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Det kulturhistoriska urvalet och värderingen är gjord efter en selektiv inven-
teringsmodell (se Axel Unnerbäck; Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, 
2002). Bedömningen av kulturhistoriskt värde grundar sig på historiska och 
beskrivande data och dessa definieras utifrån två kategorier av värde.

Grundmotiven till bedömningen delas in i följande:
Dokumentvärde:

• arkitekturhistoriskt värde
• samhällshistoriskt värde
• socialhistoriskt värde
• personhistoriskt värde
• teknikhistoriskt värde
• byggnadshistoriskt värde
• byggnadsteknikhistoriskt värde

Upplevelsevärde:

• arkitektoniskt värde
• konstnärligt värde
• patina
• miljöskapande värde
• identitetsvärde
• kontinuitetsvärde
• traditionsvärde
• symbolvärde
Dessa värden vägs samman med hur välbevarat objektet är (autenticitet), dess 
kvalitet, det pedagogiska värdet samt hur sällsynt eller representativt objektet 
är i ett lokalt och nationellt perspektiv.

• A - Mycket högt kulturhistoriskt värde 
Innebär att byggnaden är så värdefull att den bör skyddas med q-bestämmelse 
i detaljplan enligt Plan- och bygglagen, men att även skydd enligt Kulturmin-
neslagen bör övervägas i vissa fall.

• B - Högt kulturhistoriskt värde
Innebär att byggnaden är så värdefull att den bör skyddas med q-bestämmelse 
i detaljplan enligt Plan- och bygglagen.

• C - Kulturhistoriskt värde
Innebär att byggnaden har ett kulturhistoriskt budskap och att fastighetsäga-
ren bör vårda den varsamt.

InledningInledning

Inledning

Syfte

I kulturmiljöprogrammet pekas ett antal miljöer ut som kan berätta någon-
ting om tiden före oss. Miljöerna spänner från vår tidiga förhistoria fram till 
dagens moderna samhälle. Gravhögar och stensättningar, jordbrukets bebyg-
gelse och landskap, industrianläggningar och moderna bostadsområden, kan 
alla utifrån sina vitt skilda perspektiv berätta mycket om den tid då de ska-
pades. Materialet bidrar även till att tydliggöra att kommunen ser kulturarvet 
som en viktig resurs i samhällsutvecklingen. 

Kulturmiljöprogrammet utgör ett planeringsunderlag vid bygglov och de-
taljplanearbete. Men det är också förhoppningen att fastighetsägare får en 
ökad förståelse och kunskap om den egna byggnaden. Det kan också bli en 
källa för kunskap till allmänheten. Alingsås kommuns kulturhistoriskt intres-
santa kulturmiljöer utgör en resurs för både kommunens medborgare och 
turistnäringen. 

Urval

De tidigare inventeringarna av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i kom-
munen är från 1970-1980-talen och behövde därför uppdateras. Tillsammans 
med Västarvet genomfördes en selektiv inventering av kommunens kulturhis-
toriskt värdefulla byggnader, utanför Alingsås tätort, under åren 2009-2011. 
Den bebyggelsehistoriska inventering som gjordes år 2006 av Regionmuseum 
Västra Götaland, inför framtagandet av FÖP-Staden, ansågs fortfarande aktu-
ell vid inventeringstillfället, men komplettingar av kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader har gjorts under arbetets gång. Inventeringarna blev grunden till 
att ta fram ett kulturmiljöprogram för Alingsås kommun under 2012. Det 
godkändes av samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-11 § 4. 

Hösten 2014 gjordes en förnyad kulturhistorisk inventering av Alingsås stads-
kärna som lagts till kulturmiljöprogrammet. Inventeringen finns även i Riks-
antikvarieämbetets bebyggelseregister BeBr med publiceringsdatum 2014-
12-30. Det arbetet genomfördes också som ett samverkansprojekt mellan 
Alingsås kommun och Västarvet samt är avstämd med Länsstyrelsen i Västra 
Götaland. Den nu omarbetade versionen av kulturmiljöprogrammet godkän-
des i samhällsbyggnadsnämnden den 2016-12-12. 

Kulturhistorisk värdering av bebyggelsen
De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i kommunen finns listade sock-
envis med fastighetsbeteckning och kulturhistorisk värdering A-C i bilagan, 
Lista - samtliga kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Alingsås kommun.
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Inledning

Kulturmiljölagen

I kulturmiljölagen (KML) finns bestämmelser om fornminnen, byggnads-
minnen, kyrkliga kulturminnen, kulturföremål och ortnamn. Det är en na-
tionell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön och såväl enskilda som 
myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet av kulturmiljön.

Alla fornlämningar är skyddade enligt lag och det innebär att det är förbjudet 
att utan tillstånd ändra eller skada en fornlämning, till exempel genom att den 
tas bort, grävs ut eller täcks över. Den som planerar eller utför ett arbete ska 
se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. Beslut om tillstånd 
enligt kulturmiljölagen fattas av Länsstyrelsen. 

I Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem (FMIS), som nås via 
söktjänsten Fornsök, finns information om fornlämningar. Där finns bland 
annat uppgifter om lämningstyp, lokalisering samt antikvarisk bedömning. 
Skyddet omfattar inte enbart själva fornlämningen utan även ett så stort om-
råde på marken eller sjöbotten som behövs för att bevara den och för att ge 
den ett tillräckligt utrymme, ett så kallat fornlämningsområde.

En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår 
i ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde får en-
ligt kulturmiljölagen (KML) förklaras som byggnadsminne av Länsstyrelsen. 
Bestämmelserna får även tillämpas på park, trädgård eller annan anläggning 
av kulturhistoriskt värde. I Alingsås kommun finns det 11 byggnadsminnen: 

• Alingsås rådhus
• Alströmerska magasinet
• Anten-Gräfsnäs järnväg med tillhörande stationshus
• Brunos garvaregård
• Hedénska längan
• Hûttlingska gården
• Karlborgska gården
• Lenanderska gården
• Nygrenska gården
• Sandquistska gården

Det är Länsstyrelsen i Västra Götaland som ger tillstånd till ändringar av bygg-
nadsminnen. 
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser tillkomna före 1940 är 
skyddade enligt kulturmiljölagen (KML).

Inledning

Kulturmiljövårdens lagstiftning

Miljöbalken

Miljöbalken (MB) syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö. Lagen ska tillämpas så att bland annat värdefulla kulturmiljöer skyd-
das och vårdas. Enligt miljöbalken har Riksantikvarieämbetet ansvar för att 
ange vilka områden som är av nationellt intresse för kulturmiljövården och 
har formulerat motiv och värdebeskrivningar till varje riksintresseområde. I 
Alingsås kommun finns fem områden utpekade som riksintressen för kultur-
miljövården; Alingsås innerstad, Antens västra strand, Erska, Hemsjö-Ingared 
och Mellbydalen. I Alingsås kommun är Gräfsnäs slottspark avgränsat som ett 
kulturreservat. 

För att skydda ett värdefullt kulturlandskap, kan ett kulturreservat upprät-
tas enligt miljöbalken. De områden som valts ut för att skyddas och vårdas 
som kulturreservat har på skilda sätt präglats av äldre tiders markanvändning 
och resursutnyttjande. Kulturreservaten är sammansatta landskap där marker, 
byggnader, anläggningar, spår och lämningar tillsammans ut Kulturmiljövår-
dens lagstiftning.

I miljöbalken finns bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar och mil-
jöbedömningar. En miljökonsekvensbeskrivning kan krävas både vid pröv-
ning av tillstånd till verksamheter eller åtgärder och vid upprättande av planer 
och program. Ett kriterium, som ska ingå i bedömningen om en verksamhet 
eller en åtgärd ska kunna antas medföra en betydande miljöpåverkan, är den 
påverkan som kan ske på ett område som är historiskt, kulturellt eller arkeo-
logiskt betydelsefullt. 
 
Enligt miljöbalken finns det ett generellt skydd för vissa biotoper:
• Allé (enkel eller dubbel om minst 5 lövträd) 
• Odlingsröse i jordbruksmark 
• Stenmur i jordbruksmark 
• Åkerholme 
• Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark 
• Våtmark och småvatten  i jordbruksmark (inklusive öppna diken) 
• Pilevall 

Exempel på åtgärder som kan skada dessa är: Schaktning, utfyllnad och gräv-
ning, stentäkt, kulvertering av öppna diken, deponering av jordmassor, gödsel 
eller skräp, avverkning av träd i alléer. Om du planerar någon åtgärd och är 
tveksam om biotopskyddet gäller på just din mark, kan du få hjälp från Läns-
styrelsen med en bedömning.
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Inledning

Några enkla tips kan vara: (utdrag från Boverkets kunskapsbank.)

• Låt byggnaden, dess egenskaper och karaktär vara utgångspunkten för åt-
gärderna.

• Rådgör på ett tidigt stadium med antikvarisk sakkunskap, kommun och 
brukare.

• Begränsa ingreppen. Bevara och reparera det som fungerar. Sträva efter att 
tillgodose nya funktionskrav med utnyttjande av byggnadens egna möjlighe-
ter.

• Sök lösningar som stämmer överens med byggnadens gestaltning och teknis-
ka utförande både i helhet och detaljer. Rådgör tidigt med arkitektonisk och 
teknisk sakkunskap.

• Välj lösningar och material som underlättar ett långsiktigt underhåll och 
som i framtiden medger utbyte eller förnyelse utan stora ingrepp.

Förvanskning

Förvanskningsförbudet är inget förändringsförbud, utan det är de värden som 
gör byggnaden värdefull som är skyddade. Vid underhåll av en byggnad ska 
hänsyn tas till såväl byggnadens som områdets kulturvärden. Kulturhistoriskt 
särskilt värdefulla byggnader ska underhållas så att deras särskilda värden be-
varas och att använda traditionella material och metoder är grunden till ett 
hållbart och kulturhistoriskt korrekt underhåll. 

För byggnader med mycket högt kulturhistoriskt värde och som är med i 
Kulturmiljöprogrammet kan byggnadsnämnden begära att en antikvarisk för-
undersökning görs. Den ska bifogas bygglovansökan och möjliggör för bygg-
nadsnämnden att fatta beslut om de åtgärder en fastighetsägare önskar göra 
stämmer överens med att byggnaden behandlas varsamt (PBL 8:17) och om 
den förvanskas (PBL 8:13) eller inte. Den utgör även ett kunskapskälla för 
fastighetsägaren och utredningen ska anpassas till åtgärdens omfattning. 

Bygga nytt i värdefulla miljöer

Nya byggnader bör utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till stads- och landskapsbilden samt att natur- och kulturvärden på 
platsen bibehålls. Kravet gäller såväl nybyggnad som ändring och oberoende  
av om åtgärden är bygglovs- eller anmälningspliktig. 

Inom Riksintresseområden bör ny bebyggelse prövas med stor hänsyn till 
befintlig bebyggelse och en förhöjd lovplikt kan gällla inom dessa områden. 
Byggnadsvolym, formspråk, material och färgsättning är viktiga delar i en god 
helhetsverkan inom kulturmiljön. 

Plan- och bygglagen (2010:900) 

8 kap 13 §

Förbud mot förvanskning

13 § En byggnad som är särskilt vär-
defull från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig syn-
punkt får inte förvanskas.

Första stycket ska tillämpas också på 

1. anläggningar som är bygglovsplik-
tiga enligt föreskrifter som har med-
delats med stöd av 16 kap. 7 §, 

2. tomter i de avseenden som omfat-
tas av skyddsbestämmelser i en de-
taljplan eller i områdesbestämmelser, 

3. allmänna platser och 

4. bebyggelseområden

Inledning
Inledning

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen (PBL), har ett framtidsinriktat perspektiv. Den syftar 
till att främja goda sociala levnadsförhållanden och en god långsiktigt håll-
bar livsmiljö för såväl människorna i dagens samhälle som för kommande 
generationer. Kulturmiljö är den av människan påverkade fysiska miljön som 
värnar kulturvärden i ett långsiktigt perspektiv.  Det kan gälla allt från enskil-
da objekt till stora landskapsavsnitt. Den breda helhetssynen på kulturmiljön 
och kulturvärden präglar i hög grad plan- och bygglagen. På ett flertal ställen 
i förarbeten betonas vikten av att slå vakt om även mer alldagliga miljöer och 
att värna kvaliteterna i vardagslandskapet. Där betonas också det lokala per-
spektivet och det anges att ett tillräckligt skäl för att värna en miljö kan vara 
att den är ”allmänt uppskattad”. 

Genom bestämmelser i en detaljplan finns långtgående möjligheter att skyd-
da ett områdes kulturvärden och att ange hur ett område kan utvecklas och 
förändras utan att kulturvärden skadas. I arbetet med att ta fram en detaljplan 
ska det tydliggöras vilka kulturvärden området har och hur de påverkas av den 
föreslagna förändringen. Genom skyddsbestämmelser kan rivningsförbud in-
föras och med varsamhetsbestämmelser kan man  beskriva vilken utformning 
en byggnad ska ha. Utökad lovplikt och underhållsbestämmelser kan också 
tillämpas.

Utanför detaljplanelagt område ger områdesbestämmelser en möjlighet att 
värna områden med höga kulturvärden. I översiktsplanen framgår vilka om-
råden som har sådana värden att där finns behov av att upprätta områdesbe-
stämmelser. Föslag finns att ta fram områdesbestämmelser för Borgs by, Erska 
by och Erska lunde, Stora Mellby, Ryd samt Ödenäs by.

Varsamhet

Alla ändringar av en byggnad ska utföras varsamt så att man tillvaratar bygg-
nadens värden och kvaliteter. Hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag 
och att dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnär-
liga värden ska tas till vara. Bestämmelsen gäller alla byggnader oavsett om 
de är med i Kulturmiljöprogrammet eller inte. Bestämmelsen kan ses som ett 
förhållningssätt, där varje ändring utgår från den befintliga byggnaden och 
dess värden och kvaliteter. Det gäller såväl invändigt som utvändigt oavsett 
om en åtgärd är bygglovs- eller anmälningspliktig eller inte.

En förutsättning för att uppnå ett bra resultat vid en ändring är att man kän-
ner sin byggnad och den teknik byggnaden har uppförts med. Då kan de ma-
terial, metoder och lösningar väljas som möjliggör ett varsamt tillvägagångs-
sätt och därmed ett bra resultat.

Genom en omsorgsfull projektering kan man ta till vara husets möjligheter 
att tillgodose nya funktionella krav. Därigenom kan ingreppen ofta begränsas.

Plan- och bygglagen (2010:900) 

8 kap 14 §

Underhåll och varsamhet

14 § Ett byggnadsverk ska hållas i 
vårdat skick och underhållas så att 
dess utformning och de tekniska 
egenskaper som avses i 4 § i huvud-
sak bevaras. 

Underhållet ska anpassas till omgiv-
ningens karaktär och byggnadsver-
kets värde från historisk, kulturhis-
torisk, miljömässig och konstnärlig 
synpunkt.

Om byggnadsverket är särskilt vär-
defullt från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig syn-
punkt, ska det underhållas så att de 
särskilda värdena bevaras.
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Byggnadsvård
God byggnadsvård är att se till husets själ och att ta tillvara på det som gör det 
unikt. En god regel är att ”bo in sig” för att lära känna huset och all dess funk-
tioner och egenheter. Tillägg till det urprungliga som gjorts genom åren kan 
också ha ett kulturhistoriskt värde som bör bevaras. Om ett ingrepp behöver 
göras bör det vara reversibelt så att huset kan återställas längre fram. 
Byggnader bör underhållas med traditionella material och metoder. Traditio-
nella material såsom slamfärg, linoljefärg, kalkbruk och lertegel är beprövade 
material under mycket lång tid. De åldras med behag och är relativt lätta att 
underhålla. Genom att försöka lära sig så mycket som möjligt om sitt hus och 
att rådfråga hantverkare som är vana att arbeta med kulturhistorisk bebyggelse 
gör det lättare att ställa krav på produkterna. På senare år har tillgången på tra-
ditionella material av god kvalitet och så kallade reservdelar till gamla hus ökat 
betydligt och det finns idag ett flertal byggnadsvårdsbutiker att vända sig till. 
Kunskapen om olika traditionella material och metoder finns idag tillgänglig 
på flera hemsidor. 

På följande uppslag finns information av vad man ska tänka när man varsamt 
ska ta hand om sitt hus.

ByggnadsvårdByggnadsvård

Rekommendationer

Alingsås fick ta emot Europa Nostrapriset 
1984 för att ett program tagits fram för 
att rusta upp den äldre trähusbebyggelsen 
i stadskärnan.
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Byggnadsvård

Dörrar och portar
Dörren är också en betydelsefull del av en byggnadens arkitektur och är ut-
formad att passa byggnadens stil. En modern aluminiumdörr hör till exempel 
inte hemma på ett äldre kulturhistoriskt värdefullt hus. En välgjord trädörr 
med lås och beslag från t ex 1800-talet är en antikvitet och skall behandlas 
därefter. En dörr med speglar som är konstruerad med ett ramverk kan jus-
teras om den hängt sig och blivit sned. Rötskadade delar kan ersättas och det 
finns flera snickerier som reparerar både gamla dörrar och fönster.
Dörrar kan man dela in i två huvudtyper, bräddörrar och fyllningsdörrar. I 
bostadshuset är det främst på vindar och till förrådsutrymmen bräddörrar 
använts. Till gårdens ekonomibyggnader är det bräddörren i olika varianter 
som är den vanligast förekommande dörren. Inne i bostadshusen har dörrar 
med ram och fyllningskonstruktion, så kallade spegeldörrar, varit helt domi-
nerande fram till 1930-talet. 
Kring sekelskiftet får många av pardörrarna till entréer uppglasade partier 
överst och det är en företeelse som dyker upp både på landet och i staden. På 
1920-talets klassicistiska byggnader finns flertalet helfranska dörrar liknande 
dem från 1800-talet. Från 1930-talet försvinner en del av de dekorativa insla-
gen på dörrarna och speglarna kläs ofta med masoniteskivor eftersom de äldre 
dörrarna ansågs omoderna enligt den tidens ideal samt svåra att underhålla. 
Den fernissade ekdörren hittar vi på folkhemmets bygganader, både på flerfa-
miljshus och egnahem. 
I Alingsås stadskärna har många av kvarteren portgångar med bibehållna port-
blad i olika utförande, allt från påkostade till mycket enkla, släta varianter.

Entrédörr i glasveranda med påkostat skärmtak av 
trä från sekelskiftet.

Dubbeldörr till före detta hantverkslokal i kvar-
teret Hästskon.

Dubbeldörr av halvfransk typ från 1800-talet.Portgång till en av gårdarna i kvarteret Korpen med äldre stenbeläggning.

Fönster
Fönster kallas ibland för husets ögon och är ett av de arkitektoniska elementen 
som starkast präglar husets utseende. Olika epoker och stilar har gett fönstren 
olika placeringar, proportioner och utformning. 
Äldre fönster håller oftast en mycket hög kvalitet och det är mest fördelaktigt 
ur både kulturhistorisk som ekonomisk aspekt att renovera befintliga, än att 
byta till nya. Befintliga fönster kan också kompletteras med isolerruta eller 
energiglas i den inre bågen för att stänga ute buller och bli mer energieffektiva.
Flagnande färg och uttorkat virke beror ofta på eftersatt underhåll och är en-
kelt att åtgärda där eventuellt rötskadade delar kan ersättas. Det finns idag 
många hantverkare som specialiserat sig på fönsterrenovering. Det är viktigt 
att underhålla fönster med beprövade material och metoder, till exempel an-
vända sig av linoljefärg och linoljekitt för att öka fönstren livslängd på bästa 
möjliga sätt.
Glaset i gamla fönster är också värdefullt eftersom det har en unik yta och spe-
ciell lyster som inte kan tillhandahållas i nytillverkat glas. Om en ruta behöver 
ersättas är det bästa att använda ett gammalt och likvärdigt glas. I byggnader 
med mycket högt kulturhistoriskt värde bör glas som tillverkats på ett tradi-
tionellt och hantverksmässigt sätt användas.
Nya fönster ska vara likt befintliga i trä med traditionell sidohängning och 
utåtgående poster. Inåtgående fönster kan godtas i vissa fall, där det prövas 
lämpligt. Spröjsar ska vara fasta och gå genom glaset på traditionellt vis. 
För byggnader som ligger inom riksintresseområde för Kulturmiljövården el-
ler är kulturhistoriskt utvärderade ska nya fönster alltid vara tillverkade av trä 
och följa anvisningarna ovan.

Äldre renoverat fönster med handblåsta glas.

Byggnadsvård

Fönsterrenovering hos Nolbygårds intresseförening.

Ursprungligt fönster av korsposttyp i kvarteret 
Korpen.

Ursprungligt fönster i kvarteret Pelikan.
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Traditionella färger som linoljefärg, slamfärg och kalkfärg har använsts i år-
hundraden och även in på 1950-talet hörde de till de vanligaste färgtyper-
na vid såväl nymålning som ommålning. Det är fortfarande de lämpligaste 
färgtyperna att använda, speciellt i miljöer med stort kulturhistoriskt värde. 
Eftersom färgerna använts under så lång tid är deras egenskaper väl kända och 
man vet hur de fungerar tekniskt, hur de åldras och hur de ska behandlas vid 
ommålning. Idag finns det flera tillverkare som till exempel tillhandahåller 
äkta linoljefärg. Alltför ”täta” färger, som alkrylat och alkydoljefärg, är inte 
lämpade för en äldre träpanel då dessa färgtyper enbart lägger sig på ytan och 
därför släpper efter ett tag. De gör också att träet inte  ”andas” och fukten 
stängs in med rötskador till följd.
På landsbygdens byggnader är  den faluröda slamfärgen vanlig. I början av 
1900-talet blev det möjligt för torpare och backstugesittare att friköpa sina 
hus och det medförde att många av de ofärgade ytterväggarna rödfärgades.
Idag, under början av 2000-talet, kan vi se att den moderna arkitekturens 
nuvarande modefärger, vitt och svart, har fått en stor utbredning även vid om-
målning av äldre bebyggelse. Vita eller svarta fasader och vita fönster har inte 
varit den ursprungliga färgsättningen på t ex trähusbebyggelse från 1800-ta-
lets slut. Det är också viktigt att veta att det finns olika vita nyanser, där obru-
ten vit kan upplevas ha en alltför stor kontrast mot övriga färger. 

Provmålning av fasad och fönster på Cederberg 
1, där en äldre färsättning hittats under befintligt 
färglager.

Framtagning av äldre färglager samt ommålning 
av dörr i kvarteret Hästskon.

Test med olika kulörer på fönsterbåge på Gräsan-
den 5.

Ny färgsättning på två äldre hus i kvarteret Hästskon.
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Färgsättning
Färgsättningen på en byggnad är en del av dess arkitektur. Sträva i första hand 
efter att återskapa husets och även fönstrens ursprungliga färgsättning med en 
så kallad färgtrappa. Pröva gärna att skrapa fram ursprungliga färgskikt. Tänk 
på att välja en plats där färglagren är intakta, där väder och vind inte kommit 
åt. Om fönstren är utbytta kan ibland de gamla bågarna återfinnas på vinden 
och ge en vägledning för färgsättningen. Följ gärna det färgsättningsschema 
för fönsterbåge, foder och fasad som var vanligt vid husets tillkomsttid. Äld-
re tiders målare hade en begränsad tillgång på färgpigment och ända in på 
1950-talet fanns det målare som tillredde sin egen linoljefärg. 
När man skall måla om sin fasad i ny kulör är det viktigt att göra en prov-
målning. En litet färgprov i färgbutiken är svårt att överföra till en hel fasad 
och kontrasten mellan olika kulörer förändras också när de målade ytorna 
blir större. Välj ut en lämplig plats på fasaden, gärna i både ljus och skugga, 
där provet kan betraktas både på nära och på långt håll och där det även kan 
ses mot husets bakgrund och omgivning. Provytan bör vara minst 1 kvm och 
omfatta del av fasad, foder och föns  ter båge. Det är lättare att bedöma resul-
tatet om provytan utgör en väl avgränsad fyrkant och är du osäker kan flera 
provmålningar göras intill varandra. Olika alternativ till färg på fönsterbågen 
kan också målas upp på lösa ribbor med dimensioner lika fönsterbågens, för 
att enklare kunna välja.

Gårdsbebyggelse i kvarteret Hästskon. Vanligt förkommande färgsättning i staden var att gårdsbyggnaderna slammades röda och fasaderna 
mot gatan målades i ljus linoljefärg.

Byggnadsvård
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Ritningar ur ”Löfvenskiölds arkitektur - idébok för hustänkare”.

hus. Tekniken fick en vidare spridning från 1800-talets slut och under hela 
1900-talet har det putsade huset varit en del av det arkitektonsika uttrycket. I 
1930-talets folkhemsbygge där släta fasader utan utsmyckningar var rådande, 
passade putsade fasader väl in i stilen. 
Tegel är både ett byggnads- och fasadmaterial som som funnits under lång tid. 
Det fick ett stort uppsving i byggandet under 1930-talet och framåt och även 
under 1950-talet var det ett vanligt och populärt fasadmaterial i de många 
egnahem och villor som uppfördes. 
Under 1940- och 1950-talen kläddes många fasader med eternitplattor och 
många såg det som ett sätt att slippa underhållet på sina träfasader. Plattorna 
kan beskrivas som nästan underhållsfria och så länge de inte går sönder be-
hövs bara rengöring, det vill säga tvättning och borstning och det går även 
bra att måla dem. Nya eternitplattor finns inte att köpa eftersom materialet 
förbjöds då man konstaterat att asbest orsakar cancer. Plattorna är inte hälso-
farliga så länge de får sitta kvar orörda på husen. 

Påkostad skivpanel från sekelskiftet.

Panelarkitektur med stående locklistpanel och profilsågade detaljer på list-
verk.

Panelarkitektur med liggande panel. och profilsågade taktassar.

