vä Ibevarad om än
tillbyggt vid ett flertal tillfällen. För helhetsmiljön har de omgivande uthusen ett stort värde. Esdalen har stor betydelse för landskapsbi Iden vid Mjörnsjöviken genom sitt öppna läge vid bergss luttningen
väster om landsvägen .
Esdalen är beläget inom naturvårdsobjekt nr 26 i Alingsås kommun
redovisat i Naturvårdsplan för Älvsborgs län (1976).
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14. Östad 15: 1 m. fl. - Hjä IInäs Nordgård 2A ( "Bengtes

11
)

Bostadshus (omkr. 1850), ladugård (omkr.
1900), källare med bod (omkr. 1850),
vedbod ( 1900-1950).

Beskr i vn i ng
Bostadshus i l 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel .
Fönsterfoder och bågar , dörrar somt den undre vindskivon är vitmå lade . Sadeltak klätt med enkupigt lertegel. Ladugård uppfört i timmer och resvirke med faluröd locklistponel och med tvåkupigt lertegeltak. Kö I lare med bod uppförd i sten och resvirke med faluröd
locklistpanel och tvåkupigt lertegeltak. Vedbod uppförd i resvirke
med faluröd lock Iistponel. Pulpettok klätt med lertegel.
Värdering
F.d. arrendegård under Östad beläget vid övergången mel Ian ett uppodlat jordbrukslandskap längs Mjörns östra strand och ett kuperat skogsområde med insprängda odlingslotter. Gårdsmi ljön är av västsvensk typ
med avskilda man- och fägårdsbyggnader. Boningshuset är exteriört intakt bevarat och har bl .a. utknutar och äldre glasveranda med takskägg samt enkeldörr av plankdörrstyp.
Arrendegården är belägen inom naturvårdsobjekt nr 27 i Alingsås kommun redovisat i Naturvårdsplan för Älvsborgs län (1976).
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15. Östad 15:l m . fl. - Kärra 2
Bostadshus (1923), ladugård (1917), uthus
(omkr. 1930), hönshus (omkr. 1930).

60.

Östads säteri (objekt nr 1). Huvudbyggnaden är uppförd 1774 och
har under 1900-talet til Ibyggts vid båda gavelfasaderna.

Östad 15: l m. fl. - Esdalen 1 {objekt nr 13). Boningshuset utgörs
av en enkel byggning som troligen är uppförd under 1700-talet.
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Östad 15:l m.fl. - Lå ngås (objekt nr 17). F.d. knektställe sedermera torpstäl le under Östads säteri.

1 ••

Ostad 15: l m. fl.
stort kulturhistoriskt

med mycket
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Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel.
Fönsterfoder och bågar samt den undre vindskivan är vitmålade.
Sadeltak klätt med tvåkupigt lertegel . Ladugård uppförd i timmer
och resvirke med faluröd locklistpanel. Taket är täckt med tvåkupigt lertegel. Uthus och hönshus uppförda i resvirke med faluröd
träpanel och med tvåkupigt lertegeltak.
Värdering
Kärret 2 är ett välbevarat exempel på en yngre arrendegård under
Östads säteri. Gården är belägen i ett öppet odlingslandskap i
socknens södra del. Gårdsmiljön är av vtistsvensk typ med avskild
man- och fägård. Boningshuset som är exteriört vä !bevarat har det
västsvenska dubbelhusets planlösning. Gårdsmiljön har ett miljömässigt värde genom sitt läge i ett öppet odlingslandskap.
Arrendegården är belägen inom naturvårdsobjekt nr 27 i Alingsås
kommun redovisat i Naturvårdsplan för Älvsborgs län (1976).
Karta 9

16. Östad 15:l m.fl. - Lilledalen
Bostadshus (1906), källarvind (1905),
hönshus (omkr. 1900).

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel.
Fönsterfoder och bågar samt hörnbräder och vindskivor är vitmålade.
Sadeltak klätt med enkupigt lertegel. Källarvind uppförd i sten och
timmer delvis klädd med faluröd lockpanel. Sadeltak klätt med enkupigt lertegel. Hönshus uppfört i resvirke med faluröd locklistpanel
och med tvåkupigt lertegeltak.
Värdering
Välbevarat f.d. torp under Östads säteri beläget i skogsbygden öster
om Jättesjön . Boningshuset utgörs av ett välbevarat västsvenskt dubbelhus från 1906.
Torpet är beläget inom naturvårdsobjekt nr 25 i Alingsås kommun redovisat i Naturvårdsplan för Älvsborgs län (1976).
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Karta 8

17. Östad 15:1 m·.fl. - Långås.
Bostadshus (1899), ladugård (1916), källare
(v ind 1928, källare 1800-talet).

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel.
Fönsterfoder och bågar samt hörnbräder och den undre vindskivan är
vitmålade. Sadeltak klött med tvåkupigt lertegel . Ladugård uppförd
i timmer och resvirke med omålad lockpanel. Taket är töckt med
tvåkupigt lertegel. Källare uppförd i sten och timmer delvis klädd
med lockpanel. Taket är täckt med tvåkupigt lertegel.
Värdering
Välbevarad torpmiljö belägen i skogsbygden väster om väg 942 i den
nordligaste delen av sockenområdet. F.d. knektbostölle sedemera torpstäl le under Östads säteri. Boningshuset är av enkelstugetyp med glasveranda med yngre pardörrar.
Karta 7

18. Östad 15: 1 m. fl . - 0 lof Ambj ö rnsgården. Herrgården.
Bostadshus ( 1860-1880), såg, f.d. ladugård
(1900-1920), vedbod, f.d. smedja (18501900).

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel.
Fönsterfoder och bågar samt den undre v indskivan är vitmålade. Sadeltak klätt med enkupigt lertegel. F.d. ladugård uppförd i timmer och
resvirke med faluröd locklistpanel. Taket är täckt med tvåkupigt lertegel. F.d. smedja uppförd i timmer och resvirke med faluröd lockpanel. Taket är täckt med tvåkupigt lertegel.
Värdering
Välbevarad f.d. arrendegård under Östads sä teri. Gården är belägen
öster om väg 942, söder om säterianläggningen, i ett öppet odlingslandskap med lövskogsdungar. Västsvensk gårdstyp med en til I mangården para Ilel lstöl Id ladugårds lä nga . Exteriört intakt bevarat dubbelhus representativt för de ä Idre arrendegårdarna under Östads säteri.
Arrendegården är belägen inom naturvårdsobjekt nr 29 i Alingsås kommun redovisat i Naturvårdsplan för Älvsborgs län (1976}.
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Karta 8

19. Östad 15: 1 m. fl. - Rammegärdet.
Bostadshus (början av 1900-talet),
ladugård ( 1928), kö I larv i nd (1932),
magasin (1939).

·-:,;,:,/., ,

·'·; _

,. ,

,

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel .
Fönsterfoder och bågar, dörrar och dörrfoder samt den undre vindskivan
är vitmålade. Sadeltak klätt med tvåkupigt lertegel. ladugård uppförd
i timmer och resvirke med faluröd locklistpanel. Sadeltak klätt med
tvåkupigt lertegel. Källare uppförd i sten och resvirke med faluröd locklistpanel och tvåkupigt lertegeltak. Magasin uppfört i resvirke med faluröd locklistpanel. Taket är täckt med eternit.
Värdering
F. d . arrendegård under Östads säteri be läget I overgången mellan öppet odlingslandskap och kuperad skogsbygd vid den östra stranden av
Åsjön. Boningshuset som är av dubbelhustyp är exteriört välbevarat.
Den väl sammanhållna gårdsmiljön har genom sitt öppna läge en mycket
stor betydelse för landskapsbi Iden.
Arrendegården är belägen inom naturvårdsobjekt nr 24 i Alingsås kommun redovisat i Naturvårdsplan för Älvsborgs län ( 1976).
Karta 8

20. Östad 15: 1 m. fl . - Å landa kvarn.
Kvarnbyggnad (ombyggd 1918), mjölnarbod
(ca 1920).

Beskrivning
Kvarnbyggnad i 2 1/2 plan med bottenvåning uppförd i spritputsat
tegel och övre våning uppförd i resvirke med faluröd locklistpanel.
Fönsterfoder och bågar är vitmålade. Sadeltak klätt med tvåkupigt
lertegel. Mjölnarbod uppförd i resvirke med faluröd locklistpanel.
Toket. är kl.ä tt med fvåkupigt· lertegel.
Värdering
Välbevarad kvarnmiljö med kvarn, dammanlöggning och mjölnarbod
belägen vid Kvarnsjön strax norr om Antens station. Kvarnbyggnaden
är såväl exteriört som interiört välbevarad. Enligt den muntliga tra11
ditionen har en kvarn funnits vid platsen i "flera hundra år • Den
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nuvarande kvarnbyggnaden genomgick en omfattande ombyggnad år
1918. Kvarnanläggningen som avspeglar äldre tiders industriföretag,
vilka var beroende av den direktverkande vattenkraften, besitter ett
högt kulturhistoriskt värde.
Kvarnen är belägen inom naturvårdsobjekt nr 24 i Alingsås kommun
redovisat i Naturvårdsplan för Älvsborgs län (1976).
Karta 8

21. Östad 15:1 m.fl. - Ålanda Södergård 3. Anten.
Bostadshus (omkr . 1860)
uthus med källare (omkr. 1900)

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med locklistpanel målat med
gul oljefärg. Fönsterfoder och bågar samt hörnbräder och vindskivor
är vitmålade. Sadeltak klätt med tvåkupigt lertegel. Uthus med källare uppfört i timmer, på kvdderstensgrund ,med faluröd locklistpanel.
Taket är täckt med tvåkupigt lertegel .
Värdering
Välbevarad bostadsfastighet belägen väster om Antens järnvägsstation.
Boningshuset som är exteriört mycket välbevarat har det västsvenska
dubbel husets planlösning. Fastigheten har genom sitt öppna läge invid
landsvägen ett stort miljömässigt värde.
Karta 8

22. Östad 15: 1 m. fl. - Ödegärdet A.
Bostadshus ( 1800-1850)
ladugård (1800-1850)

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel.
Fönsterfoder och bågar, dörr och dörrfoder samt hörnbräder och den
undre vindskivan är vitmålade. Sadeltak klätt med tvåkupigt lertegel.
Ladugård uppförd i timmer och resvirke med faluröd lockpanel. Taket
är täckt med enkupigt lertegel.
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Värderi ng
Vc:ilbevarad f .d . arre ndegård under Östads säteri . Gården c:ir belägen
strax väster om sjön Anten i ett småkuperat odlingslandskap. Vä l sam manhål len gårdsmiljö med parallel lställda man- och fögårdsbyggnader.
Boningshuset är ett av sockende lens få kvarvarande framkammarstugor.
Byggnaden är såväl exteriört som interiört intakt bevarad. Ladugården
som har en ålderdomlig karaktär har bland annat inbyggd tröskvandring.
Gårdsan läggningen har ett mycket stort kulturhistoriskt och mi ljömässigt
värde.
Arrendegården är belägen inom naturvårdsobjekt nr 24 i Alingsås kommun redovisat i Naturvårdsp la n för Älvsborgs län (1976).
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MAGRA SOCKEN

23. Magra kyrka, Magra 5:41
24. Bebyggelsemiljö i Magra samhälle
25. Bebyggelsemiljö vid Mörlanda Nordgård
26. Bebyggelsemiljö vid Hedabergen-Duvereds mosse
27. Bjärlanda 1:3
28. Boda 1:7
29.Magra 2:5
30. Magra 2: 11
31 • Magra 2: 13
32.Magra 5: 11
33. Mörlanda 1:~
34.Mörlanda 1:17
35. Mörlanda 1:21

36. Mörl anda 3:7
37. Mörlanda 3:8
38. Mörlanda 3:32
39. Ränne 1:7
40.Ränne 2:12
41.Upplo 1:1, Anderskullen
42. Uppi o 1: 1, Bratthal I
43. Upplo 1: 1, Hall avadet
44. Upplo 1: 1, Kristineberg
45. Upplo 1: 1, Snickarebo
46. Upplo l: 1, Ulriksdal
47. Upplo l: 1, Åkerlund
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Ränne 2: 12, Rännestugon (objekt nr 49). Välbevorod enkelstuga med
t i I Ibyggd förvoringsbod.
MAGRA SOCKEN
Magra socken är belägen i nordöstra delen av Alingsås kommun och
gränsar i öster til I Skaraborgs lön. Socknen omfattar cirka 250 fos-:tigheter. landskapet karaktäriseras av relativt låga, skogbevuxno
bergshöjder, genombrutna av uppodl ode dalgångar. längs Mörl ondoåns dalgång som mynnar i Mellbydolen i väster återfinns byarna
Mörlondo, Magra kyrkby och Ödegärdet. längs Torpoåns dalgång invid sockengränsen i nordväst återfinns Björlondo by . Vidare finns öppen jordbruksbygd vid Ränne i öster och vid Storgården Upplo i sock nens södra del. Några vattendrag eller sjöar av betydelse finns inte
i socknen. Av mossorna är Duvereds mosse i sydost och Ränne mosse
i nordost de största.
Genom Mörlondoåns dalgång och 1ocknens st örsta samhäl le, Magra,
somt över Upplos odlingsmarker löper riksväg 42 som är områdets viktigaste vägförbindelse. I övrigt utgörs vägnätet av gruslogda, mindre
vägar. Bebyggelsen är i huvudsak koncentrerad til I dalgångarna och
de äldre byarna. Mer spridd bebyggelse, då främst arrendegårdar under Upplo säteri, återfinns i socknens sydöstra del.

Jordbruk med boskapsskötsel har vari_t den dominerande nanngsgrenen
sedan lång tid tillbaka. Boskapsskötseln var av ~törst .omfattning fram
till 1800-talets andra hälft, då en övergång från extensivt till intensivt jordbruk ägde rum. I dag dominerar det kreatu(slösa jordbruket.
Skogsbruket har alltsedan 1800-talets slut ökat i omfattning och är·
i dcig av betydande omfattning.
Liksom i övriga socknar i bygden skedde en omfattande nyodlingsverksamhet under medeltidens första århundraden. Den första sockenkyrkan uppfördes sannolikt under 1100-tal et . Den nuvarande kyrkan
stammar i sina äldsta delar från 1600-talet.
Bebyggelsen har alltsedan medeltiden Iegot sam Iad i byarna Backa,
Bjärlanda, Borrås, Magra (kyrkbyn) , Mörlanda, Rönne och Ödegärdet.
En utglesning och viss splittring av byarna ägde rum i samband med
att Logo Skifte genomfördes i socknen under åren 1844-1862. Ett
flertal gårdar flyttades ut från byarna och inte säl Ian ledde detta
till nybyggnader. Den äldsta jordbruksbebyggelsen i socknen härrör just från tiden kring skiftet. Samtidigt utökades åkerarealen på
ängsmarkens bekostnad och vidare planterades stora ytor med skog.
Skogsprodukternas värde var i stigande al It sedan 1800-talets senare
hälft. Under 1500-1600-talen och fram till 1800-talet var stora delar av socknen i avsaknad av skog. Krigshärjningar, bränder men
framför al It den extensiva betesgången inverkade men Iigt på skogsti Il växten. Skogsplanteringen gjordes på ängsmark, sämre åkrar samt
på torpbebyggelsens marker . Under 1800-talets förra hälft hade som
en följd av ·d en stora befolkningstillväxten ett stort antal torp upp-
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förts på ut markerna.
Socknens dominerande jordbruksfastighet har allt sedan 1400-talet
varit Upplo säteri vars marker omfattar betydande arealer i socknens
sydöstra del. Gårdens huvudbyggnad sant en flygelbyggnad, uppförda
år 1730, är de äldsta kvarvarande profana byggnaderna i socknen.
Under 1800-talets senare del och unde r 1900-talets början uppfördes
på Uppi os ägor ett f Iert al arrendegårdar. Många av dessa är i dag
bostads- eller fritidsfastigheter.
Kring Magra kyrkby har under 1900-talet vuxit upp en mindre somhällsbi ldni ng med skola, butiker, egnahemsbebyggelse och ett antal
mindre industrier i cement- och träbranschen.
Karta 11 23. Magra 5:41 - Magra kyrko
Kyrko ( medeltida ursprung/1600-t ./ 1785)

Beskri vning
Kyrkobyggnaden utgörs av en tornlös solbyggnad med tresidigt kor och
vapenhus. Byggnaden är uppförd i natursten med vitputsad fasad. Det
västra gavelröstet är klätt med brunmålade spån. Sadeltaket, som är
avvalmat vid koret, är täckt med enkupigt lertegel.
Värdering
Den medeltida kyrkan hor om- och tillbyggts vid flera tillfällen,
under 1600-tolet samt år 1785. I sarrband med renoveringsarbeten
1934 framtogs medeltida målningar. Blond de äldre inventarierna
märks predikstolen från 1650. För miljön kring kyrkan har kyrkogårdsmuren, stigluckan och klockstapeln ett mycket högt värde.
Kyrkobyggnad och begrovningsplots skyddas enligt Kungl. Maj:ts
kungörelse av den 26 nov. 1920. (SFS nr 744).
Karta 11

24. Bebyggelsemiljö i Magra samhälle
Mindre bebyggelsemiljö belägen i Magra samhälle. Miljön, omfattar en f . d . skola samt ett intilliggande egnahem. Byggnaderna avspeglar, tillsammans med Magra kyrka, objekt nr 11, två äldre jordbruksfastigheter, objekt nr 29 och 30, en f.d. ordenslokal, objekt
nr 31, samt f.d. Magra östra småskola, objekt nr 32,Magra kyrkbys
tillväxt och förtötning i slutet av 1800-tolet och början av 1900-talet.
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I miljön ingår följande enskilda objekt
A.

Magra 14: 1
Skola (1889)

Beskrivning
Skolbyggnad i 1 1/2 pion med stomme av timmer och fasadklädsel
av faluröd locklistponel. Sadeltak täckt med t våkupigt lertegel.
Förstukvist med grönmålade pardörrar och överljusfönster. Profilerade
taktassar. 01 jevito fönsterfoder- och bågar, vindskivor, dörrfoder
och farstukvist. En tillbyggnad i vinkel i gråputsad betongsten uppfördes år 1937.
Värdering
Skolbyggnad i traditionell utformning från 1887. Byggnaden är av
stort miljömässigt värde för total miljön utmed nuvarande riksvägen
genom Magra samhälle.
B.

Magra 16: 1
Bostadshus ( 191 0-t.), garage ( 1900-t. )

Beskrivning
Vinkelbyggt bostadshus i l 1/2 plan. Timmerstomme med fasadklädsel av oljevit liggande fasspontpanel. Sadeltak täckt med tvåkupigt
lertegel. Brunmålade fönsterbågar och dörrar. Garage i trä med faluröd locklistponel. Popptäckt tok.
Värdering
Välbevarat egnahem i en för 1910-tolet tidstypisk träponelorkitektur.
Byggnaden utgör ett viktigt inslag i miljön utmed nuvarande riksvägen genom Magra somhäl le.
Karta 11

25. Bebyggelse miljö vid Mörlondo N ordgård
Bebyggelsemiljö omfattande tre jordbruksfastigheter, belägna i det
lätt kuperade odlingslandskapet vid Mörlondo. Gårdarna ligger utmed
den äldre vägsträckning som genomkorsat byn. Ladugårdarna ligger
troditionsenl igt närmast vägen. Ekomibyggnoderno på fastigheten
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Mörlondo 2:3 ör av stor betydelse för totalmiljön.
I miljön ing6r följande enskilda objekt
A. Mörlondo 2:2 - Nordg6rd
Bostadshus (1910), bostadshus (1910),
flyttat til I platsen från Logmonsered 1934,
ladugård (1915), köllore/ uthus (1897),
vognbod (1910-t. ), f .d. brygghus (1910-t. ),
uthus (1910- t.)
Bostadshus (191 O), bostadshus (191 O),
flyttat til I platsen från Logmonsered 1934,
ladugård (1915), källare/uthus (1897),
vognbod (1910-t. ), f.d. brygghus (1910-t. ),
uthus (1910-t. )

Beskrivning
Bostadshus i
1/2 pion uppfört i trä med oljevit locklistponel. Fönster med "losholz". Fönsterbågar är målade med rödbrun oljefärg. Sadeltak täckt med tvåkupigt lertegel. Bostadshus i 1 ·1;2 pion i trä med
fa luröd locklistponel. Taktäckning av tvåkupigt lertegel. Oljevita
fönster - och dörrfoder. Vinkelbyggd ladugård uppförd i kvodersten och
resvirke. Fasadklädsel av faluröd stående slöt panel. Sadeltak tä·c kt
med t våkupigt lertegel. Källare/ uthus i sten och resvirke med faluröd stående slöt panel. Takbeklädnod av tvåkupigt lertegel. Vagn bod uppförd i resvirke med faluröd stående slöt- och locklistponel.
Taket är täckt med enkupigt lertegel. F.d. brygghus i trä med fa luröd locklistponel. Takbeklädnad av tvåkupigt lertegel. Uthus i natursten och trä med faluröd lock Iistponel. Toket är täckt med enkupigt tegel.
Värdering
Gårdsmi I jö QV västsvensk typ med ovski Ido mon- och fögårdsbyggnoder .
Bostadshus (f) utgörs av en s. k. solsbyggnad med utbyggnad medan
bostadshus (2) är av dubbelhustyp. Båda byggnaderna är godo representanter för 1910-tolets tröbyggnadstrodition . Ladugård med tidsen1ig, och för trakten karaktöristisk, föhusdel i kvodersten.
B. Mörlonda 2:4 - Nordgård
Bostadshus (1844), lillstugo, f.d.brygghus (1890-t.), ladugård (1895/ 1920),
vagnbod (1890-t .), uthus (1890-t. ),
käl lorvind (1800-t. ).
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Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel.
Oljevita fönsterfoder- och bågar samt snickeridetaljer. Takbeklädnad
av tvåkupigt rött betongtegel. Lillstugo i timmer med faluröd lock listpanel. Taket är täckt med tvåkupigt tegel. Ladugård i timmer och
resvirke med faluröd lock- och locklistpanel. Toket är täckt med tvåkupigt lertegel och plåt. Vagnbod uppförd i resvirke med faluröd
lock - och locklistpanel . Toket är täckt med tvåkupigt lertegel. Uthus
i trä med faluröd lock- och locklistpanel. Toket är t äckt med plåt.
Kö llare i natursten och trä med faluröd st ående slät panel i gavel röstena. Taktöckning av eternit och t v.åkupigt tegel .
Värdering
F .d. jordbruksfastighet med gårdsbebyggelsen grupperad enligt väst svensk tradition med avski Ido man- och fägårdsbyggnader. Bostadshuset, av typen dubbel radhus, är representativt för byggnadstraditionen i trakten vid mitten av 1800-talet . Ekonomibyggnaderna är
väl underhållna.
Karta 12 26. Bebyggelsemiljö vid Hedabergen - Duvereds mosse
Bebyggelsemiljön, som är belögen i ett öppet odlingslandskap, utgörs
av tre f.d. arrendegårdar under Upplo säteri. Bebyggelsen, somligger på ömse sidor om en mindre vägsträckning, ör mycket völ sam manhål len.
I miljön ingår följande enskilda objekt
A. Upp lo 1: 1 - Heden
Bostadshus (1918), f.d.ladugård (1914),
hönshus/vedbod ) 1920-t.)