Svarvade detaljer och listverk runt fönstren.
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Fasader
Hantverksmässigt tillverkade byggnadsdelar bör behandlas med respekt. De 
har ett uttryck som aldrig kan jämföras med standardiserade och industriellt 
tillverkade produkter. Till och med en så enkel detalj som en gammal träpanel 
bestående av brädor av varierande bredder ger ett mycket mer livfullt intryck 
än en modern panel av standardmått. Fasader med träpanel från 1950-talet 
eller äldre är ofta av bra kvalitet av ett tätvuxet virke. När ett ytligt slitage 
övergår till en djupare skada, som hotar en byggnads konstruktiva delar som 
grund eller stomme, måste skadan åtgärdas, men byt inte mer än nödvändigt.
Ett visst slitage visar på husets höga ålder och ger det en vacker patina.
Idag kan man köpa kopior av traditionellt byggmaterial och byggnadsdelar, 
vilket är bra när man vill komplettera. En kopia går dock aldrig att jämföra 
med en originaldel. 
Timmerhustekniken har dominerat vårt byggande under tusen år. Väggarna 
är självbärande och hålls ihop med hjälp av grova träpluggar (dymlingar) och 
knutar. Tekniken gör att man kan ta isär hela hus och flytta dem till annat stäl-
le. Mot slutet av 1700-talet blev det möjligt att klä de timrade husen med trä-
panel eftersom sågverken då fick en ny sågteknik som kunde tillverka brädor 
i större omfattning. I början kläddes knutarna in med så kallade knutlådor, 
men under 1800-talet ändras tekniken och knutarna blir släta och knutlådor-
na försvinner. Städerna var först med att klä husen med fasadpaneler, men 
snart spreds det även till landsbygden, där det blev vanligt under 1800-talet. 
Falu rödfärg användes först som skyddande färg och det var först vid mitten 
av 1800-talet som linoljefärgen fick sitt genombrott. 
”Snickarglädje” eller som det också kan benämnas lövsågeri blev vanligt på 
husen från mitten av 1800-talet. Ett stort inflytande hade Charles Emil Löf-
venskiölds planschverk och mönsterböcker som även tillhandahöll mallar för 
snickeridetaljer.
Revetering var ett sätt att få trähuset att helt likna ett stenhus. Genom att slå 
kalkputs på fasaden som först försetts med någon form av reveteringsmatta 
eller tätt diagonalspikade ribbor på timret, fick man helt enkelt ett putsat 

Timrad vägg i portgången till Kronan 3.

Byggnadsvård
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Ett äldre plåttak är ett värdefullt och vackert inslag och om taket måste läggas 
om bör det nya taket ges samma utformning. Ersätt inte ett skivtäckt plåttak 
med ett bandtäckt eller med korrugerad eller tegelmönstrad plåt. Äldre typer 
av pann- eller sinuskorrugerad plåt är också bevarandevärda och behöver de 
bytas så finns nytillverkade med likadan profil.
När det gäller takkupor ska de inte vara större än 1/3 av takets längd för att 
de inte ska dominera hela taket. Placera takkupan fritt från andra element på 
taket. Tänk på att en takkupa bredare ä 1,4 meter påverkar både byggnadens 
takhöjd och antalet våningar. Det kan innebära att det inte är genomförbart 
om det finns begränsningar i gällande detaljplan.
Tornvillornas huvar har funnits, i både Alingsås och omnejd, som en del av 
taksiluetten i mer än hundra år. Vid sekelskiftet 1900 var vart tionde hus som 
byggdes en tornvilla. Idag finns ett flertal kvar och några av dem som har för-
svunnit har återställts med hjälp av originalritningar eller äldre fotomaterial. 

Smäckert och tidstypiskt utformade takkupor som harmonierar med takutformning och husets arkitektur.

Ett återställt torn på Norden 3. Ursprungligt torn i kvarteret Fregatten.
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Tak
Det är viktigt att husets tak håller tätt oavsett vilket material som ligger överst. 
Läckage kan skada husets stomme och ge skador som är kostsamma att åt-
gärda. En byggnads takmaterial utgör tillsammans med takformen en del av 
byggnadens arkitektoniska uttryck. 
Lertegel är det vanligaste takmaterialet som använts och det är också ett av de 
material som blir vackrare med åren. Det finns oftast ingen anledning att byta 
ut allt taktegel bara för att delar av tegelpannorna är trasiga och lertegel går ut-
märkt att återanvända, livslängden är praktiskt taget obegränsad. Komplettera 
istället vid renovering med begagnade eller med nya lertegelpannor. 
Enklare byggnader, som uthus, har många gånger haft papp som taktäckning. 
Äldre takmaterial som använts på ekonomibyggnader var vanligtvis halm och 
spån. I början av 1900-talet byttes halmen till vasstak, som fanns kvar till 
mitten av 1900-talet. Stråtaken ersattes med flera olika material; lertegel, be-
tongpannor eller plåt. Under slutet av 1800-talet kom maskinhyvlat spån att 
få stor utbredning både på ekonomibyggnader men även på bostadshus. Det 
förekom också som underlag för tegelpannor och kan fortfarande ses i under-
taken på vindar. 
Modernare material kan vara betongtegel och pannor av eternit. Grupphus-
områden kan ha t ex  mörkt betongtegel och vid byte är det viktigt att hålla sig 
till den färg som hela området har för att behålla karaktären.
Oavsett materialet på taket behövs det plåtarbeten för att vattnet skall ledas 
rätt på taket. Äldre takavvattningssystem är väl värda att renovera och bevara, 
då de har en smäckrare utformning, vassare vinklar och ofta vackert utforma-
de trattar längst upp på stuprören. Dessa plåtarbeten börjar bli mer och mer 
sällsynta att få syn på i staden. 

Gårdssamling i Borgs by, Stora Mellby. Lägg märke till ålderdomliga halmtaket.

Enkupigt lertegel.

Tvåkupigt lertegel.

Byggnadsvård
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Tillbyggnader
Varsamhetskravet och förvanskningsförbudet av kulturhistoriskt värdefull be-
byggelse innebär inte ett automatiskt ”nej” till förändringar och tillägg, men  
däremot är kraven på anpassning, utformning och materialval högre. Det är 
viktigt att analysera platsen, sammanhanget och husets byggnadshistoria. Det 
är bra att studera äldre tiders tillägg på olika byggnader och kanske finns det 
bra exempel runtom i trakten som man kan inspireras av. 
Den bygglovsbefriade åtgärden för tillbyggnad på max 15 kvm gäller inte för 
en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
Det vanligaste är att formge tillbyggnaden som att den funnits där när huset 
byggdes. Dimensioner, proportioner och volymer ska stämma med den ur-
sprungliga byggnaden och vara underordnande och används samma eller lik-
nande tak- och fasadmaterial, likadan kulör, dörr- och fönstertyp samt andra 
detaljer som stämmer överens med originalet.
Det finns även exempel där en tillbyggnad kan avvika helt i material, form och 
stil, men den ska oavsett underordna sig den ursprungliga byggnaden och det 
ska prövas i varje enskilt fall om det är lämpligt på just den platsen. 

• Låt ursprungshuset dominera den färdiga kompositionen
• En tillbyggnad ska tillföra något till husets planlösning så tänk igenom form 
och funktion ordentligt. Ska den nya delen användas som uterum, större kök 
eller kanske ett extra sovrum?
• Gör varje adderad husvolym urskiljbar.
• Bevara husets symmetri, men låt det också fortsätta vara asymmetriskt om 
det stämmer med ursprunget.
• Flytta in tillbyggnader från husknuten minst en halvmeter, om det inte är 
funkishus.
• Undvik nya volymer som går runt hörn.
• Vid förlängning av hus, ge den nya delen samma bredd och gör den inte för 
lång.
• Skjut in pulpettak under ursprungshusets takfot.
• Ge sadeltak symmetriska takfall, det vill säga lika långa takfall och samma 
vinkel.
• Samordna takfoten på tillbyggnaden med den befintliga byggnaden.
• Underordna den nya taknocken den befintliga, om det är tegeltak så täck 
minst en pannrad.
• Tillför inte nya detaljer om de inte finns i ursprungsarkitekturen – lägg ex-
empelvis inte till knutbrädor om det inte finns några från början.
• Om du byter eller lägger till fönster, ge dem samma proportioner och detal-
jer som ursprunget.

Byggnadsvård
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Interiörer
Kravet på varsamhet och förvanskningsförbud gäller även byggnaders interi-
örer. Varsamhetskravet syftar till att tillvarata byggnadens värden, det vill säga 
positiva eller på andra sätt önskvärda egenskaper oberoende av byggnadens 
ålder. Varsamheten hos en lösning ligger både i vad som görs och hur det görs, 
det vill säga både i valet av åtgärder och hur åtgärderna genomförs. 

Det så kallade Venedig-dokumentet är en internationell överenskommelse 
från 1964 om hur man ska hantera historiska byggnader och områden i sam-
band med renoveringar och restaureringar. Dokumentets grundprinciper är 
en utmärkt utgångspunkt för ett förhållningssätt angående bevarande.
De består av följande principer:
• Bevara karaktären 
• Arbeta med minsta möjliga ingrepp 
• Förhindra framtida skador 
• Arbeta med traditionella material och metoder 
• Åtgärder ska vara reversibla 
• Årsringar ska synas 
• Det är naturligt att åldras 
• Byte sker först vid skada

De delar i en interiör, som av olika anledningar, behöver tas bort kan läggas 
på vinden till huset eller i ett välventilerat förråd på fastigheten. Det innebär 
att det finns möjlighet att återställa delarna längre fram. Det är även bra att 
dokumentera före borttagandet, så att det kan återställas på rätt plats och på 
ett korrekt utfört sätt. 

Bemålad takrosett med takarmatur från samma 
tid.

Rund, välbevarad kakelugn.

Välbevarad takmålning i finrummet.Tapet med bård från 1800-talet i salongen.

Byggnadsvård

Trädgårdar
Trädgårdskonstens ideal och influenser har varierat under olika tidsperioder. I 
slutet av 1800-talet hade Alingsås stadskärna betydligt fler trädgårdar än vad 
vi kan se idag. Kolorerade vykort från den tiden visar en vackert grönskande 
stadsbild. 
Kring sekelskiftet 1900, bland annat genom järnvägens tillkomst, uppfördes-
pampiga sommarvillor av göteborgsfamiljer längs Mjörns stränder, i bland 
annat orterna Västra Bodarna och Norsesund. De rikt utsirade och påkostade 
husen fick praktfulla trädgårdar med stora gräsmattor och väldiga blomsterra-
batter, ofta i så kallade tapetgrupper, som ibland dekorerades med statyer och 
springbrunnar. Vindlande grusgångar och trädgrupper anpassades till terräng-
en för att skapa ett spännande trädgårdsrum och det var viktigt att upplevelser 
skulle uppstå vid promenaden genom trädgården.
Kring sekelskiftet 1900 växer villastaden fram för dem som ville bo i staden, 
men med lantlig karaktär. Trädgårdens utseende och möblering är nära knutet 
till byggnadsarkitekturen och terasser med trappor byggdes nära villan. Pe-
renna rabatter låg framför entrén och gräsmattor och buskar lite längre bort. 
Staketen runt tomten var en integrerad del av hela kompositionen och anpas-
sades till villans arkitektur. 
I början av 1900-talet startade egnahemsrörelsen och bidrag för att bygga eg-
nahem för den växande arbetarbefolkningen skapades. Dessa trädgårdar blev 
mer nyttobetonade med ytor för odling av köksväxter och plats för fruktträd. 
Vid tomtgränsen byggdes uthus och ibland planterades en berså för vila och 
utevistelse. Framför entrén fanns det också plats för prydnadsväxter. Ett enkelt 
trästaket med en ofta lite mer påkostad grind omslöt huset. I grinden kunde 
även namnet på villan finnas som ett dekorativt inslag.
På 1930-talet fick funktionalismen även betydelse för trädgårdarnas utform-
ning och den blev en plats för rekreation och lek, för människor ur alla sam-
hällsklasser.

Välbevarad smidesgrind från 1920-talet.

Nytilverkat, tidstypiskt trästaket med stenpelare 
och grind vid entrén.

Storslagen vy vid Bryngenäs slott med tuktad häck, 
skulptur och vattenspegel.

Ursprunglig smidesgrind samt vällagd stenmur och terrassering i Västra Bodarna..

Byggnadsvård
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Landsförsamlingen - Staden

Delområdet omfattar kommunens centrala delar med Landsförsamlingen 
samt de tidigare socknarna Bälinge och Rödene.

Landskapsbilden

Trakterna kring Alingsås är växlingsrika och vackra med stora sjöar, höglänt 
skogsterräng samt den breda uppodlade dalgången kring Säveån. Mitt i ligger 
staden med anor från 1600-talet.
Reseskildraren Mårten Sjöbeck framhåller att Alingsåsbygden innehåller några 
av de vackraste landskapsavsnitten i Västergötland. Han nämner till exempel 
vägen mot Borås, förbi Stora Färgen och Hjälmared, som en av de förnämsta.
Området har sina större åkermarker koncentrerade till Säveåns dalgång, kring 
de gamla socknarna Bälinge och Rödene. Det finns också mindre partier 
spridda, till exempel vid Lygnö, Maryd, Hjälmared och vid Vikaryd. I den 
östra delen finns vidsträckta skogar som till delar ingår i Bredvikshults härads-
allmänning, vilken sedan fortsätter in i Vårgårda kommun. Den västra delen 
domineras av Mjörn, en av Västergötlands största sjöar med natursköna uddar 
och flera bebodda öar. 

Spåren efter vår tidiga historia
Förhistorisk tid sträcker sig från det skede då människor vandrade in efter 
istidens slut till ca 1050 e.Kr. Det är en lång tidsperiod och delas in i sten-
ålder, bronsålder och järnålder. Fornlämningsbilden i området karaktäriseras 
framför allt av stenåldersboplatser och järnåldersgravar. Fornlämningarna 
följer huvudsakligen sjön Mjörns stränder, öarna Bokö, Hareklätten, Risön, 
Stora Halö och Stora Torstö samt Säveåns dalgång till Hjälmared, Hulabäck 
Lygnared och Skärsbo.

Stenåldern
Från äldre och yngre stenålder finns ett antal boplatser vilka är koncentrerade 
till Mjörns stränder och öar. De äldsta synliga spåren i området är hällkistor 
från yngre stenålder. Hällkistor ligger oftast något avsides och på höjdpartier i 
nuvarande skogsområden. Det finns åtta registrerade hällkistor i området och 
dessa ligger spridda med en koncentration vid Hulabäck, Lygnared och Skärs-
bo. Några är idag borttagna eller flyttade, bland annat fanns en hällkista vid 
Lygnared, vilken transporterades till Statens Historiska museum i Stockholm 
år 1910. Av hällkistorna är det framförallt en vid Hulabäck, Bruarekullen, 
som utmärker sig. 

Bronsåldern

Bronsåldern har lämnat betydligt färre spår, inom området finns endast tre 
hällristningar och två rösen, där ett av rösena ligger på ön Hareklätten. 

Säveåns dalgång vid Bälinge.

Rolfs kulle vid Nolby.

Domarring vid Hulabäck.

Vid Hjälmareds brygga.
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Alingsås tätort
Staden Alingsås grundades år 1619, som strategiskt fäste och marknadsplats. 
Orten är känd sedan medeltiden och omtalas år 1357 som Alinxaas kyrkby på 
Nolbyåsen. Gränsen mellan Sverige och Danmark gick tillfälligt i sjön Mjörn 
till dess ”Älvsborgs lösen” var fullgjord. Vid den västra handelsvägens infart 
över Järnbron låg järnbodarna där bergslagsvarorna lagrades för vidare försälj-
ning. Staden var, till en början, inte någon betydelsefull handelsort, såsom 
Borås och Göteborg.
Vid 1700-talets början var staden långsträckt och en utbyggnad hindrades 
av prästgårdsängarna i norr och Lillån i söder och man ville även samla be-
byggelsen utmed huvudgatan. ”Storegården” som sedermera blev Rådhuset 
uppfördes år 1769 av Patrik Alströmer. En renässansplan av L. Forsell stod 
klar år 1773 och då utvidgades staden fram till de nuvarande Ringgatorna. En 
ny stadsplan år 1878 medgav en utvidgning av bostadsbebyggelsen mot både 
väst och öst. 
Vid den industriella expansionen i början av 1900-talet behövdes bostäder 
till de många arbetare som sökte sig till staden. Utbyggnadstakten av stadens 
bostadsområden ökade och områden utanför stadsplanen började bebyggas. 
Lendahlsgatan - nuvarande Ankargatan - drogs fram till väveriet vid Gerdskens 
strand och bostäder byggdes utmed hela gatan. År 1911 fastställdes en ny 
stadsplan av Albert Lilienberg, där utvidgade bostads- och industriområden 
ingick. En av dessa stadsdelar är Sörhaga som har den engelska trädgårdssta-
dens ideal som förebild. 
På 1950-talet drogs den dåvarande E 3 genom de södra stadsdelarna, där kvar-
ter delades och gator skars av. 
Stadens expansion har fortsatt åt alla håll och flera nya bostadsområden med 
både hyreshus, radhus och villor tillkom på 1960- och 70-talen. Renodlade 
industriområden har växt upp längsmed E20 i öster och Värnersborgsvägen 
i norr. 

Kyrkans landskap
Området bestod tidigare av tre socknar som nu alla ingår i Alingsås Lands-
församling; Bälinge, Rödene och Landsförsamlingen. Landskyrkan som upp-
fördes på 1400-talet ligger nära stadskyrkan Christinae, som byggdes vid 
1600-talets mitt. 
Rödene socken var mycket liten och efter att den gamla träkyrkan brann på 
1830-talet hade man gemensam kyrka med Landsförsamlingen. Rödene var 
under reformationstiden annex till Alingsås socken och den gamla träkyrkan 
i Rödene ska ha varit pastoratets äldsta och utgjorde i äldre tider en ansedd 
offerkyrka.
Bälinge socken, på andra sidan ån, var också liten både till yta och folkmängd 
men en gång i tiden var den dubbelt så stor när hela området kring Hjälma-
red, Hulabäck, Lygnared och Skämningared hörde till. 
Bälinge kyrka är sannolikt från 1200-talet. Bälinge har alltid präglats av när-
heten till Alingsås. Torps egendom låg förr i Bälinge socken.

Alingsås rådhus vid Stora Torget.

Alströmerska magasinet

Christinae kyrka

Bälinge kyrka
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Järnåldern

Järnåldern är väl representerad genom sex gravfält, ett tjugotal högar, flerta-
let domarringar och resta stenar. Fornlämningarna från järnåldern har lägen 
i anslutning till den nuvarande odlingsbygden och merparten återfinns vid 
Säveåns dalgång i Bälinge och Rödene. De största gravfälten ligger vid Skärs-
bo samt vid Nolby, norr om stadskärnan. Vid Nolby finns också en mäktig 
gravhög ”Rolfs hög”, som enligt sägnen är gravplats för västgötakonungen 
Rolf Götriksson.

Kommunikationer
En viktig del av kulturlandskapets struktur hänger samman med våra kom-
munikationsleder – vattendrag, stigar, lands- och järnvägar. Människors och 
varors möjligheter att ta sig, från en punkt till en annan, har en avgörande 
betydelse för kulturbygdens organisation och framväxt. 
Säveån har varit en viktig kommunikationslänk sedan mycket lång tid och 
den har varit en betydelsefull transportväg mellan västerhavet och inlandet. 
Ån har också påverkat kommunikationsvägarna, mer indirekt, genom dal-
gången den löper igenom. Säveån har inte varit möjlig att resa på hela vägen 
samt under alla tider på året, men i dalgången var marken mer gynnsam att 
fara på, än över berg och genom skogar. Därför kom den viktiga färdleden 
mellan västerhavet och de centrala delarna av Västergötlands Kungsvägen att 
gå fram här. Senare drogs ”rikshuvudvägen” mellan Göteborg och Stockholm 
samma sträcka för att avlösas av vår tids Europaväg. E20 är den dominerande 
kommunikationsleden idag och har påverkat bebyggelsen i Alingsås stad med 
sin genomfart och därför följer vägen, igenom och förbi Alingsås, en ålder-
domlig sträckning. Söder om Alingsås passerar E20 genom ett herrgårdspräg-
lat landskap, dominerat av de stora gårdarna Bryngenäs och Österbodarna. 
När Västra Stambanan byggdes kom också den att följa Säveåns dalgång. Väs-
tra Stambanan stod färdig år 1859 och järnvägen kom att påverka Alingsås 
i hög grad genom att den underlättade för industrins transporter. Den hade 
även en stor betydelse för industrins utveckling i Alingsås i början av 1900-ta-
let. Ångbåtstrafiken var också en viktig del i transportkedjan och stod för en 
stor del av gods- och persontrafiken på Mjörn. 
Järnvägen medförde att förmögna göteborgare började bygga stora sommar-
villor i de natursköna trakterna kring Mjörns stränder kring sekelskiftet 1900. 
De första villorna som byggdes var mycket stora och palatslika. Lilleskog, som 
nu är en kursgård för Svenska kyrkan, är till exempel ursprungligen ett som-
marhus som byggdes på en arrendegård till godset Österbodarna.
Fritidshusbebyggelsen har fortsatt att breda ut sig utmed sjöstränderna. På 
1940-talet fick fritidshusbyggandet ett uppsving på grund av semesterlagstift-
ningen och då tillkom många mindre och enkla sommarstugor. 
I närheten av Bryngenäs ligger en plats med namnet Skaveryd och här togs det 
första spadtaget vid anläggningen av Västra Stambanan den 30 april år 1855. 
På en minnessten står texten ”här började arbetet å statens järnvägar under 
Nils Ericson…”

Alingsås station

Anten-Gräfsnäs järnväg

Bryngenäs slott
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År 1946 beslöt Riksdagen om en ”översyn” av kommunerna, vilket år 1952 
ledde till skapande av så kallade storkommuner. Rödene socken införlivades 
då i Alingsås. År 1962 var det dags för en ny kommunreform och riksdagen 
bestämde att vi bara skulle ha 282 kommuner i Sverige. 1974 bildades Alings-
ås storkommun och då införlivades också Bälinge.
År 1634 skapades den moderna länsorganisationen och Älvsborgs län fick sin 
slutliga form år 1681 med Vänersborg som residensstad. Sedan år 1998 ingår 
Alingsås i Västra Götalands län, en sammanslagning av Älvsborgs, Skaraborgs 
och Göteborgs- och Bohuslän.
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Jordbruk och industri
Alingsåstrakten med sina sjöar och bördig jord har utgjort goda förutsättning-
ar för jordbruket. Jordbruksbebyggelsen är mest omfattande i Säveåns breda 
uppodlade dalgång och längs sjösträndernas slättområden. Jordbruken består 
till största delen av medelstora utskiftade gårdar. I skogs- och mellanbygderna 
är gårdarna mindre och odlingslandskapet är småbrutet med mindre åkrar och 
beteshagar insprängda mellan skog och berg. Torpen till de större gårdarna 
ligger också på dessa marker utanför den bästa odlingsmarken. Skönheten och 
dramatiken i landskapet har bidragit till att trakten har varit attraktiv för stor-
gods och säterimiljöer som idag kan ses vid Bryngenäs, Hjälmared, Nolhaga, 
Torp, Vikaryd och Österbodarna. 
Säveån och dess dalgång har haft stor betydelse för staden Alingsås framväxt, 
där vattenkraften har varit viktig för industrier och annan verksamhet. Alings-
ås utveckling till industristad tog sin början på 1720-talet då Alingsås ma-
nufakturverk startade och åren 1720-1760 ansågs vara stadens storhetstid. 
Alingsås utvecklades då snabbt till en av landets ledande industriorter. Jonas 
Alströmers bomullsspinneri startade år 1724 och var fram till 1760-talet ett 
blomstrande företag, men sedan gick det kraftigt tillbaka och lades ned helt 
år 1847. I mitten av 1700-talet sysselsatte industrierna i Alingsås över 1000 
arbetare och många av dessa bodde utanför staden i socknarna Rödene och 
Bälinge, närmast Alingsås stad. I Bälinge fanns också en sågindustri.
Vid sekelskiftet 1900 fick textilindustrin ett kraftigt uppsving och det blev en 
mycket viktig näringsgren för staden och på 1950-talet nådde textilindustrin 
sin kulmen och fortsätter så fram till tekoindustrins kraftiga tillbakagång på 
1970-talet. Flera större industrier etablerades i Alingsås under 1900-talets för-
sta decennier och jordbruksmarken, runt om staden, började tas i anspråk för 
industribyggande och bostäder. Alingsås Bomull byggde ett stort väveri vid 
Gerdskens strand, öster om Lillåns utflöde och på andra sidan ån byggdes vid 
samma tid en linnefabrik. Väveriet expanderade och ytterligare en rad mindre 
industrier växte upp i detta område. 

Det administrativa landskapet
I äldre tid ombesörjdes såväl kyrkliga som världsliga angelägenheter inom 
socknen. Det främsta organet för denna självstyrelse var sockenstämman, vil-
ken funnits sedan medeltiden. Förutom rent kyrkliga frågor, som att anställa 
präst och klockare och upprätthålla kyrkotukt hade stämman också ansvar för 
väg- och brobyggen samt anställande av sockenhantverkare. 
Under 1700-talet tillkom allt fler uppgifter när även fattigvård, skolunder-
visning, brandförsvar och hållande av sockenmagasin blev sockenstämmans 
ansvar. 
Socknarna fick efter hand fler uppgifter än de rent kyrkliga ärendena. En-
ligt 1862 års kommunallagar, bland annat om kommunal styrelse på landet, 
skulle varje socken utgöra en ”särskild kommun” och sockenstugan blev ofta 
säte för såväl kommunalstämma som kyrkostämma, då dessa kom att ersätta 
den äldre sockenstämman. Kommunalfullmäktige inrättades efterhand, då ett 
beslut om det kom i samband med rösträttsreformen år 1921.

Ladugård med skunke i Björkekärr.

Nolhaga slott

Textilfabrik från tidigt 1900-tal.

Stampens kvarn
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Stadskärnan (35)
Alingsås stadskärna är ett riksintresseområde för Kulturmiljövården, KP 36 
samt är en fast fornlämning. 
Alingsås har en av Sveriges bäst bevarade stadskärnor som visar på den äldre 
svenska, lågskaliga trästaden med hantverk- och handelsgårdar. Inom staden 
finns också ett flertal välbevarade institutionsbyggnader reprensetativa för 
stenhusarkitekturen kring sekelskiftet 1900. I den sammanfattande värdetex-
ten för riksintresseområdet står:
I Alingsås stadskärna är den äldre rutnätsplanen och till viss del tomtindelningen 
med långsmala genomgående tomter bevarad. Av innerstadens äldre trähusbebyg-
gelse finns ett mycket stort antal byggnader bevarade. Särskilt märkbar är denna 
bebyggelsekategori i kvarteren runt torget och utmed Kungsgatan, Drottninggatan 
och Norra Ringgatan. Här återfinns ett antal välbevarade handels- och hant-
verksgårdar med boningshusen mot huvudgatan och verkstäder, uthuslängor och 
magasin mot bakgatan. Bland sekelskiftets välbevarade institutionsbyggnader kan 
nämnas, stadshotellet , bank- och kontorshus, skolbyggnader, brandstationen och 
en frikyrkobyggnad.

Beskrivning av kulturmiljön
Rutnätsplan och tomtindelning som bevarar oregelbundna drag från det tidi-
ga 1600-talet och som genom regleringar och utvidgningar under 1700-talet 
och 1800-talet fått en alltmer regelbunden form. 
Miljön omfattar kyrka från 1600-talets mitt, trästadsbebyggelse med handels- 
och hantverksgårdar från 1700- och 1800-talet, det Alströmerska magasinet 
från år 1731 samt institutionsbyggnader från tiden kring sekelskiftet 1900. 
Längs Drottninggatan och Kungsgatan finns ett antal välbevarade hantverks- 
och handelsgårdar med bostäder mot gatan och verkstäder inåt gården. 

Kulturhistorisk motivering
Småstadsmiljö med välbevarad lägre trästadsbebyggelse anpassad till stadens, 
under 1600- till 1800-talet, framvuxna stadsplan. Den äldre bebyggelsen har 
successivt isolerats bland sekelskiftets och den modernare bebyggelses fram-
växt.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
Se bilaga Stadskärnan - inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, 
som är utförd hösten 2014.

Fornlämningar inom miljön
Den äldsta delen av Alingsås stadskärna, är klassad som fast fornlämning.
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Nolhaga (36)

Beskrivning av kulturmiljön
Nolhaga slott med den omgivande parken vid Säveåns meanderslingrande 
lopp. Från slottet leder en rak axel ner genom parken till ån med vindlande 
gångar och stora lövträd i engelsk parkstil. Slottet är ritat av arkitekt Adrian 
Pettersson i italiensk nyrenässans som var på modet vid 1800-talets slut. 
Koloniområdet från 1940-talet, djurgårdarna och idrottsanläggningarna har 
även de blivit en del av parkens historia som rekreationsområde. 

Kulturhistorisk motivering
Nolhaga har haft en stor betydelse för staden Alingsås ända sedan Alströmers 
tid och fram till idag. Nolhaga har en lång tradition som rekreationsområde 
och en intressant historia. År 1725 köpte Jonas Alströmer Norhaga som då 
var gårdens namn. Nolhaga var en experiment – och en mönstergård, där 
Jonas Alströmer prövade nyheter inom odling och djurhållning, där det sedan 
visades upp för allmänheten. Det var här han började odla potatis ”Nolor”. 
Nolhaga slott, som uppfördes 1881, ligger på ungefär samma plats som Al-
strömers byggnad och är uppfört av järnvägsanläggaren Claes Adelsköld. Par-
ken, såsom vi ser den idag, är också till största delen Adelskölds verk.
De välbevarade byggnaderna tillsammans med parken bidrar till det mycket 
höga kulturhistoriska, samhällshistoriska och miljömässiga värdet inom mil-
jön.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Noltorp 1:2 smedjan, Sörhaga 2:1 Nolhaga park, Nolhaga slott, Fiskevillan, 
Turbinhuset, Nolhaga koloniträdgårdar, Sörhaga 2:2, Sörhaga 2:3

Fornlämningar inom miljön
Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.
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Kavlås (37)

Beskrivning av kulturmiljön
Centralt beläget villaområde som först började byggas ut med egnahemsbo-
städer på 1920-talet. Norrut, mot järnvägen byggdes ett kvarter på 1960-talet 
med byggnader av hög arkitektonisk kvalité. De är grupperade i anslutning till 
en parkbildning med lekplats. 
De karaktärsfulla villorna är uppförda under 1960-talet och ritade av arki-
tekterna Einar Frost och Stig Berg. De är uppförda i rött tegel med svarta te-
gelpannor. Fönsterbågar och andra trädetaljer är vitmålade. Byggnaderna har 
tidstypiska karaktärsdrag som förskjutna byggnadskroppar, vitmålade fönster, 
asymmetriska tak och koppardetaljer.

Kulturhistorisk motivering
Den välbevarade och samlade bebyggelsen har höga byggnadshistoriska och 
miljömässiga värden utifrån sina gemensamma karaktärsdrag. Det arkitekto-
niska formspråket med olika takutformningar, fasader av till största delen rött 
tegel, olika typer av tidstypisk fönstersättning samt detaljer av bland annat 
koppar och teak är viktiga att bevara för att bibehålla områdets helhet och 
karaktär.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön 
• Flygeln 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
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Mariedal (38)

Beskrivning av kulturmiljön
Miljön består av fyra radhuslängor som är grupperade kring en gräsplan med 
lekplats och några träd. Panncentralen med garage är uppförda vid samma 
tid. Varje radhus har en liten förträdgård och en lite större täppa på baksidan. 
Utemiljön präglas av materialval typiska för tiden; putsade fasader, skiffer el-
ler natursten på gångvägarna och räcken av smidesjärn. Radhusen är ritade 
av arkitekterna Bo Boustedt och Heineman1950-1952. Panncentralen med 
garagen är ritade av Bo Boustedt 1950. 
Radhusen är ursprungligen färgsatta i jordnära kulörer enligt ett bestämt sche-
ma. 

Kulturhistorisk motivering
Radhusen utgör ett välbevarat och tidstypiskt dokument över svensk 
1950-talsarkitektur, småskalig och variationsrik radhusbebyggelse med tydlig 
materialverkan. Arkitekturen speglar även nya sociala idéer om goda bostäder 
och bättre anpassad lekmiljö för barnen. 
Ursprungliga fönster med indelning, ytterdörrar med utkragning runt ytter-
dörr, vindfång vid dörrar med stående träpanel, entrétrappor, entrélampor 
med hussiffra, slätputs och grövre puts i olika kombination för att dela in 
fasaden, balkongräckens form, smidesräcken, diverse koppararbeten och färg-
sättningens grundtanke är viktiga att bevara för att bibehålla områdets helhet 
och karaktär.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Gullvivan 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44
• Prästkragen 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
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Nedre Nolby (39)

Beskrivning av kulturmiljön
Område med blandad bostadbebyggelse från 1950- och 60-talet. Enplansvil-
lor och kedjehus ritade av arkitekt Ib Frandsen 1956 och 1959. Radhusen är 
ritade av arkitekten Svend Bögh-Andersen 1962. 
Enplansvillorna är uppförda i grafisk femtiotalsarkitektur, tätbebyggda ku-
bliknande byggnadskroppar med pulpettak och garage på varje tomt. Rad-
husdelarna av rött tegel bildar en kedja med förskjutna delar efter varandra. 
De flesta av fasaderna har ett större putsparti nertill och trä upptill som om-
ger fönstren. Garagedelen är framskjuten i fasadlinjen och i skarven mellan 
huskropparna finns en skorsten som skjuter upp ovanför taknocken. Längan 
av kedjehus norrut har svagt sluttande pulpettak och fasader med enkel, slät 
panel, skivmaterial samt partier av gult tegel. 

Kulturhistorisk motivering
Området har en välbevarad och tidstypisk bebyggelse i form av radhus och 
kedjehus. Byggnaderna är arkitektritade i en för tiden modern utformning 
med byggnadsdetaljer av tegel, trä och puts samt i vissa fall skivmaterial. De 
har fönsterband med olika indelning beroende på hustyp samt tidstypiska yt-
terdörrar bevarade i olika utsträckning. De olika delarna är viktiga att bevara 
för att bibehålla områdets helhet och karaktär.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön 

• Järngrund 1, 2, 3 
• Mittgrund 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
• Måsskär 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
• Märö 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17
• Pellholmen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
• Rulleskär 9, 10, 11, 12
• Sandgrund 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Skräddareklinten 1, 2, 3, 4 
• Våggrund 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 ,8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14 
• Örnflaket 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Landsförsamlingen och staden  Landsförsamlingen och staden



46 47

Stampen (40, 41, 46) - tre delområden 

A. Karlanderska gården, Stampens kvarn 
och mjölnarbostaden (40)

Beskrivning av kulturmiljön
Vid Gerdska ström, söder om järnvägen, ligger en stor faluröd kvarnbyggnad 
samt före detta kvarnägarens bostad. Dagens kvarnbyggnad i fyra plan är upp-
förd omkring 1870, men delar av den första mjölkvarnen som Jonas Alströ-
mer lät bygga på 1750-talet finns inbyggd i den befintliga kvarnbyggnaden. 
Karlanderska gården, som uppfördes på 1700-talet och byggdes om ca 1890, 
var tidigare bostadshus åt ägaren till Stampens kvarn. Kvarnen är numera 
kommunägd och fungerar som ett kulturplats för utställning av konst, konst-
hantverk, hemslöjd och i hembygdsföreningens regi. I kvarnen visas även dess 
historia och tekniken som drivit den.
Mjölnarbostaden är uppförd under 1800-talets andra hälft och är förhållande-
vis välbevarad. Till miljön hör också bron, som går över Gerdska ström, vilken 
reglerar vattenflödet. Den valvbro av murad sten som finns under järnvägsspå-
ret är en viktig del i helhetsupplevelsen av den kulturhistoriska miljön.

Kulturhistorisk motivering
Kvarnen är ett välbevarat exempel på en större industrianläggning från 
1800-talets senare hälft. Karlanderska gården, kvarnen samt mjölnarbostaden 
utgör tillsammans en värdefull kulturmiljö. Karlanderska gården och kvarnen 
är i stort sett oförändrade exteriört sedan 1800-talets slut. Lekstugan i trädgår-
den, från 1900-talets början, bidrar till det kulturhistoriska värdet.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Kristineholm 1:4
• Kvarnen 4
• Matrosen 19
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B. Kvarteret Vimpeln (41)

Beskrivning av kulturmiljön
Kvarteret Vimpeln ligger vid Lillåns utflöde i sjön Gerdsken. I miljön ingår en 
tegelfastighet uppförd under åren 1905-1906 i traditionell fabriksarkitektur. 
Fabriken byggdes åt AB Alingsås Bomullsväveri som använde lokalerna fram 
till 1970-talet. 
Till miljön hör också de tre putsade arbetarbostäderna på Vimpeln 2. Kvarte-
ret utgörs av en fabriksbyggnad, vars västra och norra sida, är relativt välbeva-
rade. Byggnadens östra del används idag som varuhuslokal. 

Kulturhistorisk motivering
Industrietablering som kom att få stor betydelse för området och innebar bör-
jan till en utveckling där jordbruksmarken söder om staden successivt togs i 
anspråk för industrier och bostäder. Fabriksbyggnaden har till stor del kvar sin 
ursprungliga karaktär trots diverse förändringar under framförallt 1900-talet. 
Byggnaden är byggnadshistoriskt värdefull och har även ett stort teknikhisto-
riskt värde med sin tidstypiska takkonstruktion av sågtandsmodell och stom-
me av handslaget tegel med mönstermurad fasad. En del äldre fönster finns 
bevarade i den nordöstra fasaden. Karaktären av en äldre fabrik uppförd med 
gedigna material är viktig att bevara.
De välbevarade arbetarbostäderna utgör även en viktig del i helhetsmiljön.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Vimpeln 1, 2
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C. Kvarteret Tången (46)

Beskrivning av kulturmiljön
Byggnaderna i kvarteret är uppförda mellan åren 1929 och 1932. De flesta av 
byggnaderna är ritade av Ivar Burman och Lennart W Larsson. Det var ett av 
de första mer välordnade egnahemskvarteren som byggdes söder om järnvä-
gen. Flertalet av villorna har mansardtak och fasader av puts eller trä. Byggna-
derna har drag av jugendstil där några putsade hus bland annat har släta eller 
rusticerade hörnlisener och böljande takfall. Två stycken av byggnader inom 
miljön är flerfamiljshus.

Flerfamiljshuset på Tången 2 är flyttat 1961 från kvarteret Matrosen till sin 
nuvarande plats. Den välbevarade byggnaden har bibehållit sina ursprungliga 
exteriöra detaljer såsom balkonger med kolonner, balkongfronter, ytterdörrar 
och fönster i funktionalistisk stil. 

Kulturhistorisk motivering
Kvarteret har en enhetlig och välbevarad egnahemsbebyggelse från sent 1920- 
och tidigt 1930-tal. Byggnaderna har flertalet ursprungliga detaljer såsom äld-
re spröjsade fönster, fastukvistar samt äldre ytterdörrar. Fasadmaterialen består 
framförallt av puts med grov och slät indelning av fasadpartierna. De olika 
delarna är viktiga att bevara för att bibehålla områdets helhet och karaktär.
De flesta av fastigheterna har låga trästaket längs gatan i fastighetsgräns.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Tången 2, 3, 4, 5, 6, 7
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Stockslycke (42)

Beskrivning av kulturmiljön
Öppet och fritt placerade flerbostadshus i rött eller gult tegel med putsade 
partier. De ligger omgärdade av  stora grönytor. Vid entrén till området ligger 
en välbevarad mindre centrumanläggning. Byggnaderna ritades av HSB Riks-
förbunds arkitektkontor på 1950-talet. 
Byggnaderna i kvarteren Borgmästaren och Rådmannen har en tillbyggd entré 
för att kunna rymma bland annat hiss. Kvarteret Stadsfiskalen har tillkommit 
på 1960-talet, men är även det en god representant vad gäller det arkitekto-
niska uttrycket med tidstypiska detaljer såsom tak med upphöjd mittdel i 
V-form, inklätt i plåt samt indragna balkonger och fönsterband.

Kulturhistorisk motivering
Bebyggelsen utgör ett välbevarat och tidstypiskt exempel på efterkrigstidens 
hyreshusbyggande med drag från stadsplaneideal om en ”stad i park” i en 
stadsdel som exploaterades under 1940-60-talen. De välbevarade byggna-
derna har flera tidstypiska detaljer såsom ursprungliga fönster, ytterdörrar, 
entrétak, balkongfronter och smidesdetaljer som är viktiga att bevara för att 
bibehålla områdets helhet och karaktär.
Stadsplanen med bland annat den mindre centrumanläggningen, vittnar om 
den sociala stadsplaneringens framväxt och utgör stadens enda exempel på en 
grannskapsenhet.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Borgmästaren 1
• Byggnadschefen 1 
• Rådmannen 1
• Stadsarkitekten 8
• Stadsfiskalen 2
• Stadsfogden 1
• Stadsingenjören 1
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Sörhaga (43)

Beskrivning av kulturmiljön
Området präglas av Albert Lilienbergs stadsplaneideal som var den engelska 
trädgårdsstaden. Stadsplanen för området fastställdes 1911. Vid stadsdelens 
tillkomst beskrivs den som en rymlig villastad med ”plats för naturens fär-
gring”. 
Området består av större friliggande villor från framförallt 1910-30-talet. 
Byggnaderna uppvisar en rik träpanelarkitektur med många fina detaljer be-
varade och några byggnader har en putsad fasad. Det finns även torn, gla-
sverandor och burspråk på flera byggnader. Taken består till största delen av 
lertegel eller bandfalsad röd plåt. De flesta av byggnaderna är till största delen 
bevarade, men en del har förändrats genom diverse mindre tillbyggnader, pa-
nel-, fönster- och dörrbyten under årens lopp. 
Alingsås tingshus från 1899 och Gustaf Adolfskolan från 1901 är båda upp-
förda i rött tegel med tidstypisk mönstermurning och fönstersättning, ritade 
av arkitekt Adrian Pettersson. Tingshuset har också två större tillbyggnader, 
en från 1960-talet och en från 2015. Metodistkyrkan från 1903 är välbevarad 
och uppförd i en för tiden klassisk träpanelarkitektur med liggande och ståen-
de panel samt listverk och stora fönsterpartier.

Kulturhistorisk motivering
Välbevarad och tidstypisk bebyggelse från 1910-30-talen med många fina ar-
kitektoniska detaljer. Viktig miljö för att spegla samhällets utveckling bland 
annat ur ett stadsplaneperspektiv. Kvarteren har högt kulturhistoriskt och 
miljömässigt värde utifrån att de uppvisar en homogen bebyggelse med någ-
ra få moderna inslag. Flera byggnader har ursprungliga fasadpaneler, fönster, 
dörrar,  glasverandor, burspråk, takmaterial, torn, farstukvistar samt unika de-
taljer på foder och eventuella lisener. De olika delarna är viktiga att bevara för 
att bibehålla områdets helhet och karaktär.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Aspen 2, 3, 4, 6, 9   • Tjädern 1, 2, 3, 4, 5
• Eken 1, 2, 3    • Violen 1, 2
• Hinden 1    • Ärlan 1, 2, 16
• Hyacinten 4 , 6, 8, 12, 13, 15
• Häggen 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15
• Kastanjen 1, 3, 4, 5, 16
• Råbocken 2, 3, 4, 9, 10, 11
• Rönnen 3, 4, 5, 6, 7, 8
• Syrenen 2, 3
• Svanen 9 
• Tigern 1, 2, 4, 6
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Kullingsberg (44) - fyra delområden

A. Kvarteret Ekorren

Beskrivning av kulturmiljön
Kvarteret Ekorren ligger utmed Göteborgsvägen och planlades 1911. Det har 
en oregelbunden form och är indelat i tomter av varierad storlek och form. 
Den norra delen av kvarteret bebyggdes under 1920-40-talen medan den söd-
ra blev utbyggt först på 1970-talet. Här finns några av de äldsta villorna i 
området. Villa Svea på Ekorren 6 är ritad av S.E. Bengtson i Alingsås 1918 
och Ekorren 7 är ritad av G. Johnson 1923. Inom miljön finns bland annat 
exempel på en villa i jugendinspirerad stil med putsad fasad samt en större 
villa med fasad av liggande och stående träpanel.
Samtliga byggnader ligger på stora tomter med äldre trädgårdar.

Kulturhistorisk motivering
I kvarteret speglas utbyggnaden av det tidigaste Kullingsberg. På tomten till 
Ekorren 7 finns en bevarad, vällagd stentrappa av granit uppförd i terrasser.  
På Ekorren 6 finns en äldre välbevarad lekstuga med samma arkitektoniska 
uttryck som huvudbyggnadens. Ihopbyggd med entrén till Ekorren 22 finns 
en större glasveranda i två våningar. Byggnaderna har brutna tak, äldre fasader, 
spröjsade fönster och ytterdörrar som är viktiga att bevara för att bibehålla 
områdets helhet och karaktär.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Ekorren 6, 7, 22
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B. Kvarteret Isbjörnen

Beskrivning av kulturmiljön
Kvarteret Isbjörnen stadsplanelades 1911, men bebyggdes något senare. Det 
har en enhetlig bebyggelse som huvudsakligen består av större trävillor med 
mansardtak från första delen av 1920-talet, belägna på större tomter med ut-
husen samlade på mitten i fastighetsgräns. 
Isbjörnen 5 är ritad av S.E. Bengtson i Alingsås 1922 och Isbjörnen 10 av A. 
Westerlind i Alingsås 1922. De övriga villorna är ritade mellan åren 1920-23.

Kulturhistorisk motivering
Kvarteret har en enhetlig egnahemsbebyggelse och skildrar ett utbyggnadsske-
de i stadens historia. De flesta av byggnaderna förhållandevis välbevarade och 
har ett flertal ursprungliga detaljer såsom fasadpaneler, äldre spröjsade fönster 
samt ytterdörrar. Några av tomterna har äldre entréer mot gatan med huggna 
stenstolpar på vardera sida en smidesgrind. Trädgårdarna med uthusen i mit-
ten av kvarteret bidrar till områdets helhet och karaktär.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Isbjörnen 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11
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C. Kvarteren Leoparden och Vargen

Beskrivning av kulturmiljön
I kvarteren Leoparden och Vargen finns arkitektritade villor med tidstypiska 
material, såsom gult eller rött tegel med inslag av trä eller puts. 
I kvarteret Leoparden är de flesta av villorna uppförda under åren 1950-1965 
och de mest återkommande arkitekterna är Bo Boustedt, Einar Frost och 
Ib Frandsen. I kvarteret Vargen är de flesta av villorna uppförda under åren 
1946-1960 och även här har Einar Frost ritat ett flertal av villorna.

I kvarteret Leoparden har de flesta villorna fasader med gult tegel och i kvarte-
ret Vargen har de rött tegel. På Vitalisgatans västra sida har de flesta tomterna 
en låg stenmur i fastighetsgräns, eftersom tomterna sluttar nedåt vägen.

Kulturhistorisk motivering
Bebyggelsen i kvarteren speglar en expansiv period i Kullingsberg under 
1950-60-talen. Välbevarade byggnader av hög arkitektonisk kvalité med tids-
typiska detaljer och material, såsom fasader av tegel, äldre fönster och ytter-
dörrar samt koppardetaljer. Stenmurarna på gatans västra sida är miljömässigt 
värdefulla. De olika delarna är viktiga att bevara för att bibehålla områdets 
helhet och karaktär.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Leoparden 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
• Vargen 12, 13, 21, 22
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D. Kvarteren Geten, Grävlingen, Hunden, 
Renen och Räven

Beskrivning av kulturmiljön
I kvarteren Hunden, Geten, Grävlingen, Renen och Räven finns både arki-
tektritade villor och kataloghus från 1950-70-talet i tidstypiska fasadmate-
rial såsom, gult eller rött tegel, inslag av trä, puts och skivmaterial. Flera av 
byggnaderna har detaljer av koppar och  smide bevarade. I kvarteret återfinns 
villor som är ritade av  Einar Frost, Ib Frandsen, Bernt Kruse, J.W. Sjöstrand, 
Thersthols ingenjörsbyrå, Arkitektgruppen H.E. Heineman, Anten-Hus, Ti-
vedenhus och Eksjö-Hus m.fl.

Kulturhistorisk motivering
Bebyggelsen i kvarteren speglar en expansiv period i Kullingsberg under 
1950-70-talen. Samtliga byggnader har en egen särart och de flesta av dem är 
mycket välbevarade och har hög arkitektonisk kvalité med tidstypiska fasader. 
Byggnaderna har mestadels gult eller rött tegel med vissa inslag att trä, puts 
eller skivmaterial samt detaljer av koppar. De flesta har ursprungliga fönster 
och ytterdörrar, smidesräcken vid trappor och smidesstaket längs gatan beva-
rade. De olika delarna är viktiga att bevara för att bibehålla områdets helhet 
och karaktär.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Geten 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16
• Grävlingen 8, 13, 16, 17, 18, 22, 23
• Hunden 6, 7, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 22, 23, 24
• Renen 1, 2, 4, 5, 6, 16, 17
• Räven 11, 15
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Enehagen (45) - två delområden

A. Kvarteret Svinesund

Beskrivning av kulturmiljön
Enhetlig villabebyggelse från 1970-talets slut med fasad i brunrött tegel på en  
hög slätputsad sockel, ritad av Stjernberg Arkitektkontor AB. De är byggda i 
vinkel och har valmade tak som är belagda med betongtegel. Byggnader har 
flera tidstypiska detaljer såsom indragna balkonger med fina träräcken samt 
valvöppningar i fasad och garageportar i sockelvåningen. De plåttäckta bur-
språken på gaveln mot gatan har en fin stenmurning i underkant.

Kulturhistorisk motivering
Välbevarad villabebyggelse i tidstypisk utformning med hög arkitektonisk 
kvalité och välbevarade detaljer såsom profilsågade balkongräcken i trä, plåt-
klädda burspråk samt en murad valvöppning vid balkongen. De olika delarna 
är viktiga att bevara för att bibehålla områdets helhet och karaktär.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Svinesund 2, 3, 4, 5, 6
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B. Kvarteren Byfjorden, Hakefjorden och 
Gullmarsfjorden

Beskrivning av kulturmiljön
Villor i tidstypisk 1970-talsarkitektur med varierande utformning samt mate-
rialval, där trä och tegel i kombination är den mest framträdande. 
Miljön består av olika kataloghus och arkitektritade villor från AB Begus-Hus, 
Hjältevadshus, Inter-Design och arkitekt Hans Drevik. Ett av husen har en 
alp-inspirerad utformning där garagetaket är täckt av gräs.

Kulturhistorisk motivering 
Miljön har en välbevarad bebyggelse från 1970-talet med ett representativt ur-
val av arkitektritade byggnader samt kataloghus. Ett flertal tidstypiska detaljer 
finns bevarade såsom fönsterindelningar, ytterdörrar, burspråk, indragna bal-
konger med träräcken. De olika delarna är viktiga att bevara för att bibehålla 
områdets helhet och karaktär.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön 
• Byfjorden 1, 2, 3
• Gullmarsfjorden 2
• Hakefjorden 1
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Prästeryd (47)

Beskrivning av kulturmiljön
Kvarteren Doppingen och Måsen består av ett grupphusområde med byggna-
der ritade av P. Lisper för Sjöstrands ingenjörsbyrå 1959 i tidstypiskt utföran-
de. De har svagt sluttande pulpettak, stora fönsterpartier och fasader av gult 
tegel med inslag av skivmaterial samt liggande träpanel. 
Torpet, från början av 1700-talet, med ladugård från 1800-talet på Måsen 
15 är mycket välbevarat med rödfärgad lockpanel, knutlådor, äldre spröjsade 
fönster samt enkupigt, äldre lertegel på taket. Ladugården tillför ett kultur-
historiskt och miljömässigt värde tillsammans med torpet eftersom det är den 
enda som finns kvar inom tätorten. 
De två tornvillorna på Gräsanden 4 och 5 utgör två välbevarade byggnader 
med målade plåttak och fasader med liggande och stående träpanel.