Beskrivning
Bostadshus i l 1/ 2 plan med timmerstomme och fasadklädsel av falu röd locklistponel. Sadeltak med t våkupigt lertegel. Oljevita fönsteroch dörrfoder samt vi ndski vor. Skorsten med utkragad socke I och krön .
Mindre glasveranäa med grönmålade pordörror.F.d. ladugård uppförd
i tegel och resvirke med faluröd stående slöt panel. Taktäckning av
tvåkupigt tegel. Hönshus/vedbod i trö med faluröd stående locklistsamt slät panel. Toket är töckt med enkupigt tegel.
Sammanfattande värdering nedan .
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B. Upplo 1:1 - Hedetorpet
Bostadshus (1918), f.d.ladugård (1918),
uthus (1918) , köl lare (1920-t)

Beskrivning
Bostadshus i
1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel.
T akbeklödnad av tvåkupigt lertegel. Oljevita fönster- och dörrfoder,
vindskivor samt hörnbrödor. Skorsten med utkragad sockel och krön.
Mindre glasveranda med grönmålad pardörr. F.d. ladugård uppförd i
tegel och resvirke med faluröd stående slöt panel. Takbeklödnad av
tvåkupigt lertegel. Uthus i trö med faluröd stående slöt panel. Toket ör töckt med enkupigt tegel . Köl lare
betong med faluröd locklistpanel. Taket ör föckt med eternit.
Sammanfattande w rderi ng nedan
C. Upp lo l: l - Fredriksberg
Bostadshus (1910), f.d.ladugård (1915),
vedbod (1910-t. )

Beskrivning
Bostadshus i l 1/2 pion uppfört i timmer med faluröd locklistpanel.
T okbeklädnod av t våkupigt lertegel. Oljevita dörr- och fönsterfoder
samt vindskivor. F.d. ladugård uppförd i tegel och resvirke med faluröd stående slöt panel. Taket är töckt med tvåkupigt lertegel. Vedbod i trö med faluröd stående slöt panel och lockl ist panel. Toket ör
täckt med enkupigt tegel.
Sammanfattande värdering.
Väl sammanhåller-i bebygge lsemiljö med tre f . d. arrendegårdar under
Upplo säteri uppförda mellan 1910-191 8. Bostadshusen, vilka i det
nörmaste ör exteriört identiska, har dubbelhusets planlösning och anknyter till den äldre byggnadstroditionen. Ladugårdarna, likaledes
identiskt utformade, kommer att rivas inom överskådlig tid. Gårdsonlöggningarna har ett stort kulturhistoriskt och miljömössigt värde.
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Korta 12 27. Bjtlrl ondo 1: 3
Bostadshus (1869), källare/magasin (1870-t .)
uthus (1910-t .), uthus (1910-t. )

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 pion uppfört i timmer med ofärgod locklistponel.
Sadeltak täckt med enkupigt lertegel. Glasad veranda med pardörrar
och mångspröjsade fönster. Källare/magasin i sten och trä med faluröd locklistponel. Taket täckt med tvåkupigt lertegel. Uthus i t rä
med ofärgod lock Ii st panel och taktäckning av eternit . Uthus i trä
med ofärgad stående slät panel. Taktäckning av plåt.
Vä rdering
Gårdsmiljö med dominerande läge på höjdsträckning vid Bjärlondo by.
Bostadshuset, som är av typen dubbel radhus, är en god representant för
byggnodsskicket i trakten vid 1800-tolets mitt. Byggnaden hor ett
stort såväl kulturhistoriskt som miljömässigt värde.
Korta 13 28. Boda 1:7
Bostadshus (1880), ladugård (1921);
vognbod/vedbod (1902), tvättstuga,
käl lore (1900-t.)

Beskrivning
Bostadshus i l 1/2 pion uppfört i timmer med faluröd locklistponel.
Takbeklädnod av tvåkupigt lertegel. Glasad veranda med småspröjsade fönster. Olj evito dörr- och fönsterfoder somt vi ndski vor . Skorsten
med utkragning. Ladugård uppförd i timmer och resvirke med faluröd stående slät panel och taktäckning av tvåkupigt tegel. Vagnbod/
vedbod i resvirke med faluröd stående slät panel. Taktäckn ing av plåt.
T vättstugo i timmer och resvirke med faluröd locklistponel. Toktäckni ng av tvåkupigt tegel.
Värdering
F. d. j ordbruksfast ighet belägen i ut morksmi lj ö med omgivande skogsoch åkermarker . Gårdsmi I jön är av västsvensk typ med ovski Ido monoch fägårdsbyggnoder. Bostadshuset, en dubbel byggni ng, hor tidstypisk utforrming avseende fönstertyp, proportioner och utkrogod skor-
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sten. Bostadshuset omges ov en ö Idre fruktträdgård. Vä lbevarade ekonomibyggnader . Gårdsmiljön besitter ett stort landskapsmässigt värde .
Karta 11

29. Magra 2:5 - Backen
Bostadshus (19t'\5), ladugård (1941), svin hus, f.d. stall (1923), magasin (1940-t. ),
brygghus (19.23 - 1924), troktorgaroge
(1960-t.), uthus (1930-t.) garage (1950-t.),
uthus ( 1950-t.)

I ID lli

Besk rivning
Bostadshus i 1 1/ 2 plan uppfört i t immer med oljevit locklistpanel.
Taktäckning av tvåkupigt lertegel. Fönsterbågar och dörrar ör måla de med grön oljefärg. Utkragade ö ldre tegelskorste nar. Ladugård i
konststen och resvirke med faluröd stående slät panel. Taktäckning
av plåt. Svinhus, f.d. stolt uppfört i timmer och resvirke klött med
ofärgad lockpanel . Taktäckning av tvåkupigt tegel. Magasin i trä
med faluröd stående slät panel och plåttäckt tak . Brygghus i timmer
och resvi rke med oljeröd stående slät panel. Traktorgarage i konststen och eternittäckt tak . Övriga uthus uppförda i resvirke med faluröd stående slät panel. Taktäckning av plåt respektive tvåkupigt
tegel.
Värdering
Väl sammanhållen gårdsmiljö med öppet läge strax söder om riksväg
42 i Magra samhälle. Gårdsonläggning av västsvensk gårdstyp med
klart avskilda mon- och fägårdsbyggnoder. Bostadshuset är en s.k.
solsbyggnad med sexdelad planlösning. Byggnaden är uppförd i tidsenlig träpanelarkitektur med tidstypiska detaljer som utkragade skorstenar, loshol:zfönster och inbyggd veranda. lnteriört vä lbevarat med
kakelugnar och köksmur med kåpa. Gårdsmiljön besitt er ett stort
kulturhistoriskt och mi ljörrossigt värde.
Korta 11

30. Magra 2: 11 - Backen
Bostadshus (1897), ladugård (1926),
uthus, f. d. hönshus (1930-t.)

Beskrivning
Bostadshus uppfört

timmer med fasadklädsel av oljevit locklistpanel.
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Taktäckning av tvåkupigt lertegel. Grönmålade dörrar och fönsterbågar. Vinkelbyggd ladugård uppförd i kvadersten och resvirke med faluröd loc k Iist - respektive slät panel. Toktäckning av tvåkupigt lertegel. Uthus, f.d. hönshus i resvirke med faluröd locklistponel och tokbeklädnad av tvåkupigt tegel.
Värdering
Jordbruksfast ighet av västsvensk gårdstyp med en ti 11 mongården vinkelstä IId lodugårdslängo. Bostadshuset som är av dubbelhustyp är uppfört i t idstypisk träpanel arkitektur. Ladugårdens fähusdel är uppförd i
kvadersten vilket är såväl tidstypiskt som karaktäristiskt för trakten.
Gårdsmiljön hor genom sitt öppna läge invid riksväg 42 ett stort miljömässigt värde för Magra somhäl le.
Korta 11

31. Magra 2:13
F.d. ordenslokal (1920-t. )
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Beskrivning
Byggnad uppförd i plank med faluröd locklistponel. Sadeltak täckt
av enkupigt lertegel. Oljevita fönster- och dörrfoder somt vindskivor.
Värdering
F.d. ordenslokal uppförd i koroktärsistisk träarkitektur. Genom sitt
öppna läge invid riksväg 42 i Magra samhälle besitter byggnaden ett
stort miljömässigt värde. Ordenslokalen hor även ett stort socia lhi storiskt värde då den avspeglar det framväxande förenings li vet i Magra
vid 1900-talets början.
Korta 11

32. Magra 5: 11
Samlingslokal, f .d. Magra östra små skola (1930)

Be skrivning
Samlingslokal i 1 1/2 pion med plonkstomme och fasodklcidsel av
faluröd locklistponel. T oktäckning av ett- respektive tvåkupigt tegel.

81.

Oljevita dörr- och fönsterfoder. Öppen förstukvist med enkla snickeri er. Pardörrar med kassetfyll ni ngar och segmentfor mot över I j usfönster.
Värdering
Magra östra småskola är uppförd i en för skolbyggnader karaktäristisk arkitektur med svagt klassicerande formspråk. Byggnaden har
såväl kulturhistoriska som miljömässiga kvaliteer.
Karta 11

33. Mörlanda l :8
Bostadshus (ca 1880), ladugård (1880),
källarvind (ca 1900), f.d. svinhus (co
1900), f .d. loge (ca 1900), vognbod
(ca 1900)

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 pion med timmerstomme och fasadkiödsel av faluröd locklistpanel. Sadeltak täckt med enkupigt lertegel. Oljevita
dörr- och fönsterfoder somt vindskivor. Ladugård uppförd i timmer och
resvirke med faluröd lock- respektive locklistpanel . Taktäckning av
spån och plåt. Källarvind i sten och resvirke med faluröd locklistpanel och taktäckning av enkupigt tegel. F.d. svinhus i timmer och
resvirke med faluröd locklist- och lockpanel somt stående slät panel .
Taktäckning av enkupigt tegel. F.d. loge i resvirke med faluröd stående slät panel. Taktäckning ov tvåkupigt tegel . Vagnbod i resvirke med faluröd stående slät panel. Taktäckning av plåt.
Värdering
Jordbruksfostighet med väl sammanhållen gårdsbebyggelse, belägen i
ett öppet odlingslondskop strax väster om tv\örlanda by. Gårdsonläggningen är ov västsvensk typ med klart avskilda mon- och fägårdsbyggnader. Bostadshuset, ett s.k . dubbelradhus med bevarat murkomplex, är ett mycket välbevarat exempel på byggnadsskicket i trakten
vid tiden omkring 1880. Gårdsbildningen besitter ett såväl kulturhistoriskt som miljömässigt värde.
Karta 11

34. Mörlondo 1: 17
Bostadshus (1933), ladugård (1934), f.d.
hönshus (1934) , källare (1934)
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Beskrivning
Bostadshus i l 1/2 pion med stomme av plank och fasadklädsel av
faluröd locklistponel . Sadeltak täckt av t våkupigt lertegel. Utkragad
ä ldre tegelskorsten. Oljevita dörr- och fönsterfoder samt vindskivor.
Ladugård i plank och resvirke med faluröd locklist- och stående slät
panel. Tvåkupigt lertegel som taktäckning. F.d. hönshus i resvirke
med faluröd locklistponel. Taktäckning av tvåkupigt tegel. Jordkäl1ore i natursten. Toktäckni ng av tvåkupigt tegel.
Värdering
Välbevarad yngre jordbruksfastighet belägen på bergshöjd i ett små brutet odlingslondskop. Bostadshuset, som har det västsvenska dubbelhusets planlösning, representerar den äldre byggnodstroditionen, vil ken kvarlevde långt from på 1930-tolet .
Korta 11

35. Mörlondo l :2 1
Bostadshus (19 17), uthus ( 1917)

Beskri vning
Bostadshus i l 1/2 plan uppfört med plankstomme och fasadklädsel av
oljegul locklistpanel. Sadeltak täckt med korrugerad plåt. Risalitliknonde utbyggnad med glasad veranda med grönmålade pardörrar i bottenvåningen. Även fönsterbågarna är bestrukna med grön oljefärg.
De profilerade dörr- och fönsterfodren somt vindskivorno är oljevita.
Uthus i regelverk med faluröd locklistponel. Taktäckning av tvåkupigt tegel.
Vcirdering
F .d . jordbruksfostighet med utskiftat läge strax söder om Mörlondo
gamla byplots. Exteriört välbevarat bostadshus av s.k. solsbyggnadstyp med bl . o. tidsenliga losholzfönster, utkragad äldre tegelskorsten
och profilerade fönsterfoder . Byggnaden besitter ett såväl kulturhistoriskt som miljömässigt värde.
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Karta 11

36. Mörlanda 3:7 - Östergård
Holkkvorn (1854, flyttad 1898)

Beskrivning
Kvarnbyggnad med knuttimrat kvarnhus i en våning .. Fasadklädsel
av ofärgad locklist panel. Tä lttak täckt med spån. Kvarnens vridbara överdel är klädd med ofärgad locklistpanel och det tunnformade
taket är täckt med spån. Kvarnvingar av trä.
Värdering
Mörlanda kvarn, som har ett högt dominerande läge på en bergshöjd
öster om Mörlanda by, uppfördes ursprungligen 1854. Efter att även
ho varit i bruk i Torp strax öster därom, flytt odes den ti Il si~ nuva rande plats år 1898 . Driften upphörde år 1945. Kvarnen, som restaurerades 1970, besitter ett mycket högt kulturhistoriskt värde. För total miljön har den omkringliggande jordbruksbebyggelsen ett stort värde .
För ett varaktigt skydd av kvarnen bör en byggnadsminnesförklaring
övervägas . (SFS 1976:440, 441 ).
Karta 11

37. Mörlanda 3:8 - Östergård
Bostadshus (1859), bostadshus (1870,
1975), f. d. hönshus (1860), kä ll are
(1860), vagnbod (ca 1900), f.d. loge
(ca 1860)

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/ 2 plan med timmerstomme och fasadklädse l av faluröd locklistpanel. Sade ltak täckt med tvåkupigt lertegel . Oljevita
pardörrar med överljusfönster. Oljevita dörr- och fönsterfoder. Ut kragade ä ldre skorstenar. Bostadshus i 1 plan med plankstomme och
fasadklädsel av faluröd locklistpanel . Sadeltak täckt av tvåkupigt
tegel . F. d . hönshus i timmer och resvirke med fasadklädsel av falurött timmer respektive lockpanel. Taktäckning av eternit. Källare
av murad natursten med faluröd locklistpanel i gavelröstena. Taktäckning av enkupigt tegel. Vagnbod i resvirke med faluröd stående slät panel och taktäckning av eternit. F. d . loge i timmer och
resvirke med faluröd stående slöt panel samt locklist panel. Tak -
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Bebyggelsemiljö vid Hedabergen - Duvereds mosse. (Miljö 26).

Upplo 1:1 - Heden (objekt nr 26A ). Boningshuset är uppfört 1918
och anknyter till den äldre byggnadstraditionen.

Bjärlanda l :3 (objekt nr 27). God representant för byggnadsskicket
i trakten vid 1800-talets mitt .
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Magra 2:5 - Backen (objekt nr 29). Bostadshuset är en s.k. salsbyggnad med sexdelad planlösning.

Mörlanda l :8 (objekt nr 33). Kulturhistoriskt intressant gårdsanläggning.

Mörlanda 3:32 (objekt nr 38). Välbevarat dubbelradhus.
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töckni ng av enkupigt tegel.
Värdering
Välbevarad gårdsmiljö belägen på mindre höjdrygg strax öster om
Mörlanda by. Bostadshuset, som är såväl interiört som exteriört oförändrat, är socknens bäst bevarade dubbel radhus från tiden kring
1850-talet. Ladugården är riven, men övriga ekonomibyggnader är
välhållna. En mindre fruktträdgård omger bostadshuset . Gårdsbi ldningen besitter ett mycket stort kulturhistoriskt och miljörri:issigt
värde.
Karta 11

38 . Mörlando 3:32
Bostadshus (ca 1870)

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/ 2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel.
Grönmålade pardörrar. Oljevita dörr- och fönsterfoder samt vindskivor. Taktäckning av tvåkupigt lertegel.
Värdering
Bostadshuset är avstyckat från den intilliggande fastigheten Mörlanda 3:3 i Mörlanda by. Bostadshuset, ett välbevarat s. k. dubbel radhus, är en god representant för byggnadstraditionerna i trakten under 1800-talets senare hälft. För totalmiljön har de intilliggande
ekonomibyggnaderna på fastigheterna Mörlanda 3:3, 3: 16 och 3: 19
ett stort värde.
Karta 13 39. Ränne 1:7
Bostadshus (1858), bostadshus (1940),
lodugård (1905), magasin/källare (191 0/
1923), vagnbod f .d . hönshus (1925), vedbod ( 1940), hönshus ( 1940-t. ), garage
f.d . mjölkbod (ca 1905)

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/ 2 pion uppfört i timmer med faluröd locklistponel.
Sadeltak täckt av tvåkupigt tegel. 01 jegul veranda med mångspröjsade fönster. Oljevita dörr- och fönsterfoder . Yngre bostadshus i
1 1/2 pion med plankstomme och fasadklädsel av eternitplattor oc h
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oljevit lockt'istponel. Monsordtok täckt ov tvåkupigt tegel. Ladugård
i konststen och regel verk med fasadklädsel ov vit slätputs och faluröd stående slät panel. Toktöckning ov tvåkupigt tegel. Magasin/
köllore uppfört i timmer och resvirke med faluröd locklistpanel. Taktäckning ov en- respektive tvåkupigt tegel. Vognbod, vedbod och
hönshus i resvirke med fasadklädsel ov faluröd stående slöt panel.
Toktöckning ov tvåkupigt tegel respektive plåt. Garage i konststen
med vitmålad slötputs. Toktöckning ov plåt.
Vördering
Jordbruksfastighet ov vöstsvensk typ belögen i utkanten ov Ränne
by. Den väl sommonhållno gårdsbebyggelsen ligger grupperad runt
en äldre fruktträdgård, vilken öven avdelar mon- och fögård. Det
öldre bostadshuset, som ör ov dubbel radhustyp, ör ov stort kulturhistoriskt vörde. Gården hor genom sitt öppna löge ett mycket stort
miljömössigt vörde.
Korta 13 40. Rönne 2: 12 - Rönnostugon
Hembygdsstugo, f.d. bostadshus (slutet
ov 1700-t. )

Beskrivning
F.d. bostadshus i l pion med knuttimrad stomme och .fosodklödsel av
faluröd locklistponel. Vindskivor, knut lådor och fönsterbågar är oljevita. Sadeltak täckt o v enkupigt lertegel.
Värdering
Rännostugon, som står på ursprunglig plats i Ränne by, ör en völbevorod enkelstuga med bredvidliggande bod. Byggnaden är ett välbevarat exempel på den enklare bostodsbebyggelsen vid tiden omkring
1800 och besitter dörigenom ett mycket högt kulturhistoriskt vörde.
Stugan, so m ögs ov Björke hembygdsförening, är frånstyckod jordbruksfostigheten Ränne 2:13.

Bostadshus ( 1868), Iodugård ( 1910), kö 11o-vi nd (1860-t. )
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Beskrivning
Bostadshus i l 1/2 pion uppfört i timmer med faluröd locklistponel.
Sadeltak täckt av tvåkupigt lertegel. Förstukvist med enkla snickerier. Oljevita snickerier, dörr- och fönsterfoder, hörnbrädor somt vindskivor. Oljegröna pardörrar. Vinkelställd ladugård uppförd i konststen, timmer och resvirke med fasadklädsel av faluröd locklist- och
stående slät panel. Toktäckning av tvåkupigt tegel. Käl lore i natursten med t i mrod överbyggnad. Toket är tc::ickt med tvåkupi gt tegel.
Värdering
F .d . arrendegård under Upplo säteri karaktäristiskt ensligt belägen
i övergång mellan skogs- och jordbruksmork. Bostadshuset, ett s.k.
dubbelrodhus, är representativt för byggnodstroditionen i trakten under 1800-talets senare hälft. Ladugården tillbyggdes med en vinkel
~ tidsenligt utförande .år 1949. Gårdsmiljön besitter ett mycket stort
londskopsmässigt värde.
Korta 12 42. Uppi o l: l - Bratthal I
Bostadshus (1910-t.), ladugård (1910-t . )
magasin/vagnbod (1910-t .), jordkäl lare
( 1920-t.)

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 pion uppfört i timmer med fasadklädsel av faluröd locklistpanel. Sadeltak täckt av tvåkupigt tegel. Veranda med
mångspröjsade fönster. Utkragad äldre tegelskorsten. Oljevita fönsteroch dörrfoder, vindskivor samt hörnbrädor. Oljegrön dörr och fönsterbågar. Ladugård i tegel och resvirke med faluröd stående slät panel.
Fähusdelen är uppförd i rött tegel. Taktäckning av tvåkupigt tegel.
Magosin/vagnbod i timmer och resvirke med faluröd lockpanel. Toktäckning av tvåkupigt tegel. J ordkä llare med torvtak.
Värdering
Arrendegård under Upplo gods, belägen sydväst om huvudgården i
övergång mel Ian skogs- och odlingsmark . Bostadshuset, som är av
västsvensk dubbelhustyp, har trots vissa exteriöra förändringar sin ursprungskoraktär bevarad. Gårdsmiljön hor tillsammans med den invidliggande arrendegården Bratthall ett stort landskopsmässigt värde.

Karta 12 43. Upplo 1:1 - Hallavadet
Bostadshus (1928), lillstuga (ca 1880),
uthus (1900-t .)

Beskrivning
Bostadshus i l 1/ 2. plan med plonkstomme och fasadklädsel av faluröd locklistpanel. Taktäckning av tvåkupigt lertegel. Veranda med
mångspröjsode fönster och pardörrar. Oljevita dörr- och fönsterfoder,
vindskivor och hörnbrädor . lillstuga i l pion med timmerstomme och
fasadklädsel av faluröd locklistponel. Taktäckning av tvåkupigt lertegel . Förstuga med pardörrar av plonkdörrstyp. Uthus i timmer med
faluröd stående slät panel. Toktäckning av plåt.
Värdering
Hollovadet är ett exempel på en mindre f . d. arrendegård under Upplo . Bostadshuset som är av dubbelhustyp avspeglar hur den äldre byggnodstroditionen levde kvar på landsbygden in på 1930-tolet . Lillstugon är av enkelstugetyp . Genom sitt öppna läge invid riksväg 42 hor
fastigheten ett stort landskapsmässigt värde .
Karta 12 44 . Upplo l: l - Kristineberg
Bostadshus (ca 1800), ladugård (1926),
garage (1930-t . ), vedbod ( 1930-t.), uthv" (1930-t.), kö I lare ( 1930-t.)

Be.skrivning
Bostadshus i l 1/ 2 pion uppfört i timmer med faluröd locklistponel.
Taktäckning av eternit. Veranda med mångspröjsade fönster. Oljevita fönster- och dörrfoder samt vindskivor. Utkragad tegelskorsten
av äldre typ . Ladugård i natursten och resvirke med fasadklädsel av
faluröd stående slät panel. Taktäckning av tvåkupigt tegel. Garage
i betong med taktäckning av enkupigt tegel. Vedbod i resvirke med
faluröd stående slät panel. Enkupigt tegeltak . Uthus i konststen med
grå slcitputsfasad. Enkupigt lertegeltak. Jordkällore med enkupigt tegeltak.
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Vc:irdering
Välbevarad arrendegård under Upplo med karaktäristiskt lcige i övergång mel lon skogs- och odlingsmark. Gårdsmiljön hor enligt västsvensk
byggnodstrodition paroll el lstcilldo mon- och fägårdsbyggnoder . Bostadshuset som hor det västsvenska dubbelhusets planlösning är exteriört vcil bevarat. Ladugårdens fcihusdel är uppförd i kvodersten, vi 1ket var vanligt i trakten under 1920-1930-tolen.
Korta 12 45. Upplo 1:1 - Snickorebo
Bostodshus (1911), ladugård (1923)

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 pion uppfört i timmer med faluröd locklistponel.
Sadeltak täckt av tvåkupigt lertegel. Oljevita dörr- och fönsterfoder,
vi ndski vor och hörnbrädor. Ladugård uppförd i tege I och res virke med
spritputsfasod och faluröd stående slcit panel. Tvåkupigt tegeltak.
Värdering
Välbevarad arrendegård under Upplo belägen i ett kuperat småbrutet
odlingslondskop. Den väl sammanhållna gårdsmiljön hor enligt västsvensk tradition porollellstcilldo mon- och fägårdsbyggnoder. Det exteriört välbevarade bostadshuset clr av dubbelhustyp. Gårdsmiljön hor
med stenhägnader och omgivande hagmarker ett mycket stort Iondskopsmässigt värde.
Korta 12 46. Upplo 1: 1 - Ulriksdol
Bostodshus ( 1910), ladugård ( 191 O), uthus (1910-t . ), f.d. hönshus (1910-t.)

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 pion med timmerstomme och fosadklcidsel av faluröd locklistponel. Sadeltak tcickt ~v tvåkupigt lertegel. Förstuga med
oljegröna pardörrar. Oljevita dörr- och fönsterfoder somt vindskivor.
Tegelskorsten med tidsenlig utkragning . Ladugård uppförd i tegel och
resvirke med faluröd slät panel. Toket är täckt med tvåkupigt lertegel. Uthus och f.d. hönshus uppförda i resvirke med ofärgad respek-
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tive tvåkupigt lertegel.
Värdering
F .d. arrendegård under Upplo. Gårdsmiljön hor enligt västsvensk tradition vinkelställda mon- och fägårdsbyggnoder. Bostadshuset som är
av västsvensk dubbelhustyp är representativt för de arrendegårdar som
byggdes vid Upplo under 1900-tolets första decennier.
Korta 12 47. Upplo 1:1 - Åkerlund
Bostadshus. (1914), f . d . _ladugård (1910),
f.d. hönshus (1910-t.), vedbod (1910-t.)