Kulturhistorisk motivering
Kvarteren utgör tillsammans en bra bild på utvecklingen av stadens bebyggel-
sestruktur från tidigt 1800-tal fram till 1960-talet. Kvarteren Doppingen och 
Måsen har en välbevarad bebyggelse från 1950- och 60-talen med en homo-
gen karaktär, trots senare tillbyggnader. Samtliga har pulpettak, stora föns-
terband och gult tegel med inslag av trä, puts eller skivmaterial på fasadernas 
långsidor. Det välbevarade torpet och ladugården på Måsen 15 är sannolikt 
det äldsta av sin typ inom stadens gränser. Tornvillorna på Gräsanden 4 och 5 
utgör två välbevarade exempel på förra sekelskiftets exklusiva arkitekturideal 
som fanns i staden. De olika byggnadernas tidstypiska delar är viktiga att be-
vara för att bibehålla områdets helhet och karaktär.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Doppingen 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
• Gräsanden 4, 5
• Måsen 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
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Klinten (48)

Beskrivning av kulturmiljön
Kvarteret Gamen stadsplanelades 1911 och ingick vid den tiden i ett större 
oregelbundet kvarter med bl.a. kvarteret Falken. I dessa kvarter ligger bebyg-
gelse från 1910-20-talet. Det finns bevarade gårdshus i fastighetsgräns mitt i 
delar av kvarteret Falken som visar på den äldre tidens kvarters struktur.
I kvarteret Bagaren finns en blandad bebyggelse från sekelskiftet fram till och 
med 1930-talet.
Kvarteret Lärkan som också stadsplanlades 1911 har kvar flera större, väl-
bevarade fastigheter med tidstypisk sekelskiftes träpanelarkitektur med fina 
bearbetade snickeridetaljer. Några av byggnaderna har stora tomter och är 
omgärdade av en parkliknande trädgård.

Kulturhistorisk motivering
Kvarteren visar på en utveckling av stadens bebyggelse från förra sekelskiftet 
och fram till och med 1930-talet med olika typer av kvartersstruktur. Ett fler-
tal av byggnaderna är välbevarade med tidstypiska och ursprungliga fasadpa-
neler, fönster och ytterdörrar.De välbevarade gårdshusen i fastighetsgräns är 
en viktig del inom miljön. De olika byggnadernas tidstypiska delar är viktiga 
att bevara för att bibehålla områdets helhet och karaktär.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Bagaren 3, 4, 5, 6, 11, 12
• Falken 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 33
• Gamen 1, 3, 5, 8, 10
• Lärkan 1, 10, 15, 16.
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Hörningen (16)

Beskrivning av kulturmiljön
Fornlämningsmiljön består av en boplats och fyndplatser. 
Här finns ett småbrutet odlingslandskap med gårdar, intill sjön Nären. 
Miljön omfattar småbruksmiljöer i ett odlingslandskap med välhållna sten-
murar. 
Gårdsmiljöerna har välbevarade bostadshus och ekonomibyggnader. 

Kulturhistorisk motivering
Samlade gårdsmiljöer med ett flertal välbevarade byggnader, där ladugården 
med dubbla skunkar utgör en lokal byggnadstradition. 
Landskapet präglas av de välhållna stenmurarna samt de små åkerlapparna 
som bryter upp skogslandskapet.
Området är beroende av fortsatt hävd, som håller landskapet öppet och det är 
viktigt att stenmurarna bevaras. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Hörningen 1:3

Fornlämningar inom miljön

Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.

Landsförsamlingen och staden  Landsförsamlingen och staden
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Björkebacken, Slinnebacken och Vrån (17)

Beskrivning av kulturmiljön
Vrån ligger i en skogsbygd där det är glest mellan gårdarna. Landskapet präg-
las fortfarande delvis av att ett småskaligt jordbruk, som bedrevs där under 
senare tid. Ännu framträder de små åkrarna, hagmarkerna och en mindre 
slåtteräng i landskapet. Stenmurar och gamla körvägar bidrar till landskapets 
ålderdomliga karaktär. 
Vid Björkebacken är odlingslandskapet varierat med flera hagmarker. Gården 
är belägen på en höjdsträckning och dominerar omgivningarna. Gårdsbilden 
har en väl sammanhållen form, där ekonomibyggnaderna på tre sidor, helt 
omsluter fägården. Mangårdsbyggnaden, vilken är något skild från ekono-
mibyggnaderna, utgörs av en intakt bevarad långloftsstuga, som härrör från 
övergången mellan 1700-1800-talet. 1700-talets impulser framgår tydligt i 
det låga valmade taket. 
Slinnebacken utgör en välbevarad och sammanhållen gårdsmiljö med funk-
tionsdifferentierad bebyggelse. Bostadshuset är en långloftsstuga som har 
byggts på med en stor tillbyggnad i vinkel samt tilläggsisolerats under senare 
tid. Nyckelhålsingångarna är bevarade och byggnaden har kvar sin volym och  
karaktär mot väster. Eftersom byggnadstypen är speciell för trakten och så få 
välbevarade byggnader finns kvar av denna kategori, har byggnaden fortfaran-
de ett kulturhistoriskt värde. 

Kulturhistorisk motivering
Ett variationsrikt och äldre odlingslandskap med välbevarad helhet. Området 
är beroende av fortsatt hävd som håller landskapet öppet samt att stenmurar-
na bevaras. En ålderdomlig gårdsbebyggelse med delvis välbevarad karaktär. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
•Björkebacken 2:6
•Slinnebacken 1:4
• Storsten 1:4

Landsförsamlingen och staden  Landsförsamlingen och staden
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Tillfällan (18)

Beskrivning av kulturmiljön
Väl sammanhållen gårdsmiljö som ligger i ett kuperat landskap i skogsområ-
det söder om Boråsvägen. Mangårdsbyggnaden utgörs av en så kallad fram-
kammarstuga från mitten av 1700-talet, som har genomgått vissa exteriöra 
förändringar. Ekonomibyggnaderna ansluter som helhet till äldre tiders bygg-
nadsskick och ladugården har skunkar. 
Gårdsmiljön utgör ett väsentligt inslag i det värdefulla odlingslandskapet. I 
omgivningarna finns en gammal hage med hamlade askar och inslag av lönn 
samt en eneskog som röjs och betas. 
Odlingslandskapet är både utpekat kommunalt och nationellt, som ett områ-
de med stor betydelse.

Kulturhistorisk motivering
Miljön omfattar en ålderdomlig gårdsmiljö med välbevarad bebyggelse i ett 
värdefullt odlingslandskap. 
Området är beroende av fortsatt hävd, som håller landskapet öppet. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Tillfällan 1:1

Fornlämningar inom miljön

Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.

Landsförsamlingen och staden  Landsförsamlingen och staden
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Hulabäck, Skaftared och Kullabo (19)

Beskrivning av kulturmiljön
Fornlämningsmiljön består av gravar från stenålder och äldre järnålder samt 
hällkistor, gravfält, domarringar, resta stenar, stensättningar, hällristning, bo-
platser, fyndplatser och fornåkrar. 
Miljön ligger inom ett kraftigt kuperat landskap, där det varierar mellan öpp-
na marker, hagar och lövskogspartier vid sjön Färgens sydöstra strand. Bebyg-
gelsen ligger högt på krönet och marken sluttar brant ner mot sjön.
Vid Fagerlid och Skaftared ligger stora sammanhängande lövskogspartier in-
flikade mellan åker- och betesmark. Stenmurar ramar in vägkanten och kring 
de två gårdsmiljöerna finns även mindre terränganpassade åkrar. 
Vid Kullabo breder barrskogar och mossar ut sig åt öster. Ett gästgiveri har 
legat invid den gamla vägen mellan Borås och Alingsås, vilken fortfarande 
passerar över gårdens tomt. Kullabo gästgiveri fanns, fram till och med år 
1911 samt skjutsstation fram till 1920-talet. Ladugården ansluter helt till en 
äldre byggnadstradition med bland annat ett portlider i byggnadens norra del. 
Utmärkande för miljön är stenmurarna runt gårdarna, varav en har en öpp-
ning, som bildar ingång till en källare under huset. 

Kulturhistorisk motivering
I Hulabäck finns en fornlämningsmiljö som påvisar ett kontinuerligt land-
skapsutnyttjande från stenåldern till järnåldern. Det är tätt med gravar från 
de olika tidsperioderna med en variationsrikedom. Platskontinuitet från yng-
re stenålder med fyra hällkistor inom ett begränsat område. Området visar 
tydligt valet av placeringen av gravar under förhistorien, på högre områden i 
terrängen, som moränåsar samt i det öppna odlingslandskapet. Högt veten-
skapligt och pedagogiskt värde. 
De välbevarade byggnaderna och gårdsmiljöerna bidrar till det höga kultur-
historiska värdet.
Området är beroende av fortsatt hävd, som håller landskapet öppet och det är 
viktigt att stenmurarna bevaras. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Fagerlid 1:3 (sommarstuga), 1:3 (Slävik), 1:9
• Kullabo 1:3
• Skaftared 1:15, 1:42 

Fornlämningar inom miljön
Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.

Landsförsamlingen och staden  Landsförsamlingen och staden
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Gräskärr och Stora Lygnö (20)

Beskrivning av kulturmiljön
Fornlämningsmiljön består av fyndplatser och rester av en kvarn. 
Lygnö by ligger, vackert placerad, på sluttningen ner mot Lygnösjön. Land-
skapet är starkt kuperat och den odlade jorden är spridd på många åkerlappar, 
skilda åt av lövskogsklädda kullar och sluttningar. Den öppna marken begrän-
sas, i söder och väster, av skogsklädda berg och i norr av stora skogs- och moss-
områden. Åt väster avslutas landskapet genom en lång uppodlad sluttning ner 
mot Lygnösjön. 
Bebyggelsen i byn är delvis ålderdomlig. Ett småskaligt före detta jordbruk, 
med välbevarad gårdsmiljö, finns i Gräskärr. Det finns även hagmarker intill 
gården och en betad strandäng ner mot sjön. 

Kulturhistorisk motivering
Miljön består av ett variationsrikt äldre odlingslandskap med en välbevarad 
helhet. En tilltalade landskapsbild, som är beroende av fortsatt odling samt 
bevarandet av de ålderdomliga byggnaderna inom miljön.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön 
• Lilla Lygnö 2:5
• Stora Lygnö 1:3, 1:10, 1:22

Fornlämningar inom miljön

Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.

Landsförsamlingen och staden  Landsförsamlingen och staden
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Dammsjöås (21)

Beskrivning av kulturmiljön
Torpmiljö som ligger belägen på krönet av en ås, omgiven av en barrskog. 
Omkringliggande åkrar, ängsmarker och skogsbryn hålls öppna.

Kulturhistorisk motivering
Dammsjöås är ett bra och tidstypiskt exempel på 1800-talets torpbebyggelse,  
som ofta låg i skogsområden med en mindre uppodlad åker alldeles intill be-
byggelsen. De tidigare odlingsmarkerna hålls öppna av Alingsås hembygdsför-
ening och Alingsås Friluftsklubb. Den välbevarade torpmiljön med stenmurar, 
odlingsrösen och små åkrar är tilltalande och åskådliggör på ett pedagogiskt 
sätt ett ålderdomligt brukningssätt.
Kulturlandskapets höga värden är beroende av fortsatt hävd, som håller land-
skapet öppet och det är viktigt att stenmurarna bevaras. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Maryd 7:1

Landsförsamlingen och staden  Landsförsamlingen och staden
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Hjälmared (22)

Beskrivning av kulturmiljön
Fornlämningsmiljön består av en äldre bro, vägsten och profan byggnad.
Hjälmareds gård är ursprungligen ett frälsehemman från 1500-talets mitt. I 
slutet av 1800-talet hade godset en mycket stor areal då många intilliggande 
gods och gårdar hade köpts in, men i början av 1900-talet såldes utgård efter 
utgård. De stora skogsområdena i nordost köptes av Älvsborgs läns landsting 
för att ingå i länets stora skogsallmänning. Anläggningen byggdes sedan om 
till pensionat och därefter blev det folkhögskola.

Kulturhistorisk motivering
Miljön är komplex med spår från alla tider i gårdens växlingsrika historia. 
Inom den välbevarade miljön finns en mangårdsbyggnad från1825 i herr-
gårdsstil, en flygelbyggnad från 1612 samt en intilliggande jordkällare och en 
senare flygelbyggnad från sekelskiftet.
Inom fastigheten finns det ett flertal kulturhistoriskt intressanta ekonomi-
byggnader, bland annat en oktagonal tröskloge från 1870-talet samt ett bo-
stadshus från gårdens storhetstid när det var lantbruk i slutet på 1800-talet. 
Folkhögskolans byggnader är tidstypiska och välbevarade sedan 1970-talet. 
Inom miljön ligger också ett större bevarat bostadshus från1936 i stram klas-
sicistisk utformning med funktionalistiska drag på en stor parkliknande tomt 
med äppleträd, växt- och lusthus ner mot sjön Stora Färgen.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Hjälmared 1:10 (2 st), 1:72

Fornlämningar inom miljön

Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.

Landsförsamlingen och staden  Landsförsamlingen och staden
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Bryngenäs, Lilleskog och Österbodarna (23)  

Beskrivning av kulturmiljön
Fornlämningsmiljön består av fyndplatser, fornåkrar och gränsmärken. Inom 
området löper också den norra delen av Kungsvägen, som är den gamla riks-
vägen, vilken har sin början i Hemsjö socken.
Strax sydväst om Alingsås stad ligger herrgårdarna Bryngenäs och Österbo-
darna. Gårdarna ligger i ett öppet pastoralt landskap med lövskogar och hag-
marker. Utblicken över sjön Mjörn är vidsträckt, men E20 skär idag igenom 
godsens marker. 
Bryngenäs gods ligger på en udde i sjön Mjörn. Huvudbyggnaden som ur-
sprungligen uppfördes 1790 fick sitt nuvarande utseende vid en om- och till-
byggnad vid sekelskiftet. Då byggdes ett kraftigt torn i öster som tillsammans 
med gavlar och frontespis försågs med trappstegsgavlar. Den slottslika bygg-
naden, som ligger på en höjd, är omgiven av en park samt i omgivningarna 
närmast ligger arbetarbostäderna. Odlingsmarkerna omsluter Bryngenäsvi-
ken, men den odlade jorden är av mindre omfattning och utgörs av spridda 
åkrar begränsade av ekhagar och betesmarker och söder om Bryngenäs finns 
en stor och variationsrik ekhage. Hagen är välhävdad genom bete av hästar 
under lång tid. 
Särskilt värdefulla miljöer utgör allén fram till gården, sjöstranden med betade 
ekhagar, udden Näset med ek- och tallskog och de så kallade Brackegårdskul-
larna vid järnvägen. 
Bebyggelsemiljöerna på de båda godsen är kulturhistoriskt intressanta och i 
dessa ingår, såväl mangårdsbyggnader som ekonomibyggnader och torpstäl-
len, i en välbevarad helhet. 

Herrgårdsbyggnaden vid Österbodarna är från ca 1880 med två flygelbygg-
nader i empirestil. Gårdsbebyggelsen är uppbyggd enligt månghussystemets 
princip med mangårdsbyggnader klart avskilda från ekonomibyggnaderna. 

Landsförsamlingen och staden  Landsförsamlingen och staden
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Gårdens bebyggelse är mycket välbevarad och innehåller ekonomi-
byggnader och arbetarbostäder från framförallt  sekelskiftet 1900. Någ-
ra av ekonomibyggnaderna är uppförda under 2000-talet, som kopior 
av äldre byggnadstyper. I gårdens omgivningar finns några välbevarade 
torpmiljöer med bostadshus av enkelstugetyp. 
Lilleskog, som numera är stiftsgård för Skara stift, hörde ursprungligen 
till gården Österbodarna och hette på den tiden Lilla Österbodarne. 
Vid sekelskiftet 1900 tillträdde nya ägare och den nuvarande man-
gårdsbyggnaden uppfördes. Den fick senare en prägel av italiensk patri-
ciervilla vid en ombyggnad under åren 1915-1917. Byggnaden har två 
våningar och är sammanbyggd med vinkelställda enplans flygelbygg-
nader. Vid Lilleskog finns också en äldre ditflyttad mangårdsbyggnad 
från 1800-talets första hälft, vilken är en salsbyggnad i klassicerande 
arkitektur samt en naturskönt belägen jaktstuga, äldre ekonomibygg-
nader m.m.

Kulturhistorisk motivering
Kulturmiljön består av herrgårdsmiljöer, i ett tilltalande landskap som 
med tiden har blivit ett kombinerat jordbruk och sommarnöje.
Bryngenäs huvudbyggnad med sina torn och trappstegsgavlar är spek-
takulär och omgivningarna med arbetarbebyggelse, park och ekhagar är 
kulturhistoriskt värdefulla. 
Österbodarna med sin välbevarade karaktär, både vad gäller landskapet 
som helhet och de enskilda byggnaderna, visar upp ett mönsterjord-
bruk från sekelskiftet 1900. 
Herrgårdarna med sina omgivande landskap med parkanläggningar, 
stensatta vägar, välhållna stenmurar, betade ekhagar och torpbebyggelse 
i utkanterna av ägorna har ett högt kulturhistoriskt värde. 
Parkerna och odlingslandskapet är beroende av fortsatt hävd och sköt-
sel.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Bryngenäs 1:2, 1:16, 1:21, 1:22, 1:29, 1:37, 1:40, 1:41, 2:1
• Österbodarna 1:8, 1:13

Fornlämningar inom miljön

Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.

Landsförsamlingen och staden  Landsförsamlingen och staden
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Lövekulle (24)

Beskrivning av kulturmiljön
Området Lövekulle ligger väster om staden Alingsås, invid sjön Mjörn. Under 
tidigt 1900-tal bebyggdes Lövekulle med flertalet stora sommarvillor i utpräg-
lad sekelskiftesarkitektur, rik på snickeridetaljer. Några av dem har tak som är 
täckta med bandfalsad plåt som kröns av spiror.

Kulturhistorisk motivering
Bebyggelsemiljön består av flera stora och välbevarade villor från tidigt 1900-
tal i tidstypisk sekelskiftesarkitektur, omgivna av lövträdsbestånd, allé och be-
tesmarker. Miljön uppvisar en kulturhistoriskt värdefull helhet med de olika 
arkitektoniskt utformade sekelskiftesvillorna av hög kvalité och individuell 
detaljrikedom som bidrar till områdets helhet och karaktär.
Betesmarkerna bör även betas framöver för att hålla landskapet öppet.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Lövekulle 1:14, 1:19, 1:134, 1:137
• Stadsskogen 2:161, 2:162

Landsförsamlingen och staden  Landsförsamlingen och staden
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Nolby prästgård och Rolfs grav (25)

Beskrivning av kulturmiljön
Fornlämningsmiljön består av gravhögen ”Rolfs grav”, järnåldersgravfält och 
fossila åkrar samt kolerakyrkogård med ett minnesmärke över dem som dog. 
Intill finns en äldre murad stenkällare med välvt tak, klätt med gräs.
Det finns även en prästgårdsmiljö med uthus och bostadshus, av salsbygg-
nadstyp, som är uppförd 1839 åt komminister Anders Gustaf Dickman.

Kulturhistorisk motivering
Prästgårdsmiljön med sina välbevarade byggnader har ett högt kulturhisto-
riskt värde. 
Rolfs kulle är kommunens största gravhög, med sägnen att högen är gravplats 
för västgötakonungen Rolf Götriksson. 
Gravplatsen har ett högt vetenskapligt och pedagogiskt värde.
Den stora stenkällaren, som ligger söderut, är ett värdefullt inslag i miljön.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Bolltorp 4:3

Fornlämningar inom miljön inom miljön

Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.

Landsförsamlingen och staden  Landsförsamlingen och staden
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Tokebacka (26)

Beskrivning av kulturmiljön
Större, före detta jordbruksfastighet, som är belägen vid E20 i Säveåns dal-
gång nordost om Alingsås stad, i före detta Bälinge socken. Ursprungligen 
var det två separata gårdar, som förr hette Öfvre Tokebacka. De två bostads-
husen, som är från mitten av 1800-talet, ligger tätt intill varandra nära en 
äldre vägsträckning. Det har funnits flera ekonomibyggnader, men idag finns 
enbart den nyare ladugården från slutet av 1930-talet bevarad.

Kulturhistorisk motivering
Den nordöstra mangårdsbyggnaden är en mycket välbevarad salsbyggnad 
med klassicerande portal, pilastrar och tandsnittsornamentik. Den utmärker 
sig med sin rika utsmyckning, som varit så typisk för trakten kring Alingsås, 
men som numera är mycket sällsynt.
Mangårdsbyggnaden, som ligger söderut, har en liknande, men enklare ut-
formning. 
De två välbevarade bostadshusen bildar tillsammans en helhetsmiljö med ett 
mycket högt kulturhistoriskt värde. Ladugården bidrar till det kulturhistoris-
ka och miljömässiga värdet inom miljön.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Bälinge 6:16

Landsförsamlingen och staden  Landsförsamlingen och staden
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Bälinge kyrkomiljö, Bälinge Nordgata och 
Risa (27)

Beskrivning av kulturmiljön
Fornlämningsmiljön består av hällkistor, högar, stensättningar, domarringar, 
fyndplats och plats med tradition. 
Miljön omfattar ett öppet odlingslandskap i Säveåns dalgång med väl sam-
manhållna gårdsbildningar utmed E20 samt Bälinge kyrka med omgivning. 
Dalgången övergår i ett småbrutet landskap i nordost som är skogrikt och där 
har mindre gårdar och torp legat. 

Kulturhistorisk motivering
Det finns flertalet gravar från framförallt äldre järnålder och området visar 
tydligt valet av placeringen av gravar under förhistorien, belägna på moränåsar 
i det öppna odlingslandskapet. Miljön har ett pedagogiskt värde. 
Sockencentrum med Bälinge kyrka som är från 1200-talet. Kring kyrkan i Bä-
linge fanns sjutton gårdar under äldre tid och det var den enda bybildningen 
i Bälinge socken före skiftena. Gårdarna har en välbevarad karaktär från tiden 
efter laga skiftet och de ligger koncentrerat i dalgången utmed den ålderdom-
liga vägsträckningen som är dagens E20. Här finns även mindre gårdar och 
torp längs kanten av skogen.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Bälinge 1:1; 1:6, 1:12, 3:14, 4:10, 6:18
• Bälinge-Torp 2:5, 2:5 (Nordgatan)
• Risa 1:4, 2:1

Fornlämningar inom miljön

Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.

Landsförsamlingen och staden  Landsförsamlingen och staden
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Rödene (28)

Beskrivning av kulturmiljön
Fornlämningsmiljön består av hällkista, gravfält, högar och stensättningar. 
Här finns en ödekyrkogård med minnessten över den gamla träkyrkan i Rö-
dene, som under äldre tid utgjorde en ansedd offerkyrka. 
I miljön ingår även flera sammanhållna gårdsmiljöer, i öppna lägen. 

Kulturhistorisk motivering
Dalgång med tilltalande fornlämningsbild och här finns framförallt flertalet 
gravar från äldre järnålder. Området visar tydligt valet av placeringen av gravar 
under förhistorien, belägna på moränåsar i det öppna odlingslandskapet.
Miljön har ett pedagogiskt värde. 
Gårdsmiljöerna med flera välbevarade byggnader från 1800-talets slut visar på 
bebyggelselägen i dalgången efter att skiftena är utförda.
Det är även platsen för det gamla sockencentrumet i Rödene socken. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Kampetå 1:6
• Rödene 6:4, 6:6, 10:13, 11:8

Fornlämningar inom miljön

Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.

Landsförsamlingen och staden  Landsförsamlingen och staden
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Bolltorp (29)

Beskrivning av kulturmiljön
Bebyggelsemiljön vid Rödeneplatåns skogbeväxta sluttningar består av Boll-
torps gård med tillhörande torpställen och ett öppet odlingslandskap söderut. 
Bolltorps gård har en rikt funktionsdifferentierad bebyggelse uppförd huvud-
sakligen under 1890-talet. Mangårdsbyggnaden utgörs av en salsbyggnad med 
en lägre tillbyggnad i öster. 
Bolltorps sjukhem med vaktmästarbostad ingår även i bebyggelsemiljön. Det 
före detta sjukhemmet ligger placerat på ett typiskt sätt för sanatorier, på en 
höjd omgiven av tallskog för den friska luftens skull. Byggnaden är ursprung-
ligen uppförd som ett sanatorium och ritades av arkitekt Ivar Tengbom 1917. 
Byggnaden är putsad, enkelt och stramt utformat, med en grund av huggen 
granit och den ligger på en platå, som kantas av en stödmur.

Kulturhistorisk motivering
Bolltorps gård är en stor jordbruksfastighet, som är mycket välbevarad sedan 
byggnadstiden, med ett flertal olika ekonomibyggnader inom gårdsmiljön. 
Ägorna breder ut sig i dalgången framför Rödeneplatån och tillsammans med 
flera torpställen i skogen, öster och norr om gårdsmiljön, illustreras ett stor-
jordbruk från 1800-talets slut. 
Bolltorps sjukhem, som ligger inom miljön, har tillsammans med vaktmäs-
tarbostaden ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnaden präglas av en hög ar-
kitektonisk och hantverksmässig kvalité med omsorg om detaljutformningen. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Bolltorp 4:9, 4:11, 4:15 (torpen Hjälmared, Kroken, Valken), 4:16 (Boll-
torps gård, torpen Julland, Ruskahed, Slättebacke)

Fornlämningar inom miljön

Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.

Landsförsamlingen och staden  Landsförsamlingen och staden
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Stora Halö och Stora Torstö (30)

Beskrivning av kulturmiljön
Fornlämningsmiljön består av boplatser och fyndplatser från stenåldern. 
Välbevarad gårdsbebyggelse från bland annat 1800-talet på Stora Torstö samt 
odlingslandskap på Stora Halö och Stora Torstö i sjön Mjörn.

Kulturhistorisk motivering
Öarnas kulturmarker är väsentliga inslag i sjöns naturmiljö. På flertalet av 
sjöns Mjörns öar har det tidigare bedrivits ett aktivt jordbruk. 
Det hävdade odlingslandskapet på öarna är viktigt att bevara för framtiden. 
Den samlade gårdsbildningen på Stora Torstö med sina välbevarade byggna-
der från bland annat 1800-talet och marker som fortfarande hålls öppna, inra-
made av höga stenmurar, har ett såväl kulturhistoriskt som landskapsmässigt 
högt värde. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Torstö 1:1, 1:5

Fornlämningar inom miljön

Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.

Landsförsamlingen och staden  Landsförsamlingen och staden
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Lovik (31)

Beskrivning av kulturmiljön
Fornlämningsmiljön består av boplatser från stenåldern. 
Miljön omfattar en mindre jordbruksfastighet, som är belägen i en uppodlad 
dalsänka vid sjön Mjörns strand och gården omges av ett kuperat skogsland-
skap. 
Den äldre gårdsmiljön från 1800-talests första hälft har vinkelställda man- 
och fägårdsbyggnader mellan vilka en äldre fruktträdgård bildar en gräns mot 
gårdsplanen. 
Det ligger även ett flertal mindre sommarstugor utmed skogsbranten, ner mot 
sjön Mjörn.