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/ 2 pion uppfört i timmer med fasadklädsel av faluröd locklistponel . Sadeltak täckt av tvåkupigt lertegel. Tegelskorsten med tidsenligt utkragat krön. Oljevito dörr- och fönsterfoder,
vi ndski vor somt hörnbrädor . F. d . Iodugård uppförd i tegel och resvirke . Byggnaden är i dåligt skick. F. d. hönshus och vedbod i trä
med faluröd locklistponel . Toktäckning av enkupigt tegel.
Värdering
F . d . skogsvoktorboställe under Upplo, karaktäristiskt beläget i övergång mellan skogs- och odlingsmark. Boningshuset är av västsvensk
dubbelhustyp med tidsenlig exteriör.

Mörlanda 3:7 - Östergård . Foto tagit före restaureringen 1970.
I föreliggande rapport föreslås att holkkvarnen får ett varaktigt
skydd genom en byggnadsminnesförklaring.
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STORA MEL L.B Y
SOC EN

48 . Bebyggelsemiljts vid St.Mellby kyrko
49.Bebyggelsemiljts vid Borgs by
50.Bebyggelsemiljts i _Gendolen
51 . Bebyggelsemiljts i . Mellby somhölle
52 . Bebyggelsemiljts sydvtist om Mellby samhö lle
53. Bebyggelsemiljts i Vöstmonstorp
54. Apeldolen 1:2
55. Borg 1:21
56.Borg 2:3
57.Borg 2:7
58.Eriksberg 1:1
59. Genneved 1:51
60. Genneved 2:13
61 • Genneved 4: S
62. Genneved 7: 1
63. Grunntorp 1:4
64. Grunntorp 1:21
65.Jordolo 1:1 9
66. Knorven 1:3
67.Knorven 1:3, drtlngstugo
68. Knutstorp 1:6A
69. Knutstorp 1:9
70. Knutstorp 1:20, Fridhem
78 . Tollestorp 2:2
71. K~ll6s 1:6, Knittel6s
79. Tol lestorp 4: 1
72. Kungsered 4:2, Korsberget
80. Ubby l :9 och 3:9, Svoleborg
73.Mellby 2:17
81.Ubby 6:2, F6glomoden
74. Mellby 4: 1, Pröstg6rden
82. Ubby somföllighet
75. Mellby 4:37
83. Vtsstmonstorp 4:7, Volholl
76.Oxeg6rden 1:5, Svorvorebo
84. Vtsstmonstorp 4: 13, Btsckektsrr
77. Skogshtsjd l: 1
85. Vtsstmonstorp somftsllighet, Bjtsrkmoden
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Mellby 1:79 - Västergård (objekt nr SlE) . Veranda med rika lövsågeriarbeten.

STORA MELLBY SOCKEN
Stora i\iiellby socken är belägen i kommunens norra del och grtlnsor
i norr och öster mot Skaraborgs lön. · Socknen omfattar c:a 450
fastigheter . Landskapet växlar me llan odlade områden och skogsmar ·
ker. Odlingsbygder, med karakttlr av "slättlandskap", å terfinns i
Me llbyda len, som genomkorsar socknen i sydväst- nordostlig riktning ,
samt vid Hede invid sockengränsen i öster. Hedeslätten har vidare
förgreningar mot Jorda la i sydväst och Knutstorp i nordost. Den
odlade marken omslutes av relativt 1690 skogsbevuxna bergshöjder.
Sjöar saknas helt inom socknen.Bland vattendrag som förekommer
kan nämnas Mellby6n samt Ulvebäcken. Den norra och nordöstra
sockendelen är mycket rik på mossa r . Av dessa är Högmossen,
Skidåsmossen, Alemossen och Långemossen de största.
Under medeltiden löpte II rikshuvudvögen 11 mel Ian Skara och Lödöse
genom Mellbydalen. Vägen förlorade sin betydelse redan under
1600-talet men utgör ännu huvudvägen inom socknen. Bland de öv riga vägarna kan nämnas den vä g som leder norrut frön Mellby mot
Grästorp i Skaraborgs lön samt förgreningen från denna västerut ö ver Hede mot Koberg. Vidare de två vägarna mot Magra i sydost
varav den ena utgår från Mellby samhälle och den andra från
Genneved i nordost.
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Utmtlrkande för Stora Mel lby tlr förekomsten av ett flertal bybildningar. Jordregleringsreformen laga Skifte, som genomfördes på
1860-talet i Stora Mellby, "spröngde" inte byarna som på de flesta
andra hål I i landet utan huvuddelen av gårdarna ligger cinnu på el·ler strax invid den gamla byplatsen. I byarna Grunntorp, Mellby,
Borg, Ubby och Genneved i Mellbydalen och i Jordala norr dcirom
ligger gårdarna tött medan de i Knutstorp och Västmanstorp öster
om Hedeslätten, ligger mer spridda men med en klar bykaraktär.
Invid de två f.d. järnvägsstationerna, utmed den år 1970 nedlag da Västergötlands-Göteborgs järnväg, finns inga järnvägssamhällen
av betydelse. Invid Stora Mellby station ligger ett antal egnahem
medan området runt Gendalens station är obebyggt.
Orsaken härtill torde bl.a. vara att byarna Mellby och Genneved
legat alldeles i närheten, dock ej så nära att de förvandlats till
stationssamhällen. Invid en vägkorsning i Mellby uppfördes dock ett
antal afförs·- och bostadsfastigheter. Samhä Ilet har fortsatt att vöxa
under 1900-talet och cir i dag socknens största tätort. Huvudorten i
området ä r dock Sol lebrunn i Erska socken.
Stora Mellby har sedan lång tid tillbaka varit en utpräglad jordbrukssocken där åkerbruket i förening med boskapsskötsel har varit
de dominerande näringsgrenarna . Under senare delen av 1900-talet
har de kreaturslösa jordbruken blivit al It fler. Även skogsbruket har
haft en viss betydelse . Mindre industrier, verkstäd~r och affärsföre tag är i huvudsak koncentrerade till Mellby samhälle.

Mel Ibys karaktäristiska ladugårdar.

Karta 15 48 . Bebyggelsemiljö vid St. Mellby kyrko
Mindre bebyggelsemiljö vid St. Mellby kyrka, belägen i norra utkanten av Mellby samhälle. Miljön omfattar förutom kyrkan även
kyrkstall ar och f. d. kyrksko Io, nuvarande försa ml i ngshe m. Milj ön
gränsar i väster mot öppna odlingsmarker, i norr mot skogsmark och
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och i söder mot egnohemsbebyggelse i Mellby samhälle.
I miljön ingår följande enskilda fastigheter.
A. Kyrkogården 1:1 / Kyrkojorde"" 1:1 - St. Mellby kyrko
Kyrko (medeltid/ 1724/1824), kyrkstollar (1860-t.), redskapsbod (co1900),
redskapsbod (1960-t.), bårhus (1950-t.)

Beskrivning
Kyrkobyggnod uppförd i natursten med vit slät- och sprit putsad fasad.
Sadeltaket, som är ovvol mot vid det tresi di go koret, är täckt med
enkupigt lertegel. Rundbågiga mångspröjsode fönster i djupa fönsternischer utmed långhuset. Kyrkan hor vid västfasaden en rektangulär
tornbyggnod med plåttäckt tälttak krönt av en lanternin~ Kyrkstollar
i trä med fasadklädsel av faluröd locklistponel. Taktäckning av tvåkupigt betongtegel. Äldre redskapsbod i resvirke med faluröd locklistponel och taktäckning av betongtegel. Yngre redskapsbod med regelverksstomme klädd med locklistponel som målats med röd impregne ringsfärg. Taktäckning av betongtegel. Bårhus i konststen med vit
spritputsfasod. Toktäckni ng av plåt.
Värdering
Den ä ldre medeltida kyrkan utvidgades år 1724. Det tresidiga koret
tillbyggdes år 1825 och mellan 1762-1765 uppfördes tornet. Blond inventarierna märks en medeltida dopfunt med symboliska tecken.
Kyrkstollarna som är uppförda invid vägen upp mot kyrkan är de enda kvarvarande från den tid då varje gård i försam lingen hade eget
stall vid kyrkan. För miljön vid kyrkan hor kyrkogårdsmuren och lövträdsbeståndet ett mycket stort värde .
Kyrkobyggnad och begravningsplat s skyddas enligt Kungl. Moj:ts
kungörelse av den 26 noverrber 1920. (SFS nr 744) .
B. Mellby samfällighet - Försomlingshem, · f.d. kyrkskola .
Försomlingshe m (1845/ 1916)
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Bes kr i vni ng
Vinkelbyggt försomlingshem i 1 1/2 pion uppfört i timmer med fasadklädsel av faluröd locklistponel. Toktäckning av en - och tvåkupigt
tegel. Förstukvist med lövsågeriorbeten och äldre pardörr av plonkdörrstyp. O l jevita dörr- och fönsterfoder, vindsk ivor somt hörnbrädor.
Värdering
F.d. kyrkskolon,som är belägen st rax invid kyrkon,är uppförd i en
tidstypisk träpane l arkitektur med bl. o . k lossiceronde fönsterfoder och
förstukvist med rika lövsågeriorbeten. Ursprungligen tjänstgjorde
Mellby kyrkskola även som sockenstuga. Genom si tt nära och öppna
läge hor försam lingshemmet ett mycket stort värde för mi ljön kring
kyrkan.
Korta 19 49. Mindre bebyggelsemiljö

Borgs by

Mindre bebyggelsemiljö i Borgs by belägen i Mellbydolen öster om
Mellby samhälle. Borgs by skiftades på 1860-tolet varvid ett mindre
antal gårdar flyttades ut från byn. Den kvarvarande bymi l jön hor
trots det ta en klart oskiftad karaktär. Den prioriterade bebyggelsemi I jön omfattar två väl bevarande jordbruksfostigheter. Den omgivan de bebygge lsen med välbevarade ekonomibyggnader hor ett mycket
stort miljömässigt värde. Särskilt stort värde hor ladugården och magasinet på Borg 2:3 och samtliga uthus på fastigheten Borg 1:15,
I miljön ingår följande enski lda objekt.
A. Borg 1:4 - Borg ,Uppegård
Bostadshus (1848), källare/magasin
(1890), ladugård (1870- t.), redskapsbod (187 0-t. ), vedbod (1930-t .) , verkstad (1950-t. ), garage ( 1950-t .)

Beskrivning
Bostadshus i l 1/2 pion uppfört i timmer med faluröd locklistponel .
Sadeltak klätt med enkupigt lertegel . Oljevita dörr- och fönsterfo der . Källare/magasin med bottenvåning i sten och övervåning i resvi~ke med fa luröd locklistponel. Taket är täckt med enkupigt lertegel. Ladugård uppförd i skiftesverk, timmer och resvirke delvis oponelod. Ladugården är målad med faluröd s lamfärg . Taket är tackt med
tvåkupigt lertegel somt plåt och betongtegel . Övriga uthus är uppförda i resvirke med faluröd träpanel. Token är täckta med tvåkupigt lertegel.
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Värdering · ·
Välbevarad jordbruksfostighet centralt belägen i Borgs by. Boningshuset är av dubbel radhustyp och hor bl. o. mångspröjsod glosverond<:t,
tidsenliga holvvåningsfönster och äldre utkragade tegelskorstenar.
Tillsammans med den vinkelställda källaren/ magasinet bildas en klart
ovski Id mongård med grusad pi an och fruktträdgård. Den vä lbevorode ladugården är parolle I Iställd till boningshuset. Den samlade gårdsmiljön besitter ett såväl kulturhistoriskt som miljcSmässigt v~rde .
B. Borg 2:3
Bostadshus (1797), ladugård (1881 },
magasin (1922)

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/ 2 pion uppfört i timmer med faluröd locklistponel.
Fönsterfoder och knutbrädor är målade med vit oljefärg. Sadeltak
klätt med enkupigt lertegel. Ladugård i skiftesverk och resvirke med
stående lockponel. Byggnaden är omålad och taket är täckt med tvåkupigt lertegel . Magasin i resvirke med faluröd locklistponel . Toket
är täckt med enkupigt lertegel.
Värdering
Äldre jordbruksfostighet i Borgs by. Boningshuset som är av fromkommarstugetyp härrör från slutet av 1700-tolet och är det äldsta bevarade boningshuset i Borgs by. Planlösningen avspeglar byggnodsskicket
i området före skiftesreformens genomförande vid 1800-tolets mitt .
Ladugården som är intakt bevarad hor även den ett mycket stort kulturhistoriskt värde.
Korta 16 50. Bebyggelsemiljö i Gendolen
Större bebyggelsemiljö i Gendolen invid den trevägskorsning dcir
vägen til I Ränne avviker från väg nr 942 mellan Sol lebrunn och Nossebro. Miljön omfattar ett flertal jordbruksLostigheter från 1800-taleis
senare hälft, två offärsfostigheter somt Gendolens f .d. folkskola och
lärarbostad. Bebyggelsen avspeglar såväl samhällets bebyggelsehistoriska utveckling som den lokala byggnodstroditionen under tidsperoden 1800-1930 med tyngdpunkt kring slutet av 1800-talet.
mi I jön ingår följ onde enski Ido objekt .
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A. Genneved 4:13 - Gendalens folkskola och lärarbostad
Skolbyggnad (1933), lärarbostad (1933),
garage (1950-t.)

Beskrivning
Skolbyggnad uppförd i trä med stående locklistpanel målad med beige oljefärg. Sadeltak klätt med enkupigt lertegel. Lärarbostad uppförd i trä med stående Iocklistponel målad med beige oljefärg. Sadeltak klätt med enkupigt lertegel. Garage i resvirke med faluröd
slät panel. T våkupigt lertegeltak.
Värdering
Välbevarad f .d. skolbyggnad med intilliggande lärarbostad belägna
invid vägen mellan Sol lebrunn och Nossebro. Lärarbostaden är en
tvåfamiljsbostad med två öppna tidsenliga entr~portier på byggnadens huvudfasad. Byggnaderna som är uppförda i en för skolbyggnader tidsenlig arkitektur hor ett stort miljömässigt värde genom
sitt nära läge intill väg nr 942.

B. Genneved 2:2 - Genneved Nedergård.
Bostadshus (omkr. 1890), mogosi n (omkr.
1900), stall (1890), ladugård (1917),
hönshus (1900-1920), avträde (omkr .
1920), frikyrkobyggnad (omkr. 1900)

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 pion uppfört i timmer med liggande fasspontponel
målad med vit oljefärg. Fönster·- och dörrfoder är vitmålade. Sedeltok klätt med tvåkupigt lertegel. Magasin uppfört i sten och resvirke med slätputsfasod och faluröd slät- och locklistponel. Taket är
täckt med tvåkupigt lertegel. Stol I uppfört i timmer och resvirke
med faluröd träpanel. Toket är täckt med tvåkupigt lertegel. Ladugård uppförd i sten och resvirke med faluröd slät panel. Toket är
täckt med tegel och plåt . Hönshus och avträde i trä med faluröd
panel. Frikyrkobyggnad uppförd i timmer med svagt gul eternitfasod.
Sadeltak klätt med plåt.
Värdering
Vä Ibe vorod j ordbru ksfast ighet söder om vö g nr 942. Mangårdsbyggnaden inrymmer 11 rum och 2 kök och til Ihör en av de större bo-
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ningshusen i socknen . Byggnaden hor tidstypiska fasaddetaljer med
bl.o. liggande ljus oljefärgsmålad panel, profilerade tokstolar, fotbrädor och mångspröjsode halvvåningsfönster • .Mangårdsbyggnaden besitter ett stort miljöniissigt värde genom sitt öppna läge invid landsvägen. Fastighetens rika uthusbebyggelse bidrar till att ge vögen till
Ränne en mycket ålderdomlig prtlgel och är dörmed av ett stort kulturhistoriskt intresse. Däremot hor frikyrkobyggnaden förlorat mycket
av sitt värde genom en omfattande exteriör ombyggnad.
C. Genneved 2: 10 - Genneved Nedergård
Bostadshus (1800-1 850), magasin (1850.1900), vedbod (1900-1 950), garnaffär
(1900-1950), fägeri (omkr . 1800), presshus (1800-1860)
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Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 pion uppfört i timmer med stående locklistpanel
målad med vit oljefärg. Pard~rrar, dörr- och fönsterfoder är grönmålade . Vinklat sadeltak klätt med plåt. Magasin i timmer och resvirke delvis panelat. Byggnaden är målad med folurödfärg. Taket är
täckt med enkupigt lertegel. Vedbod i trä med faluröd träpanel.
Garnaffär uppfört i resvirke med locklistponel målad med vit oljefärg . Pulpettok klätt med plåt och tegel. Färgeri uppfört i timmer
och resvirke med faluröd lockl istponel . Sadeltak klätt med plåt och
enkupigt lertegel. Presshus i timmer med utknutor. Fasaden är klHdd
medfalur~da spån. Taket är täckt med plåt.
Värdering
Völbevarod hantverkargård i Gendolen, belägen invid vägen mot
·Ränne. Vid Genneved Nedergård har bedrivits färgeriverksamhet
from till ca 1950 och garveri till ca 1900. Det senare var belttget
vid ån ca 200 meter från vägen. Fcirgeriet undgick 1811 års brand
då stora delar av Genneveds by eldhärjades. Boningshuset är omoch tillbyggt i ett flertal omgångar. Framförallt är det färgeriet,
presshuset och magasinet som besitter ett kulturhistoriskt vcirde. Hela gårdsonläggningen hor dock ett stort miljtsrri:issigt värde då uthusen, til lsommons med uthusen på grannfastigheten Genneved 2:2, ger
byvägen en mycket ålderdomlig karaktär.
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D. Genneved 4:4 - Genneved Korndalen
Bostadshus (1892), ladugård (omkr. 1850),
uth uslä ngo ( 1850-1900)

Beskrivning
Bostadshus i l 1/2 pion uppfört i timmer med stående locklistponel
målad med vit oljefärg. Fönsterbågarna är målade i 11 engelskt rött 11 •
Sadeltak klätt med tvåkupigt ler- och betongtegel. Ladugård uppförd i timmer och resvirke med faluröd lockpanel . Tvåkupigt lertegel
som takbeklädnod. Uthuslänga i trä med faluröd lockponel. Toket
är täckt med eternit och tvåkupigt lertegel.
Värdering
Välbevarad jordbruksfastighet i Gendalen belägen norr om väg nr
942. Gårdsonläggningen hor, enHgt den västsvenska traditionen, klart
avskild man · och fägård.
Ladugården är parallellställd till boningshuset. Boningshuset som är av solsbyggnodstyp hor öppen veranda med
rika lövsågerier, ä Idre skorstenstyp med utkrogai· krön och sockel,
hal vvåningsfönster och en med sockel brädor tydligt markerad sockel.
Byggnaderna hor ett mycket stort mi I jörrössigt värde då de Iigger öppet invid landsvägen.
E. Genneved 4: 16 - Genneved Korndalen
Bostadshus (omkr. 1880), f.d.pockbod
(o mkr. 1880), brygghus (1891), garage
{1933)

Beskrivning
Bostadshus i l 1/2 pion uppfört i timmer med stående locklistponel
målad med en ljusgul oljefärg. Fönsterbågarna är grönmålade. Vinklat sadeltak klätt med en- och tvåkupigt lertegel. F.d. packbod upp förd i resvirke med faluröd locklistponel och med tvåkupigt lertegel
på taket. Brygghus uppfört i timmer med faluröd locklistpanel. Sadeltak klätt med enkupigt lertegel. Garage med faluröd träpanel och tegeltak.
Värdering
Vä Ibevarad bostodsfostighet belägen norr om väg nr 942. Bostadshuset
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inrymde mel !"ån åren 1880-1905 en speceri offör och dcirefter Gendolens telestation. Under offcirsrörelsens tid var den f.d. pockboden,
dcir bl.o. salt och sill för varades, sommonbyggd med boningshuset .
Boningshuset och uthusen hor ett stort miljömcissigt vcirde genom sitt
nciro ltige invid landsvägen.
F. Genneved 6: 12 . Genneved Nordgård.
Bostadshus ( 1905), brygg hus ( 1900-to let),
garage (1950-talet).

Beskrivning
Bostadshus i 2 1/2 plan uppfört i timmer med liggande och stående
pörlspontpanel målad med en beige oljefcirg. Fönsterbågarna är grönmålade. Sadeltak klätt med tvåkupigt lertegel. Brygghus och garage
i trä med faluröd träpanel . Taken är täckta med tvåkupigt lertegel
respektive plåt.
Värdering
Vä Ibevarad f.d. affärs fastighet med tidsenlig exteriör avseende fönstertyp och panelens utformning. Byggnaden har ett stort miljöroossigt vcirde
geno~ sitt läge invid landsvögen och trevcigskorsningen .
G. Genneved l :57 - Genneved Storegård
Bostadshus I ( 1901), bostadshus Il ( 18501900), brygghus (omkr. 1900), uthuslönga
(omk r. 1900), sto Il ( 1907), ladugård (1880),
garage ( 1950) .

~skrivning
Bostadshus I i l 1/2 plan uppfört i timmer med stående locklistpanel
målad med v it oljefårg. Sadeltak klött med tvåkupigt lertegel.
Bostadshus Il i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel.
Sadeltak töckt med enkupigt lertegel.
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Brygghus uppfört i timmer med faluröd locklistpanel och med enkupigt
lertegel på taket. Övriga ekonomibyggnader i trä med faluröd träpan~I. Taken är täckta med tegel.
Värdering
Välbevarad jordbruksfastighet belägen strax söder om väg 942. Boningshus I är av västsvensk dubbelhustyp med en för sekelskiftet 1900
karaktäristisk utformning avseende proportioner, färgsättning, fönstertyp, halvvåningsfönster, skorstenar m.m.
Den väl sammanhållna gårdsmiljön utgör ett viktigt inslag i den prioriterade bebyggelsemiljön vid Genneved.
H. Genneved l :3 - Genneved Storegård.

Li I Istuga (omkr . 1920).

Beskrivning
Bostadshus i
1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel.
Sadeltak klätt med tvåkupigt lertegel.
Värdering
Välbevarad lillstuga belägen på jordbruksfastigheten Genneved 1:3
söder om väg 942 i utkanten av Gendalens samhälle. Byggnaden har
ett stort miljömässigt värde.
Karta 15

51. ~eb>'.'ggel~emiljö_ i Mellbz: samhälle.
Bebyggelsemiljön som omfattar ett flertal jordbruks-, bostads- och
afförsfastigheter, är belägen invid en äldre vägkorsning i Mellby·dalen. Mellby, som i dag är det största samhället i socknen, var
redan under 1500-talet en av de större byarna i området. Byn ut ökades efter hand och gårdarna kom att ligga på ömse sidor om den
medeltida vägsträckningen mellan Skara och Lödöse, nuvarande väg
942. Bebygge Isens "radbykaraktär" påverkades inte i någon större
omfattning av jordregleringsreformen Laga Skifte, vilken genomfördes
i Mellby år 1837. Utmärkande för byn är de många faluröda ladu gårds längorna som är uppförda i vinkel mot och i direkt anslutning
ti Il den ä Idre byvägen. Ett flerta I av dem är för Me llby karaktäris ···
tiskt sammanbyggda med vinkelstöllda vagnbodar. Ett bevarande av
samtliga ladugårdslängor får anses som ytterst angeläget för att kunna
bevara Mel Ibys särprägel och radbykaraktär. Mangårdarna, vilka
enligt den västsvenska traditionen är avdelade från fägården, återfinns ett stycke längre in. De första decennierna efter det att
Västergötland-Göteborgs järnväg öppnats för trafik år 1900 ägde
en viss förtätning av samhä Ilet rum. Framförallt var det området
invid den ä ldre vägkorsningen som bebyggdes med egnahem och
affärsfastigheter. Den utvärderade bebyggelsemi ljön åskådliggör
Mellby bebyggelse historiska utveckl ing från tiden Loge Skifte fram
t i Il 1930- talet.
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I miljön ingår följande enskilda objekt
A.

Mellby 1:51 - Vöstergård
Bostadshus ( 1906), vedbod ( 1906),
uthus f. d. brygghus ( 1840-t. )

Beskrivning
Bostadshus uppfört i 1 1/2 plan i timmer med oljevit locklistpanel.
Vinklat sadeltak täckt av tvåkupigt tegel . Oljegröna dörr- och
fönsterfoder . Uthus i regelverk med faluröd locklistpanel. Taktäckning av plåt och tvåkupigt tegel .
Vördering
Völbevarat egnahem uppfört år 1906 med tidsenlig exteriör avseende
proportioner, förgsöttning, fönstertyp, glasveranda med småspröjsade
fönster och profilerade fönsterfoder. Genom sitt löge invid vög 942
har byggnaden ett betydande miljömässigt värde .
B.

Mel lby 1:59
F.d . elkvarn, nuv . lagerlokal (1936).

Beskrivning
Kvarnbyggnad i tre våningar uppförd i resvirke med faluröd locklistpanel. Sadeltak täckt av tvåkupigt tegel. Oljevita dörr- och fönsterfoder samt vindskivor.
Värdering
F.d. elkvarn centralt belägen i Mellby samhälle. Kvarnen, som tidigare
inrymde bl .a. två parstenar, en valsstol, en spetsmaskin, en utsädesrensare, en stålsikt och en betningsapparat, avspeglar elektrisitetens intåg
i "kvarnarnas dal". Kvarnbyggnaden är med sin vä Ibevarade exteriör en
god representant ·för de elkvarnar som uppfördes i vcistsverige under 1900talets första årtionden. Kvarnens centrala placering åskådliggör civen de
fördelar som elkraften innebar då kvarnen utan hänsyn till kraftköllan
kunde uppföras dcir behovet var som störst.
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C.

Mellby 1:64 ~. Västergård
Bostadshus (1904), uthus ( 1958).

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan med timmerstomme och fasadklädsel av oljevit locklistpanel. Sadeltak täckt av enkupigt tegel. Uthus i resvirke
med faluröd lockpanel och taktäckning av enkupigt tegel.
Värdering
F . d. jordbruksfastighet med öppet läge invid riksväg 942 . Uthusen
är rivna. Bostadshuset som är av salsbyggnadstyp är uppfört i tidst ypisk träpanelarkitektur med symmetriskt uppbyggd fasad med halvvåningsfönster, t våluftsfönster med losholz och utkragade tegelskorstenar av äldre typ .
D.

Mellby 1:65 - Västergård
Bostadshus ( 1933), garage (ca 1950) .

Beskrivning
Bostadshus i 2 1/2 plan uppfört i trä med vit spritputsfasad. Sadeltak täckt av enkupigt tegel, oljebruna dörr- och fönsterfoder. Garage i konststen med grå spritputsfasad. Eternittäckt tak.
Värdering
Välbevarat bostadshus från 1930-talet med tidsenligt utformning avseende proportioner fönstertyp, spritputsfasad, slätputsad fönsteromfattning och profilerad dörromfattning. Byggnaden, som tidigare även
inrymde ett bageri, utgör ett viktigt inslag i den prioriterade miljön
och avspeglar samhällets tillvöxt under 1900-talets första årtionden.

E.
Bostadshus (1881), ladugård (1913), köllare/
brygghus ( 1885), kvarn (1811), vagnbod
( 1935), garage ( 1955).
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Beskrivning
Bostadshus i l 1/ 2 pion uppfört i timmer med oljevit locklistponel.
Sadeltak täckt av tvåkupigt tegel. Fönsterbågar målade i "engelskt
rött". Ladugård uppförd i tegel och resvirke med faluröd stående slät
panel. Toktäckni ng av t våkupi gt tegel. Kä Ilore/brygghus i natursten
och trä med faluröd locklistponel. Taktäckning av enkupigt tegel .
Väderkvarn med knutti mrot kvarnhus klätt med Iockponel . Tälttak
täckt med spån. Kvarnens överdel "huven" är uppfört i resvirke och
klädd med lockponel. Toktäckning av spån. Kvarnvingar av trä .
Vognbod i resvi rke med fal ~röd stående slät panel. T oktäckni ng av
tvåkupigt tegel. Garage i konststen och resvirke med dels grå slätputsfasod dels faluröd stående slät panel. Plåttak.
Värdering
Väl sammanhållen gårdsmiljö av västsvensk typ med klart avskilda monoch fägårdor. Huset är av solbyggnodstyp med bl. o. förstukvist med
rika lövsågeriorbeten och helfronsko pardörrar. Den intilliggande vä derkvarnen som är av holkkvornstyp är sannolikt uppförd i slutet av
1700-tolet. Den flyttades till sin nuvarande plats år 1811 och tjänade som husbehovskvorn from till 1902 då kvarnd riften upphörde.
Kvornen restaurerades år 1972. varvid bl . o. nya kvarn vi ngor monterades. I kva rnen inryms ett mi näre fornmi nnesmuseu m. Angående
kvarntypen. se s,id. 28 .
För ett varaktigt skydd av kvarnen bör en byggnodsminnesförkloring
övervägas (SFS 1976:440,441 ) .
Gå rdsmi I jön utgör som helhet ett mycket viktigt inslag
terade bebyggelsemiljön .

den priori-

F. Mellby 1:89 (tid. l:12) - Västergård
Bostadshus (1924), f. d. bostctdshus (ca
1850), I odugård (1903), Källare/ vedbod
(1910), f.d. verkstad (ca 1850), hönshus
(19()3), vognbod (1903), vognbod (1940)

Beskrivning
Bostadshus i l 1/ 2 pion uppfört i timmer med oljevit locklistponel.
Sadeltak täckt av tvåkupigt tegel. F. d. bostadshus i timmer med ofärgad locklistponel. Plåttäckt sadeltak. Ladugård uppförd i timmer
och resvirke med faluröd locklistponel. Toktäckning av tvåkupigt tegel. Källare/ vedbod i natursten och resvirke med faluröd locklistponel. Taktäckning av tvåkupigt tegel. Övriga uthus i trä med fasadklädsel av faluröd och ofärgad locklistponel, lockponel och stående
slät panel. Toktäckni ng av tvåkupigt tegel.

11 o.

Vördering
Vcil sammanhållen gårdsmiljö belcigen invid riksvcig 942. Västsvensk
gårdstyp med ovski Ido mon- och fägårdsbyggnoder. Mongården är belcigen ett stycke ifrån vägen medan den vinkelstcil Ido ladugården, likt
de övriga i Mel lby, är uppförd med ena gaveln i direkt anslutning
till "byvägen". Den senare är även koroktciristiskt sommonbyggd med
t vå vi nkelstäl Ido vognbodor. Bostadshuset är ett ov socknens bäst bevarade dubbel hus från 1920-tolet. Det ä ldre boningshuset är ov enkelstugetyp. Gårdsmiljön besitter ett stort miljörii:issigt värde.
G. Mellby 1:94 (tid.1:11 ) - Västergård
Bostadshus (1857), ladugård (ca 1900),
källarvind (1860), vognbod (ca 1900),
magasin (1925), loda (1926), brygghus ( 1939), vedbod ( 1940)

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 pion med timmerstomme och fasodkl ädsel ov faluröd locklistponel. Sadeltak täckt ov enkupigt tegel och plåt. ladugård i timmer och resvirke med faluröd locklistponel. Taktäckning ov
tvåkupigt tegel. Käl lorvind i natursten och timmer med faluröd lockIistponel. T oktäckning av tvåkupigt tegel. Övriga uthus i timmer
och resvirke med fasodklcidsel av faluröd lockli stponel el ler stående
slät .panel. Toktäckning ov en- och tvåkupigt tegel somt eternit.
Värdering
Gårdsmiljö ov västsvensk typ med funktionsdifferentierod uthusbebyggelse, belägen invid riksväg 942 . Ladugården hor den karaktäristiska
placeringen i vinkel mot "byvägen" och är likt flertalet ladugårdar
i Mellby "sommonbyggd" med en vinkelställd vognbod. Bostadshuset
som tillhör t ypen dubbelradhus hor bl.o. förstukvist med rika lövsågeriorbeten och pordörror ov fyllningstyp somt mångspröjsade holvvåni ngsfönster. Bygg noden besitter trots visso exteriöro f örä ndri ngor ett
stort kulturhistoriskt värde. Gårdsmiljön utgör som he lhet ett viktigt
inslag i den prioriterade bebyggelsemiljön.
H. Mel lby 2:5 - Gustavsberg
Bostadshus (1855), f. d. orrendotorsbostod (1900), vognbod (co 1940), uthus
(co 1900), mogosi n (co 1900)
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Beskrivning
Bostadshus i två plan med timmerstomme och fasadklädsel av oljegul
Iocklistpanel. Sadeltak täckt av tvåkupigt lertegel. Ljust oljegrå
dörr- och fönsterfodersamt vindskivor. F.d. arrendatorsbost ad med timmerstomme och fasadklädsel av faluröd lockli stpanel. Enkupigt lertegel som taktäckning . 01 jevita dörrfoder, fönsterb.ågor och ·fönsterkarmar.
Vagnbod i resvirke med faluröd stående slät pane l och enkupigt tegel
som taktäckning. Uthus i natursten och resvi rke med fa luröd stående
slät panel. Spåntak. Magasin i trä med faluröd locklistpanel och enkupigt tegel som taktäckning.
Värdering
F .d. jordbruksfastighet centralt be lägen invid fyrvägskorsningen i
Mellby samhälle. Bostadsh uset, som är av. s.k. salsbyggnadstyp med
sexdelad plan,utgjorde tidigare en av de större gårdarna inom socknen. Huvudl:,yggnaden har "resalitliknande" utbyggnad i två pion med
mångspröjsade glosverondor, tidsenligt profilerade toktossor och klossiceronde fönsterfoder. Arrendatorsbostaden, som är vinkelstäl Id mot
manbyggnaden, är uppförd i en något enklare träpanel arkitektur.
Byggnaderna besitter genom sitt centra la läge och sin välbevarade exteriör ett stort ku lturhistoriskt och miljömässigt värde.
I • Mellby 5: 19 - Annel-\ill
Bostads- och offärshus (1907), ekonomibyggnad (1907), avträde (1907)

Beskrivning
Vinkelbyggt bostads - och offärshus i två pion med timmerstomme och
fasadklädsel av oljevit liggande-, stående och diogonolställd fosspont ponel somt eternit. Toktäckni ng av tvåkupi gt tegel. Ekonomibyggnad
uppförd i resvirke med faluröd stående locklist- och pärlspontpanel.
Tvåkupigt tegel som taktäckning . Avträde i resvirke med ol jevit stående fosspontpanel. Toktäckni ng av t våkupigt tegel.
Värdering
Annehill, som inrymmer en speceriaffär somt bostadslägenheter är
cent ralt belägen invid fyrvägskorsningen i Mellby samhä lle . Byggna den är med sin varierade träpanel ett exempel på sekelskiftets rika
träponelarkitektur. Byggnaden hor genom sin storlek och läge ett be tydande miljömässigt värde . Annehill avspeglar även samhä ll ets till växt efter anläggandet av Västergötland-Göteborgs järnväg år 1900.
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J. Mellby 5:25 - Mellomgården
Bostadshus (1924), brygghus/lager (1924),
uthus (1920-t.), garage (1950-t.)

Beskrivning
Bostadshus i 2 1/2 plan med plankstomme och fasadklädsel av grå
spritputs. Eternittäckt sadeltak. Trapphus med övre glosverando.
Fönsterbågar och dörrar målade i engelskt rött. Uthus uppförda i trä
med faluröd locklistpanel och stående slät panel. Taktäckning av
plåt somt enkupigt tegel.
Värdering
Reverterat bostadshus tidigare inrymmonde en charkuteriaffär. Byggnaden är en god representant för den bebyggelse som uppfördes efter
Västgötabanans t i llkomst år 1900. Byggnaden utgör ett viktigt inslag
i den prioriterade bebyggelsemiljön.
52. Mindre bebyggelsemiljö sydväst om Mellby samhälle
Karta 16

Mindre bebyggelsemiljö belägen i det öppna odlingslandskopet invid
väg 942, sydväst om Mellby samhälle. Miljön omfattar en yngre välbevarad j ordbruksfastighet, en bostadsfastighet uppförd på 1930-talet
och en holkkvarn.
I miljön ingår följande enskilda objekt
A. Mellby 5:9 - Mellomgård
Bostadshus (1932), ladugård (1892),
tvättstuga ( 1930), vagnbod/vedbod
(1892), uthus ( 1892), lada (1930 -t.)

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan med plankstomme och fasadklädsel av oljegul locklistpanel. Sadeltak täckt av tvåkupigt tegel. 91 jevita dörroch fönsterfoder samt vindskivor. Ladugård uppförd i timmer och resvirke med faluröd stående slät panel och locklistponel. Taktäckning
av plåt och eternit. Vognbod i resvirke med faluröd lockponel och
stående slöt panel. Toktöckni ng av enkupigt tegel. Tvättstuga i ti m-
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mer och resvirke med faluröd locklistpanel. Taktäckning av tvåkupigt
tegel. Lada i resvirke med ofcirgad slt:it panel. Taktäckning av
enkupigt tegel.
Vcirdering
Jordbruksfastighet med utskiftat läge sydväst om Mel lby. Gårdsmiljön
är vcil sammanhållen. Bostadshus av äubbelhustyp med välbevarad
exteriör, tidsenlig frontespis, fönsterspröjsning samt glasad inbyggd
veranda . Den samlade gårdsmiljön har genom sitt öppna läge ett
stort miljömcissigt värde.
B. Mellby 5:28
Bostadshus ( 1930), brygghus/vedbod (1930)

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan med plankstomme och fasadklädsel av oljevit locklistpanel. Sadeltak täckt av tvåkupigt tegel. Fönsterbågar
målade i "engelskt rött". Brygghus/vedbod uppförd i trä med fasadklädsel av faluröd locklistpanel. Tvåkupigt tegel som taktäckning.
Värdering
Vä !bevarat yngre bostadshus av västsvensk dubbelhustyp.
C. Mellby 5:35
Kvarn (c:a 1800)

Beskrivning
Holkkvarn med knuttimrat kvarnhus i en våning . Fasadklcidsel på tre
sidor av ofcirgad lockpanel. Tälttaktöcktmed spån. Kvarnens överdel, 11huven"och det völvda taket är klödda med ofärgad locklistpanel. Kvarnvingar saknas.
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Värdering
Kvarnen som är en av de två kvarvarande holkkvarnarna i Mellby,
härrör från den stora kvarnepoken i Mel lbydalen under 1800-talet.
Med undantag tör att kvarnvingar saknas ar kvarnen exteriört
intakt bevarad och besitter ett mycket högt kulturhistoriskt värde.
För ett varaktigt skydd av kvarnen bör en byggnadsminnesförklaring
övervagas. (S FS 1976:440,441). Den intilliggande jordbruksbebyggelsen, på fastigheten Mellby 5:35, har en mycket stor betydelse för den omgivande miljön.
53. Mindre bebyggelsemiljö i Vastmantorp
Mindre bebyggelse miljö be lagen i Vastmontorp i ett öppet jordbrukslandskap 3 km norr om Mellby samhälle. Miljön omfattar två jordbruksfastigheter belägna på var sin sida av byvägen. Mangårdsbyggnaderna ar uppförda med sina långfasader i anslutning mot vä gen, vilket ger miljön en· speciel I karaktär.
I miljön ingår följande enskilda objekt.
A.

Vastmantorp 1:3, Skattegården
Bostadshus (1910), lillstuga (1870-1920)
ladugård (1867), hönshus (1870 -1920),
vedbod (1870-1920), garage (1960-talet)

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med locklistpanel målad
med vit oljefärg. Sadeltak klätt med enkupigt lertegel. Li Ilstuga
i 1 1/2 plan i timmer med faluröd locklistpanel. Sadeltak täckt
med plåt. Ladugård uppförd i timmer och resvirke med faluröd
loddist-och slät panel. Taket är klätt med tvåkupigt lertegel.
Övriga uthus i trä med faluröd träpanel. Alla uthus har plåttak
förutom vedboden som .. hår. spåntok.
Värdering
Väl sommarhållen gårdsmiljö med avskild man- och fägård. Ladugården är parallellställd till boningshuset. Boningshuset som är
uppfört 1910 har det västsvenska dubbelhusets planlösning. Bland
de tidstypiska fasaddetaljerna kan nämnas kvaderstensgrunden, den
oljevita träpanelen, fönstertypen, halvvåningsfönstren, den mångspröjsade glasverandan samt den dekorativt murade tegelskorstenen.
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Ladug6rden från 1867 har kvar sin 6lderdomliga prägel i form av
bl. a. proportioner och den branta takvinkeln. G6rdsanlöggningen
har ett stort miljömässigt och kulturhistoriskt värde .
B. Vtistmantorp 1:6, Skatteg6rden
Bostadshus ( 1868), ladug6rd (omkr. 1870)
f .d. smedja ( 1910-talet), vedbod/hönshus
(1850-1900), garage (1970-talet)

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med locklistpanel m6lad
med vit oljefärg·. Sadeltak klätt med tv6kupigt lertegel. Ladug6rd
uppförd i timmer och resvirke med faluröd locklist-och slät panel
samt med tv6kupigt lertegel p6 taket. Övriga uthus är uppförda
i trä med faluröda träpaneler. Takbeklädnad av enkupigt respektive tv6kupigt lertegel samt eternit .
Vtirdering
Val sammanh6llen g6rdsmiljö med avskild man- och fög6rd. Ladug6rden är vinkelställd til I boningshuset. Det senare har dubbelradhusets planlösning. Byggnaden härrör fr6n 1860-talet men ombyggdes
1908 och erhöll d6 den ljusa oljefärgspanelen, de dekorativt murade
tegelskorstenarna samt en taklätta p6 den bakre fasaden. G6rdsmiljön har ett mycket stort miljömässigt vtlrde.
54. Apeldalen 1:2
Karta 17

Bostadshus ( 1910-ta let), avträde/vedbod
{1910-talet)

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel
och oljevita fönster- och dörrfoder·. Sadeltak kltitt med enkupigt
lertegel. Avträde/vedbod uppfört i resvirke med faluröd lockpanel
och med enkupigt lertegeltak .
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Borg 1:4 - Uppegård (objekt nr 49A). Gårds miljö med stort kulturhistoriskt
och mi I jömässigt vä rde •

..

Mellby 2:5 - Gustovsborg (objekt nr 51 H) . Välbevarad solsbyggnad.

Eriksberg 1:1 (objekt nr 58) . F. d .
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Knutstorp 1:20 - Fridhem (objekt nr 70}. Välbevarad lonthandelsmiljö.

Oxegården 1 :5 - Svarvare bo (objekt nr 7 6). Boningshuset besitter ett mycket
högt kulturhistoriskt värde.

Ubby 1:9 och 3:9 - Fåglamoden (objekt nr 80). Sammanhållen gårds miljö
belägen i Mel lbydalen.
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Värdering
F. d. torps tö Ile under Koberg, be ltiget i det småbrutna odlings landskapet norr om Hede. Boningshuset, som c:i r av enke lstugetyp, tir
exteriört intakt bevarat med bl .a. mångspröjsad glasveranda, tidsenlig kvaderstensgrund och tegelskorsten.
55. Borg 1:21
Karta 15

Väderkvarn (1892), uthus (1890-talet)

Beskrivning
Väderkvarn uppförd i resvirke ·med fasaden och taklättan täckta
med spån. Uthus uppfört i resvirke med faluröd lockpanel.
Enkupigt lertegel på taket.
Vördering
Välbevarad, nyrestaurerad kvarnbyggnad, s.k. "Holländare", belögen
i Mellbydalen. Under 1870- och 1890-talenblev de s . k. 11 Holländska
hcittekvarnarna"eller"kjolkvarnarna" al It vanligare i Mellbydalen.
Karaktäristiskt för denna kvarntyp var det tornformiga avsmalnande
åtta-kantiga fasta kvarnhuset där endast hättan med vingar på byggnadens topp var vridbar . En konstruktion som var betydligt mer
stabil tin den äldre holkkvarnens . Hättekvarnarna, som ursprungligen
kom från Holland, blev vanliga i stora delar av landet under 1800talets senare hälft. I Mellbydalen uppfördes sammanlagt sju väderkvarnar av denna typ. Ovannämnda kvarnbyggnad användes på
tradil-ionellt sött fram till år 1917 då kvarnvingarna nedmonterades .
Dörefter drevs kvarnverket med fotogenmotor och senare med elkraft. Kvarndriften lades ner på 1950-talet varefter byggnaden
förföll. År 1972 restaurerades kvarnen av föreningen Stora Mellby
kvarnintressenter. Strax efter avslutat arbete träffades byggnaden av
blixten, vilken åstadkom omfattande skador . Kvarnbyggnaden är i
dag återuppförd. För ett varaktigt skydd av väderkvarnen bör en
byggnadsminnesförklaring övervägas (SFS 1976:440 ,441 ) .
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56.

Borg 2:3

Karta 15

Väderkvarn (1881)

Beskrivning
Kvarnbyggnad i 4 våningar uppförd
ht!ttan täckta med spån.

resvirke med fasaden och tak-

Värdering
Välbevarad nyrestaurerad kvarnbyggnad belägen i Mel lbydalen strax
väster om Borgs by. Kvarnen är 14 meter hög och vingarna, vars
bredd är 18 meter, driver tre stenpar. Vid molning täckes vingarna med jalusier som ;usteros efter vindstyrkan. Borgs kvarn drevs
på traditionellt sätt fram til I 1921 och var sporadiskt i bruk from
till 1926-27 . I och med att bygden elektrifierades på 1920-talet
minskades underlaget för väderkvarnarna. Även Borgs kvarn har
restaurerats av föreningen Stora Mel lby kvarnintressenter. Angående kvarntypens konstruktion och historia, se ovan. För ett varaktigt skydd av väderkvarnen bör en byggnadsminnesförklaring övervägas (SFS 1976:440,441).
57 .
Karta 15

Borg 2:7 Bäckelid
Bostadshus ( 1870-1900), ladugård (omkr
1920), hönshus (omkr 1920)

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel.
Fönsterfoder och bågar är vitmålade. Sadeltak klätt med tvåkupigt
lertegel. Ladugård uppförd i timmer och resvirke med faluröd
looklist- och slät panel.Taktäckning av tegel och plåt. Hönshus
trci med faluröd locklistpanel och med takbeklädnad av plåt.
Värdering
Välbevarat småbruk beläget i ett småbrutet odlingslandskap- öster
om Mellbydalen. Gården o~es av mindre åkerlyckor sarrt betesoch hagmarker. Gården som är anlagd på Borgs bys utmarker är ett
välbevarat exempel på den bebyggelse som uppfördes av de obe-suttna efter Laga Skifte. Boningshuset är av dubbelhustyp och har
interiört väl bevarade rörspisar.
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58. Eriksberg 1: 1
Korta 15

Bostadshus (c:a 1790), bostadshus ( 1937)
ladugård ( 1898), hönshus ( 1935), vagnbod (1930-talet), källare/magasin
( 1930-talet), garage (1930-talet)

Beskrivning
Bostadshus i 1 plan med timmerstomme och fasadklädsel av faluröd
locklistpanel. Sadeltak tcickt av tvåkupigt tegel. Oljevita dörroch fönsterfoder, vindskivor samt knutbrädor. Yngre bostadshus
1 1/2 plan uppfört i timmer och plank med faluröd stående slät
panel och locklistpanel. Sadeltak täckt av tvåkupigt tegel.
Ladugård uppförd i timmer, resv i rke och kons!~ten med faluröd
lockpanel. Toktäc.kning av enkupigt tegel. . Ovriga uthusbyggnader
är uppförda i trä med faluröd stående slät panel. Taktäckning av
en- och tvåkupigt tege I.
Värdering
Jordbruksfastighet, f .d. knekttorp med väl samlad gårdsbebyggelse,
belägen i utmarksmiljö nordost om Mellby samhälle. Vöstsvensk
gårdstyp med vinkelstä IIda man- och fägårdsbyggnader. Äldre bostadshus av enkelstugetyp, representativt för byggnadsskic~~.f vid
sekelskiftet 1800 . StugantiHbyggdesomkring1900 och förse8d med
tidsenlig förstukvist med rika snickeriarbeten. Välhållen enhetligt
utformad uthusbebyggelse. Gårdsmiljön besitter ett stort kulturhistoriskt
och landskapsmässigt värde.
59.
Karta 17

Genneved 1:51, Genneved Stor~gård
Bostadshus ( 1926), uthus lö nga ( 1920-ta let)
brygghus ( 1920-ta let)

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört med plankstomme, klätt med rödmålad locklistpanel. Fönsterbågar och foder, hörnbräder och vindskivor
ör vitmålade. Sadeltak klätt med tvåkupigt lertegel. Uthus och
brygghus uppförda i resvirke med faluröd trtlpanel och med tvåkupigt
lertegel på taken .
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Värdering
Vtl lbevarat egnahem beläget strax nordväst om Gatans f.d. järnvägshållplats. Boningshuset representerar den egnahemsbebyggelse som
växte upp kring jörnvägshållplatserna i Mellbydale n i början av
1900-ta let.