Kulturhistorisk motivering
Det sjönära, mindre jordbruket är mycket välbevarat sedan det var i bruk. 
De enkla sommarstugorna på ofri grund, vilka genom sin placering har en 
liten påverkan på den omgivande naturen, är kulturhistoriskt värdefulla som 
ett spår av hur fritidshusbebyggelsen såg ut när den började bli vanlig kring 
1940-talet. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Lovik 3:1, Loviks gård och sommarstugemiljö

Fornlämningar inom miljön

Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.

Landsförsamlingen och staden  Landsförsamlingen och staden
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Björkekärr (32)

Beskrivning av kulturmiljön
Miljön består av väl sammanhållna och tätt liggande jordbruksfastigheter med 
bebyggelse från 1800-talets mitt fram till 1900-talets början. 

Kulturhistorisk motivering
De välbevarade gårdarna är belägna i en byliknande gårdsgruppering och bo-
stadshusen med sina ekonomibyggnader visar på exempel från byggnadstra-
ditioner vid 1800-talets mitt samt på det tidiga 1900-talets stadsnära träd-
gårdsodling. 
Miljön har ett högt kulturhistoriskt och landsakpsmässigt värde.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön 
Björkekärr 5:19, 5:24

Landsförsamlingen och staden  Landsförsamlingen och staden
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Vikaryd (33)

Beskrivning av kulturmiljön
Fornlämningsmiljö med stenåldersboplatser och fyndplats.
Bebyggelsemiljön är belägen vid sjön Mjörn, strax söder om Älvängs-
vägen. Området omfattar godset Vikaryd med mangårdsbyggnad som 
ursprungligen är från 1700-talet, arbetarbostäder och ekonomibygg-
nader samt omgivande odlingsmark och ekhagar. En transformatorsta-
tion utgör den enda kvarvarande resten av en anläggning med park och 
”slott”. Huvudbyggnaden uppfördes på 1880-talet i italiensk nyrenäs-
sansstil, men revs redan på 1940-talet. 

Kulturhistorisk motivering
Det är socknens  yngsta gods, från 1880-talet. Den välbevarade bebyg-
gelsemiljön och det omgivande herrgårdslandskapet med sina trädalléer 
och ekhagar har ett högt kulturhistoriskt och landskapsmässigt värde. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Vekaryd 1:11 (Vikaryds gods och transformatorstation)
• Vekaryd 1:17

Fornlämningar inom miljön

Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.

Landsförsamlingen och staden  Landsförsamlingen och staden
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Landskyrkan, Brunnshuset, Brunnsparken, 
Hälsobrunnen, f.d. prästgården m.fl. (34)

Beskrivning av kulturmiljön
Alingsås Landskyrka, vars kyrkotomt gränsar till Säveån, är en vitputsad kyr-
kobyggnad uppförd i gråsten under senmedeltid. Den nuvarande empireka-
raktären tillkom 1824-1831, då ett fullbrett rakt avslutat kor samt torn med 
kopparklädd lanternin och tempelgavlar byggdes. 
Den före detta prästgården är idag omyggd till förskola. Byggnaden är upp-
förd med snickarglädje i tidstypisk stil från 1800-talets andra hälft. Den röd-
färgade flygelbyggnaden norrut är troligen uppförd i samband med den första 
prästgården på platsen. Den är mycket välbevarad med knutlådor samt har 
flertalet äldre detaljer bevarade, både exteriört och interiört. Det finns uppgif-
ter om att det sannolikt är Alingsås stads äldsta profana byggnad. 
Där parkeringen finns idag söderut var förr ängs- och åkermark som tillhörde 
prästgården. Invid vägen finns en rest minnesten från 1700-talet.
Parkmiljön invid Säveån anlades på 1820-talet som en promenadpark för gäs-
ter som skulle dricka brunn. Parken består av en dubbel allé och den leder ner 
till Säveån från det åttkantiga, mindre huset om står över källan. På 1960-talet 
anlades vattenfall och planteringar och delar av det finns fortfarande kvar. 
Söder om parken ligger det gamla Brunnshuset från år 1820 som är uppförd i 
en empireinspirerad träpanelarkitektur med klassicerande portal. Det var först 
när Brunnsbolaget hade upplösts 1918 som parken öppnades för allmänheten. 

Kulturhistorisk motivering
Landskyrkan är viktig som ett minne från Alingsås äldsta historia. Den fanns 
på platsen före staden, om än med annat utseende. 
Brunnsparken har haft en stor betydelse för nöje och rekreation i staden. På 
1860-talet kretsade stadens officiella nöjesliv kring Brunnshuset och idag 
finns här en tilltalande parkmiljö, som kräver fortsatt vård och skötsel för att 
bibehålla sin karaktär.
De två äldre bostadsmiljöerna, med sina stora tomter, visar på en äldre träd-
gårds- och bebyggelsestruktur som förr fanns strax utanför stadens ringgator-
Till miljön hör även äldre smidesgrindar. Den välbevarade, äldre rödfärgade 
flygelbyggnaden är mycket viktig för stadens historia ur många perpektiv.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Afzeliiskolan 2
• Centrum 1:10 (Brunnshuset, Hälsokällan, Brunnsparken), 1:12, 1:33

Fornlämningar inom miljön
Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.

Landsförsamlingen och staden  Landsförsamlingen och staden
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Hemsjö - Ödenäs

Landskapsbilden
Den södra delen av Alingsås kommun bjuder på ett landskap, rikt på sjöar, 
skogar och höjder med vidsträckta utsikter. Från Ödenäs kyrktorn, drygt 213 
meter över havet, kan man se bortåt 4-6 mil åt nästan alla håll.
Större områden med öppen, odlad mark hittar man bara vid Hemsjö kyrka 
och på den långsträckta höjdryggen vid Ödenäs. I övrigt dominerar skogen 
med enstaka hemman som små öar. Höjdskillnaderna är stundtals dramatiska 
och för tanken till bergsområden nere på kontinenten och kombinationen 
med stora sjöar gör området attraktivt för turism och friluftsliv. 

Spåren efter vår tidiga historia
Förhistorisk tid sträcker sig från det skede då människor vandrade in efter isti-
dens slut fram till ca 1050 e.Kr. Det är en lång tidsperiod och delas in i sten-
ålder, bronsålder och järnålder. Fornlämningsbilden i området karaktäriseras 
framförallt av boplatser, rösen och järnåldersgravar. Fornlämningarna följer 
huvudsakligen Mjörns och södra delen av Ömmerns stränder samt Bokö och 
de öppna dalgångarna vid Hemsjö och Ingareds åsar.

Stenåldern

Vid Västra Bodarna och Norsesund vid Mjörns strand, på Bokö samt vid 
Olofseredsviken i Ömmern hittar vi de äldsta spåren från förhistorien. Det 
är boplatser från äldre och yngre stenålder, där hällkistor från yngre stenålder 
är de äldsta synliga lämningarna i området. Hällkistorna ligger oftast något 
avsides och på höjdpartier i nuvarande skogsområden. Det finns åtta stycken 
registrerade men endast tre av dessa finns kvar. Fyra stycken är borta och yt-
terligare en är undersökt och borttagen år 1913. I den undersökta hällkistan 
hittade man bland annat kol, krukskärvor, flinta och flintdolkar. 

Bronsåldern

Lämningar från bronsåldern är rösen, hällristningar och stensättningar. Rö-
sen ligger ofta ensamma på bergs- och moränkrön med vidsträckt utsikt över 
landskap och vatten. I området finns tio rösen och majoriteten ligger utmed 
Ingareds åsar. Stensättningarna kan vara från både bronsålder och järnålder 
och är svåra att datera, men de stensättningar som ligger på samma plats som 
rösena är sannolikt från bronsåldern.  
Här finns en platskontinuitet från äldre till yngre bronsålder med rösen från 
den äldre och stensättningar från den yngre bronsåldern. Inga hällristningar 
finns i området. 

Järnåldern

Fornlämningarna från järnåldern är belägna i anslutning till den senare jord-
bruksbebyggelsen och återfinns framför allt kring Hemsjö och Ingared. Vid-
Hemsjö kyrka finns fyra gravfält och de är de enda i området. De visar på 
envanlig tradition, att placera den kristna kyrkobyggnaden på samma terräng

Hemsjö och Ödenäs

Domarring vid Framnäs.

Röse vid Ingareds åsar.
Vy från Ödenäs kyrktorn.

Hemsjö och Ödenäs
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Tätorterna
Området består till största delen av landsbygd men det finns några områden 
med tätare bebyggelse. Vid Ödenäs och Hemsjö kyrkor har bebyggelse sam-
lats i sockencentrum. 
De båda socknarna bildade en egen kommun från år 1952 och fram till dess 
att Hemsjö kommun slogs samman med Alingsås år 1974. Kommuncentrat 
låg vid Hemsjö kyrka, där en äldre skolbyggnad användes som kommunhus. 
Kring kyrkan i Hemsjö finns idag skola och daghem, församlingshem och 
ett område med småhusbebyggelse. Utmed Mjörns och Sävelångens strän-
der finns små villasamhällen. Västra Bodarna med sina små slingrande och 
stenmurskantade vägar är bebyggt med villor från 1900-talets början varav 
många ursprungligen var sommarnöjen. Här har byggts bostäder under hela 
1900-talet och området är mycket fortfarande attraktivt för nybyggnation. 
Vid Ingared har ett bostadsområde med villor och radhus byggts med början 
på 1970-talet, och här finns även en skola. I Lövhult längst i söder finns ett 
bostadsområde med ett 40-tal villor, varav många byggts under senare år.
I Ödenäs socken, som huvudsakligen är glesbebyggd, finns den mest samlade 
bebyggelsen på åsen där också kyrkan ligger. Här låg skola, post- och tele-
grafstation samt två missionshus vid 1900-talets början. Vid Olofsered och i 
Gröneslätt finns lite tätare bebyggelse och tidigare låg här också en affär. 
På senare tid har ett bostadsområde vuxit upp i Närsbo där det tidigare var 
bebyggt med fritidshus från 1900-talets mitt. 

Kyrkans landskap
Under äldre tid låg Hemsjö kyrkby ca 1 km norr om den nuvarande kyr-
kan, vid Bysjön (tidigare Hemsjön). Den gamla kyrkogården har sedan ett 
par år tillbaka åter tagits i bruk som begravningsplats och där visar  en stor 
minnessten den gamla kyrkans plats. Hemsjö kyrkby bestod ursprungligen 
av nio hemman och avviker därför från området som för övrigt är präglat av 
ensamma gårdar och mindre  bybildningar. Hemsjö kyrkby representerar de 
stora bybildningarna med mycket lång historisk kontinuitet som förekom-
mer i Västergötlands slättområden. Här fanns sannolikt en kyrka redan på 
1200-talet och den kyrkan ersattes med en ny på 1400-talet. Vid 1600-talets 
slut var kyrkan i så dåligt skick att man beslutade sig för att bygga en ny som 
stod färdig år 1700. Den revs i sin tur 1859 då även den von Schwartzen-
hoffska graven förstördes. Den ätten hade haft gården Pålstorp sedan 1651. 
Socknens centrum flyttades till sin nuvarande plats mellan åren 1859-1860. 
Den nya kyrkan som invigdes 1862 ligger på en sandplatå med utsikt åt väster. 
Prästgården som låg i Slävik köptes in år 1755 och såldes år 1989, eftersom en 
ny prästgård byggdes närmare kyrkan år 1991. 

Ödenäs kyrkby ligger högt placerad på en drumlinrygg. Utsikten är vidsträckt 
och man kan se ut över flera socknar. Jordbruksbebyggelsen i kyrkbyn är hu-
vudsakligen tillkommen efter laga skiftet. I kyrkbyn finns även ett område 
med villor från 1900-talet. I Ödenäs fanns också en äldre föregångare till den 
nuvarande kyrkan. Den äldre kyrkan var troligen en stavkyrka av trä och den 
revs år 1840, men redan samma år uppfördes en ny kyrka.

Framkammarstuga i Edshult.

Hemsjö kyrka

Vy med Hemsjö kyrka i bakgrunden.

läge som förfäderna valt för begravningsplats. Högar, resta stenar och domar-
ringar finns också i området. Strax norr om kyrkan finns en gravhög och vid 
Framnäs finns domarringar.

Kommunikationer
Kommunikationerna har och har haft olika karaktär i olika delar av området. 
I dag är den dominerande kommunikationsleden E20 som skär rätt igenom 
ett riksintresseområde för kulturmiljövården. Detta område har sedan mycket 
lång tid tillbaka varit påverkat av den viktiga färdleden mellan västerhavet och 
de centrala delarna av Västergötland. Spåren efter denna färdled, som kallas 
Kungsvägen, finns utmed hela E20s sträckning genom Hemsjö. Med hjälp av 
äldre kartor kan man också spåra äldre sträckningar av vägen som ligger pa-
rallellt med nyare vägsystem i landskapet. På flera platser uppvisar den gamla 
Kungsvägen mycket ålderdomliga drag.
De många sjöarna och det skogrika landskapet har medfört att vattendragen 
har använts till transport av virke och timmer och ångbåtar har också trafike-
rat sjön Mjörn.
Järnvägen har påverkat områdets karaktär i hög grad och när stationen vid 
Västra Bodarna tillkom vid 1800-talets slut blev trakten tillgänglig på ett 
helt nytt sätt. Välbeställda göteborgare, som tilltalades av det vackra kupera-
de och sjörika landskapet, flyttade ut på somrarna och vissa bosatte sig även 
permanent i området. Västra Bodarna, vid sjön Mjörn och Norsesund vid 
sjöarna Lillelången och Sävelången, är områden som tidigt började bebyggas 
med sommarbostäder. Dessa områden präglas än idag till stor del av fritidshus 
byggda kring 1910-1920-talet men som idag till stor del är permanentboende. 
De första villorna som byggdes  här var stora och herrgårdsliknande. Längs de 
mindre vägarna löper breda, vällagda stenmurar på båda sidor och ger områ-
det en unik karaktär. 
Ödenästrakten hade det sämre ställt med både vägar och andra kommunika-
tioner på grund av den kuperade och svårtillgängliga terrängen. Sjöar och vat-
tendrag har här utnyttjats i hög grad. Först en bit in på 1900-talet förbättrades 
vägarna och bussar började trafikera trakten kring Ödenäs. 
Utmed sjöstränderna och på öarna i Ödenästrakten finns det gott om enklare 
fritidshus. De började växa upp kring 1940-50-talet när bussförbindelserna 
hade kommit igång och på så sätt blev denna trakt  även attraktiv för semes-
terboende. Efter hand blir fritidshusområdena i Ödenäs mer permanenta, när 
fler har tillgång till bil. Vid Närsbo i Ödenäs finns exempelvis ett tidigare 
fritidshusområde, som nu omvandlats till åreruntboende. 

Skolan
Före 1842 års beslut om allmän folkundervisning bedrevs undervisningen 
i sockenstugan nära kyrkan i Hemsjö. Längre fram bedrevs skola i Hemsjö 
kyrkskola och den används än idag. I Agnsjön, Lida och Västra Bodarna och 
byggdes också skolor varav de senare lades ned kring 1950. I Ödenäs var skol-
undervisningen först ambulerande i gårdarna och redan år 1827 anställdes 
den förste läraren. Kring 1860 byggdes en skola i Ödenäs, men den finns inte 
kvar. Den nuvarande skolan i Ödenäs uppfördes år 1913. 

Vid en särskilt brant stigning ”Häste-
bräckan” byggdes vid 1800-talets mitt 
en vägbank för att jämna ut branten

Väntkuren vid ångbåtsbryggan i Västra Bodarna.

Bönderna byggde ibland särskilt stora hus för att kun-
na hyra ut till sommargäster.

Hemsjö och ÖdenäsHemsjö och Ödenäs

Agnsjöns skola
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Många gårdar har också en liten korgastuga eller snickarstuga som är till för 
att sitta och slöjda i. I Ödenäs socken finns en mängd tjärbränningsgropar 
som vittnar om den stora betydelse som träarbete och slöjd har haft i trakten.
Det finns mycket sten i markerna och särskilt i Hemsjö sätter de många sten-
murarna sin prägel på landskapet. Många tillkom också under 1900-talet på 
platser som bebyggdes av inflyttade göteborgare. Att bygga stenmurar och 
stenterrasser blev då en viktig inkomstkälla för traktens skickliga stenarbetare.
I utloppet mellan sjöarna Mjörn och Sävelången, vid Solveden, anlades ett 
kraftverk som gav elektricitet till hela bygden. Kraftverket är fortfarande i 
drift.Det har funnits en del småindustrier inom trä och textil i området och 
än i dag finns det några snickerifabriker kvar. I Ödenäs har det funnits flera 
mindre sågar längs Olofseredsån vid Örens utlopp. 

Det administrativa landskapet
I äldre tid ombesörjdes såväl kyrkliga som världsliga angelägenheter inom 
socknen. Det främsta organet för den självstyrelsen var sockenstämman, som 
funnits sedan medeltiden. Förutom rent kyrkliga frågor, som att anställa präst 
och klockare samt att upprätthålla kyrkotukt hade stämman också ansvar för 
väg- och brobyggen samt anställande av sockenhantverkare. 
Under 1700-talet tillkom allt fler uppgifter när också fattigvård, skolunder-
visning, brandförsvar och hållande av sockenmagasin blev sockenstämmans 
uppgifter. Socknarna fick efter hand fler uppgifter än rent kyrkliga ärenden. 
Enligt 1862 års kommunallagar, bland annat om kommunal styrelse på lan-
det, skulle varje socken utgöra en ”särskild kommun”. Sockenstugan blev ofta 
säte, för såväl kommunalstämma som kyrkostämma, då dessa kom att ersätta 
den äldre sockenstämman. Kommunalfullmäktige inrättades efterhand, då ett 
beslut om det kom i samband med rösträttsreformen år 1921.

År 1946 beslöt Riksdagen om en översyn av kommunerna, vilket år 1952 led-
de till skapande av så kallade storkommuner. Hemsjö storkommun bildades 
av Hemsjö och Ödenäs kommuner. År 1962 var det dags för en ny kommun-
reform och riksdagen bestämde att det skulle finnas 282 kommuner i Sverige. 
Det dröjde ända till 1974 innan Hemsjö blev en del av Alingsås kommun. 
År 1634 skapades den moderna länsorganisationen och Älvsborgs län fick sin 
slutliga form år 1681 med Vänersborg som residensstad. Sedan 1998 ingår 
Alingsås i Västra Götalands län, en sammanslagning av Älvsborgs, Skaraborgs 
och Göteborgs- och Bohuslän.

Ladugård med skunke i Ödenäs.

Pampig entré till enkel stuga i Bergsjödal.

Jordbruk och industri
Bebyggelsen i Hemsjö och Ödenäs är till största delen jordbruksanknuten. 
Jordbruket har dominerats av ensamma gårdar eller mindre bybildningar. 
Jordbruksbebyggelsen i Hemsjö och Ödenäs präglas till stor del av den stora 
förändring som kom med genomförandet av laga skiftet på 1850-talet. Od-
lingsmarkerna fördelades om mellan bönderna och många gårdar flyttades ut 
från de gamla bykärnorna. Ibland flyttades husen med till de nya markerna, 
men ofta byggdes helt nya. Det innebär att det mesta av jordbruksbebyggelsen 
vi ser i dag är tillkommen under tiden efter laga skiftet, d.v.s. under 1800-ta-
lets andra hälft eller 1900-talets början. 
Det allra vanligaste bostadshuset på gårdarna är det västsvenska dubbelhuset 
och gårdsformen är vanligtvis av västsvensk typ med tydligt åtskilda man- och 
fägårdar. I äldre tid var ofta mangårdsbyggnaden en framkammarstuga eller 
långloftsstuga. Därför finns det några exempel på den byggnadstypen i områ-
det där gårdarna inte blivit utflyttade vid laga skiftet.
På några platser finns byggnader och bystrukturer bevarade som har ålder-
domliga drag. Det gäller främst Hästeryds och Hagtorsslätts bykärna samt 
gårdsmiljöer i övre delen av Kärrbogärde. 
Byarna Hästeryd, Ingared och Ryd finns omnämnda redan på medeltiden. I 
Örsbråten i Ödenäs socken finns 1700-talsbebyggelse bevarad och den en-
samma gården Läkarebo har troligtvis anor från 1200-talet. 
Hemsjös centrala delar präglas av öppen odlingsmark och här finns byarna 
Hästeryd, Ryd, gamla och nya kyrkbyn, Krok, Pålstorp, Kärrbogärde, Inga-
red och Framnäs. Vid Bryngenäs och Östra Bodarna finns ett mer utpräglat 
herrgårdslandskap.
I Hemsjös östra del mellan Stora Färgen och Ömmern ligger två väl sam-
lade jordbruksmiljöer. Vid Edshult, Lida och Bäck finns några byggnader 
från 1700-talet, men huvuddelen av bebyggelsen här är uppförd i slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet. Edsås by har bebyggelse från huvudsak-
ligen 1800-talets andra hälft och från 1900-talets mitt.
Områdets södra del är skogrik och här ligger småbruk och torpställen som 
huvudsakligen har tillkommit under 1800-talet utspridda. Större delen av 
Ödenäs socken har den karaktären och dessa ställen fick odla upp de sämre 
markerna i skogen. Därför finns i Ödenäs skogar många lämningar efter min-
dre torpställen. 
Eftersom gårdarna var små gav de sällan tillräckligt med inkomster. Många 
småbrukare hade därför ett annat yrke vid sidan om, såsom snickare, murare, 
målare. Tillverkning av enekorgar för järnvägens och Göteborgsvarvens behov 
var bl.a. en viktig näring. Det så kallade bastabinnet var speciellt för Ödenäs 
där framförallt fiskkassar och dörrmattor har tillverkats av bast från granvirke. 
Här har också tillverkats smörknivar, kolkorgar, vispar och textilier för att 
dryga ut inkomsten.
Mångsyssleriet har satt sin prägel på byggnaderna. De flesta ladugårdar är 
byggda med en så kallad skunke eller skônk. Härinne kunde man förvara ma-
terial till sin hemslöjd eller sitta och arbeta i skydd från regnet. 

Hemsjö och ÖdenäsHemsjö och Ödenäs

Vy över Hemsjötrakten.

Mangårdsbyggnaden på Läkarebo.

Stuga som tillhört Brandsbo såg i Ödenäs.
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Ödenäs (1)

Beskrivning av kulturmiljön
Fornlämningsmiljön består av fyndplatser, fossila åkrar, minnesmärke, väg-
märken och tjärbrännor. 
Den centrala Ödenäsdrumlinen med kyrka och kyrkby, bebyggelse som visar 
strukturen, från såväl före som efter laga skifte, hävdade slåtterytor och hag-
marker med förekomst av hotade arter, stenmurar, tjärbrännor, fyndplatser för 
stenyxor. I miljöns nordöstra del bildar en snickarverkstad på ena sidan lands-
vägen och två villor byggda av snickarbröderna på andra sidan en egen miljö.

Kulturhistorisk motivering
Ödenäs by, som utgör centrat i Ödenäs socken, ligger på en högt belägen 
drumlin med stundtals magnifik utsikt över vida barrskogsområden som om-
ger det öppna landskapet. Åkrarna ligger i krönläge och nedanför dem tar 
ängs- och hagmarker vid, numera en bråkdel av vad som fanns här före den 
agrara revolutionen. Längre ner tar den gamla utmarken med löv- och barr-
skog vid. 
I den sydvästra delen av Ödenäs uppvisas en alldeles speciell miljö, där land-
skapet blandar åkermark med ängsmark på ett ålderdomligt vis. Stenmurar 
följer de gamla vägarna som löper genom området. Här kan man få en upp-
fattning om hur landskapet kunde se ut före laga skifte. Markerna har en 
känslig flora, som är anpassad till slåtter och bete. Vid Bryngelsgärde finns en 
slåtteräng med mycket höga värden knutet till ett långvarigt bruk. 
Uppe i mellersta Ödenäs har skiftet mer påtagligt förändrat landskapet. Här 
dominerar åkrarna med raka stenmurar och bebyggelsen har flyttat till nya 
lägen på grund av skiftet. I östra Ödenäs får man åter en bild av hur tiden 
före skiftet kunde se ut. Här ligger flera av gårdarna kvar utmed den gamla 
bygatan, på gränsen mellan den gamla inägomarken och utmarken. Här finns 
välbevarade exempel på traktens äldre byggnadstradition, såsom ladugårdar 
med skunke, där man- och fägård ligger åtskilda av byvägen. 
Miljön innefattar också ett traditionellt sockencentrum med kyrka, försam-
lingshem och skola. Här finns också hembygdsföreningens lokaler som hyser 
ett museum som visar traktens specialitet ”bastabinne”. Det blev en bra binä-
ring i en skogrik trakt där jordbruket inte alltid räckte till. Hantverkstraditio-
nen har bevarats och utgör ett levande inslag i bygden.
Snickerimiljön i områdets nordöstra del utgörs av en mindre och välbevarad 
bebyggelsemiljö, som är kopplad till två bröder som var snickare. Förutom 
de två villorna, som de byggde till sig själva, byggde de flera av husen i trak-
ten. Villorna och snickeriverkstaden bildar tillsammans en kulturhistoriskt 
värdefull miljö, representativ för den första halvan av 1900-talsbebyggelsen i 
Ödenäs.
Området är beroende av fortsatt hävd som håller landskapet öppet.

Hemsjö och ÖdenäsHemsjö och Ödenäs
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Hemsjö och ÖdenäsHemsjö och Ödenäs

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Ödenäs 1:2, 1:6, 1:7, 1:15, 1:28, 1:33, 1:34, 1:44, 1:80, 1:83, 1:97, 2:35, 2:51, 2:80, 2:96, 2:101, 2:117, 
2:118, 2:137, 2:138, 3:14, 3:43, 3:56, 11:1

Fornlämningar inom miljön
Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.
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Örsbråten (2)

Beskrivning av kulturmiljön
Miljön består av ett ålderdomligt odlingslandskap med traditionella markslag 
och hamlade träd, stenmurar, fägata, odlingsrösen samt en välbevarad bebyg-
gelsemiljö. Inom miljön finns ett bostadshus av västsvensk dubbelhustyp från 
1890-talet samt en omålad ladugård från 1860-talet.
Delar av miljön är naturreservat idag och bevarar ett äldre markslag och topp-
huggna träd, vilka är viktiga som foderresurs för framförallt fåren. 