Karta 15

Bostadshus ( 1850-1900), uthus (1850-1900)

Beskrivning
Bostadshus i · l 1/ 2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel.
Fönster- och dörrfoder ar vitmålade . Sadeltak klatt med enkupigt
lertege I. Uthus uppfört i opane lat och omålat timmer med takbek lädnad av spån.
Värdering
Vä Ibevarat f. d. torp be läget i ett kuperat lövskogsområde norr om
Me ll byda len . Boningshuset som är av enkelstugetyp ä r exteriört intakt
bevarat med bl.a. äldre pardörrar av p lankdörrstyp med överljusfönster samt utkragad tege !skorsten.
61. Genneved 4 :5, Genneved Korndalen
Karta 16

Bostadshus (1911), Uthus (1910- talet),
uthus ( 1910-ta let)

Beskrivning
Bostadshus i l 1/2 plan uppfört i timmer med liggande fasspontpanel
målad med en beige oljeförg, oljevita fönster och dörrfoder och
rödmålade fönsterbågar. Sade ltak klatt. med rött betongtegel. De
båda uthusen är uppförda i resvirke med fa luröd träpanel och med
le rtegel som takbeklädnad.
Värdering
Välbevarad bostadsfastighet belägen i Gendalen invid väg 942.
Boningshuset som är av dubbelhustyp är representativt för 1910-talets
träarkitektur. Bland de tidstypiska fasaddetaljerna kan nämnas kvaderstensgrunden, tröpanelen, färgsöttningen, fönstertypen, glasverandan samt den dekorativt murade tegelskorstenen. Byggnaden har
ett miljömässigt värde genom sitt läge inti ll landsvägen.
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62. Genneved 7: 1
Bostadshus (1850 -1900), vinklad uthuslönga
(1850-1900), köllare (1850-1900)

Karta 16

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel
och oljevita fönsterbågar och foder samt vindskivor. Sadeltak klött
med tvåkupigt lertegel. Uthuslönga uppförd i timmer och resvirke
med fa luröd lockpanel och slät panel. Takbeklädnad av tege l och
plåt. Stenköllare med sadeltak töckt med papp.
Värdering
Völbevarat boningshus från 1800-talets senare hälft beläget vid vög
942, i södra utkanten av Gendalens samhälle. Boningshuset som
har dubbelradhusets planlösning ör exteriört völbevarat och avspeg la r områdets ä ldre bebyggelsestruktur.
63. Grunntorp 1:4
Karta 16

Bostadshus ( 1760/1850), ladugård (1927),
magasin ( 1927), kö llare ( 1850), vedbod
f. d. brygghus ( 1930-ta let)

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan med timmerstomme och fasadklödsel av faluröd locklistpa nel. Sadeltak täckt av tvåkupigt tegel. Oljevita dörroch fönsterfoder, vindskivor samt knut lådor. Ladugård i kantsten och
resvirke med faluröd stående slät panel och locklistpanel. Taktöckning av tvåkupigt tegel. Magasin i konststen och resvirke med faluröd locklistpanel. Takbeklödnad av tvåkupig lertegel. Köllare i natursten med timrad överbyggnad med fasadklödsel av faluröd locklistpanel. Takbeklödnad av tvåkupig lertegel, Vedbod i resvirke
med faluröd locklistpanel. Tvåkupigt tegeltak.
Vördering
Jordbruksfastighet med völ sammanhållen gårdsbebyggelse belögen i
Grunntorps by. Vöstsvensk gårdstyp med vinkelstöllda man- och fögårdsbyggnader. Bostadshus hörrör från 1760-talet. Den symmetriska
exteriören med upplyft mittparti, omgivet av "fiskbensmönstrade"
pardörrar med svagt klassicerande dörromfattningar och överljusfönster fick byggnaden vid en om- och ti I lbyggnad år 1850 . Genom
sitt öppna lcige i Mellbydalen har gårdsmi ljön ett mycket stort miljömcissigt vörde.

123.

Karta 16 64. Grunntorp 1:21
Bostadshus (1918), brygghus/ vedbod (1920-t.)

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/ 2 pion uppfört i timmer med fasadklädsel av oljegul panel på förvondring i bottenvåningen och locklistpanel i övervåningen. Sadeltak täckt av tvåkupigt tegel . Brygghus/ vedbod uppförd i trä klätt med faluröd lockponel. Tvåkupigt tegel som taktäckning .
Värdering
Bostadshus med öppet läge invid väg 942 mellan Sollebrunn och
Mellby. Huset som inrymmer två bostadslägenheter är uppfört i en
för 1910-talet karaktäristisk träpanelorkitektur med varierande panel typer avdelade med våningsbond, och . utkragade dekorativt murade
skorstenar. Huvudfasaden mot vägen hor en 11 resolitliknonde 11 utbyggnad samt burspråk.
Korta 17 65. Jordola 1: 19 - Jordolo Gallegård
Bostadshus (1873), ladugård (1890),
hönshus/vedbod (1890), garage (1950-t.)

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 pion uppfört i timmer med rödmålad locklistponel .
Fönsterfoder och bågar somt dörrar är vitmålade . Sadeltak klätt med
tvåkupigt lertegel. Ladugård uppförd i skiftesverk, timmer somt resvirke delvis panelat och målat med faluröd färg. Taket är täckt med
spån och tvåkupigt lertegel. Hönshus/vedbod uppförd i timmer och
resvirke med faluröd lockponel. Tokbeklädnod av enkupigt lertegel.
Garage uppfört i resvirke med omålad slät panel och med spåntok.
#

Värdering
Väl sammanhållen gårdsmiljö belägen i utkanten av det öppna odlingslandskapet vid Yttre Jordola, nordväst om den gamla byplatsen. Boningshuset är ett såväl exteriört som interiört intakt bevarat västsvenskt dubbelhus. Ladugården som är mycket välbevarad är en av
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de få kvarvarande inom socknen som delvis är uppförd i sk-iftesverk.
Gårdsmiljön har ett stort kulturhistoriskt och miljömässigt värde.
Korta 18 66. Knorven 1:3
Bostadshus (omkr.1850), ladugård (19181919), hönshus (1939), magasin (18801920), smedj o ( 1880-1920), f. d. bostadshus f. d . smedj o nu verkstad ( 1880-1920)

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistponel.
Fönsterbågar och foder är vitmålade. Sadeltak klätt med enkupigt
lertegel. Ladugård uppförd i timmer och resvirke med faluröd lockIist- och slät panel. Tokbeklädnod ov plåt och tegel. Hönshus uppfört i konststen och resvirke med faluröd slät panel och med plåttak.
Övriga uthus är uppförda i timmer med faluröd lockponel och med
tokbeklädnod av tvåkupigt lertegel, utom på verkstaden som hor plåttak.
·
Värdering
Välbevarad jordbruksfastighet belägen i ett omväxlande jordbruksområde invid gränsen till Skaraborgs län. Boningshuset som är ett av
socknens bäst bevarade solsbyggnader från 1800-tolets mitt, hor
vackert utformade fönsterfoder, mångspröjsode holvvåningsfönster,
dubbla vottbräder vid sockeln somt mångspröjsod gl osverondo med pardörrar. Gårdsonläggningen hor ett stort kulturhistoriskt och mil jömässigt värde.
Fastigheten är belägen inom noturvårdsområde nr 1 i Alingsås kommun, redovisat i Noturvårdsplonen för Älvsborgs län 1976.
Korta 18 67. Knorven l :3 - drängstugo
Bostodshus (omkr.1910), brygghus (om<r.
1910), hönshus/vedbod (omkr.1910), fähus (omkr. 1910), vedbod (omkr.1910)

Beskrivning ·
Bostadshus i l 1/2 pion uppfört i timmer med faluröd locklistponel.
Fönsterbågar och foder är vitmålade. Sadeltak klätt med enkupigt
lertegel . Brygghus uppfört i resvirke med faluröd locklistponel och
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med tokbeklädnod av enkupigt lertegel. Övriga uthus ör uppförda
trä med faluröd träpanel och med äldre cementtegel på token .
Värdering
Välbevarad torpmiljö belägen intill huvudgården, se objekt 66. Boningshuset är av enkelstugetyp med tidstypisk vä lbevarad exteriör,
avseende kvoderstensgrund, glosverondo och utkragad tegelskorsten .
Uthusen ligger samlade kring en förgård med ett gammalt vårdträd
(ek).
Fastigheten är belägen inom naturvårdsområde nr 1 i Alingsås kommung redovisat i Naturvårdsplonen för Älvsborgs län 1976.
Korta 18 68. Knutstorp 1:6A
Bostadshus (1856), ladugård (1885),
brygghus (omkr. 1900), hönshus/kö llore
(omkr. 1900), avträde (omkr . 1900),
traktorgarage (omkr. 1900),goroge (1960 -t. )

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 pion uppfört i timmer med locklistponel målad
med vit oljefärg .. Rödmålade fönsterbågar och spröjsar. Sadeltak
klätt med tvåkupigt lertegel. Ladugård uppförd i timmer och resvirke med faluröd locklist- och slät panel. Tokbeklädnad av tvåkupigt
lertegel. Brygghus uppfört i timmer med faluröd locklistpanel och
med tvåkupigt lertegel på taket. Hönshus/kä llare där hönshusdelen
är uppförd i timmer och källardelen i sten. Taket är täckt med tvåkupigt lertegel. Övriga uth.us uppförda i trä med faluröd träpanel
och med tvåkupigt lertegel som tokbeklädnod~förutom garaget som
hor pi åttak.
Värdering
Väl sammanhållen gårdsmiljö belägen i ett öppet odli ngslondskap öster om vä g 1042 som sträcker sig norrut från Mellby samhälle. Gårdsmiljön som är av västsvensk typ avdelas av en äldre vägsträckning i
mon- och fägård. Lodugårdslängon är parallellställd mot boningshuset . Det senare hor solsbyggnadens planlösning. Byggnaden härrör
från 1850-tolet men orrbyggdes år 1901 och erhöll en för denna tid
karaktäristisk glosveronda, frontespis somt dekorativt murade skorstenar. Gårdsmiljc5n hor ett st~rt londskopsbildmässigt värde.
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Korta 18 69. Knutstorp 1:9
Bostadshus (1870), ladugård (191 1),
hönshus/vedbod (1930 -t .), f .d. mejeri
(1900-t.), källare (1870-t.)

Be skrivning
Bostadshus i 1 1/2 pi an uppfört i timmer med vit si ammad spritputsfasod. Fönsterbågarna är grönmålade. Sadeltak klätt med tvåkupigt lertegel. Ladugård uppförd i timmer och resvirke med faluröd locklistpanel och med tvåkupigt lertegeltak. Hönshus/vedbod och f.d. mejeri uppförda i timmer och resvirke med faluröd locklist- och slät panel. Token är täckta med plåt respektive enkupigt lertegel. Jordkäl1are i sten med torvtak .
Värdering
Välbevarad jordbruksfastighet belägen i ett omväxlande jordbrukslondskap med lövskogsdungar. Boningshuset är ett västsvenskt dubbel hus
uppfört på 1870-talet. Den gl osade verandan med hal vfransko pardörrar är til Ibyggd kring sekelskiftet 1900. Den reverterade fasaden
härrör från en renovering 1932. Gårdsmiljön hor ett stort landskapsbildmässigt värde.
Karta 17 70. Knutstorp 1:20 - Fridhem
Bostadshus med nedlagd lonthandel (1893),
magasin (omkr. 1920), bod (1890-1920),
garage (1960-t . )

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 pion uppfört i timmer: med faluröd locklistpanel.
Fönsterfoder och bågar samt hörnbräder och vindskivor är vitmålode.
Sadeltak klätt med tvåkupigt lertegel. Magasin i 2 1/2 pion uppfört
i timmer och resvirke med faluröd locklist- och lockponel. Mansardtok täckt med plåt och sadeltak täckt med tvåkupigt lertegel. Övriga uthus i resvirke med faluröd träpanel och med tegel respektive
plåt på taken.
Värdering
Välbevarad lanthondelsmiljö belägen i en mindre bybildning vid väg
1042 som sträcker sig norrut från Mellby samhälle. Lanthondeln är
nedlagd och byggnaden håller på att byggas om ti 11 enbart bostads-
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hus. Ovannämnda väg avdelar gårdsmiljön så att bostadshuset och
magasinet ligger parallellt på ömse sidor om vägen. Anläggningen
har ett mycket stort miljömässigt vär-de.
Karta 18 71 • Knöl lås 1:6 - Knittelås
Bostadshus (1896), ladugård (1880, 1905),
brygghus {1900-1920), hönshus (1939},
vedbod {1900- 1920), svinhus ( 1900-1920),
smedja (1880-1900}, käl lare (1900-1920)

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med locklistpanel målad
med lj usbeige oljefärg. Fönsterbågar och dörrar ör 9rönmålade. Sa deltak klätt med tvåkupigt lertegel. Ladugård i timmer och resvirke
med faluröd locklist-, lock- och slät panel. Takbeklädnad av enoch tvåkupigt lertegel. Brygghus uppfört i timmer och resvi rke med
faluröd locklist- och slät pane l och med tvåkupigt lertegel på taket.
Hönshus uppfört i konststen _9ch resvirke med faluröd slät panel och
med t våkupigt lertegeltak. Ovriga uthus är enhetligt utformade och byggda
i trä med faluröda paneler och tegeltak.
Värdering
Välbevarad jordbruksfastighet belägen på en liten höjd i det öppna
od lingslandskapet öster om Gendalen . Gårdsmil jön är av västsvensk
typ med en till mangården vinkelställd ladugårdslänga. Boningshuset
är ett av socknens bäst bevarade västsvenska dubbelhus från tiden
kring sekelskiftet 1900. Blond de tidstypiska fosaddeta l jerna kan
nämnas kvoderstensgrunden, . den dekorativt murade tegelskorstenen
somt den mångspröjsode gl cisverondan med pardörrar. Gårdsmi I j ön
hor ett stort kulturhistoriskt och miljömässigt värde.
Korta 17 72. Kungsered 4:2 - Korsberget
Bostadshus (1875), ladugård {1940-t .) ,
källare/bod {1940-t.}

Beskrivning
Bostadshus i 1 1,12 pion uppfört i timmer med fa luröd locklistponel.
Vitmålade fönsterfoder och bågar somt vindskivor. Sadeltak klätt med
tvåkupigt lert egel. Ladugård uppförd i timmer och resvirke med fa lu-
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röd locklist- och slät panel och med tvåkupigt lertegeltak. Källare/
bod uppförd i resvirke på hög betonggrund. Fasaden är klädd med
faluröd locklistpanel. Toket är täckt med tvåkupigt lertegel.
Värdering
Välbevarad jordbruksfastighet belägen i ett öppet jordbrukslandskap
i Yttre Jordala väster om den äldre byplatsen. Gårdsmiljön är väl
sammanhållen men med klart ovski Ido mon- och fögårdsbyggnoder .
Boningshuset är ett av socknens bäst bevarade dubbelradhus. Byggnaden hor tidstypiska halvvåningsfönster och mångspröjsod glasverando.
Boningshuset kringgärdas av en äldre fruktträdgå rd.
Korta 15 73 . Mellby 2:17
Bostadshus ( 1850-1900), Iodugård ( 18501900), brygghus (omkr. 1900)

Beskr i vn i ng
Bostadshus i 1 plan uppfört i timmer med faluröd locklistponel.
Fönsterbågar och foder .ä vitmålade. Sadeltak klätt med en- och tvåkupigt lertegel . ladugård uppförd i timmer och resvirke med faluröd
locklistponel och med enkupigt lertegeltak. Brygghus uppfört i trä
med faluröd lockponel och med tvåkupigt lertegeltak .
Värdering
Välbevarat småbruk beläget i det öppna odlingslondskapet öster om
sekelskiftsbebyggelsen vid Me l lby f. d. järnvägsstation. Boningshuset
som ä r av enkelstugetyp är exteriört mycket välbevarat. Gårds mil jön hor genom sitt öppna läge stor betydelse för landskapsbilden i
detta avsnit t av Mellbydalen.
Karta 15 74. Me 11 by 4: 1 -

Prästgården
Bostadshus/pastorsexpedit i on (1887),
vedbod (1900), garage(l850-1900),
pumphus (1903), jordkäl lare

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 pion uppfört i timmer med fasadklädsel av olje grön locklistpanel. Sodeltak t äckt ov enkupigt tegel. O l jevita dörr-
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och fönsterfoder, vindskivor, härnbräder, fotbräda och verandastolpar. Oljegula fönst erbågar. Vedbod och garage i resvirke med fa luröd locklistpanel. Tokbeklädnod av två- respektive enkupigt tegel.
Pumphus uppfört i rött t egel med taktäckning av enkupigt lertegel.
Jordkällare med torvtak.
Värdering
Mel lby präst gård ör belägen strax söde r om kyrkan i norra utkanten
av Mellby samhälle. Byggnaden, en större envåningslänga under sadeltak, har ett svagt klassicerande formspråk med markerad mittaxel
med 11 tympanonprydd 11 frontespis samt entr(lparti med pelare och balustrad. Prästgården hor trots sin nuvarande färgsättning ett stort miljömässigt värde i Mellby samhälle.
Karta 15 75. Mel lby 4:37 - Berghem
Bostadshus (ca 1930), vedbod (ca 1930)

Be skrivning
Bostadshus i l 1/2 plan med plankstomme och fasadklädsel av falu röd lock Iistpanel. Sadeltak täckt av tvåkupigt tege l. 01 jevito fönster- och dörrfoder, vindskivor och hörnbrädor. Utkragad tege lskorsten.
Vedbod i resvirke med fa luröd locklistponel och tvåkupigt tegel som
taktäckning
Värdering
Berghem är ett exe mpel på ett relativt sent uppfört västsvenskt dubbelhus . Byggnaden har gen0m sitt öppna läge strax norr om kyrko miljön ett stort miljömässigt värde.
Karta 17 76. Oxegården 1:5 - Svarvarebo
Bostadshus (1858), ladugård (1919), ma gasin (1920-t .) , hönshus/vedbod (18501900), kä llare (18 50-1 900)

Beskrivning
Bost adshus i l 1/2 pion uppfört i timmer, del vis panelat med slät pa nel och lock listponel. Boningshuset är omålat. Sadeltak klätt med
enkupigt lertegel . Ladugård uppförd i timmer och resvirke med falu-
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röd locklistMagasin och
nel och med
rial. Käl lore

och slät panel. Toket är täckt med tvåkupigt lertegel.
hönshus/vedbod uppförda i resvirke med faluröd slät patvå- respektive enkupigt lertegel som toktäckningsmatei sten med sadel tok klätt med enkupigt lertegel.

Värdering
Mycket välbevarad jordbruksfostighet belägen i ett omväxlande jordbrukslondskop i socknens nordligaste del. Boningshuset är ett såväl exteriört som interiört helt intakt bevarat dubbelradhus från 1850-tolet,
om än i något dåligt skick. Av den kulturhistoriskt värdefulla interiören kan nämnas en kokelung med stänk och en stänkmålod köksmur med grå li mfärgsbotten och blå, svarta och vita färgstänk. Av
särskilt stort värde exteriört bör nämnas förstukvisten och pordörrorno av plondörrstyp med överljusfönster. Gårdsmiljön är av västsvensk
typ med ovski Ido mon- och fä gårdar. Mongården ärkri nggärdad av
en stenmur med syrenhäck. Fägården hor en till boningshuset parallellställd lodugårdslängo somt ett vinkelställt magasin . Smedjan
som tidigare låg på fastigheten hor flyttats till Ersko hembygdsgård
i Gräfsnäs slottspork. Gårdsmiljön,men framförallt boningshuset vid
Svorvorebo, besitter ett mycket högt kulturhistoriskt värde.
Korta 15 77. Skogshöjd l: l
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Bostadshus (1916), brygghus (1910-t. ),
vedbod (1910-t. )

1•
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Beskrivning
Vinkelbyggt bostadshus i l 1/ 2 pion uppfört i timmer. Fasadklädsel
av stående pärlspontponel som målats med beige oljefärg. Vinklat
mansord- och sadeltak täckt med tvåkupigt tegel . Brygghus och vedbod i resvirke med faluröd locklistponel respektive stående slät panel. Toktäckning ov tvåkupigt tegel.
Värdering
Välbevarat exempel på den egnohemsbebyggelse som växte upp i anslutning till stotionsområdena utmed Västergötland - Göteborgs järnvägar vid 1900-tolets början. Boningshuset som tidigare beboddes av
stat i onsföreståndore n hor j ugendi nf Iuerod f önsterspröj sn i ng, tidsenlig
vinklad byggnadskropp, tokkonstruktion, träpanel somt glasveranda .
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78. Tol lestorp 2:2 Prästgården
Karta 16

Bostadshus ( 1920), Ii I lstuga f. d. tvött- och
bakstuga (c:a 1900), garage (1937)

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/ 2 plan med plonkstomme och fasadklädsel av oljevit
locklistpanel och liggande fasspåntpanel. Sadeltak täckt av enkupigt
tegel. Lillstuga i timmer och resvirke med faluröd locklistpanel.
Taktäckning av tvåkupigt tegel. Garage i konststen med fasadklädsel
av vit slätputs. Tvåkupigt tegel som taktäckning.
Värdering
F .d. komministerbostäl le beläget i Mel lbydalen söder om Mellby
samhälle. Bostadshuset har en varierad panelsättning avskild med
våningsband samt öppen veranda med ovanförliggande balkong.
Byggnaden har genom sin storlek, utformning och läge ett stort
landskapsmässigt värde. Den omgivande trädgården samt al l~n
har stor betydelse för totalmiljön.
79. Tol lestorp 4: 1
Karta 16

Bostadshus (1852), ladugård (1926), magasin
( 1930-ta let)

Beskrivning
Bostadshus i 1 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel. Sadeltak täckt av tvåkupigt tegel. Ladugård i timmer och resvirke med
faluröd lockpanel. Taket täckt med enkupigt tege l och eterni t . Magasin i timmer och resvirke med faluröd stående slät panel och locklistpanel. Eternittäckt tak.
Värdering
Mindre gårdsbildning,ensligt belögen i Mel lbydalens öppna odlingslandskap. Gården var tidigare torp under prästgården. Bostadshuset
som ör en enkel byggning utgör ettv.älbevarat exempe l på torpbe bygge lsen i trakten vid mitten av 1800- ta let.
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80

· Ubby 1:9 och 3:9 Sva leborg
(

Bostadshus (1911), ladugård (1911),
snickeriverkstad (1910-talet), garage
(1950-talet), avträde (1910-talet)

Karta 16

Beskrivning
Bostadshus i
1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel.
Vitmålade fönsterbågar och foder samt hörnbräder ochvindskivor.
Sadeltak klätt med tvåk,upigt lertegel. Ladugård uppförd i timmer och
resvirke med faluröd locklist- och slät panel. Tvåkupigt lertegeltak.
De övriga uthusen är uppförda i resvirke med faluröd locklistpanel och
med tvåkupigt lertegeltak.
Värdering
Sammanhållen gårdsmiljö belägen i Meilbydalen invid vägen mellan
Sollebrunn och Nossebro . Boningshuset är uppfört 1911 i en,avseende
fönstertypen,jugendinfluerad arkitektur. Bland de för 1910-talet karaktäristiska extriöra detaljerna kan nämnas kvaderstensgrunden, den
vinklade byggnadskroppen, de profilerade tak tassarna sarrt de dekorativt
murade tege !skorstenarna.
81. Ubby 6:2, Fåglamaden
Karta 16

Bostadshus ( 1882), ladugård ( 1934 ), vedbod
(1904), hönshus (omkr. 1900), brygg hus
(1939)

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel.
Vitmålade fönsterfoder och bågar, dörr och dörrfoder samt hörnbräder
och vindskivor. Ladugård uppförd i slätputsad konststen och resvirke
med faluröd slät panel och med tvåkupigt lertegel på taket. Övriga
uthus i trä med faluröda träpane ler. Taken är täckta med tvåkupigt lertege I, förutom på vedboden som har plåttak.
Värdering
Välbevarat småbruk beläget i skogsbryn gränsande mot det öppna
odlingslandskapet söder om Gendalen. Exteriört välbevarat dubbelhus
med korsformig planlösning . Den väl sammanhållna gårdsmiljön besi_tter ett såvär kulturhistoriskt som mil jörrössigt värde.
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82 . Ubby samfd IIt . Ubby Östergård
Karta 16

Bostadshus ( 1889 rest. 1919), brygghus
(1910-talet), vedbod (omkr 1900)

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel .
Vitmå lade fönsterbågar och foder samt hörnbräder och vindskivor.
Sadeltak klätt med tvåkupigt lertegel. Brygghus och vedbod uppförda i timmer respektive resvirke med faluröda träpaneler och
med plåttak.
Värdering
F. d. hantverkarbostad uppförd 1889 på Ubbys utmarker . Byggnaden
är av enkelstugetyp med väl bevarad tidsenlig exteriör med bl.a.
mångspröjsad glasverande och halvvåningsfönster.
83.
Karta 17

Västma,ntorp 4:7, Val ha l I

--:,:_::_:::,::_::_-=,:~

Bostadshus (omkr 1870), snickarbod/smedja
(1870-1920), ladugård (omkr 1900), hönshus (omkr 1900), källare (omkr 1870),
garage/vedbod (1930-1950)

Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel
och vitmålade fönsterfoder och bågar. Sadeltak klätt med enkupigt betongtegel. Snickarbod/smedja uppförd i timmer med faluröda
spån som fasadbeklädnad. Taket ör täckt med enkupigt lertegel.
Ladugård uppförd i timmer och resvirke med faluröd locklistpanel
och med tvåkupigt lertegel som takbeklädnad. Övriga uthus är
uppförda i trä med faluröda träpaneler och med tvåkupigt lertege I på taken.
Värdering
Väl sammanhållen gårdsmiljö belägen i det småbrutna odlingslandskapet några kilometer öster om Hede. En all~ leder fram till
gården. Boningshuset som har det västsvenska dubbelhusets planlösning är exteriört välbevarat. Byggnaden har bl.a. mångsspröjsad glasveranda med halvfranska pardörrar. Gården har tidigare varit arrendeg6rd under Koberg.
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84. Västmantorp 4: 13, Bäckakärr
Karta 18

i - - - - - - - , ,. . , - - - - - - ;

Bostadshus (omkr 1870), ladugård (omkr 1870)
källare/bod (omkr 1870)

Beskrivning
Bostadshus i l 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel.
Fönsterfoder samt hörnbräder, vindskivor och dörrar är vitmålade.
Sadeltak klätt med tvåkupigt lertegel. Ladugård uppförd i timmer
och resvirke med faluröd locklistpanel och slät panel. Taket är
täckt med en- och tvåkupigt lertegel. Stenkällare rr.ed påbyggd bod
uppförd i timmer, bestruken med faluröd slamfärg. Byggnaden har
sadeltak klätt med enkupigt lertegel.
Värdering
F .d. arrendegård under Koberg belägen i det småbrutna odlingslandskapet st rax -öiter om Knuts torp. Boningshuset är, likt de övriga
arrendergårdarna under Koberg, av dubbelhustyp. Byggnaden är såväl interiört som exteriört välbevarad med bl.a. murkomplex,
utkragad tegelskorsten och glasveranda med pardörrar.
85. Västmanstorp sam fä I It, Björkmoden
Karta 18

Bostadshus ( 1840- 1870)

Beskrivning
Bostadshus i ett plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel och
o ljevita fönsterfoder och bågar samt hörnbräder och ·vindsskivor.
Sadeltak klätt med enkupigt lertegel.
Värdering
F.d. torpställe under Koberg be läget i ett skogsområde vid Långemosse.
Byggnaden används i dag som jaktstuga. Boningshuset som cir av
enke lstugetyp är exteriört vä Ibevarat.
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Mi I jöförstöri ng med statliga lån?