Kulturhistorisk motivering
Vid Örsbråten bildar de välbevarade gårdsmiljöerna och det hävdade landska-
pet med många ålderdomliga inslag en miljö med mycket höga kulturvärden. 
Örsbråten representerar den nyodling som skedde under sent 1500-tal och in 
på 1600-talet. Fastigheten omnämns för första gången i jordeboken 1602 och 
1870 delades fastigheten upp i två delar. 
Den äldsta bevarade mangårdsbyggnaden i miljön är uppförd under 1700-ta-
lets andra hälft och har en framkammarstugas planlösning. Den övriga utvär-
derade gårdsbebyggelsen består av två gårdar uppförda efter 1870 där samtliga 
byggander är välbevarade. 
Ladugårdarna är delvis timrade med den, för trakten, typiska skunken beva-
rad. På gårdarna finns även källarvindar och en av vagnbodarna har en utkrag-
ning på ena gavelsidan, vilket är ett ålderdomligt drag. 
Området är beroende av fortsatt hävd, som håller det värdefulla odlingsland-
skapet öppet. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Örsbråten 1:7, 1:15, 1:16 

Hemsjö och ÖdenäsHemsjö och Ödenäs
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Läkarebo (3)

Beskrivning av kulturmiljön
Miljön består av en ålderdomlig gårdsanläggning från 1850-talet och marker-
na runtom ingår i ett naturreservat.
Den stora mangårdsbyggnaden ligger på en höjd med ekonomibyggnaderna 
nedanför. Åker och ängsmarker ligger väl samlade kring Läkarebotjärn. Vid 
Läkarebos södra spets ligger ett naturminne - en kulle med mycket gamla 
tallar.

Kulturhistorisk motivering
Det finns uppgifter på att det varit en medeltida ensam gård som varit känd 
sedan 1200-talet. Den stora mangårdsbyggnaden och gårdsanläggningen är 
uppförd på 1850-talet och byggnaderna är fortfarande välbevarade. Det tim-
rade, stora bostadshuset består av två fulla våningar och har salsbyggnadens 
planlösning. 
Gårdsanläggningen är uppförd på ett traditionellt sätt, som går tillbaka till 
1700-talet. De fem källarbyggnaderna på tomten är byggnadshistoriskt in-
tressanta, då de representerar en utveckling på över hundra år. Väster om 
den trelängade ladugården finns socknens första kallmurade potatisgrav från 
1700-talet. Ingången är ett hål i marken, vilket skiljer den från senare tiders 
större potatiskällare. 
Ladugården är också tillkommen under en period på hundra år, där den älds-
ta delen är logen som byggdes 1833. På fastigheten finns också spåren efter 
smedja och kvarn. 
Området är beroende av fortsatt hävd, som håller odlingslandskapet kring 
gårdsmiljön öppet. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Läkarebo 1:1

Hemsjö och ÖdenäsHemsjö och Ödenäs
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Ömmerns östra strand (4)

Beskrivning av kulturmiljön
Miljön består av sommarstugor i ett sjönära läge från 1930-talet. 
I samband med att semesterlagstiftning och arbetstidsförkortningar började 
införas på 1930-talet öppnade sig möjligheten för fler, än bara de allra mest 
välbeställda, att kunna köpa ett fritidshus. När semesterlagen hade införts 
1938 ökade anläggandet av fritidshus markant. Fritidshusidealet på 1930-ta-
let var starkt präglat av tidsandan som talade om ”en sund själ i en sund 
kropp”, där sport och friluftsliv låg i tiden. De första enklare fritidshusen som 
började uppföras ligger på större, natursköna tomter med liten påverkan på 
terrängen. Stugorna var mindre och enkelt byggda, vanligtvis i ett plan med 
en öppen förstukvist eller veranda. 

Kulturhistorisk motivering
Bevarade, enkla sommarstugor, ett par med klassicerande detaljer, som är 
belägna mellan Båtsvikens strand vid sjön Ömmern och landsvägen. Miljön 
representerar den tidiga etableringen av sommarstugor av enklare slag som 
följde i spåren på de mer exklusiva sommarvillorna från förra sekelskiftet. 
Två av dem har blivit tillbyggda för att kunna bli permanentboende, men 
den ursprungliga stugan har bibehållits och tillbyggnaden har utförts med en 
anpassad karaktär.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Ödenäs 2:43, 2:46, 2:52

Fornlämningar inom miljön
Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.

Hemsjö och ÖdenäsHemsjö och Ödenäs
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Hemsjö (5) - tre delområden

Centrala Hemsjö utgör ett riksintresseområde för kulturmiljövården. Områ-
det omfattar ett relativt öppet kulturlandskap omgärdat av skogsmarker på 
höjdryggar. Inom området finns fornlämningar från hela den förhistoriska 
tiden omfattande stenåldersboplats, hällkistor, bronsåldersrösen och bygrav-
fält från järnåldern. Utmed en hålväg vid Hultebacka finns, på båda sidor om 
vägen, stora rösen varav de flesta är mycket välbevarade. Vid kyrkan i typiskt 
läge, finns en hällkista. Bygravfältet består av högar från yngre järnålder. 

Hemsjö medeltida kyrka låg i norra delen av den åsbildning, som idag marke-
rar Hemsjö bys bebyggelseläge. Parallellt med nuvarande E20 löper den äldre 
vägsträckningen, den så kallade Kungsvägen. Kungsvägen är bitvis begränsad 
av parallella och mycket vällagda stenmurar. 

Området har ett vetenskapligt och pedagogiskt värde med en intressant be-
byggelseutveckling från förhistorisk tid till nutid. Ett bevarande förutsätter ett 
bibehållande av de öppna terrängavsnitten mellan bebyggelse och fornläm-
ningsområden. Placeringen av eventuell nytillkommande bebyggelse måste 
studeras ingående vad gäller placering och helhetsverkan.

 Hemsjö och Ödenäs Hemsjö och Ödenäs
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A. Kyrkbyn

Beskrivning av kulturmiljön
Fornlämningsmiljön består av hällkista, gravfält, högar, domarringar, sten-
sättningar, fyndplatser och röjningsröse. I området finns även platsen för en 
kolerakyrkogård. 
Miljön består av ett sockencentrum med kyrka och skolbyggnader, varav en 
äldre skolbyggnad har använts som kommunalhus i dåvarande Hemsjö kom-
mun. 
I miljön ingår även Hemsjö gamla kyrkby och sockencentrum, som är beläget 
ca 800 m från det nuvarande centrat. Det öppna landskapet mellan gårdarna, 
som vid laga skiftet i mitten av 1800-talet placerades i skogskanterna, kallas 
för Byagärdena. 
Hemsjö kyrka från 1700-talet revs år 1859 i samband med att gårdarna flyt-
tades ut från den gamla byn. Kyrkogården till Hemsjö gamla kyrka finns kvar 
och är belägen på en kulle. På kyrkogården, som åter tagits i bruk som begrav-
ningsplats, finns flera resta gravstenar utan text. Grundmurar från den äldre 
kyrkan finns kvar samt rester av kyrkans klockstapel och kyrkans plats mar-
keras av en minnessten. En ny kyrka uppfördes och invigdes år 1862. Skolan 
uppfördes utanför det gamla bycentrat och ligger kvar än idag.
Kyrkoruinen i Hemsjö är också av särskilt kulturhistoriskt intresse på grund 
av ett dokument som blivit bevarat från den medeltida kyrkan – Hemsjöma-
nualet.  Detta är en för Sverige unik handskrift eftersom den beskriver liturgin 
i en landsbygdsförsamling på 1300-talet. Ordet manual kan översättas med 
handbok och den redogör för hur de olika kristna riterna skulle utföras vid 
exempelvis dop och begravning. Det finns också marginalanteckningar som 
ger inblick i socknens vardagsliv. Övriga liturgiska handskrifter i Sverige här-
stammar huvudsakligen från domkyrkorna och de stora klostren. 

 Hemsjö och Ödenäs Hemsjö och Ödenäs
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Kulturhistorisk motivering
Fornlämningsmiljö med gravar av framför allt järnålderskaraktär. 
Ett levande sockencentrum sedan 1800-talets mitt med bevarad karaktär. 
Området visar på en vanlig tradition att placera den kristna kyrkobyggnaden 
på samma terrängläge som förfäderna valt för begravningsplats. Kontinuitet i 
begravningstraditionen från förhistorisk tid fram till idag.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Hemsjö 1:15, 3:3, 3:6, 3:14, 5:22, 7:6, 9:20, 16:1, 17:2

Fornlämningar inom miljön
Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.

 Hemsjö och Ödenäs Hemsjö och Ödenäs

Några byggnader inom miljön
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B. Hultebacka och Ingareds åsar 

Beskrivning av kulturmiljön
På en sammanhängande moränås finns sju rösen belägna. De återfinns på 
åsens högsta krön samt på mindre platåer längs åsen. I området finns även 
gravfält, resta stenar, boplats, fyndplatser, hålväg och fornåkrar. Ett mer udda 
kulturminne är Stötteberget, ett så kallat offerkast, som består av en utåtlutan-
de bergvägg, mot vilken man ställt flera hundra träpinnar och stakar. Traditio-
nen säger att det bodde troll i ”Stötteberget” som blev förargade på vägfararna 
som passerade och trollet hotade då att rasa ner berget över vägen. För att 
förhindra det satte man till en början dit stöttor under berget. Traditionen har 
fortsatt under senare tid, men då i syfte att få lycka på resan. 
Miljön omfattar ett kulturlandskap med öppna odlingsmarker, äldre vägsträck-
ningar och jordbruksbebyggelse. Genom området leder två generationer av 
den så kallade Kungsvägen, föregångare till dagens E20. Den äldsta sträck-
ningen följer en åsrygg och utmed den är bebyggelsen i Åsa grupperad, likt en 
radby, där vägen kantas av vällagda stenmurar. I dalgången norr om Åsa finns 
en väg som byggdes i slutet av 1800-talet och som användes som riksväg fram 
till mitten av 1900-talet. Nordväst om den vägen är de kvarvarande byggna-
derna på stamfastigheten Hultebacka belägna.

Kulturhistorisk motivering
Gravarnas läge och utseende är karaktäristiskt för den äldre och yngre bronsål-
derns gravar. Platskontinuitet från äldre till yngre bronsålder, med rösen från 
äldre och stensättningarna från yngre bronsåldern. 
Ett enhetligt fornlämningsområde med ett högt vetenskapligt och pedago-
giskt värde. 
Miljön har ett flertal byggnader av högt kulturhistoriskt värde som grupperar 
sig utmed den gamla Kungsvägen, vid Åsa. Mot skogskanten i dalens nordväs-
tra del vid Hultebacka finns välbevarade gårdsbebyggelser med fina exempel 
på västsvenska dubbelhus. 
De välbevarade stenmurarna bidrar starkt till landskapets höga kulturhisto-
riska värden. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Hemsjö 5:2, 5:11, 5:15, 5:32, 8:11
• Hultebacka 1:5, 1:6, 1:20
• Lycke 1:3

Fornlämningar inom miljön
Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.

Hultebacka 

Hemsjö och ÖdenäsHemsjö och Ödenäs
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C. Hästeryd 

Beskrivning av kulturmiljön
Den gamla landsvägen, Kungsvägen, leder här igenom en tät bebyggelsemiljö. 
Miljön omfattar riksintresseområdets norra del. Denna del av Kungsvägen är 
bevarad sedan äldre tid och kantas av höga stenmurar. 
Miljön omfattar även bostadshus, uthus, stenmurar och hällkista. 

Kulturhistorisk motivering
Miljön omfattar en välbevarad del av av den äldre vägen, som går igenom en 
bymiljö med välbevarad karaktär från 1800-talet. Redan på 1500-talet gick 
en av Sveriges två vägar till västerhavet genom Hemsjö. Resterna av den äldre 
vägen är mycket värdefulla inslag i kulturmiljön och ska bevaras. 
De vällagda stenmurarna och de äldre träden är viktiga att bevara för att bibe-
hålla det höga kulturhistoriska och landskapsmässiga värdet.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Hästeryd 1:2, 1:3

Fornlämningar inom miljön
Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.

 Hemsjö och Ödenäs Hemsjö och Ödenäs

Bebyggelse utmed vägen i den täta bymiljön vid 
Hästeryd
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Kärrbogärde och Hästebräckan (6)

Beskrivning av kulturmiljön
Fornlämningsmiljön består av en hällkista.
Miljön består av en herrgårdsliknande anläggning, Kärrbogärde, med huvud-
byggnad och parkanläggning, vilka ligger på en höjd med omgivande öppna 
fält, som sluttar ner mot Sävelången. Herrgårdens gamla park har mycket 
grova lindar och ekar och är numera ett Natura 2000-område. 
I miljön ingår även en del av Kungsvägen, en spektakulär vägbank, den så kall-
ade Hästebräckan, som byggdes mellan åren 1844-1847. Vägbanken byggdes 
för att stigningen var för brant upp mot Högalid. Lokalbefolkningen fick ofta 
hjälpa hästekipagen uppför vägen, därav namnet.
Kungsvägen löper här tätt intill Sävelångens strandkant och är numera mer en 
stig, än en väg. När Kungsvägen passerar Kärrbogärde förvandlas den till en 
utfartsväg på E20. Vid Hästebräckan har det tidigare funnits fyra generationer 
av vägar, varav tre är synliga idag. En är den gamla Kungsvägen, den andra är 
Hästebräckan och de övriga två täcks av dagens E20. Hästebräckan användes 
fram till 1915, då en ny väg byggdes som användes fram till 1957. 
Herrgårdsanläggningen Kärrbogärde består, förutom av den eleganta huvud-
byggnaden, av en grupp ekonomibyggnader samt två bostadshus som ligger 
ett hundratal meter öster om huvudbyggnaden. En större villa (från 1959) 
ligger ungefär på samma plats som en äldre huvudbyggnad, vilken var före-
gångare till huvudbyggnaden från 1901. Ytterligare något österut ligger en 
före detta trädgårdsmästarbostad. Övrig bebyggelse som hör till miljön är ett 
före detta brygghus med bostad samt badhus vid sjökanten. 

Kulturhistorisk motivering
Den herrgårdsliknande anläggningen är ett representativt och välbevarat ex-
empel på företeelsen med en äldre gård i området som vid 1900-talets början 
omvandlas till ett jordbruksinriktat sommarnöje.
Hästebräckans spektakulära vägbank fanns på den väg som användes fram till 
gårdsanläggningen, vid tiden för när gårdens huvudbyggnad uppfördes. Den 
äldre Kungsvägen finns kvar i form av en stig som löper tätt utmed viken. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Kärrbogärde 3:11, 3:12, 3:13, 3:14

Fornlämningar inom miljön
Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.

 Hemsjö och Ödenäs Hemsjö och Ödenäs
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Västra Bodarna - Björkängsvägen, Kyrkvä-
gen och Soldatvägen (7)

Beskrivning av kulturmiljön
Miljön består av enplans bostadshus, där de flesta ritade av Svenska Stenhus. 
Fasaderna består av rött eller gult tegel och på taken ligger mörkt betongtegel 
eller rött tvåkupigt lertegel. Entréerna är gediget utformade och har dörrar av 
teak med sidofönster av betongglas samt trappräcken av smidesjärn. 

Kulturhistorisk motivering
Bebyggelsemiljö med välbevarade enplansvillor från 1950-60-talen, som lig-
ger intill skolan i Västra Bodarna. Byggnaderna skiljer sig åt genom att de fått 
olika tillbyggnader under årens lopp. 
Bebyggelsen uppvisar än idag, trots tillbyggnader, en enhetlig och tidstypisk 
karaktär med flera bevarade detaljer.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Västerbodarna 1:318, 1:320, 1:323

Hemsjö och ÖdenäsHemsjö och Ödenäs
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Framnäs, Högen och Vässenbo (8)

Beskrivning av kulturmiljön
Fornlämningsmiljön består av domarring, resta stenar, stensättningar, fynd-
plats, stenåldersboplats och hålväg. 
Miljön består av ett öppet kulturlandskap, som sträcker sig i två stråk ner mot 
Sävelången och avgränsas från varandra av ett större lövskogsbevuxet höjdpar-
ti. Bebyggelsen är huvudsakligen lokaliserad längs ett par mindre grusvägar 
som leder genom stråken av odlingsmark. Längs sidorna på en av vägarna mot 
norr finns vällagda stenmurar. 
Bebyggelsen domineras av gårdar samt äldre sommarhus, vilka idag delvis är 
åretruntboende. Sommargästboende har en relativt lång tradition i trakten 
och de började uppföras i området under 1800-talets förra hälft, i de natur-
sköna områdena längs Västra stambanan. I området kring Norsesund – Inga-
red uppfördes ett flertal påkostade sommarvillor. 
I miljöns södra del ligger gården Framnäs med mangårdsbyggnaden på en 
höjd med markerna sluttande ned mot sjön. Där finns en stor ekonomibygg-
nadsdel med personalbostad, där byggnaderna grupperar sig parallellt längs 
med en gårdsplan. 

Kulturhistorisk motivering
Fornlämningarna omfattar en välbevarad domarring och resta stenar från 
järnåldern och den har som helhet ett högt pedagogiskt värde genom sin väl-
bevarade och välskötta karaktär. 
Miljön är ett tydligt exempel på traditionen med sommarboende på natur-
sköna platser på landsbygden. Här blandas fritidshus från sekelskiftet 1900 
och framåt med jordbruk, i ett varierat odlingslandskap. Gården Framnäs i 
1920-talets klassicerande stil med olika ekonomibyggnader i en länga avsides 
från gården utmärker sig. 
Odlingslandskapet är välskött med stora lövträd och hagar ner mot sjön Sä-
velången.
Den stora herrgårdsliknande gårdsmiljön har flera byggnader med ursprung-
lig karaktär och utformning. Den välbevarade huvudbyggnaden är uppförd i 
en tidstypisk klassicerande stil med karaktäristiskt brutet tak och svängt nedre 
takfall.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Högen 1:13, 1:51, 1:52
• Ingared 4:10, 4:11, 4:33, 4:41, 4:76, 12:1
• Vässenbo 1:19, 1:20, 1:57, 1:58, 1:72, 1:79, 1:86, 1:87, 2:1, 5:1

 Hemsjö och Ödenäs Hemsjö och Ödenäs
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Båt- och badhus vid Lillelången (9)

Beskrivning av kulturmiljön
Miljön består av mindre, enkla båt- och badbodar som är belägna ut-
med sjön Lillelångens östra strandkant, nedanför vägbrinken. Bodarna 
är tillkomna under olika tider, men de äldsta är från 1900-talets början 
och är välbevarade. 
De flesta är målade i ljusa färger och har takmaterial av papp, tegel eller 
korrugerad plåt. Fasaderna har slät eller stående locklistpanel. En av 
bodarna har liggande, slät panel och ett toppigt pappklätt tak och en 
annan har snickarglädje på vindskivorna och dekorationsmålad dörr. 
De övriga är enklare utformade, utan dekorationer. 
Bodarna vänder ryggen mot vägen med stängda dörrar och slutna plank 
och alla har bryggor, som leder rakt ut i sjön.

Kulturhistorisk motivering
De mindre bodarna har ett kulturhistoriskt och viktigt miljömässigt 
värde kopplat till områdets äldsta fritidshusbebyggelse. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Ingared 4:79, S:1

 Hemsjö och Ödenäs Hemsjö och Ödenäs
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Ytterhall och Sommarro (10) 

Beskrivning av kulturmiljön
Fornlämningsmiljön består av stenåldersboplatser, fyndplatser och domar-
ringar. 
Inom området finns ett flertal sommarvillor med högreståndskaraktär. Ytter-
hall med bostadshus och portlider, i en väl genomförd 1920-talsklassicisism 
samt Mjörnviksholm är några av dessa. Uddens ursprungliga gårdsbebyggelse 
ligger i ett öppet odlingslandskap med utsikt över sjön Mjörn. 
Apotekare Mossbergs Sommarro är ett unikt och mycket välbevarat jaktslott 
från år 1901 med rik panelarkitektur. I den tillhörande miljön finns även  
rättarbostad, torpstuga, källarvind och smedja. Friluftsskolan är en stor och 
välbevarad skolbyggnad med köksflygel, i vinkel, utförd i 20-talsklassicism. 
Friluftsskolan är numera avstyckad från den större fastigheten med tillhöran-
de personalbostäder och aktivitetsplaner. Längs strandkanten löper en sten-
lagd strandpromenad som anlagts av apotekare Mossberg och det finns även 
en äldre stenlagd pir samt äldre sjöbod bevarad.

Kulturhistorisk motivering
I samband med att järnvägen kom till Västra Bodarna blev den vackra trakten 
intressant som sommarnöje för välbärgade göteborgare. Apotekaren Mossberg 
köpte upp en stor del av markerna på udden mellan Bergsjödalsviken och 
Bodarnaviken. Mossberg kom att prägla trakten starkt då han köpte upp flera 
gårdar och bedrev jordbruk med hjälp av många anställda.
Torpstugan är den äldsta byggnaden i den bebyggelsemiljön och den ligger 
alldeles intill vägen med en jordkällare i muren, några meter söderut. Gården, 
som ursprungligen hette Svingelkärr, speglar tillsammans med gården Näset 
något av platsens karaktär före de välbärgade göteborgarnas tid. 
Vid apotekare Mossbergs död testamenterades Sommarro till Göteborgs stad 
att användas till barnverksamhet. Friluftsskolan, ritad av arkitekt Arvid Fuhre 
1927, uppfördes för ett liknande ändamål. Han har även ritat flera mindre 
sommarstugor i området samt den stora huvudbyggnaden vid Ytterhall och 
den byggnad som flyttades från Liseberg efter Göteborgsutställningen 1923. 
Flera av hans hus har även interiöra målningar bevarade.
Miljön är välbevarad sedan tiden kring 1920 med flera arkitektoniskt, kultur-
historiskt och samhällshistoriskt värdefulla byggnader. Bevarandet av det öpp-
na odlingslandskapet och de många, vällagda stenmurarna samt strandprome-
naden är viktiga delar som bidrar starkt till det höga kulturhistoriska värdet. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Västerbodarna 1:11 (Näset och Fuhres stuga), 1:16 (Sommarro, Rättarbo-
staden, Svingelkärr, ekonomibyggnader, sjöbod), 1:18, 1:28, 1:30 (Munters 
väg 4, Solnäsvägen 6, Solnäsvägen 10), 1:31, 1:33, 1:58, 1:82, 1:90, 1:98, 
1:133, 1:167, 1:440, 1:452

 Hemsjö och Ödenäs Hemsjö och Ödenäs
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Fornlämningar inom miljön
Se bilaga Fornlämningar. eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.

 Hemsjö och Ödenäs Hemsjö och Ödenäs

Några byggnader inom miljön
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Färgenäs (11)

Beskrivning av kulturmiljön
Fornlämningsmiljön består av hällkista och fyndplatser.
Välbevarat odlingslandskap med hamlade träd, betesmarker och en tilltalande 
landskapsbild med vällagda stenmurar och öppna åkrar ner mot sjön. 
Kursgården har tidigare varit sommarnöje för en grosshandlare från Göteborg. 
Det är en stor anläggning med delvis bevarade klassicistiska detaljer på bygg-
naderna. En spektakulär vägbank löper genom skogen, över ett berg och leder 
ner till gården. Grosshandlaren stängde av vägen utmed sjökanten, vilken bru-
kats av bönderna sedan urminnes tider, genom att bygga en portal över vägen 
där den passerade till hans marker. På grund av detta byggde grosshandlaren  
en ersättningsväg över berget, vilket tidigare hade varit omöjligt att passera 
eftersom det består av stora stenblock. 
Längst ut på udden ligger ytterligare en gårdsmiljö med bland annat ett välbe-
varat västsvenskt dubbelhus och en mindre fägata. 

Kulturhistorisk motivering
Gårdarna och kursgården illustrerar sommargästernas stora påverkan på mil-
jön i trakten. Mangårdsbyggnaden på Färgenäs 1:2, ute på udden, har en väl 
tilltagen storlek för att kunna hyras ut till sommargäster. På Järnholmen 1:7 
finns en väl sammanhållen gårdsmiljö samt ett välbevarat och ålderdomligt 
bostadshus. Ladugården är ett ovanligt exempel med flyglar och ett stensatt 
sluttande mittparti.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Färgenäs 1:2, 1:5
• Järnholmen 1:7, 1:9 

Fornlämningar inom miljön
Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.

 Hemsjö och Ödenäs Hemsjö och Ödenäs
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Mysten och Råbockekullen (12)

Beskrivning av kulturmiljön
Fornlämningsmiljön består av hällkista, fyndplatser och vägmärke. 
Gårdsmiljöer i småskaligt odlingslandskap med stenmurar, kultiverade hag-
marksbeten och grova hamlade träd. Här finns även bevarade äldre vägsystem. 
På Mysten finns det två generationers bostadshus, där mangårdsbyggnaden är 
ett dubbelhus från år 1889 och ryggåsstugan är av ädre datum. Källarvinden 
från 1800-talet finns även bevarad samt den nedre, murade delen av jordkäl-
laren.

Kulturhistorisk motivering
Gårdarnas bostadshus och ekonomibyggnader är välbevarade och har höga 
kulturhistoriska värden. 
Ett småskaligt och variationsrikt landskap med äldre inslag och en god före-
komst av slåtterängar. De välbevarade stenmurarna bidrar starkt till landska-
pets höga kulturhistoriska värden. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Finnatorp 1:4
• Gårdshult 1:22, 1:25
• Hallen 1:2
• Hemsjö-Kärret 1:11
• Mysten 1:1
• Ormås 1:2
• Råbockekullen 1:5, 2:1

Fornlämningar inom miljön
Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.

 Hemsjö och Ödenäs Hemsjö och Ödenäs
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Bäck, Edshult, Hulskog och Lida (13)

Beskrivning av kulturmiljön
Fornlämningsmiljön består av fyndplatser, fossila åkrar, hålväg, vägmärken 
och plats med tradition. 
Bebyggelsen ligger samlad i fyra grupper, i ett starkt kuperat område med be-
tade hagar och åkermark. Här återfinns en framkammarstuga från 1700-talets 
slut, en välbevarad gårdsmiljö av västsvensk typ med bebyggelse från 1900-ta-
lets förra hälft, en stor och representativ sommarvilla med en påkostad glasve-
randa från 1800-talets slut samt en skolbyggnad.