Hur underhåller man så kallade
underhå I Isfria material?

Ti Iläggsiso lering av fasad

Befintlig vägg
Ti I Iäggsisoler ing
Vindskydd
Spikläkt

~

Panel
lnbrädn ing
av fönstersmyg

-

!' I I.
Före

Det gamla spröjsade fönstret är placerat i fasadliv med enkel fönsterom fa ttni ng. I den til Iäggsisolerade fasaden sitter det nya fönstret i en djup
nisch. Lösningen ä r dock tekniskt ful lgod, men avviker från svensk byggnadstrad i tion.
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ENERG ISPARPLANERING OCH BYGGNADSVÅRD
Under maj 1978 antog riksdagen en energisparplan för den befintliga bebyggelsen (prop. 1977/ 78:76). Under perioden 1978 1988 är målet, enligt denna plan, en bruttoenerg ibespari ng på
me llan 39 och 48 TWh per år, v il ket uppskattas kräva investeringar på mellan 3 1 och 48 milja rder kronor. Genomförandet
av energi spa rå tgärderna ska 11 en Iigt propositionen ske genom
frivil liga insatser från fastighetsägarnas sida. Kommunerna får
en cen tral rol I i detta sammanhang genom att aktivt bidraga
med information, rådgivning och besiktningsservice så att de
energibesparande åtgärderna kommer til I stånd . Kommunernas
insatser kräver en översiktl ig kartläggn ing och bedömn ing av
byggnadsbeståndet som anger
- var energibesparande å tgärder i första hand bör sättas in
- var åtgärderna bör begränsas med hänsyn till bl .a. kulturhistoriska värden och mi I jövärden
- var åtgärder helt bör undvikas.
Utifrån en sådan kartläggning kan sedan ett kommunalt energisparprogram utarbetas. I detta framgår hur information och rådgivning skall läggas upp, vilka resurser som krävs och hur en
samordning av besiktningsrådgivning samt byggnadslovsgivning
skall kunna genomföras . Kartläggningen ska ge en översiktlig
bild av tillståndet hos den byggda miljön och en möjlighet att
samordna insatser för energ ibesparande åtgärder mot andra insatser som berör bebyggelsen d. v .s. planer för energiförsör jning, stadsförnyelse och kulturminnesvärd.
Det är a nge läget att de kulturhistoriska bevarandeintressena
vägs in i planerings- och beslu tsunderlaget redan i första ske det av energisparprogra mmet i sa mband med kar tl äggningen av
byggnadsbeståndet. Resurser måste därför avsättas såväl för fram tagande av underl ag som för medverkan av antikvarisk sakkun skap i planeri ngen. De av länsmusee t redan tidigare utförda
kulturhistoriska bebyggelseinventeringarna utgör ett fullgott
grundmaterial vid bedömningen av byggnadsbeståndet . I sam band med genomförande t och uppföl jningen av energisparprogramme t behövs antikvariska insatser för direkt rådgivning och
val av åtgärder liksom för uppföljning och kontroll. I Energ isparp lanen uttalar departemen tschefen: "Planver ket framhåller
v ikten av att icke spoliera kultur- och skönhetsvärden av speciell natur genom b l.a. utvändig tilläggsisolering. Flera remissinstanser de la r ver kets uppfattn ing . I departementspromemorian
har i bedömmningarna av al ternativen därför hänsyn tagits ti ll
att en viss del av byggnadsbestånde t inte bör bl i föremål för
t i ll äggsisolering ens i det högsta a lternativet. J ag vi ll starkt
betona att speciel I hänsyn bör tas ti 11 kulturhistori ska värden,
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skönhetsvörden och speciella mi I jövärden i övrigt. Jag finner
promemorians bedömningar i dessa avseenden rimliga . 11 I den
åsyftade promemorian sägs bl .a. att 30 % av bostadsbebyggelsen av kulturhistoriska skäl bör undantagas från annan isolering
än ovanpå lätt åtkom Iiga vinds- och källarb jälklag. Som en
parantes kan nämnas att 33 % av det samlade bostadsbeståndet är byggt före 1940. Tyvärr står inte det statliga bidragsoch lånebestämmelserna i samklang med departementchefens
uttalande . Sysselsättningsaspekten och starka ekonomiska intressen talar också för en fortsatt satsning på tilläggsisolering
av fasader. Enligt riksantikvarieämbetet skulle 11 En urskillningslöst genomförd tilläggsisolering av den befintliga bebyggelsen
kunna innebära en av de mest omvälvande förändringarna av
landets byggnadsmi I jö i modern tid och negativt påverka våra
möjligheter att uppleva den historiska dimensionen i den byggda mil jön 11 • Den energibesparande effekten av sådana genomgripande åtgärder i den äldre bebyggelsen är dessutom mycket
begränsade. En teoretisk förbättring av väggarnas isolering
till det dubbla i bostadsbeståndet byggt före 1931 skulle minska nettoenerg ibehovet för uppvärmning ti 11 3, 5 % räknat på
hela bostadsbeståndet. De processer inom material- och byggnadsindustrin som krävs för att genomföra en tilläggsisolering
är i sig energikrävande varför den totala nettoeffekten reduceras ytterligare. Enligt riksantikvarieämbetets delundersökning av husbeståndet från energisynpunkt (SIB M 79:9) har
drygt 20 % av bebyggelsen ett sådant kulturhistoriskt egeneller miljövärde att ytterväggsisoleringar och fönsterbyten som
förändrar husets utseende inte bör göras. De hus som bedömts
ha ett kulturhistoriskt värde har till övervägande delen en hög
teknisk kva litet och ett relativt lågt k- värde även jämfört med
de senaste årtiondenas bostadsproduktion. Det är därför ett
resursslöseri att i förtid ersätta dessa ytterväggar och fönster
med nya material med kortare livslängd, inte minst om hänsyn
tages til I materialens produktionskostnad i energitermer. En1igt .beräkningar skulle endast en besparingsmöjligheJ på högst
0,5 TWh göras om inga ytterväggsisoleringar utfördes på de
kulturhistoriskt känsliga fasaderna. Ställt mot den svenska
energikonsumtionen rör det sig om mindre än en promille .
Nu gällande låne- och bidragsregler för energibesparing prioriterar ytterväggsiso leri ngar och förändringar av fasadmaterial.
Ti Ilverkare av fasad - och isoleringsmaterial påstår i sin marknadsföring att huvuddelen av värmen går ut genom väggarna.
I verkli gheten är denna värmeförlust endast ca 10 %. Enligt
bostadsstyrelsens beräkningar har 3/4 av lånen och bidragen
under budgetåret 1977/78 gått till tilläggsisolering av ytterväggar och byte av fönster, å tgärger som i förhå 11 ande ti 11
investeringskostnaderna ger den sämsta energibesparingen. Av
alla bidragsberättigade å tgärder är det endast dessa två, som
innebär en konflikt med kulturminnesvårdens intressen. En
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tilläggsisolering av ytterväggar och byte av fönster leder till
en helt ny fasad med nya och för den äldre bebyggelsen helt
främmande material. I många fal I kan man spåra det modemässiga if!flytandet från 1960- och 1970- talets kataloghus. Den na kol Iisionen mel Ian gammalt och nytt har en förödande inverkan på tidigare enhet Iiga vi Ila- och egnahemsområden och
på det äldre bostadsbeståndet på landsbygden. Miljön splittras
upp och riskerar att bl i en provkarta på marknadens al la mer
el ler mindre "utprovade och underhål Isfria" fasadmaterial.
Dyrköpta erfarenheter kommer att göras både när det gäller
mil jön och materialens beständighet och underhå l I.
Vid byte och förändring av fasadmaterial ersätts träfasader i
50 % med tegel, förgrovad träpanel el ler plåt. Plåtbeklädnaden är ett vasst och okänsligt material som åldras fult, bucklas lätt och är mycket svårt att fräscha upp . Plåten har av
fabrikanterna ka llats underhållsfri, vilket i realiteten betyder
att den inte går att underhål la. Vid tilläggsisolering ersätts
putsfasader till 100 % med helt andra fasadmaterial.
Vid byte av fasad- och takmaterial tenderar husen genomgående att bl i mörkare. Mörka lasyrfärger på träpanel er, färgstarka
lackpaneler, mörka fabriksmålade plåtdetal jer och svarta betongpannor på taken. Fasaderna förenklas också, då rent dekorativa element som foder och listverk tas bort . tv\ånga byggnadsdetal jer byts också ut, förenklas och anpassas ti 11 husets
nya sti I. Anslutningar vid förstukvistar, takfal I, burspråk och
grunder förgrovas. Vid byte av fönster föränd ras ofta storlek
och fönstertyp. Fönstren flyttas sällan ut i samband med tillläggsisoleringen och d jupa föns ternischer står därför som hål i
den nya fasaden.
Som nämnts ovan är det endast t il Iäggsisolering av ytterväggar
och fönsterbyte som innebär en konflikt med kulturminnesvården. Det finns fullgoda b idragsberättigade al ternativ som i
regel är både effektivare och mindre kapitalkrävande. Åtgärder som tätning av ytterväggar, fönster och dörrar, isolering av vinds- och bottenbjälklag samt in justering av värmeoch ventilationssystem är betyd Iigt mer effektiva och oftast
fu l It till räckliga ur energisparsynpunkt.

144.

Små åtgärder
----Täta fönster och dörrar
----Täta karmar
- - - - Byta oljebrännare
----Justera värmesystemet

Måttliga åto.ärdfil
mu.----lsolera takbjälklaget
- ,,(svåråtkomligt)
1------Automatiskt pannreglage
. - ! f f l ~ I - - - - - Radiatortermostater

Qntattande å t ~ ......,..,.,.....,.,.,,.,.,,,.,,..............,.,,,,,,,.~==..;,;.;.;;;---...:...;"""',
._---Isolera ytterväggar
----+ ny fasadbeklädnad
,_---3- glasfönster

i1~~~1::~/:·at®*}~~fä1~~;~~f~~lfäf

Små åtgärder kon vara förvånansvärt effektiva ur energisporsynpunkt i förhållande till vad de kostar. Andra dyrbarare åtgärder ger inte tillräcklig energivinst i förhållande till kostnaden.

Om en tilläggsisolering inte kon undvikas är det väsentligt:
- att ursprung I igt fasadma terial återanvänds el ler ersätts med
samma typ av fasadmaterial.
- att ursprungliga fönster eller kopior av dessa flyttas ut i
det nya fasad Ii vet.
- att anslutningar till taksprång, entreer, burspråk, trappor,
dörrar och sockel görs så sti Iriktigt som möjligt.
- att ursprung Iiga detaljer och utsmyckningar inte i onödan
tas bort eller förändras.
Det bör observeras att energisparstöd även utgår ti 11 återanvändning av befintliga material.

1) Ur Norra Ängby. Ett program för din närmiljö 1978 .
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Klassiceronde fönsteromfattning med förkroppade konsoler och
stiliserade droppar. Mel lby 2:5 - Gustavsberg (objekt nr 51 H).

RÅD I BYGG NADSV ÅRO
Alla byggnader avspeglar en byggnodstrodition och ett stycke
historia. De berättar om tidigare generationers levnodssätt, arbetsmetoder och material ti I Igång . En äldre byggnad är oftast
en ren hantverksprodukt, skapad av yrkeskunnigt folk. Deras
erfarenheter var utvecklad genom en teknik och en proportionering som bygger på en uråldrig tradition . Idag har vi en
helt ny byggnadsteknik där hontverksskickl ighet och materialkunskap hor små möjligheter att utvecklas. På ett por decennier har kunskapen om den äldre byggnodstekniken blivit alltmer säl Isynt och därmed också kunskapen om hur en traditionel I byggnad bör skötas och underhål los. Al la hus behöver ett
fortlöpande underhål I då det inte finns några underhål Isfria material . Vid renovering av äldre hus bör gamla beprövade mo-
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terial och · tekn iker användas. De är oskadliga för huset och
lätthanterliga även vid nästa reparationstillfälle. Nya material och tekniker kan fördärva såvä l husets stomme som dess
utseende . Osäkert är också om de nya materialen finns i
handeln om 10 - 20 år. En viktig regel vid renovering av
äldre hus är att utgå ifrån och beakta det enski Ida huset
med dess egenvärde. En byggnads utseende är inte en ti 11 fäl Iighet utan ett resultat av olika faktorer. Moterial och
tekniker skapade bestämda ramar för byggarens handlingsfrihet, men gav också bebygge lsen en enhetlig karaktär genom
åter kommande proportioner, Iika taklutning, taktäckning,
fönsterstorlek och fönsterspröjsning. I många fall kan också
de lokala hantverkarna spåras i speciella deta ljer som vid
utformning av verandor, foder och takfötter. Mot dessa lokala särdrag stäl Is vår tids utjämnande byggnadskultur med
en enhetlig materialflora och byggnadstyp utspridd över hela
landet. Gamla hus innehåller också ofta ovärderliga detal jer,
som vi i vår rationella tidsålder med dagens penningvärde och
arbetskostnader inte har råd att tillverka.
I samband med inredning av moderna bekvämligheter är det
al Itför lätt att viktiga såväl exteriöra som interiöra detaljer
utplånas av ren tanklöshet. Med varsamma metoder är det
oftast fullt möjligt att tillföra en byggnad moderna funktioner utan att dess karaktär förändras.
Vården och närmiljön
Ett bostadshus med uthus och trädgård ingår som en del i en
hel miljö . Vid arbetet med dens.k. närmiljön skall man, precis som när det gäl ler bostadshuset, utgå från de värden och
de förutsättningar som den befintliga mil jön har att bjuda.
Trädgården hör inte bara till byggnaden utan också till det
omgivande landskapet. Det är därför inte bara den enskildes
sak hur vederbörande sköter denna. Vid förbättring och komp1ettering av uthusbebyggelsen kan en nödtvungen ändring, om
det sker utifrån mil jöns egna förutsättningar bl i ett positivt
til Iskott och i bästa fal I ber ika en gammal miljö.
Bostadshus:
Planlösning (se bi laga 1)
Den ursprungliga planen är en del av husets konstruktion , vilket man bör iaktta innan onödiga ingrepp görs i stommen.
Konstruktionen kan Iätt äventyras om väggar tas bort el ler
flyttas eller försvagas om nya fönster- och dörröppningar tas
upp . Genom ändring i planlösningen rubbas också rummens proportioner och jämvikt.
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Till byggnader bör undvikas om utrymmesfrågan kan lösas på
annat sätt. Vind och skrubbar kan inredas för bostadsändamål
och uthus kan byggas om ti 11 gäststuga, tvättstuga, garage
eller pannrum med kulvert över till bostadshuset. Om en tillbyggnad inte kan undvikas bör dess exteriör helt anpassas till
ursprungshuset. En ti IIbyggnad bör inom tättbebyggt område
göras i mot tomten i den "privata zonen" och den ursprung!i ga huskroppen bör tyd Iigt ursk i I jos.
Grund
Grundens utformning har varierat under olika tidsåldrar beroende på material och vilken uppgift den har haft. Av avgörande betydelse är att marken lutar från huset och att drä neringen fungerar samt att man undviker växtlighet tätt inpå
huset. En grund ti 11 ett källarlöst hus måste ha ti Ilräckl iga
luftningshål, ventiler, för att röta och hussvamp inte skall
angripa bjälklagret underifrån. Timmrade hus vilar huvudsakIigen på hörnstenar och på
vissa andra bärande stenar
under viktiga punkter i kon\.~-:...-:..""E..-:...-:..-:.~-:...-:..."1=-;:. struktionen. Stenmaterialet
panel
- mel Ian dessa stenar tjänar
främst som utfyllnad och som
vattenlist
skydd mot kyla. Om fyll nadsstenarna har sjunkit ihop
eller
fallit ur påverkar det
kalkbruk
inte huse ts stabilitet. Vid
gråsten
reparation Iäggs stenarna
ti IIbaks och grunden tätas
med kalkbruk vilket är po)
röst och elastiskt och följer
2
Grund till timmrat hus
därigenom murens rörelser.
Lagningar med cement eller
betong bör undv ikas, då det
är tätare och hindrar en fuktvandring som är viktig för att
motverka röta. Cement och betong hänger samman i större
sjok som inte kan anpassa sig till grundens stenstorlekar
utan bildar ett pansar utanpå grundmuren . Vid naturliga
rörelser i grunden lossar det i stora sk ivor, vilka gärna
drar med sig en del av grundmurens stenar. Bruket är också ogenomsläppigt för den naturl iga fuktvandri ngen och detta kan leda till rötskador i trästommen. Även vid putsning
av grunden bör kalkbruk användas.
Timmerhusets grund har av stabi l itetssköl alltid större bredd
än väggen. Avrinningen löstes genom en horisonte l lt placerad lutande bräda, fotbräda el ler vatten Iist som lött kunde
2) Ur Underhål I, Upprustning, Ombyggnad. 1979.
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bytas ut. · Som extra skydd kan denna kompletteras med en plåt
målad i väggens färg. tv\oderna väggkonstruktioner låter alltid
väggens ytterl iv sk juta ut några cemtimeter utanför grunden.
Att förändra en gammal grundmur eller ändra fasadlivets an slutning till grunden t.ex. vid tilläggsisolering, kan ha förö dande inverkan på husets karaktär. Trähus med stomme av
stående plank eller reglar
har van Iigen hel grund
med bärande stenar under
väggens hela längd. Även
putsen dras ner
minst 10 cm unom
stommen tå I mycket
der mark
stora deformationer utan
att mista sin bärande funk tion bör sättn ingar observeras noga. Har förändringarna avstannat kan de
i allmänhet accepteras.
Annars måste mer omfattande undersökningar gö Grund ti 11 trähus med stomme av
ras.
stående p,lank el ler reglar. 2)
Til l skillnad från timmer huset vi Iar stenhuset på
grunden i hela sin längd.
kalkputs
Detta innebär att hela
tegel eller
grunden är lika viktig.
gasbetong
Om ett parti av denna
sätter sig, spricker muren
,..,
där ovanför. tv\arklagren
·
•
-~ .· ',<I
under grunden bör då un granit eller
dersökas
för att konstasandsten
bjälklag av stålbalkar
tera om de kan fortsätta
(räls) och oarmerad
betong
att
ge vika, vilket kan
asfalt
bero på förändringar i ex.
kalkput.s
grundvattennivån
el ler
oarmerad betong :4.-~
) tung trafik. M::mga sätt2
Grund till murat hus från 1930-40
ningar stabiliserar sig
sedan sprickorna uppkom mit. Om inga nya sprick or uppstår behövs ingen mer åtgärd än tätning av sprickan.
Grundförstärkningar under stenhus är ofta svåra och dyrbara
att utföra.

--

Stomme
I trähus - särsk i It timmerhus - är stommen stark och tå I skador
på ytveden så länge kärnan inte är angripen. Trästommar underhål Is genom att fukten hål ls borta. Används diffusionstäta
2) Ur Underhåll, Upprustning, Ombyggnad. 1979.
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skikt måste dessa placeras på väggens insida då de annars kan
förorsaka förödande rötskador. Av stor betydelse är också att
avståndet från fotbrädan ned till marknivån är minst 15 - 20
cm. Gamla vatteninstallationer och bristfälliga stuprör kan
också förorsaka rötskador. Timmer är relativt enkelt att laga
då det punktvis kan förnyas med nytt trä. Främmande material
som järn och framförallt betong bör helt undvikas då det skadar träkonstru ktionen genom att det inte följer med i träts
naturl iga rörelser. Vid insektsangrepp kan det angripna virket
rensas bort och det underliggande trät behandlas med saneringsmedel. I svårare fall måste fackfolk an litas. Den panelade regelstommen ställer stora krav på inpassning av fönster
och dörrar i de befintliga facken, om konstruktionen inte
skall försvagas. Om de bärande delarna sågas igenom riskerar
huset att glida isär.
Rörelser och förändringar i stenhusets stomme kan endast ske
ti Il en viss gräns, därefter spricker muren (se avsnittet om
grund ovan). Murverket suger fukt Iättare än trävirket och
detta kan medföra akuta problem om huset står ouppvärmt
under vinterhalvåret. Ett poröst ytskickt utan täta material
är av avgörande betydelse för att väggen naturligt skall kun na 11 andas 11 ut fukten.
Fasad
Trähusens paneltyper varierar både lokalt och tidsmässigt. Om
ytterpanelen behöver bytas bör den nya panelen få samma
bredd, profilering och variation, som den gamla. Om paneltypen inte finns i handeln kan de beställas till en måttlig
merkostnad . Mindre skador kan med fördel bytas ut mot snedsågade passbi tar.
Stående panel

locklistpanel

lock Iister med olika profiler

lockpanel

slät panel

- ~ ,'

:,

fasspon tpane I

c(

•. .:,: .

fasspont

<!
pörlspont
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Liggande panel

panel på
förvandr i ng

fjäl Ipanel

spontad
panel

stockpanel

Fotbrädor och våningsband bör inte uteslutas vid en ompanel ning, då de har stor betydelse för husets utseende.
Våni ngsband

våningsband
våni ngsband med dekorations Iist
Fotbräda

Fotbräda,
vattenl ist

Främmande material som etern i t, lackpanel och fasadtege l bör
difin itivt undvikas. Underhållet blir inte bi lligare på sikt och
materialen kan p . g . a . instängd fukt förkorta trästommens livslängd .
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Putsfasader måste kunna andas och kan därför inte målas med
tät färg. Uppkomna skador måste al Itid repareras med samma
material som originalputsen : gamla kalkputsfasader (allmänna
före 1930) med kalkbruk, kalkcement fasader med kc-bruk.
Kalkbruket är elastiskt och följer med i stommens naturl iga
rörelser.