Kulturhistorisk motivering
Den välbevarade bebyggelsemiljön visar byggnadstraditioner av skilda slag 
från 1700-talets slut till 1900-talets första hälft. I miljön finns bland annat en 
ålderdomlig byggnadstyp i form av en framkammarstuga, ett jordbruk från 
början av 1900-talet och ett tidigt sommarnöje från slutet av 1800-talet. Skol-
byggnaden från ca 1920 utgör även ett viktigt inslag i miljön.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Bäck 1:1, 1:2, 1:3, 1:12
• Edshult 1:3
• Hulskog 1:13, 1:18, 1:19
• Lida 1:6

Fornlämningar inom miljön
Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.

 Hemsjö och Ödenäs Hemsjö och Ödenäs



156 157

Ryd (14)

Beskrivning av kulturmiljön
Tre gårdsmiljöer ligger grupperade kring ett vägskäl. Gårdarna ligger kvar på 
platsen sedan före laga skiftet på 1800-talet.

Kulturhistorisk motivering
Den samlade bebyggelsen bildar tillsammans med de äldre vägarna, stenhäg-
naderna och strandbrinken, mot Rydbosjön, en bymiljö av med högt kul-
turhistoriskt värde. Flera av byggnaderna är välbevarade med tidstypiska och 
ursprungliga detaljer, som är viktiga att bevara, för att bibehålla områdets 
helhet och karaktär.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Ryd 1:31 (ladugården), 1:39, 2:19

 Hemsjö och Ödenäs Hemsjö och Ödenäs
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Bokö (15)

Beskrivning av kulturmiljön
Fornlämningsmiljön består av stenåldersboplatser och fyndplatser.
Gårdsmiljöer i ett bevarat öppet landskap med vällagda, höga stenmurar 
runtom. På Bokö 1:3 finns en mangårdsbyggnad från 1840-talet samt ekono-
mibyggnader från 1800-talets andra hälft bevarade. Undantagsstugan är den 
äldsta byggnaden och har tidigare legat längre ner i viken. På Bokö 1:4 finns 
en mangårdsbyggnaden från 1894 samt lillstuga och ladugård kvar. På Bokö 
1:2 finns ett bevarat torp från 1800-talets slut.

Kulturhistorisk motivering
Typiska lägen för stenålderns bosättningar och fångstplatser, där Bokö är en 
av de största fyndplatserna i området med ett rikt fyndmaterial från både äldre 
och yngre stenålder. 
Fornlämningsmiljön har ett högt vetenskapligt värde.
De två välbevarade gårdarna har flertalet ekonomibyggnader såsom lillstu-
ga och ladugård, källarvind och jordkällare. Runt Bokö 1:3 och 1:4 betas 
fortfarande strandängarna och landskapet hålls därmed öppet. Vällagda, höga 
stenmurar omgärdar gårdarna och bidrar till det höga kulturhistoriska och 
landskapsmässiga värdet. 
Området är beroende av fortsatt hävd, som håller landskapet öppet och det är 
viktigt att stenmurarna bevaras. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Bokö 1:2, 1:3, 1:4

Fornlämningar inom miljön
Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.

 Hemsjö och Ödenäs Hemsjö och Ödenäs
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Långared och Östad
Delområdet Långared – Östad omfattar kommunens mellersta del med sock-
narna Långared och den del av Östad som ligger inom Alingsås kommun.

Landskapsbilden
Området ligger på båda sidor om sjön Anten och domineras av bergs- och 
skogsbygd. Öppen odlad mark hittar man främst öster om sjön vid Loo, 
Långareds kyrkby och Vänga, men också i sydväst kring sjön Mjörns norra 
del. Det vidsträckta och otillgängliga området Risveden har sin östliga utlöpa-
re mot Antens västra strand. 
Trakten är mycket vacker med sina kontraster mellan höglänt terräng och den 
vidsträckta sjön Anten. 

Spåren efter vår tidiga historia
Förhistorisk tid sträcker sig från det skede då människor vandrade in efter 
istidens slut till ca 1050 e.Kr. Det är en lång tidsperiod och den delas in 
i stenålder, bronsålder och järnålder. Fornlämningsbilden i området karak-
täriseras framför allt av stenåldersboplatser, rösen, gravfält och domarringar. 
Fornlämningarna följer huvudsakligen sjöarna Antens och Mjörns stränder, 
de öppna dalstråken vid Vängadalen, Långared, Östad och skogspartiet vid 
Kullen i södra delen, väster om sjön Mjörn. 

Stenåldern

De äldsta kända lämningarna i området är boplatser från äldre och yngre 
stenålder. Boplatserna följer främst den dåtida strandlinjen och återfinns vid 
Antens och Mjörns stränder. Främst märks Kallarhallsudden, södra delen av 
Anten och Brobackaviken. 
De äldsta synliga spåren i området är hällkistorna från yngre stenåldern. De 
ligger spridda i området och oftast något avsides, på höjdpartier i nuvarande 
skogsområden. 

Bronsåldern

Bronsålderns synliga lämningar är framför allt rösen. De finns koncentrerade 
till Vängadalen öster om sjön Anten och väster om sjön Mjörn vid Kullen. 
Rösen ligger ofta ensamma på bergs- och moränkrön med utsikt över landska-
pet. Hällristningar dateras också till bronsåldern och i området finns endast en 
registrerad och den är något osäker. 

Järnåldern

I anslutning till den nuvarande odlingsbygden finns järnålderns lämningar. 
De flesta av dem återfinns i den nordöstra delen vid Vängadalen och södra 
delen av området, vid Kullen. Nio gravfält finns registrerade i området, varav 
tre finns i Vängadalen och fem i ett stråk vid Kullen, i södra delen av området. 
Ytterligare ett gravfält, med åtta domarringar, finns vid Ålanda vid Antens 
södra strand. I Vängadalen finns även en ensamliggande dubbel domarring. Nålsögat vid Brudsängen.

Vy över åker i Vänga.

Ålderdomlig ladugård i Boråsen.

Hembygdsgården i Ruus.

Långared och Östad Långared och Östad
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de på Antens västra strand att ta sig med båt över sjön, men det fungerade 
inte alltid, så år 1915 uppfördes Antens kyrka på Antens västra strand. Den 
bekostades av båda socknarna Östad och Långared, eftersom den låg precis på 
gränsen mellan dem. 
Långared är också känt för sin stora frikyrklighet och har haft flera bönehus. 

Jordbruk och industri
Långareds socken är en utpräglad jordbruksbygd, men skogsbruk och träför-
ädling har också varit viktigt i socknen. Det finns en lång tradition av duktiga 
timmermän och byggnadssnickare från Långared. Det var vanligt att männen 
gav sig in till Göteborg och andra delar av landet för att arbetad som snickare 
under veckorna och då fick kvinnorna fick sköta jordbruket. Järnvägsförbin-
delsen till Göteborg underlättade att färdas däremellan.
Den del av området som tidigare tillhörde Östad socken domineras helt av 
Östad säteri, vars äldre namn var Östads barnhus. Det är en inrättning för ut-
bildning inom jord- och skogsbruk. I trakten runt säteriet finns arrendegårdar 
och torpställen. I kontrakten ingick att arrendegårdarna skulle ha fosterbarn 
som gick i skola på Östads barnhus boende hos sig. 
Laga skiftet genomfördes kring mitten av 1800-talet och innan dess låg bebyg-
gelsen samlad i byar. I samband med att byggnaderna flyttades ut anammades 
nya stilideal. Före skiftena var den vanliga mangårdsbyggnaden uppförd med 
en enkel rumsbredd, men nu blev framförallt det västsvenska dubbelhuset 
det vanligaste bostadshuset på gårdarna. Gårdsbebyggelsen på den utflyttade 
gårdarna grupperade sig enligt den västsvenska traditionen med klart åtskilda 
man- och fägårdar. I Vänga blev dock bebyggelsen i stor utsträckning kvar i 
sitt ursprungliga byläge. 
De ensamliggande torpen och mindre gårdarna påverkades inte på samma sätt 
av det laga skiftet. 
Området väster om Anten, som förr kallades det inre Risveden, är den mest 
tätbefolkade delen av den här skogsbygden. Här finns flera både ensamliggan-
de gårdar och små bymiljöer och här har odlingen präglat landskapet, trots att 
det egentligen är en skogsbygd. 
I Långared har det funnits flera vattenkvarnar till exempel i Loo, Vagnshed, 
och Ålanda. 

Det administrativa landskapet
I äldre tid ombesörjdes såväl kyrkliga som världsliga angelägenheter inom 
socknen. Det främsta organet för den självstyrelsen var sockenstämman, vil-
ken funnits sedan medeltiden. Förutom rent kyrkliga frågor som att anställa 
präst och klockare och upprätthålla kyrkotukt hade stämman också ansvar för 
väg- och brobyggen samt anställande av sockenhantverkare. 
Under 1700-talet tillkom allt fler uppgifter när också fattigvård, skolunder-
visning, brandförsvar och hållande av sockenmagasin blev sockenstämmans 
ansvar. Loo kvarn

Frikyrka i Loo.

Antens kapell

Medeltiden

Under kristendomens framväxt vid medeltiden började landet delas in i sock-
nar. Då samlades bebyggelsen och centra uppstod kring kyrkorna. Bygdens 
största egendom under medeltiden var godset Loo, som var beläget på Lohol-
men i nordöstra delen av sjön Anten. Det var föregångaren till Gräfsnäs slott. 
Risveden hade alltsedan medeltiden utgjort en allmänning men från och med 
år 1540 övergick den i kronans ägo. Bland annat med anledning av att Gustav 
Vasa insåg värdet i det stora ekbeståndet i de västgötska allmänningarna.

Kommunikationer
En viktig del av kulturlandskapets struktur hänger samman med våra kom-
munikationsleder – vattendrag, stigar, lands- och järnvägar. Människors och 
varors möjligheter att ta sig fram hade en avgörande betydelse för kulturbyg-
dens organisation och framväxt. Eftersom Långared breder ut sig på ömse 
sidor om den långsträckta sjön Anten har naturligt nog flertalet transporter 
skett över sjön.
År 1900 öppnades Göteborg-Västergötlands järnväg. Den vackert belägna 
järnvägssträckningen utmed Antens västra strand lockade till sig förmögna 
göteborgare som började uppföra sommarvillor i anslutning till järnvägen. 
Till sommarvillan flyttade man ut hela sitt hushåll med tjänstefolk och hela 
möblemang. Goda kommunikationer var en förutsättning för detta sommar-
boende. Flera sommarstugeområden har växt upp utmed hela strandlinjen. 
Efterhand började även enkla sommarstugor uppföras i takt med att välstån-
det ökade och semestern blev något för alla att njuta av. Ångbåtstrafiken och 
järnvägen kompletterade varandra och fram till år 1928, då en ny väg byggdes 
runt sjön, gick ångbåten Greve Gomer i regelbunden trafik på sjön Anten. 
Ångbåten följde turen Loo - Attholmen -  Långared -  Hällsnäs - Vänga - 
Kvarnabo.
Utmed Antens västra strand löper museijärnvägen Anten-Gräfsnäs järnväg – 
en sista rest av Göteborg – Västergötlands järnväg.

Tätorterna
Egentliga tätorter saknas i området även om Långareds kyrkby blivit relativt 
omfattande till sin storlek. Utmed järnvägen återfinns flera hållplatser men 
inte vid någon av dem har någon egentlig tätort bildats. 

Kyrkans landskap
På grund av att en del av Östad socken kom att tillhöra Alingsås kommun 
fick den delen ingå i Långareds socken. Långared omnämns som egen socken 
första gången år 1491. Den var annex till Lena socken fram till år 1872 då den 
blev eget pastorat. Föregångaren till den nuvarande kyrkan i Långared var av 
trä. Den nuvarande kyrkan stod helt färdig år 1825. 
Långareds socken ligger, som tidigare nämnts på båda sidor om den långsträck-
ta sjön Anten. Under äldre tid var den naturliga kyrkvägen för dem som bod-Vattenhästen vid Kvarnabo station.

Anten-Gräfsnäs järnväg.

Väntkur vid Arlid.
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Ladugårdar i långareds kyrkby.

Flygelbyggnad vid Östad säteri.

Hönshus och vagnbod i Boråsen.

Gårdar vid Loos gamla byplats. Byväg i Loo.

Sommarstuga vid Antens strand.

Socknarna fick efterhand fler uppgifter än rent kyrkliga ärenden. Enligt år 
1862 års kommunallagar, bland annat om kommunal styrelse på landet, skul-
le varje socken utgöra en ”särskild kommun” och sockenstugan blev ofta säte 
för såväl kommunalstämma som kyrkostämma, då dessa ersatte den äldre 
sockenstämman. Kommunalfullmäktige inrättades efterhand, då ett beslut 
om det kom i samband med rösträttsreformen år 1921.
År 1946 beslöt Riksdagen om en ”översyn” av kommunerna, vilket år 1952 
ledde till skapande av så kallade storkommuner. Bjärke storkommun bildades 
av Erska, Stora Mellby, Magra, Lagmansereds och Långareds kommuner. År 
1962 var det dags för en ny kommunreform och riksdagen bestämde att det 
bara skulle finnas 282 kommuner i Sverige och då uppgick Bjärke i Alingsås 
kommun. 
År 1634 skapades den moderna länsorganisationen och Älvsborgs län fick sin 
slutliga form år 1681 med Vänersborg som residensstad. Sedan år 1998 ingår 
Alingsås i Västra Götalands län, en sammanslagning av Älvsborgs, Skaraborgs 
och Göteborgs- och Bohuslän.

Smedja vid Osakullen.
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Antens västra strand (49)
Antens västra strand ingår i ett riksintresseområde för kulturmiljövården, KP 
33. I den sammanfattande värdetexten för riksintresset står bland annat: Anten 
och Mjörns stränder uppvisar flest inlandsboplatser från stenåldern som är kända 
på västkusten. Anten-Gräfsnäs museijärnväg utgör med tillhörande byggnader en 
kulturhistoriskt och pedagogiskt mycket värdefull miljö. 

Beskrivning av kulturmiljön
Fornlämningsmiljön består av stenåldersboplatser, fyndplatser, gravfält, sten-
sättningar och fornåkrar. Variationsrikt landskap ur geologisk och botanisk 
synvinkel med kalkrika skalgrusbankar, som ger speciella förutsättningar för 
växtligheten. I den smala passagen mellan sjöarna Anten och Mjörn har vat-
tenmassorna som passerade under inlandsisens avsmältning lämnat avtryck i 
bergväggarna och jättegrytor har bildats.
Brudsängen kallas en, av vatten utspolad, sprickzon i form av en klipphylla, 
vilken nås genom en smal passage. På klipphyllan finns ytterligare ett kul-
turminne - ett så kallat stötteberg (offerkast), som består av en utåtlutande 
bergvägg, mot vilken man ställt flera hundra träpinnar och stakar. Traditionen 
säger att det bodde troll i Stötteberget som blev förargade på vägfararna som 
passerade och trollen hotade att rasera berget över vägen. För att hindra detta 
satte man till en början dit stöttor under berget. Under senare har man fortsatt 
att ställa dit pinnar för att få lycka på resan.
Miljön omfattar också en byggnadsminnesförklarad, smalspårig järnväg mel-
lan Anten-Gräfsnäs, Antens station, Humlebo banvaktstuga (samt bebyggelse 
vid Humlebo) och Kvarnabo stationsbyggnad med väntsal. Byggnaderna är 
uppförda efter mönsterritningar kring 1900 och övriga samtida byggnader 
som ingår är: före detta postkontor, uthus, semafor och vattenhäst vid Kvar-
nabo. 
Inom mijlön finns ytterligare kulturhistoriskt värdefulla byggander som upp-
förts i samband med att välbärgade borgare från Göteborg och andra städer, 
började uppföra sommarvillor i anslutning till järnvägen. I området ligger ett 
flertal påkostade sommarvillor som har tydliga arkitektoniska kvalitéer  med 
stildrag från jugend, nationalromantik och 1920-talsklassicism.

Kulturhistorisk motivering
Anten-Gräfsnäs järnväg är byggnadsminnesförklarad sedan år 2010. Järnvägs-
miljön har ett flertal välbevarade stationsmiljöer och är ursprungligen en del 
av den så kallade ”Västgötabanan” som förband en rad orter i Västergötland 
med Göteborg. Järnvägen etablerades på ett för Sverige typiskt sätt på privat 
initiativ, här bl.a. till följd av ökade avsättningsmöjligheter för jordbrukspro-
dukter kring sekelskiftet 1900. Det är en viktig och kulturhistoriskt intressant 
miljö, ur såväl lokalt som rikshistoriskt perspektiv med en fungerande järn-
vägssträcka. Den välbevarade bebyggelsen inom miljön speglar de byggnadsi-
deal som uppstod runt sekelskiftet 1900.
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Arlid 1:14, 1:31
• Boråsen 1:7
• Brobacka 1:4
• Humlebo 1:15, 1:25
• Kvarnabo 4:1 
• Lyckåsa 1:6
• Sjöbo 1:38, 1:44
• Stussbäcken 1:7, 1:14
• Ålanda 1:3, 2:5, 3:2, 3:6
• Östad 1:18 m.fl., Rammegärdet, Ålanda Södergård, Ödegärdet

Fornlämningar inom miljön
Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.
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Arlid (49a)
Arlid ingår även som ett delområde inom riksintresseområdet för kulturmil-
jövården KP 33.

Beskrivning av kulturmiljön
Fornlämningsmiljön består av stenåldersboplatser, fyndplats och fossil åker.
I en sluttning ner mot sjön Anten ligger gårdar av västsvensk typ utmed en 
äldre vägsträckning. Miljön omfattar även en stor före detta handelsträdgård, 
där ett flertal mycket intressanta byggnader från verksamheten finns bevarade. 

Kulturhistorisk motivering
Bebyggelsemiljö med högt kulturhistoriskt värde från 1900-talets början. 
Inom miljön finns mangårdsbyggnader av västsvensk dubbelhustyp med väl-
bevarad träpanelarkitektur och vinkelställda ladugårdar. Den stora handel-
strädgårdens spånklädda bostadshus och ekonomibyggnader, av skilda slag, är 
en viktig del av områdets historia. Det är en mycket kulturhistoriskt värdefull 
och komplex miljö med högt lokalhistoriskt värde.
Området är beroende av fortsatt hävd, som håller landskapet öppet. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Arlid 1:2, 1:4, 1:5, 1:7, 1:8, 1:21, 1:23

Fornlämningar inom miljön
Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.
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Långared (50)

Beskrivning av kulturmiljön
Fornlämningsmiljön består av gravhög, stensättning och fyndplatser. 
Långareds kyrkby utgör en tät byliknande miljö vid sockencentrat. Ladugår-
darna ligger utmed den äldre byvägen söder om kyrkan och har mangårds-
byggnaderna, som består av västsvenska dubbelhus, innanför. Långareds 
vitputsade stenkyrka från 1818 ligger strax väster om platsen för en tidigare 
träkyrka från 1500-talet. 

Kulturhistorisk motivering
Här finns en tät byliknande miljö alldeles vid sockencentrat. Ladugårdarnas 
placering följer vägsträckningen och mangårdsbyggnaderna är av västsvensk 
dubbelhustyp, varav en av dem är mycket välbevarad.
Den täta bymiljön invid kyrkan ger en upplevelse av hur byarna i trakten 
kunde se ut före skiftenas tid. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Långared 1:36

Fornlämningar inom miljön
Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.

Naturminne inom miljön
• Olsaeken Långared 1:5, 1:6
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Degebo (51)

Beskrivning av kulturmiljön
Välbevarad gårdsbebyggelse av västsvensk typ, som är belägen utmed en äldre 
vägsträckning, intill ett vägskäl. Vid vägskälet ligger ett äldre missionshus.

Kulturhistorisk motivering
Miljön består av en byliknande samling av gårdar, kring ett vägskäl med mis-
sionshuset centralt placerat. Miljön med de olika byggnaderna är välbevarad 
sedan 1900-talets början.
Området är beroende av fortsatt hävd, som håller landskapet öppet. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Degebo 1:3, 1:4, 1:9

Fornlämningar inom miljön
Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.
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Vänga (52)

Beskrivning av kulturmiljön
Fornlämningsmiljö av framförallt järnålderskaraktär som består av fornåkrar, 
gravfält, hällkista, rösen, hög, domarringar, stensättningar, flatmarksgrav, bo-
plats och fyndplatser. 
Bymiljön ligger på en höjd ovanför ett öppet åkerlandskap. De välbevarade 
gårdsmiljöerna med sina fruktträdgårdar ligger tätt utmed byvägen. Vägen är 
kantad av välhållna stenmurar på båda sidor. 

Kulturhistorisk motivering
Fornlämningsområde med framförallt fornåkrar. Det finns även gravar från 
sten-, brons- och järnålder som tydligt visar typiska lägen för respektive 
tidsperiod. Det belyser landskapets historiska kontinuitet från stenålder till 
järnåldern med ett högt vetenskapligt och pedagogiskt värde.
Det är en bymiljö med flera välbevarade byggnader som inte påverkats nämn-
värt av laga skiftet. Gårdarna ligger väl samlade på sluttningen ner mot Väng-
adalens hävdade odlingslandskap. 
Området är beroende av fortsatt hävd, som håller landskapet öppet samt att 
stenmurarna bevaras. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Deragården 1:2, 1:6
• Vagnshed 2:14
• Vänga 1:3, 1:6, 2:4, 2:10, 3:15, 3:19, 3:26 
• Äspenäs 1:42

Fornlämningar inom miljön
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Kullen och Östad (53)

Beskrivning av kulturmiljön
Miljön består av en fornlämningsmiljö och en herrgårdsmiljö, vilka gränsar 
till varandra. Fornlämningsmiljö med fyra gravfält samt ett flertal ensamlig-
gande fornlämningar. De senare består av stenåldersboplats, rösen, hög, do-
marringar, rest sten, stensättningar, fyndplatser, fornåkrar och fångstgrop. 
Herrgårdslandskap med egendomen Östads säteri och dess omgivande ägor. 
Odlingslandskapet vid Östads säteri är storskaligt och öppet med vägar som 
kantas av alléer fram mot säteriet. Här finns också en betad strandäng och en 
vacker ekhage ner mot sjön Mjörn. 
I säteriets omgivning finns ett flertal arrendegårdar och torp som förr hyste 
fosterbarn, som utbildades vid Östad barnhus. 

Kulturhistorisk motivering
Fornlämningsmiljö med flertalet gravfält och ensamliggande gravar från 
bronsåldern och järnåldern. Stor variationsrikedom med framförallt brons-
ålderns och järnålderns gravtraditioner. Här finns merparten av gravfälten i 
Långareds socken. Området påvisar ett kontinuerligt landskapsutnyttjande 
från stenåldern fram till järnåldern och har högt vetenskapligt värde.
Säteriet bildades troligen redan under medeltiden. Östads säteri, som tidigare 
hette Östads barnhus, har en speciell historia genom dess bakgrund som barn-
hus med syfte att utbilda arbetskraft till det svenska jordbruket. Barnhusstif-
telsen inrättades av Niclas Sahlgren under åren 1772-1774. Östads barnhus 
byggdes norr om den gamla sätesgården. Utbildningsverksamheten fortsätter 
än idag och gårdsmiljön är präglad av skolverksamheten med bostadsannex, 
skolbyggnader m.m. förutom bostadshus och ekonomibyggnader. 
Samtliga byggnader är välbevarade och har ett högt kulturhistoriskt, samhälls-
historiskt och miljömässigt värde.
Området är beroende av fortsatt hävd, som håller landskapet öppet. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Kullen 2:1
• Östad säteri, Östad m.fl. Herrgården, Östad m.fl. Ledet och Östad m.fl. före 
detta statarbostad 

Fornlämningar inom miljön
Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.
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Boråsen (54)

Beskrivning av kulturmiljön
Fornlämningsmiljön består av en fossil åker.
Välbevarad gårdsmiljö från 1800-talets mitt beläget i ett starkt kuperat och 
småbrutet odlingslandskap. 
Bostadshuset är av västsvensk dubbelhustyp. Det finns en även välbevarad 
uthusbebyggelse med bland annat ålderdomlig smedja och svinhus.

Kulturhistorisk motivering
Småskaligt och välhävdat odlingslandskap med kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och gårdsmiljö.
Området är beroende av fortsatt hävd, som håller landskapet öppet. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Boråsen 1:19

Fornlämningar inom miljön
Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.
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Lund (55)

Beskrivning av kulturmiljön
Fornlämningsmiljön består av en fyndplats.
Småskaligt odlingslandskap med två mindre gårdar, som ursprungligen var 
torpställen. Gårdarna Lund och Osakullen låg på en utmark i skogskanten 
med små åkerlyckor intill. Gårdarna ligger i höjdlägen med markerna sluttan-
de ner mot Hundsjön. 
Bostadshusen består av västsvenska dubbelhus och i skogsbrynet ligger en 
mindre såg. Gårdsmiljöerna är uppförda enligt månghussystemets princip 
med ett flertal ekonomibyggnader som haft olika funktion. 

Kulturhistorisk motivering
Välbevarat småbrutet odlingslandskap med en mosaik av små terränganpas-
sade åkrar och hackslåttyta. Rik flora med jungfrulin, svinrot, kattfot och 
darrgräs. 
Välbevarade byggnader och gårdsmiljöer, särskilt vid Lund där ekonomibygg-
naderna illustrerar månghussystemet på ett pedagogiskt vis.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Idåsen 2:2 (Skogstorps såg)
• Järn 1:13, 1:14, 1:18

Fornlämningar inom miljön
Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.
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Strömliden (56)

Beskrivning av kulturmiljön
Miljön består av ett odlingslandskap, som har en mångfald av stenmurar. En 
långsträckt och omålad ladugård är det som finns bevarat av ett soldattorp 
från 1700-talet. Den ligger högt belägen med en vidsträckt utsikt över sjön 
Anten.