Så kal lade underhål Isfria fasadmaterial förändrar husets karak tär totalt och bör därför undvikas. Vissa materialkombinationer
kan också vara skadliga för stommen och svåra att underhålla.
Färgsättning
Färgsättningen är en viktig del för helhe tsintrycket och den
bör därför knyta an till den lokala fä rgtroditionen . Vid om målning bör samma färg typ som tidigare användas, speciellt
om underlaget består av slamfärg, oljefärg eller trätjära. Den
röda traditionella slamfärgen som utgör e tt viktigt inslag i
det svenska kulturlandskapet är i allo avseenden bäst, bil I i gast och mest lättarbetad. Slamfärgen kräver sugande underlag och en enda strykning med plast- eller ol jefärg omöjliggör en återgång till rödfärgen. Paneler av hyvlat virke underhålls bäst med ren oljefärg. Plast- eller lotexfärger (akrylatfärger) har osäkra åldr ingsegenskoper och kon ge problem vid
ommålning. Visso alkydfärger blir i regel mycket diffusionstäta och fukt kon ge upphov til I blåsbildning, ovflagning och
krackeler ing. Latexfärgerna är uppbyggda av andra bindemedel
ön akryl och kan ge sämre fäste på gammal oljefärg. Laseran de fä rger ger något sämre skydd än täckande färger och har
betyd Iigt kortare ommålningsintervall. Färgerna mörknar också
efter relativt kort tid. Kalkputsade fasader bör i första hand
avfärgas med ko lkovfärgning som blandas på platsen . Kalk
lämpar sig bäst tillsammans med s. k. jordfärger som umbra
och ockra samt järnvitriol. Kolkfärg med dessa pigment, som
kan andas, och transportera fukt är enkel och bill ig att till reda och tål normalt underhåll och lagning. Moderna vatten avvisande och alltför täta färger och s.k. sprutade eller stänkta färger leder ofta till avspjälkning av såväl puts som fä rg
och framtv ingar oftast en total omputsning då dessa färger inte
kan underhållas eller kompletteras på ett normalt sätt. Sprutning av ytputs och fasadfärg förstör dessutom de finare profilerna och detaljerna.
Såväl puts- som panel fasader var förr oftast enfärgade. Detaljer framhävdes genom I jusets skuggspel i I ister och profiler
eller målades i en svag brytningsfärg . Vid ommålning av ett
äldre hus bör hela panelen inklusive gavelspetsar målas i en
färg medan vindskivor, snickerier och entreparti kan målas
med vit oljefärg eller en svag brytningsfärg . Om knutlådor
saknas bör knutarna inte hel ler markeras.
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Fönster
Fönstrens storlek, spro1sn1ng och placering har en avgörande betydelse för e n byggnads utseende. En ändring av dessa faktorer
kan få katastrofala exteriöra
följder. Spröjsindelningen hade ursprung Iigen en teknisk
funktion men fick vid slutet
av 1800- tolet och 1900-tolets början en dekorativ så dan i arkitektoniskt syfte. Varje tidsperiod hor haft sin ka raktäristiska fönsterstorlek och
spröjsning, vilket bör respekteras vid en eventuel I ombyggnad.

D
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1600- t.

1700-t.

slutet av
1700-t.

rnm ffi
1900 - 1910- t.

1920-t.
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1800-t. 1870-t .

18801900

DTI

rno

1930-t.

1940- t. -

Gamla fönste r, tillverkade av utvalt tätvuxet kärnvirke är oftast kvalitetsarbeten som det lönar sig att reparera och underhå Ila. Enkla fönster med lösa i nnanfönster räknas som godtagbar
standard om de förses med gång järn. Den större Iuftspa Iten mel1an ytter- och innanfönster ger t .o.m . bättre I judisolering än
van Iiga kopplade fönster . Tätade innanfönster ger dessutom I ika
god värmeisolering som moderna treglasfönster. Äldre fönster kan
också ofta mycket lätt kompletteras med ett tredje glas. Gamla
fönsterbeslag bör bevaras då de både pryder och stärker bågen.
Stor betydelse har också det blåsta el ler ojämna glaset som ger
sk iftning och Iiv åt fasaden. Dagens glas har en perfekt och
död yta.
Dörrar
Portaler och dörrar har även de en mycket stor betydelse för
husets utseende, tidsålder och sociala til lhörigheter. De stora
flerta let ytterdörrar ägnades förr en omsorgsful I utformning och
t i llverkades av virke av mycket hög kvalitet, som är svårt att
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uppbringa idag. Före 1940-ta Iet var s. k. fy Il ni ngsdörrar a 11 män na. De består av ett ramverk, hopfogat med trätappar och
infällda fyllningar, som sitter lösa för att kunna svälla och
krympa utan att spricka.

Fyl lning

Ramträ

Hel fransk fyl lningsspege l

=c~_____

R_a_m_tr_ä_ __ __

Fyl lningsdörr

Halvfransk fy l ln ingsspegel

Vid reparation eller komple ttering med ny fyllning bör en dast lim och trätappar användas. Dörrarnas inramn ing har så väl lokala som individuel la variationer . Det är av största vikt
att dessa särdrag bevaras. Vid reparation bör endast di rekt ska dade partier bytas ut.
Tak
Taket ger en alldeles särskild karaktär åt huset. Takvinkel,
takfötter , taksprång och takmater ial berättar om byggnadens
ursprung, funktion och lokal iseri ng . Det är därför önskvärt
a tt det bevaras i största möjliga utsträckning. Svaga punkter
i takkonstruktionen, som vid skorsten, kupor , takvinke l och
st~prör, bör noga undersökas då dessa vid läckage kan orsaka
svåra rötskador . Sådana kan även uppkomma om utrymmet närmast under yttertaket inte är ordentligt ventilerat. Helst bör
det ursprungliga taktäckn ingsmater ialet, av van li gtvis lertegel,
behå I los. Betongpannor kan visserl igen vara bi 11igare men bör
inte användas, då det ger taket e tt helt annat utseende och
är dessutqm avsevär t tyngre än lertege l. Vid omläggning av
plåttak bör den äldre deta ljutformningen fö l jos be träffande
plåtstorlek, fa lsning och ståndrämmor, då detta har stor be tydelse för husets karakt är. Nya takmate ria l passar utseende mässigt inte bra på äldre byggnader . Om e t t modern t mater ial
skal I användas bör det ha sa mma karaktär och färg som det
ursprung Iiga .
Vid ommurning av skorstenar bör den yttre formen bibehå llas,
inte minst det utkragade krönet med p lå tavtäckningen, som
är viktiga detaljer för husets utseende .
3) Ur Nord iska trästaden 19. G a mla Trähus. 1974 .
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Skorstenar uppbyggda av sandsten och skifferplattor är bygg nadshistor iskt värdefulla och bör om möjligt bevaras. (Littera tur om byggnadsvård se bilaga 4).

Träpanelsfasad rik på arkitektoniska detoljer.

4) Ur Löfvenskiöld "Lantmannabyggnader '' 1890-94.
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Ekonomibyggnader
J ordbruksbebyggelsen har genom sitt ofta öppna läge en
mycket stor betydelse för landskapsbilden och kultur land skapet . Dess karaktär skiftar från bygd till bygd och för
att förstå dess utseende måste man känna ti 11 utveck l ingen
under tid igare århundraden. Avgörande betydelse för kulturlandskapet fick det vid mitten av 1800-talet genomför da laga skiftet där det föreskrevs att varje gård skulle
flytta ut sina byggnader e l ler bygga nytt inom de nya
ägorna. De gamla byarna sprängdes och i dess ställe kom
den spridda bebyggelsestruktur, som är karaktäristisk för
stora del ar av det svenska jordbruks landskapet. Bebyggelsens läge har i al la t ider valts med tanke på att få en
torr och stab i I grund samt att inte bygga på åker jorden
och att få sol och I jus.
Karaktäristiskt för de svenska lantgårdarna har sedan århundraden varit rikedomen av hus, avsedda för olika verk samheter ibland förenade under gemensamma tak. Husen
är också grupperade efter vissa bestämda traditionella system som varierar mellan olika landsdelar (se bilaga l).
Om gårdens ekonomibyggnader på grund av brukningsskäl
måste ersättas med mer funktionella sådana el ler til lbyggas
bör den nyti 11 komna gårdsbebyggel sen anpassas såväl ti 11
den traditionella gårdsmiljön som till den lokala byggnads traditionen. Jord - och skogsbrukets ekonomibyggnader är
inte byggnadslovspliktiga utanför planlagt område. Det är
dock värdeful It om den enski Ide gårdsägaren i en känslig
m i I jö samråder med byggnadsnämnden och Iänsmuseet för
att om möjligt med hänsyn till ekonomi och funktion, an passa byggnaderna till den kultur historiska miljön beträffande placering, utformning, proportionering, materialva l
och färgsättning. Det är också värdeful It om den enskilde
ägaren verkar för att i möjligaste mån undvika rivning och
flyttning av byggnader, som har betydelse för b ibehål lan det av den kulturhistoriskt värdefulla mi I jön.
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BEFINTLIG BEVARAND ELAGSTIFTNING

.

De nuvarande ekonomiska, juridiska och planmässiga möjligheterna till ett effektivt skydd av befint li g bebyggelse är begränsade till innehåll, räckvidd och livslängd. Den allmänna byggnadslagstiftningen har hi ttills varit inriktad på att reglera nybebyggelse och markanvändning. Kulturminnesvårdens specialförfattningar har å andra sidan reglerat behandlingen av befintliga byggnader, vilka bedömts äga ett särskilt värde. De båda
lagtexternas bristande samordning har för kul turminnesvården
inneburit betydande svårigheter att genomföra en allsidig byggnadsvå rd .
I den allmänna byggnadslagstiftningen har ett flertal brister aktualiserats, av vilka avsaknaden av en effektivt formulerad underhå Ilsskyldighet samt reella möjl igheter ti 11 rivningsreglering
skjutits i förgrunden. Problem av ovanstående karaktär har ofta
haft sin uppri nnelse i att stadsplaner som tillkommit enligt ti d igare lagstiftning och som medgett stora byggnodsrätter kunnat
ligga kvar som gällande, bilket i sin tur skapat förväntningsvärden som avsevärt försvårat bevarandearbetet . M:mga byggnader hor fått förfallo så kraftigt att det enda kvarstående alternativet varit en kostbar genomgående renovering eller rivning.
Speciallogstiftningen har hittills varit inriktad på skyddet av
enstaka objekt vilket också försvå rat hävdandet av sammanhängande mi I jöer.
För att bevara samlade byggnadsmi I jöer måste i al Imän het
o Ii ko åtgärder kombi ner os. Dessa kan ha form av byggnadsmi nnesförk Ior i ngar, särskilda bestämmelser i plan eller genom
andra överenskommelser. Någon motsvarighet ti ll det mil jöskydd som återfinns inom den modernare europeiska lagstiftningen, Lex Malrux i Frankrike, monumentlagen i Holland
m.fl. finns f. n. ej i Sverige.
Såväl byggnadslagstiftningen med Q-märkning som specialförfattningens skyddsinstrument med byggnadsminnesförklaring, är
båda knutna ti 11 det nuvarande fastighetsbegreppet. 06 jekt på
gatu- el ler parkmark, äldre gatubeläggning m.m., vilka ofta
utgör viktiga beståndsdelar i miljön kon således inte skyddas
genom dessa instrument. Ett vidgat fastighetsbegrepp kan däremot undanrö jo dessa prob Iem.
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KULTURMINNESVÅRDENS SPEC IALFÖRFATT NINGAR OCH
BYGGNADSLAGSTIFTN INGEN

Begreppet kulturhistoriskt värde hor br ukats med skiftande i nnebörd under ol iko tider och i växlande sammanhang . Värde ringen av det ku I turh istorisko ob jektet influeras av kunskapen om det, men är ändå till sin ort av subjektivt slog.
Byggnader av kulturhistoriskt värde är således ingen skarpt
avgränsad g rupp. Snarare ä r det kulturhistoriska värdet något som i vari erande grod kon tillmätas betydande delar ov
det befi ntl igo byggnodsbeståndet. Av detta bestånd är det
dock endast ett fåtal byggnader som tillmäts sådant värde ott
de getts särskil t skydd med stöd av speciallogstiftningor.
Spec iol förfot tn i ngor
År 1618 utfärdades vår för sto byggnodsförordni ng avseende
kronans slott, borgar och befästni ngor. Kvar från denna tid
fi nns ett bevarat plakat från år 1666 med "Påbudh om
Gomble Monumenter och Antiquiteter i Riket", vilket med
visso kompletteringar kom att gälla till år 1828. Oå utfä rdades förordningen om "forntida minnesmärkens fredonde och
bevarande", vilken f . ö. utgör föregångaren ti 11 göl Ionde
fornminneslog från år 1942. Märkligare byggnader i enskild
ägo hor till viss del skyddats i den numera upphävda fideikommissinsti tutionen från 1600-tolet.
1942 års fommi nneslag
§ 3 m.fl .

Fasta fornlämninga r är generellt skyddade enligt 1942 års
fornminneslog (SFS 1976:44 2) och utgör en av de viktigaste logarna inom kulturminnesvården. Oen ger ett direkt
skydd åt minnesmärken från såvä l förhistorisk som historisk
tid som g ravhögar, domarringar, befästn ingsonläggningar,
broar, övergivna borgar, slott, kyrkor , kapell, k loster
m.m. För att en byggnad skall vara skyddad enligt forn minneslagen krävs således att den skall vara övergiven.
Tillsyn ov fornlämningarna i länet utövas av länsstyrelsen
som hor över inseende över skyddet och vården av de fosta
fornlämningarna i r iket. (1942 års fornminneslåg § 3 m, fl . )

KK 1920:744

Byggnader registrerade som byggnadsminnesmärken är samt1iga offentliga byggnader, till hörande staten eller stående
under statsmyndighets el ler statsinsti tutions omedelbara in seende. Byggnadsminnesmärkenas antal (hel a objek t) i hela
landet är förnärvarande 325 st, varav 2 st inom Älvsborgs
län. Merparten av dem utgörs av rnonumentolbyggnoder som
slott och residens men förteckningen upptar även byggnader
med enklare arkitektur som fyror, skolor, tingshus, militärbostä llen och sjukhus . Kungörelsen innehåller ge11erella a n -
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visningar för vården av dessa byggnader. Reglerna för restaureri ng och mer genomgripande åtgärder som flyttning, överlåtesle, ri vning etc. är restrikt iva och kräver myndighetsti ll stånd.
Kungörelsen innehåller bestämmelser även för sta t Iigo byggnader som hor karaktär av minnesmärken utan a tt vara upp tagna i för teckningen.
1976:440, 441

Icke offentl iga byggnader, i enskild och kommuna l ägo,
som hor ett mycket stort kultur historiskt värde kon av länsstyrelsen förklaras som byggnodsminne enligt 1960 å rs byggnodsminneslog . Byggnodsminnenos antal (hela anläggningar)
i landet uppgår för närvarande över 500 st varav 29 st inom
Älvsborgs län .
Ett byggnodsminne kan utgöras av en enstaka byggnad el ler
en byggnadsgrupp, t . ex. en gårdsonläggning och dess när maste omgivning . Miljöer i mer vidsträckt mening, t.ex.
områden där värdet ligger i helheten och in te i varje en skild byggnad, kon inte skyddas genom byggnadsminneslogen.
För var je byggnadsminne utformas särski Ido skyddsföreskrifter,
som talar om vad byggnadsminnesförklaringen innefa ttar , en bart exteriören eller både exteriören och interiöre n, och på
vil ket sätt dessa skall vårdas .

KK 1920:744

Alla kyrkobyggnader, tillhöriga Svenska kyrkan, äger oberoende av å lder och värde ett generellt skydd. Föreskr ifterna medför att förändringar av såväl exteri ör, interiör som
miljön kring kyrkan kräver tillstånd av rik san tikvarieämbe tet. landets kyrkor, c:a 3.000 st, utgör den största gruppen av skyddade byggnader.

KK 1963 :540

Byggnader på begravningspla ts, som kapel I, klockstaplar,
murar o.d . skyddas genom begrovningskungörels~n . Ändringar skall godkännas av länsstyrelsen.

SFS 1971 :860

Om prästgård ä r av ku lturhistoriskt vä rde, skall detta anges i den förteckning över kyrk Iiga fastigheter, som förs
av resp . stiftsnämnd . Oenna har att pröva vårdföreskrifte r
somt om- och nybyggnadsärenden efter hörande av länsstyrelsen. (Kungörelse om förvaltning av kyrkl ig jord ,
1971 :860).
Allmän byggnadslogstiftn ing
För närvarande s:iknas en förfaHning som på e tt allsidigt
och effektiv t sätt kon täd:o problemen kring vorden och
bevarandet av kulturhistorisk el ler mi I jiirniissigl vrirdefu l I
be bygge Ise .
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För ett genomförande av en nuanserod byggnads- och kulturvård, hor specialförfattningen i viss omfa ttni ng kunnat
kompletteras med den o I I m ä n n o b y g g n a d s I a g s t i f t n i n g e n . Lagstiftni ngens användbara de lar i bevarondesyf te motsvaras i huvudsak av planerings- och
markonvändningsfrågor, byggnodsvårdsfrågor somt av byggnodslovsprövningen. Lagtextens berö r ingspunkter med kulturminnesvården ä r begränsad ti 11 ett få ta l punkter och av generel I
ort . Genom en konsekvent ti llämpning av dessa moment, bör
dock förutsättningar finnas för ett visst skydd åt värdefullare
bebyggelse.
Byggnads logen (BL) 1947
Byggnodsstodgon (BS) 1959
BL § 25/
BS § 12

BL§ 35A

BL§ 86

BS § 9

BS § 14

Byggnads logen (BL) 1947 och mera detol jerat byggnodsstadga n (BS) 1959 upptar bestämmelser om planläggning och
byggande.
/v\ed stöd av 25 § i BL och 12 § 2 mom. i BS kon kommun erna i en stadsplon i samråd med fasti g he tsägare avgränsa
enskilda byggnader eller området med kulturhistorisk bebyggelse som reservat, s.k. Q-mä rkning. Där mon avser att be vara bara den allmänna karaktären hos e n byggnad el ler ett
bebyggelseområde och där nybebyggelse inte skal l tillkomma
annat än i undantagsfall används beteckn ingen .9.:
Q - märkningen innebä r inte något hinder mot ri vning. Enligt
en provisorisk bestämmelse i byggnadslogen, 35A § , hor
byggnadsnämnden dock fått rött att för en tid av tre år
meddela förbud mot rivning inom stodsplonelogt område .
visso fall kon förbudet förlängas med två år. Detta b l .a.
om förbudet ä r på kol lat för bevarande av kulturhistoriskt
eller miljö mossigt värdefull bebyggelse.
Enligt 86 § i byggnodslagen kon länsstyrelsen förordna att
nybebyggelse inte får ske utan ti I Istånd i område utanför
stodsplon och byggnodsplon om området innehåller värdeful I be byggelse från historisk eller konstnärlig synpunkt.
Byggnadsstodgon ger anvisningar om byggnadsnämnd, byggande, bygg nodslov m. m. I 9 §, som rör anvisningar vid
upprättande av pi an, betonas att bebyggelse med särsk i It
värde ur historisk eller kulturhistor isk synpunkt såvitt möj 1igt skol I bevaras .
Enli gt 14 § i byggnodsstodgon ska l l den som upprättar förslog til I pion därvid samråda med kommunstyre lsen e l Ier
annat organ, som kunn unfullmäktige bestämma, länsstyre lsen samt övri ga myndighete r, sammanslutningar och enski lda personer, som kon ho väsentligt intresse i frågan . Det
föreligger alltså generell skyldighet att kon takta de ku lturminnesvårdonde myndigheterna d . v . s , länsantikvarien och
Iä nsmusee t .
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BS § 29

Inom område där utomplansbestämmelser äger ti I lömpning "må
byggnad ej uppföras med mindre valet av plats för den tillämnade bebyggelsen kan anses lömpl ig ur al Imän synpL'nkt.
Härvid skall beaktas att områden med särskild naturskönhet
eller säregna naturförhållanden såvi tt möjligt bevaras" .

BS § 38

I 38 § i byggnadsstadgan regleras utförandet av byggnadens
exteriör. I första stycket sägs att byggnads yttre skal I ges
sådan utformning och färg, som stads- eller landskapsbilden
fordrar och som befinns lämplig såväl för byggnaden som för
en god helhetsverkan , Byggnad av större värde ur historisk,
kultur hi storisk eller konstnörlig s1 -,pun <t for inte enligt 38 3
2 st inte förvanskas vare sig genom arbeten på själva byggnaden el ler genom bebyggelse i grannskapet.

BS § 50

Enligt § 50 i byggnadsstadgan skall "byggnad under hå llas så
att vanprydnad ic ke uppkommer" .
Det kan noteras att i fråga om ekonomibyggnader fö r jordbruk och liknande näringar är bl .a. 38 § och 50
byggnadsstadgan bara till ämpliga inom planlagt område.

s

BS § 54

Byggnadslov fordras enligt den 54 § för nybyggnad och sådan
väsentlig förändring som ä r att likna vid nybyggnad.
I 54 § 1 mom. i byggnadsstadgan föreskrivs att byggnadslov
skal I sökas också för · ändring som avsevärt påverkar byggnads planlösning el ler exteriör. Inom stadsplanelagt område
fordras även byggnadslov för byte av taktäckningsmaterial och
omfärgning av byggnads fasad om åtgärden medför att byggnadens kar?ktär ändras väsentligt.
Bestämmelserna innebär att byggnadsnämnd en har ett avgörande inflytande vid bevakningen av äldre byggnader inom
stadsplan.

Expropriationslagen
1972:719
Exl § 8

Expropriation får enligt 8 § 2 kap ske för att bevara historiskt eller kulturhistoriskt märklig bebyggelse eller märklig
fast fornlämning .

Naturvårdslagen
1964:822

Naturvå rdslagen ä r av mycket stor betydelse för kul turminnesvården då fornlämningar, bebyggelse och kulturlandskap
utgör en oskiljbar enhet. Bestämmelserna rörande naturreservat (§ 8), strandskyddsområde (§ 16) och sk ydd för natur miljön (§ 18, 19) är av stor betydelse för såväl fornvården
som byggnadsvärden .
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EKONOM ISKT STÖD FÖR UNDERHÅLL OCH OMBYGGNAD AV
KULTURH ISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE

Vid underhål I och ombyggnad av kulturhi storiskt värdeful lo byggnader finns det visso möj ligheter att få lån på förmånliga villkor el le r att få ekonomiska bidrag.
BOSTADSLÅN MED FÖRHÖJT LÅNEUNDERLAG OCH TILLÄGGSLÅN .

Låneförutsättningar
En förutsätt n ing för att e r hå ll a dessa lå n är:
att statl igt bo st adslån samtidigt erhåll s för upprustning
förhöjt låneunderlog
stat Iigt
bostadslån

förhöjt låneunderlag + tilläggslån
til läggslån

att byggnadens kulturhistoriska vä rde styrks av länsantikvorien vid
- länsst yrelsen
att det kulturhistoriska värdet bi behå Iles.
Låneberätt igode åtgärder
Lånen ges för att täcka extra kost nader som oft a är förbundna med
restaurering av äldre byggnader, exempelvis:
omfattande hantverkar insatser
specialbestäl Ido byggnadsdelar och material
t rång arbetsplats
hinder för rat ionel lo arbetsmet oder
svåra skador i byggnaden
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FÖRHÖJT LÅNEUNDERLAG
Objekt som kon komma ifråga för förhöjt låneunderlag.
Bostadslån med förhöjt låneunderlag kon ges vid upprustning av fristående byggnad el ler byggnad som utgör ett bet ydelseful It inslag i
en kulturhistoriskt värdeful I miljö.
Låneförutsättn i ngor

Höjning a v låneunderlaget begränsas
i flerfomil jshus av att hyrorna inte
får bl i högre än normalt. (Ombyggnodskostnoden måste begränsas inom
romen för bruksvärdeshyran.)

I småhus får låneunderlaget inte b li
högre än fastighet svärdet •

Amortering, ränta
Lånet är ett annuitetslån på max. 30 år med 11 % ränta.
TILLÄGGSLÅN
Som komplement till bostadslån - med eller utan förhöjt låneunderIag - kon t i Iläggs Iån ges. Ti I löggsl ånet skal I fi nonsiero kostnader
som inte täcks av bruksvärdeshyran el ler som inte rimligen bör belasta låntagaren i enfomil jshus.
Objekt som kon komma ifråga för tilläggslån.

T i I läggs lån är avsett endast för ombyggnad av hus som förkl orots för el ler besitter ett så högt kulturhistoriskt
värde att de kon förklaras för bygg nadsminne, enligt logen om byggnads minnen.
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Amortering, ränta
Til Iäggslånet är ränte- och amorteringsfritt de första 10 åren. Därefter skal I räntor och amorteringar betalas. I vissa fall kon lånet
avskrivas.
Stödets stor! ek
Det ekonomiska lånestödet får ej översiga husets värde
skick.
75 % av godkänd kostnad
som överstiger 140 % men
ej 200 % av nybyggnads låneunderlaget .

+

ombyggt

Godkänd kostnad upp till
140 % av nybyggnadslåneunderlaget.

Ansökan
Ansökan om bostadslån med förhöjt låneunderlag el ler til läggslån
skal I inne hål la:
byggnadslovshandlingor samt ansökningshandlingar för statligt
bostadslån
detol jerad redovisning av de åtgärder som förorsakar extra
kostnader på grund av byggnadens kulturhistoriska värde
uppmätn ingsritningor
til I ansökningshandl igarna bör bifogas svart/ vita fotografier
av byggnaden och de delar av byggnaden som hor samband
med de extra kostnader som lånen avses täcka.
Ärendegången
Ärendegången vid ansökan om bostadslån med förhöjt låneunderlag
eller tilläggslån framgår av följande figur.
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länsant ikvarien/
länsstyre lsen
utlåtande
• kontakt med Riksantikva rieämbetet om prioritering

lä nsbostadsnä mnden
•beslut om bostadslån
• beslut om förhöjt låneun
derlag
• ttrande om til lä slån

Riksantikvarieämbetet
• utlåtande
• ro mavrä kn i ng för förhöjt
låneunderl ag + til löggslån

Kulturhistorisk kontrol 1/uppföl jning
Antikvarisk kontroll av ombyggnaden skall ske. Detta för att se till
att de åtgärder, som utgjort en förutsättning för tillstyrkan från an tikvarisk sida, utförs på rätt sätt. Även i samband med slutbesikt ningen kommer dessa åtgärder att kontrolleras.
Utbetalning
De aktuella lånen utbetalas efter slutbesiktningen. I slutbesikt ningsprotokollet el le r som ett bifogat intyg ska l I den antikvariska kon trollanten intyga att ombyggnadsarbetena skett på ett til lfredsstäl lande sätt. Protokol let sänds till länsbostadsnämmden eller bostadsstyrelsen.
STATSBIDRAG TILL VÅRD AV KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL
BEBYGGELSE - SFS 1982:447
Riksantikvarieämbetets til lstyrkanderam för ändamålet uppgår för bud getåret 1981/1982 ti ll 13,4 mi l joner kronor . 1982/1982 kommer be loppet att ökas med ytterl igare 5 miljoner kronor.
Objekt som kan komma ifråga för b idrag
byggnadsverk i vid men ing. Även byggnader och anläggningar
som saknar egentlig användning s . k. överloppshus
miljöbilden runt själva byggnaden ex. parker, broar, gatube läggning
kyrkobyggnader (Svenska kyrkans) som har stora vårdkostnader
men där försam lingen har liten skattekraft
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byggnader som är fasta fornlämningar enligt fornminneslagen
museala byggnader på ursprung! ig plats
inredning, utsmyckningar
arbeten som ej gäller ombyggnad av boningshus ex. takomläggning
Bidragsförutsättni ngar
Anläggningen skal I vara av stort kulturhistoriskt värde sett ur:
ri ksperspekt i v - byggnadsmi nne
- byggnadsminnesmärke
- beläget inom en kulturhistorisk miljö som utvärderats i arbetet med den fysiska riksplaneringen
regionalt perspektiv
Bidrag kan endast utdelas om det i ansökan framgår att byggnaden
kommer att bevaras för framtiden. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer avgör i samband med prövningen av bidragsansökan om det planerade skyddet kan anses vara tillräckligt.
Skydd kan ges i form av - byggnadsminnesförklaring
- planbestämmelser och andra kommunala
beslut (Q -märkning, § 38-område, antaget bevarandeprogram, rikt Iinjer i kommunöversikt, rivningsförbud, saneringsprogrom)
- tomträttsbestämmelser
- avtal vid köp
Stöd be rätt igode åtgärder
Bidrog kan utgå i de fal I restaureringsarbeten förorsakar extra kostnader på grund av kulturhistoriska hänsynstaganden. Sådana överkostnader kan uppkomma exempelvis vid:
-bevarande av byggnader som saknar egentlig användning s.k.
överl oppshus
bevarande av den omgivande miljöbilden
bevarande av byggnadsdel som saknar egentlig funktion ex.
torn, veranda
hänsynstagande till befintligt material ex. putsdekor, snkkeridetal jer
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användande av samma typ av fasad- och tokmoteriol som det
ursprung Iigo ex. spån, skiffer, profilerade paneler
särskild ytbehandling ex . trätjära, kolkfärg
tillämpning av samma teknik som ursprungligen använts och
samma detol jutforrn,ing som den befintl igo
arbeten som kräver medverkan av konservator el ler annan special ist
antikvarisk medverkan vid förundersökning och projektering,
antikvarisk plotskontrol I och dokumentation under arbetets gång
samt för särskilda byggnadsteknisko undersökningar
Ansökan om projekteringsbidrog
Fastighetsägare kan ansöka om bidrog till projekterin§Jsarbete.
ansökan skol I redovisas:
fastighetsbeteckn i ng
lagfaren ägare
beskrivning av objektet
avsikten med arbetet och dess omfattning. Förslog til I åtgärder
skal I ho upprättats av fack mon efter samråd med länsantikvorien vid länsstyrelsen, läns museet el ler motsvarande
uppgift om tilltänkt konsult
kostnad
Ansökan om bidrog
SI utgiltig ansökan om bidrog skol I inne hål lo uppgifter om:
fast i ghetsbetec kn i ng
lagfaren ägare
beskrivning av objektet
förslog till åtgärder vilka utarbetats av fackman i samråd med
länsontikvorien el ler länsmuseet. Förslaget skal I inne hål lo tydliga beskrivningar och motiveringar av planerade åtgärder med
angivande av moteriolvol etc
kostnadsberäkning, där somt Iigo överkost noder kon utläsas
övriga uppgifter av ekonomisk art som har betydelse för ärendet
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vilken typ av 11 skydd 11 som objektet kommer att ges (se bidragsförutsöttningar)
Bidragets storl ek
Till vården av objekt som är av riksintresse utgår som regel bidrog
med högst 90 % av godkänd överkostnad . För övrig kulturhistoriskt
värdeful I bebyggelse är motsvarande procentsats 50. Skäl att medge
ett högre b idrag kan t.ex. vara att ägare är en förening eller stiftelse av ideel karaktär, som hor till uppgift att på ursprunglig
plats bevara byggnaden e ller anläggningen .
Ärendegången
ansökan om bidrog stäl Is til I Riksantikvarieämbetet och Statens
historiska museer men ingives til I länsstyrelsen som med eget
yttrande efter samråd med läns museet, överlämnar ärendet til I
Riksant ikvarieämbetet för prövning
Riksantikvarieämbetet granskar ansökan och bedömmer om den
fyller kraven för bidrag och om ärendet är komplett
Riksantikvarieämbetet meddelar därefter sökanden skriftligen när
ansökan kommer att prövas. Myndigheten tar upp inkomna bi dragsansökningar til I prövning två gånger varje budgetår, dels
under november-december, dels under moj-juni. Om särskilda
skäl föreligger kon ansökan tas upp även vid andra til lfällen.
Riksantikvarieämbetet meddelar sökanden fattat beslut i ärendet. I detta redovisas:
- om ansökan bi fal Iits
- bidragets storlek
- om det p lanerade skyddet är til Iräck Iigt
- normalt föreskrivs också att antikvarisk personal skol I beredas ti l lfäl le att föl jo arbetena och i samband därmed lämna de detol jonvisningor somt at t avsyna och dokumentera
a rbetena
- under vilken tid bidraget står til I förfogande
Utbetalning av bidrog
länsstyrelsen meddelas när arbet ena hor slutförts varefter avsy ning sker. Slutförda arbet en på kyrkobyggnader meddelas d irekt
t il I Riksant ikvarieämbetet
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sedan avsyningsutlåtanden har inkommit till Riksantikvarieämbetet prövar myndigheten om förutsättningarna för bidraget har
uppfyllts, varefter en utbetalning kan ske
angående projekteringsbidrag kan detta utbetalas då detta arbete slutförts och godkänts av Riksantikvarieämbetet
Överklagande av bes Iut
Beslut fattat av Riksantikvarieämbetet och Statens historiska muse er kan inte överklagas.

170.

KÄLLFÖRTECKNING
Otryckta kä ll or
Lantmäterikontoret, Vänersborg
Länsmuseets arkiv, Vänersborg
Privatarkiv Åke lmark, Stora Mellby
LITT ERATUR
Bergstrand, C. M., Andersson, B. Stora Lundby, Berghem, Östod.
Säffle 1967 .
Erixon, S. Svensk byggnodskultur. Stockholm 1947.
Hidemark, 0., Månsson, G. Den nordiska träst oden 19. Gamla
trähus. Stockholm 1974.
Hjort, R. Beskrifning öfver Bjerke härad, Elfsborgs län. Vänersborg 1903.
Högner, K.E . Kulturminnesvården . En sammanstäl lning av gällande
lagstiftning. Uddevalla 1977.
Johansson, K. Mörlanda - en gammal by och Magra en gammal
socken i helg och söcken från gångna tider. Nossebro 1971.
Jonsson, C.F. Om Uplo Egendom.
Kulturhistorisk bebyggelse - värd att vårda. SOU 1979: 17.
Kulturminnesvården och byggnadslagstiftni ngen. 1S'65 års museioch utställningssakkunnigo, Mus 65. Särtryck ur "Markanvändning
och byggande". SOU 1974:21. Stockholm 1974.
Kulturhistorisk utredning 3, Lerums kommun, Norra Älvsborgs musei förening. Vänersborg 1970.
Linnarsson, L. Gräfsnäs. Hässleholm 1958.
Linnarsson, L. Risveden . Skara 1961.
Linnarsson, L. Vägen Skara - Lödöse. Hässleholm 1959 .
Löf venski öld, Ch. Em. Lant monnobyggnoder, huf vudsakl i gen för
mindre jordbruk . Stockholm 1890 - 94.
Mannerfelt, M. Västgötavägar. Uppsala 1938.
Med arkeologen Sverige runt. Huvudred. Jenson, S., Moberg, C.A.
Oskarshamn 1965.
Natur i Älvsborgs län. Inventering och handlingsprogram för allmän
naturvård. Länsstyrelsen i Älvsborgs län. Kungsbacka 1976.

171.

Norra Ängby. Ett program för din närmiljö. Information från byggnadsnämnden. Stockholm 1978.
Styffe, C. G. Skandinavien under unionstiden. Stockholm 1880.
Svenska gods och gårdar, del XXIX, Västergötland - Älvsborgs
län (norra delen utom Dalsland). Uddevalla 1941.
Sveriges bebyggelse, landsbygden - Äi vsborgs län, del VII I.
Uddevalla 1953.
Underhåll, upprustning, ombyggnad. Utgiven av Bostadsstyrelsen,
Riksantikvarieämbetet, Statens planverk. 4:e upplagan. 1979.
Undersökning av husbeståndet från energisynpunkt. Delrapport 7.
Kulturhistorisk besiktning. Riksantikvarieämbetet, Statens institut
för byggnadsforskni ng. SI B meddelande/bulletin M 79:9.
Vår Svenska kyrko, under red. Mol mö 1958.
Älfsborgs läns kalender 1906.
Översiktliga fornlämningsonolyser över Alingsås och Lerums kommuner. Riksantikvarieämbetet. Stockholm 1979.

BILAGOR 1-3

Bilaga I

BYGG NADSTYPER
Hör nedan redovisade byggnodstyper är de von I igost förekommande
blond byggnodsbeståndet uppfört före år 1900. Samtli ga benämningar
ov nedanstående husformer, ingör i den vede rtagna etnologiska terminologin.
E NKELSTUGAN (enkel byggning)

A

Enkelstugan {planskiss A) anses allmänt hö rröro från de under medeltiden fullt utvecklade govelsvole- oc h govelförstuhusen, a v vil ka govelsvolehuset är det äldsta {p lanskiss B), och dör govelförstuh uset till
skillnad från govelsvolehuset hor svalen inbyggd till ett slutet förrum.
Denna planform är karaktäristisk för bodar och källare, men hor ocksö
ofta tillämpats i stugor och bastur. Enkelstugan hor tr o ligen uppkommit genom att gaveldörren i gavelförstuhuset flyttats t ill långsidan, var vid förstun a vdel ades i en kammare, i vilken senare det s. k. förstuköket inreddes. Tidigare hade kökets funktioner vari t förlagda till stugutrymmet . Enkelstugan i sin utvecklade form består sål unda i ett större
vardagsrum el. stugan somt i ett mindre förstuporti i vilket ocks6 inryms ett mindre kök . Till sin typ hor stugan ve rit von I ig i större de len ov landet, med en någ ot mindre utbredning i syd - och västsverige.
De äldst bevarade enkelstugorna i landet sträcker sig til Ibaka till 150Otolet, medan byggnodstypen finns rikligast företrädd i samband med 17OO18OO-tolens hemmansklyvningar. Fr . o.m. mitten av 175O-talet blir det
vanligt att byggnaden tillförs en övervåning, och stugtypen får de n
form vilken brukar benämnas Dalslondsstugan.

PARSTUG AN {enkel byggning}
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Parstugan hor till sin form med all sannolikhet ursprungligen utgj -,rts
a v en enkelstuga, till vilken fogats ytter! igare ett rum, och byggnaden fick en planform vilken motsvaras a v två större gavelrum p6
var sido om en mittförstu {se planskiss). Det nytillkomna utrymmet
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fick ofta benämningen onderstugo och hade i sin tidigaste form funktionen av oeldat finrum och förrådsutrymme, men kom under 1800tolet allmänt att utgöra ett renodlat finrum . Då det under 1800-tolet
blev allmän sed att uppföra 2-våningshus också p6 landsbygden, s6
fick ibland övervåningens nottstugo funktionen av finrum . Ursprungligen hade vordogsstugon fungerat som motlogningsplots, men denna
funktion överflyttades under sent 1600-tol till ett särskilt kök innanför förstun i den s.k. koven, varvid liksom hos enkelstugan också
hos parstugan ett s. k . förstukök tillkommer.
I källor som exempelvis domböcker står att lösa att parstugan var en
vanlig bostodsform blond bönder somt på prästgårdar redan under 1500tolet, medan den under 1600-tolets skulle varit vanligast på herr- och
ämbetsgårdar. Fr. o. m. 17 00-tolets mitt igångsätts hemmansklyvningen,
varvid bondgårdarnas rumsbehov minskas vilket får till följd att parstu gan trängs tillbaka av enkelstugan. Parstugans huvudsakliga utb,edningsområde hor varit de östra delarna av Svea- och Götalands samt
bergslogen och i delar av Norrland .

FRAMKAMMAR- OCH LÅNGLOFTSSTUGOR (en kel b yggni ng)
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Parstugans rikare variant utgöres av den s . k. fromkammorst ugon, eller
då den förekommer med e n fu llt utveck lod övervåning a v den s. k.
lång loftsstugan. Den senare stugtype n tros utvecklad ur det sydgötiska
huset el . högloftsstugon, då denna förändrades till en tvåvåningsbyggnod med enhet! ig yttre takhö jd och övervåningen kom att sträcka sig
över hela husets längd (se plansk iss), dör plane n i regel motsvaras av
undervåningen. Under 1700-tolet utrustades övervåningen endast med
hol vfönster, medan helfönstret under 1800-tolet tar överhanden. Fromkammarstugan hor, som exempelvis i Västergötland, tr oligtvis sin upp-

rinnelse i enkelstugan, vilken hHr ofta på byggdes med en framkammare vid stugans fondgavel. Framkammaren hor under enklare fö;hållonden använts til I förråd, men de hor kanske oftast haft funktionen
av gHstrum och von Iigo bostodsrum. I from fasaden förekommer både
en och två förstugor och ytterdörrar .

DUBBELRADHUS (Dubbel byggnin~)

s
Renässansens krav på symmetri, återspeg los b I. o. i parstugan. Ett
krav växte också from på en uppradning a v rumme n i dubbla led och
fr.o.m. 1800-tolet övergick mon mer och me r till att genom längsgående skiljeväggar få from en dubbelrod a v rum, vilket också å stadk ommes genom långsidestil Ibyggen. Bland de absolut tidigaste formerna för dubbelrodhuset står 15-1600-tolets herrgå rdar, där parst ugan
ofta utökad med en gavelkammare utgj orde huvudbyggnaden. löngsindelningen åstadkommes här genom att låta väggarna löpa genom huvudrummen. Blond bondebebyggelsen uppträder dock de dubbla leden
först under 1800-tolets första hälft.

VÄSTSVE NSKA DUBBELHUS (dubbe l byggning)

".
Dess huvudsak I igo grundform hor utgjorts av i det närmaste en kvadratisk planform och planerade så att två rum legat jämsides vilket
von I igtvis resulterade i fyra huvudrum, dör de ofta timrade mellan väggarna bildat nästan regelbundna kors (se planskiss). Bostodsformen anses allmänt utvecklad ur enkelstugan eller den enkla byggningen, till vilken mon utmed bakre långväggen uppfört ett skjul
eller liknande. Dessa tillbyggen timrodes sedermera in med bostads kroppen och mon fick två sidokamrar . Dubbe lh uset kom att utgöra en
byggnad bestående av tre rum och kök. Von I igtvis hor hustypen va rit uppförd i 1 1/ 2 pion, med en mer eller mindre inredd vind. Några exempel finns på byggnader i två våningar dör planlösningen i de
båda våningarna i regel är överensstämmande. Det västsvenska dub be l huset korokte , iseras e xteriört av e nk elhet och symmetri. Som framgår av byggnodstypens benämning hor dess huvudsakliga utbredningsområde varit vöstsverige, ex. Bohuslän . De tidigaste formerna börjar
upptrödo under tidigt 1800-tol. Ur dess grundform hor sedan en
mängd varianter utvecklats, främst fr . o . m. 1860- tolet. Det är bl .o.
blond dessa byggnader mon återfinner den rikliga förekomsten av s.k.
snickarglädje, kanske främst i Bohuslän.

SALS BYGGNADER

Barockens ideer om central iseringsprincipen och renässansens krav på
symmetri återspeglas i de s.k . solsbyggnaderna, vilka började göra
sig gällande i vårt land främst under 1600-tolet. Mon strövade efter
ett huvudrum e ller en so l i byggnadens mitt efter franska förebilder.
De byggnader vilka först uppfördes efter dessa principer var herrgårdsbyggnoder, och det är först under 1800-tolet mon återfinner dessa tendenser blond bondebebyggelsen .

GÅRDSFORMER

Monbyggnoden ingår i det större byggnodskomplex som gården utgör.
Även den sistnämnde hor som boningshusen sin speciella planlösning.
De~so ol iko gårdstyper kon hänföras til I mer el ler mindre klart av gränsade områden i Sverige . A v de sex von I igoste gårdsformerno i
landet finns i huvudsak två representerade i inventeringsområdet.
Dessa är den s.k. Götiska gården somt den s.k. västsvenska gården,
vilken hör är den dominerande .

Den Götiska gården
Denna gårdsform hor ofta en långsträckt rektangulär form med manoch fögård avskilda genom ett stöngsel. Denna gårdstyp är vanligast
i sydöstra Sverige med Öland och Gotland.

Den Västsvenska gården
Denna har en mer oregelbunden gårdsbildning, dock med en bestämd _
benägenhet till vinkel - eller parallell inde lade man - och fägårdsbyggnader, vil ka vanligen är klart avskilda från varandra. Gårds formen är dominerande i Västergötland, Dalsland, Bohuslän och Vä rmland samt äve n i de västra delarna av Småland.
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Bilaga 2

FORNLÄMNI NGSTYPER

Häl Ikista är en stenkammargrav från yngre stenåldern. Den I igger
vanligen i anslutning till odlade marker och har använts för upprepade begravningar under en längre tid. Storleken varierar mel1an ca 4 ti 11 14 meter. Under bronsåldern används även häl Ikistor
men då för ensambegravningar i manslånga kistor, vilka täckts av
en hög eller ett röse .
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Hög är en van Iigen rund grav för en e 11 er flera personer. Den
kan vara mycket varierande i storlek och antingen vara ensamIiggande el Ier förekomma ti I lsammans med andra gravar på ett
gravfält. Tidsmässigt förekommer den från bronsålderns äldsta
skede och sträcker sig genom hela järnåldern. I sin renodlade
form är gravhögen uppbyggd av gräsbevuxen jord utan syn I iga
stenar i ytan och ligger i anslutning till odlad mark.
Röse är en grav uppbyggd av enbart sten, van I igen rund för en
el ler flera personer. Det kan vara mycket varierande i storlek
och är antingen ensam Iiggande eller förekomma tillsammans med
andra gravar på ett gravfält. Ensamliggande rösen har ofta ansenliga dimensioner och I igger på utmärkande höjdlägen i icke
odlingsbara trakter. Dessa visar sig ofta vid undersökning vara
från bronsåldern, medan rösen som ingår i gravfält vanligen är
från järnåldern.

Stensättning är en flack sten- och jordblandad grav för en eller
flera personer. Den kan vara av mycket varierande storlek och
utseende som: rund, oval, rektangulär, kvadratisk och tresidig
med raka eller insvängda sidor. Den runda formen är dock vonIigast. Stensättn i ngor förekommer van Iigen flera ti Ilsommans och
bi Idar o fta sammanhängande gravfält. Tidsmässigt kon de hänföras till tiden från yngre bronsåldern from till järnålderns slut.
Resta stenar markerar platsen för en under markytan nedgrävd
grav för en person eller utgör monument utan gravläggning. De
benämnes ibland bautastenar, är av mycket varierande storlek
och förekommer på gravfält eller stående en eller några tillsammans i anslutning till odlad mark. Resta stenar uppfördes under
järnåldern.
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Domarring består av större stenar stäl Ido i en krets vilka markerar
platsen för en under markytan nedgrävd grav för en eller flera
personer. Domarringen kon vara ensam I iggande men ingår van Iigen
i gravfält i anslutning till odlad mark. Tidsmässigt hänföres den
til I järnålder men förekommer även sparsamt under bronsålder.
Skeppsättning består av ett antal resta stenar v i lka placerats så
att de markerar relingen på ett skepp. Den utgör platsen för en
grav med en eller flera personer och hänföres antingen till yngre
bronsåldern el ler til I yngre järnåldern. Skeppsättningen förekom mer både ensam I iggande och på ett gravfält .
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FÖRKORTNINGAR TILL BYGGNADSBESKRIVNINGARNA
KONSTRUKTION
S
STEN
KS KONSTSTEN
(Ytong Mexil
Tg tegel
T
timmer

Sv
Rv
B
Btg
Rg

skiftesverk
resvirke
bräder /plank
Betong
Regelverk

FASADMATERIEL
SLL
stående locklistpanel
SLP
stående lockpanel
PFv
panel på förvandring
LSP
liggande slät panel
SSP
stående slät panel
LFS
figgande fasspåntpanel
SFS
stående fasspåntpanel
LPS
liggande pärlspåntpanel
SPS
stående pärlspåntpanel
StockP stockpanel
Fjäll
fjäll panel
Stick
stickor
Rapp
rappning/revertering
med bruk
FT fasadtegel
Sprit
spritputs
Et Eternit
Slät
slätputs
PI plast
Papp
Al aluminium
papp

FÄRG OCH FÄRGTYP
FR Faluröd, rödslamfärg (specialförkortn.).
Övriga färger anges med en kombination av
två förkortningar, en för kulören och en för
färgtypen . Om detaljer av byggnaden har
awikande färg anges detta efter snedstreck i
rutan.
Kulör
blå
Gö
grön
Rosa rosa
Bg beige
Br brun
R
röd
G gul
S
svart
Grå grå
V
vit
L
Ljus
M
Mörk
X
Omålat eller avflagnat

8

Färgtyp
S
slamfärg
0
oljefärg
I
impregneringsfärg
P
plastfärg
TAKTÄCKN ING
1T enkupigt tegel
2T tvåkupigt tegel
BT betongtegel
Et
eternit eller liknande materiel
Stick stickor
H
halm eller strå
Sp spån
Kopp koppar
Br
bräder
Sk
skiffer
Papp papp
P
plåt
PI
plast
Torv torv
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