Kulturhistorisk motivering
Det finns välbevarade och stora stenmurar, bland annat en äldre, mycket kraf-
tig mur som markerar gränsen till Älvsborgs läns skogsallmänning. Här finns 
även förekomst av, den för trakten, ovanliga sommarfibblan. 
Den kulturhistoriskt värdefulla och långsträckta ladugården ger ett ålderdom-
ligt intryck, både vad gäller form och detaljer samt att den är omålad.
Det är viktigt att bevara stenmurarna som starkt bidrar till det höga kulturhis-
toriska och landskapsmässiga värdet. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Björsbo 1:5

Fornlämningar inom miljön
Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.
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Loo (57)

Beskrivning av kulturmiljön
Fornlämningsmiljö består av hällkista, boplatser och fyndplatser. 
Bebyggelsemiljö bestående av en samling gårdar vid Loos gamla byplats och 
längs med den äldre vägsträckningen samt några utskiftade gårdar i närheten 
av denna. I miljön ingår även en kvarn och såg samt en kvarnlämning. Inom 
miljön ligger även en modernistisk frikyrka. 

Kulturhistorisk motivering
Miljön kring Loos gamla byplats består av en välbevarad gårdsbebyggelse. 
Gårdarna ligger samlade kring ett vägskäl i ett vidsträckt öppet odlingsland-
skap samt längs den äldre vägen. Miljön uppvisar en mängd olika slags bygg-
nader med olika funktion. Mangårdsbyggnaden till Stora Loo har en magnifik 
veranda och ligger i en stor parkliknande trädgård med syrenberså och grus-
gångar. Ett par utskiftade gårdar som ligger vid skogssidan, i kanten av det 
öppna odlingslandskapet, ingår också i miljön. 
Kvarn- och sågmiljön har högt kulturhistoriskt värde. Frikyrkan är tidstypisk 
och välbevarad och vittnar om den aktiva frikyrkliga verksamheten som har 
lång tradition i trakten. 
Området är beroende av fortsatt hävd, som håller landskapet öppet. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Hästhagen 1:17
• Lo 1:12, 1:16, 2:8, 2:11, 2:12, 3:4, 3:8, 4:2, 4:11, 5:3, 5:6, 12:1
• Lo kvarn 3:1
• Långareds-Nygård 1:9, 1:11
• Sjötorp 1:10

Fornlämningar inom miljön
Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.
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Holmängen och Loholmen (58)

Beskrivning av kulturmiljön
Det låglänta och öppna odlingslandskapet är kantat av ädellövskog. Miljön 
omfattar gårdsbebyggelse med historisk koppling till Loholmen. På Lohol-
men finns lämningar efter ett fast hus, som var föregångare till Gräfsnäs slott. 
Den ca 200 meter långa Loholmen är beväxt med lövträd, medan borgområ-
det är i stort sett fritt från träd. Borgen uppfördes troligtvis någon gång under 
1200- eller 1300-talet och antas ha övergivits omkring 1550. 

Kulturhistorisk motivering
Loholmen ägdes troligtvis, i början av 1300-talet, av Gudmar Magnusson, 
som var lagman i Västergötland. År 1516 anges Loholmen som sätesgård för 
riddaren Erik Abrahamsson (Leijonhufvud). Erik avrättades 1520 i Stock-
holms blodbad men hans änka Ebba Eriksdotter och sonen Sten ska ha bott 
kvar på Loholmen under 1540-talet. När Sten Eriksson Leijonhufvud anlade 
Gräfsnäs som sätesgård 1551 togs Loholmen ur bruk. De fasta husen eller 
borgarna hade gårdar under sig. 
Gårdarna Holmängen och Loo har tillhört Loholmen. Holmängen, som lig-
ger på fastlandet närmast Loholmen, bör ha haft en stark koppling till borgan-
läggningen. Stallviken, väster om gården, Holmängen kan ha varit platsen för 
borganläggningens hästhållning. 
De byggnader som ligger på Holmängen 1:5 idag, är från 1800-talets andra 
hälft, men ombyggda under mitten av 1900-talet. Bostadshuset på Holmäng-
en 1:4, är ditflyttat år 1894 och har karaktären bevarad från samma tid.
Området är beroende av fortsatt hävd, som håller landskapet öppet. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Holmängen 1:4, 1:5

Fornlämningar inom miljön
Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.
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Bjärke
Delområdet Bjärke omfattar kommunens norra del med socknarna Stora 
Mellby, Erska och Magra. 

Landskapsbilden
Landskapet i Magra, Erska och Stora Mellby är växlingsrikt och omfattar så-
väl uppodlade dalgångar som kuperad skogsmark. Området genomkorsas av 
Mellbyån (även kallad Torpaån) som bildar en bred uppodlad dalgång, vid 
vilken de flesta av områdets tätorter ligger – Sollebrunn, Gräfsnäs, Stora Mell-
by och Gendalen. Genom den mindre tätorten Magra löper Mörlandabäcken 
som ansluter till Mellbyån, söder om Sollebrunn. 

Spåren efter vår tidiga historia
Förhistorisk tid sträcker sig från det skede då människor vandrade in efter 
istidens slut till ca 1050 e.Kr. Det är en lång tidsperiod och delas in i sten-
ålder, bronsålder och järnålder. Fornlämningsbilden i området karaktäriseras 
framförallt av hällkistor, gravfält, resta stenar och hålvägar. Fornlämningarna 
följer huvudsakligen de öppna dalstråken längs Mellby- och Mörlandaån och 
på höjdpartierna vid Risveden i Erska och Övre Jordala i Stora Mellby. 

Stenåldern 

De äldsta synliga spåren i området är hällkistorna från stenåldern. Hällkistor-
na ligger oftast på höjdpartier i nuvarande skogsområden. Inom ett begränsat 
område, vid Övre Jordala, finns en koncentration med fem stycken. 

Bronsåldern

Spåren från bronsåldern är sparsamma och områdets enda röse finns vid Vi-
tevattnet i Erska. Rösen ligger ofta ensamma på bergs- och moränkrön, med 
vidsträckt utsikt över landskap och vatten. I norra utkanten av Sollebrunn 
finns också områdets enda hällristning, en så kallad älvkvarnsförekomst (skål-
grop). 

Järnåldern

Järnåldern har lämnat betydligt fler spår och fornlämningarna från järnåldern 
får nu lägen i anslutning till den senare jordbruksbebyggelsen. Resta stenar 
finns framförallt i norra och nordöstra delen, i Stora Mellby och Magra, med 
en koncentration i Gendalen. Resta stenar förekommer också på många av 
gravfälten, särskilt märks den s.k. Bredstenen vid Nordgården/Brunnsbo. Do-
marringar är sällsynta i området, men värd att nämna är en ensamliggande do-
marring vid Höggärdet, strax söder om Magra samhälle. I anslutning till den 
nuvarande odlingsbygden finns också gravfälten. Områdets största och mest 
sevärda gravfält är ”Erska lunde”, som omfattar 80 högar, 42 stensättningar 
och 3 treuddar. Ett annat större gravfält finns invid Stora Mellby samhälle på 
Holmaberget, som omfattar 32 gravar i form av 4 högar, 25 stensättningar 
och 3 resta stenar. Genom området löper ett hålvägssystem, som markerar en 
äldre vägsträckning och den var under medeltiden huvudvägen mellan Gamla 
Lödöse och Skara och hade en stor betydelse som transportled. 

Kungshögen Raä 3

Domarring

Erska lunde Raä 8.

Gårdsbyggnad i Erska.
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Tätorterna
Erska, Magra, och Stora Mellby har sina ursprung som sockencentra med kyr-
kan som en naturlig samlingspunkt. Gräfsnäs och Sollebrunn har växt fram 
kring järnvägen och viktigt i sammanhanget är också vägnätet och de vägskäl 
som bildats. Här uppstod också mötesplatser som drog till sig verksamheter 
och där var Sollebrunn, som beskrivs ovan, en naturlig knutpunkt. Vid gästgi-
varegården anlades en skjutsstation år 1834 och sedan tillkom poststationen, 
då post-diligensen, sattes in på sträckan Stockholm – Göteborg på 1860-talet. 
Det som sedan haft en avgörande betydelse för den fortsatta utvecklingen 
är järnvägens tillkomst, som inte bara innebar ett uppsving för traktens nä-
ringsliv, utan även gjorde landsbygden tillgänglig för stadens förmögna som 
började uppföra sommarvillor i anslutning till järnvägen. I Bjärke var det i 
Gräfsnäs som den här trenden var tydligast synlig. Till sommarvillan flyttades 
hela hushåll med tjänstefolk och möblemang och då var goda kommunikatio-
ner en förutsättning.
Järnvägen erbjöd också utflykter för alla och att göra en utflykt till Gräfsnäs 
slottsruin och park blev till exempel ett populärt söndagsnöje. Järnvägsbola-
get köpte till och med in anläggningen år 1911 för att kunna erbjuda ett bra 
utflyktsmål.
I Magra har ett litet villasamhälle vuxit upp. Av bebyggelsen att döma hade 
Magra en storhetstid kring 1950- och 60-talet och här finns villabebyggelse 
och en lanthandel samt en idrottsplats från den tiden.

Kyrkans landskap
Vid Erska kyrka vittnar gravfältet ”Erska lunde” om en religiös kult, som 
fanns före kristendomens intåg. Den nuvarande centralkyrkan, som uppför-
des år 1886, hade en föregångare från 1650-talet, vilken också var byggd av 
sten. Den kyrka som revs, när den nya skulle byggas, har troligtvis haft en 
ännu äldre föregångare på samma plats. 
I Genneved, i Stora Mellby sockens nordöstra del, fanns en kyrka under med-
eltiden som raserades år 1546 och på kyrkans plats står idag en klockstapel 
som ett minne. 
I Stora Mellby utgör kyrkan och skolan ett sockencentrum. Villabebyggels-
en grupperar sig kring vägen fram till kyrkan, medan gårdarna ligger utmed 
den gamla landsvägen. Stora Mellby kyrka uppfördes på medeltiden och har 
byggts om och utvidgats år 1724 och år 1825 och tornet på kyrkobyggnaden 
tillkom på 1760-talet. 
Magra kyrka har även den ett medeltida ursprung. Den har byggts om vid ett 
flertal tillfällen under 1600-talet och år 1785, men har aldrig blivit försedd 
med torn. Istället finns en klockstapel intill. Kring Magra kyrkby har ett litet 
samhälle vuxit fram under 1900-talet med skola, butiker, egnahemsbebyggel-
se och småindustrier. 

Sollebrunns stationshus.

Gräfsnäs slottsruin

Magra kyrka

Kommunikationer
En viktig del av kulturlandskapets struktur hänger samman med våra kom-
munikationsleder, som vattendrag, stigar, lands- och järnvägar. Människors 
och varors möjligheter att ta sig fram har en avgörande betydelse för kultur-
bygdens organisation och framväxt och det är tydligt i Bjärke, där det finns åar 
och sjöar, gamla viktiga vägdragningar och järnvägen.
Det västgötska vägnätet var relativt väl utvecklat vid medeltidens slut. En 
handelsled, som här i trakten är nästan lika mytomspunnen som Sidenvägen 
till Kina, gick från Lödöse via Hålanda och Risveden. Vid Dammens gård, 
väster om Gräfsnäs, vek vägen troligen av i sydvästlig-nordostlig riktning och 
fortsatte längst Mellbydalens västra sluttning över Erska lunde och nuvaran-
de Erska by, Sollebrunn och Stora Mellby och sedan vidare upp till Skara. 
På 1600-talet hade vägen fått en delvis annan sträckning över Risveden, där 
vägen vek av mot norr, längre österut vid Gräfsnäs. Vägsträckningen följde 
höjdsträckningar och moränåsar för att man skulle kunna ta sig fram så torr-
skodd som möjligt. 
Stora mängder export- och importvaror gick mellan hamnen i väster och det 
inre av Västergötland. I Sollebrunn och Stora Mellby korsar handelsleden an-
dra vägstråk och viktiga vägskäl bildades. I Sollebrunn vittnar den bevarade 
gästgiveribyggnaden om den stora betydelse orten hade som knutpunkt. Här 
korsar vägen mellan Skara och Lödöse, vägen mellan Alingsås och Vänersborg. 
Vid 1600-talets början hade Göteborg blivit landets stora import- och export-
hamn mot väster, men Lödöse fortsatte ändå att vara en viktig exporthamn 
för jordbruksprodukter från den bördiga Mellbydalen och de stora jordbruks-
områdena i Skaraborg. 
År 1634 instiftades en Gästgiveriordning som sa att gästgivaregårdar skulle 
inrättas i lämpligt belägna gårdar utmed alla vägar, och framförallt korsvägar, 
som var betydelsefulla för samfärdseln. Sollebrunn blev den självklara platsen 
för en gästgivaregård i Mellbydalen. 
När staten började reglera skjutsväsendet i mitten av 1600-talet mättes lands-
vägarna upp och milstenar sattes upp vid en hel, halv och kvartsmil. 
Järnvägen har också påverkat bygden i väldigt hög grad och Västergötland – 
Göteborgs järnväg (VGJ) öppnades för trafik år 1900. Banan var smalspårig 
och gick mellan Göteborg och Skara, där den följde Mellbyåns dalgång och 
kom påtagligt att förändra strukturen i landskapet. Järnvägen underlättade 
tillkomsten av de småindustrier, som uppfördes i Sollebrunn och Stora Mell-
by. År 1948 förstatligades banan och under 1960-80-talet lades den etappvis 
ner. Den del av banan, som sträckan Anten-Gräfsnäs ingick i, lades ner år 
1970, men sedan år 1971 har museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg (AGJ) 
bedrivit museitrafik där. 
Idag är det bilvägarna som utgör de fysiska kommunikationslederna och Sol-
lebrunn är fortfarande en knutpunkt, men nu mellan väg 42 och väg 190. Väg 
42 går igenom Mörlandaåns dalgång och passerar genom Magra samhälle och 
väg 190 passerar Gräfsnäs innan Sollebrunn och sedan Stora Mellby på sin 
väg från Göteborg.

Milsten vid Ubby.

Gästgiveriet i Sollebrunn.

Lanthandel i Magra.
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Det administrativa landskapet
I äldre tid ombesörjdes, såväl kyrkliga som världsliga angelägenheter inom 
socknen. Det främsta organet för denna självstyrelse var sockenstämman, vil-
ken funnits sedan medeltiden. Förutom rent kyrkliga frågor, som att anställa 
präst och klockare och upprätthålla kyrkotukt hade stämman också ansvar för 
väg- och brobyggen samt anställande av sockenhantverkare. 
Under 1700-talet tillkom allt fler uppgifter när också fattigvård, skolunder-
visning, brandförsvar och hållande av sockenmagasin blev sockenstämmans 
ansvar. 
Socknarna fick efterhand fler uppgifter än de rent kyrkliga ärendena. Enligt 
1862 års kommunallagar, bland annat om kommunal styrelse på landet, skul-
le varje socken utgöra en ”särskild kommun” och sockenstugan blev ofta säte 
för såväl kommunalstämma som kyrkostämma, då dessa kom att ersätta den 
äldre sockenstämman. Kommunalfullmäktige inrättades efterhand, då ett be-
slut om det kom i samband med rösträttsreformen år 1921.
År 1946 beslöt Riksdagen om en ”översyn” av kommunerna, vilket år 1952 
ledde till skapande av så kallade storkommuner. Bjärke storkommun bildades 
av Erska, Stora Mellby, Magra, Lagmansereds och Långareds kommuner.
År 1973 upphörde Bjärke kommun, Lagmansered gick upp i Trollhättans 
kommun och de övriga socknarna införlivades med Alingsås. 
År 1634 skapades den moderna länsorganisationen och Älvsborgs län fick sin 
slutliga form år 1681 med Vänersborg som residensstad. Sedan år 1998 ingår 
Alingsås i Västra Götalands län, en sammanslagning av Älvsborgs, Skaraborgs 
och Göteborgs- och Bohuslän.

Mellbydalen

Ålderdomlig ladugård i Jordala.

Utmarksladugård vid Borgs by.Landskapet vid Hede.

Jordbruk och industri
Laga skiftet i trakten genomfördes mellan åren 1829-1840 (Erska) och år 
1837 (Stora Mellby). Jordbruket har sedan århundraden varit huvudnäringen 
i Bjärke, där en god jordmån och ett gynnsamt klimat bidragit. Jordmånen 
är ofta svartmylla på lerbotten och här och var är jordmånen sandmylla, till 
exempel i Magra. På höjderna består jorden av morän med urberg i dagen och 
ett tunt jordtäcke. 
Den äldsta åkermarken hittar man i mer höglänta lägen, i dalgångens kanter. 
Under 1700- och 1800-talen har mer låglänta och leriga marker kunnat odlas 
upp med hjälp av bättre redskap samt utdikning och den odlade marken har 
vandrat från sandbackar till dalgångar. Även rena våtmarker som Erska mad, 
har blivit uppodlade. 
Vägen mellan Skara och Lödöse passerade som tidigare nämnts Erska by. Byn, 
som är den största i Erska socken, omnämns första gången år 1407 och be-
nämns då Risska och med namnet Erska omnämns den år 1567. I Erska by, 
där gårdarna ligger samlade utmed den gamla vägsträckningen längs åsen, 
skiftades bara två gårdar ut från den gamla bykärnan. Den troligaste förkla-
ringen till det är bebyggelsens läge på åsen, vilken inte hindrade åkrarnas av-
kastning. 
Odlingsmarkerna fördelades om mellan bönderna och gårdar flyttades ut från 
de gamla bykärnorna och ibland flyttades husen med till de nya markerna, 
men ofta byggdes helt nya. Detta innebär att det mesta av jordbruksbebyggel-
sen vi ser i dag är tillkommen under tiden efter laga skiftet, under 1800-talets 
andra hälft eller 1900-talets början. 
I Stora Mellby blev inte utflyttningen av gårdar så genomgripande som på 
många andra håll och bykänslan finns alltjämt bevarad i exempelvis Borg, 
Jordala och Mellby. I Stora Mellby är mönstret kvar från äldre tid med ladu-
gårdarna placerade utmed vägen och bostadshusen längre in på gårdsplanen. 
Gårdsstrukturen har i stora delar bestått av medelstora familjejordbruk, men 
även några större anläggningar finns bevarade. Godset i Gräfsnäs dominera-
de hela den södra delen av området fram till början av 1900-talet. Vid den 
tiden styckades och såldes godset av, så torpare och arrendatorer kunde bli 
självägande jordbrukare. Det innebar att många gårdar revs eller modernise-
rades. I sydöst dominerade en annan större gård, nämligen Upplo gård och i 
nordväst fanns gården Hede, som ända fram till år 1953 lydde under Kobergs 
fideikommiss. 
I Sollebrunn etablerades under 1900-talets första hälft en mängd industrier 
och påtagligt många inom möbel- och inredningsbranschen, där till exempel 
AB Svensk läderkonst, Sollebrunns fåtöljindustri och Sollebrunns möbelindu-
stri kan nämnas. Industrin i området är också kopplad till råvarutillgången av 
grus och skog och i både Sollebrunn och Magra etablerades cementindustrier, 
snickerier och sågverk. 
Mellbydalen var känd som ”kvarnarnas dal” under 1800-talet och då fanns 
det omkring 100 kvarnar i dalen. I den flacka och bördiga dalgången fanns 
inte förutsättningar för att använda vattenkraft och gårdarna använde istället 
väderkvarnar för husbehovsmalning.

Rännestugan

Västsvenskt dubbelhus i Stora Mellby.

Mekansik industri i Stora Mellby.
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Erska (59)
Området utgör ett riksintresse för kulturmiljövården. I den sammanfattande 
värdetexten för riksintresseområdet står följande: Det förhistoriska gravfältet, 
Kungshögen, fornåkrarna, den medeltida vägsträckningen, kyrkan, skolmiljön, 
odlingslandskapet, bebyggelsens placering liksom gårdsformerna och de enskilda 
man- och fägårdsbyggnaderna utgör viktiga beståndsdelar i den riksintressanta 
miljön som Erska utgör. 

Beskrivning av kulturmiljön
Fornlämningar från bronsåldern och järnåldern med gravfält, hög, stensätt-
ningar, fornåkrar, fyndplatser och en medeltida vägsträckning. I miljön finns 
en av kommunens mer sevärda fornlämningar i form av ett höggravfält från 
yngre järnåldern - Erska lunde, som omfattar 145 gravar.
Här finns även en centralkyrka från 1800-talets senare del och en äldre 
skolmiljö. En väl sammanhållen bymiljö med åtskilda mangårdsbyggnader 
och ekonomibyggnader är uppförda på ett traditionellt västsvenskt sätt och 
här finns även ett före detta tingshus. 

Kulturhistorisk motivering
Fornlämningsmiljön har ett högt vetenskapligt värde. Gravfältet belyser land-
skapets historiska kontinuitet och visar på ett pedagogiskt sätt ett höggravfält 
från yngre järnåldern. Kyrkans placering i direkt anslutning till gravfältet visar 
på en vanlig tradition att placera den kristna kyrkobyggnaden i samma ter-
rängläge som förfäderna valt som sin begravningsplats. Höggravfält förekom-
mer ytterst sparsamt i Västergötland. 
Bymiljö med välbevarad bebyggelsestruktur som tydligt visar hur en förhisto-
risk centrumbildning utvecklats till ett sockencentrum. 
Kyrkan är en karaktäristisk, så kallad centralkyrka från 1800-talets senare del. 
Den är en av de tolv centralkyrkor, som arkitekten Emil Langlet ritade. Han 
ansåg att just denna kyrkoform, som fokuserar mycket på predikan, passade 
den protestantiska läran särskilt väl.
Laga skifte har endast i mindre utsträckning påverkat gårdsbebyggelsens läge i 
landskapet, vilket är ovanligt. Markerna domineras idag av stora och rationellt 
brukade åkrar, men flera småbrutna marker finns kvar i nära anslutning till 
bebyggelsen. Nuvarande bebyggelse är till stor del tillkommen under slutet av 
1800-talet och 1900-talets första hälft. Flera av byggnaderna är fortfarande 
mycket välbevarade. Den samlade bymiljön med kyrkan och fornlämnings-
miljö har få motsvarigheter i länet.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Erska 1:10, 2:11/2:12, 3:1, 4:1, 5:4, 12:1,15:2 

Fornlämningar inom miljön
Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.
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Gräfsnäs, slottsruinen och del av museijärn-
vägen (60)
Gräfsnäs slottsruin med omkringliggande park samt Anten-Gräfsnäs muse-
ijärnväg ingår i ett riksintresseområde för kulturmiljövården, Antens västra 
strand KP 33. I den sammanfattande värdetexten för riksintresseområdet står 
bland annat: Gräfsnäs slottsruin som härrör från 1500-talets mitt har en rik och 
sägenomspunnen historia. Anten-Gräfsnäs museijärnväg utgör med tillhörande 
byggnader en kulturhistoriskt och pedagogiskt värdefull miljö. 

Ett kulturreservat för Gräfsnäsparken och slottsruinen bildades 2010, där sär-
skilda föreskrifter samt en skötselplan tagits fram för att vårda kulturmiljön.

Beskrivning av kulturmiljön
Fornlämningsmiljön består av fyndplatser, fångstgropar, offerkast och plats 
med tradition. Gräfsnäs slottsruin och Erska hembygdsgård ingår också i mil-
jön. Den omfattar även en del av Gräfsnäs samhälle samt den nordliga delen 
av den smalspåriga museijärnvägen Anten - Gräfsnäs, ursprungligen en del av 
Västgötabanan som förband en rad orter i Västergötland med Göteborg. 
Flera sommarvillor från sekelskiftet 1900 och tiden därefter finns i området. 
Strax norr om Gräfsnäs samhälle ligger en stor gård som har tillhört Gräfsnäs 
och som tidigare hette Högen. Det var en betydelsefull gårdsanläggning med 
bland annat mejeri. 

Kulturhistorisk motivering
Gräfsnäs historia hör till stor del samman med Gräfsnäs slott. Det anlades vid 
1500-talets mitt på en udde i sjön Antens nordvästra hörn. Det var en befäst 
anläggning som bland annat intogs av danskarna år 1612. Med hundra års 
mellanrum härjades slottet av eldsvåda, 1634, 1734 och 1834.
Under 1800-talet förföll slottet alltmer och efter att södra tornet revs 1911 har 
byggnaden bevarats som ruin. 
Museijärnvägen, är en rest, som visar på en viktig epok i traktens historia – 
uppförandet och driften av Göteborgs – Västergötlands järnväg. Järnvägen 
etablerades, på ett för Sverige typiskt sätt, på privat initiativ, här bland an-
nat till följd av ökade avsättningsmöjligheter för jordbruksprodukter kring 
sekelskiftet 1900. Den avvecklades etappvis under 1960-80-talen. En del av 
järnvägen kan man fortfarande uppleva vid Anten-Gräfsnäs järnväg, där en 
bit av Västgötabanan bevarats för eftervärlden och drivs som museijärnväg 
sedan 1971.
Tillkomsten av järnvägen innebar en ny tillgänglighet till detta lite avlägsna 
område och öppnade för den utveckling som vi tidigare kunnat se utmed 
Västra Stambanan – välbärgade borgare från Göteborg och andra städer, som 
började uppföra sommarvillor i anslutning till järnvägen. Till sommarvillan 
flyttade man ut hela sitt hushåll med tjänstefolk och möblemang och då var 
goda kommunikationer en förutsättning.
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I området ligger ett flertal påkostade sommarvillor som har tydliga arkitek-
toniska kvalitéer och som på ett bra sätt illustrerar den här epoken i Gräfs-
näs historia. Sommarvillorna har stildrag från jugend, nationalromantik och 
1920-talsklassicism.
Området kring Gräfsnäs öppnades, inte bara för dem som byggde sig ett som-
marnöje, utan även för dem som enbart ville ha ett nytt utflyktsmål. Järnvägen 
erbjöd utflykter till bl.a. Gräfsnäs slottsruin och park, vilket blev ett populärt 
söndagsnöje för många. Järnvägsbolaget köpte in anläggningen år 1911 för att 
kunna erbjuda ett bra utflyktsmål för besökarna.
Några äldre ditflyttade byggnader från socknen bildar Erska hembygdsgård 
inne i slottsparken. Här finns soldattorp, skiftesverksladugård och smedja som 
är intressanta exempel ur traktens äldre byggnadstradition. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Erska-Lindås 1:10
• Gräfsnäs 1:2, 1:13, 1:19, 1:20, 1:21, 1:22, 1:25, 1:26, 1:29, 1:34, 1:36, 
1:39, 1:42, 1:49, 1:55, 1:59, 1:62, 1:69, 1:70, 1:75, 1:77, 1:80, 1:83, 1:85, 
1:88, 1:89, 1:93, 1:99, 1:101, 1:122, 1:123, 1:149, 4:2, 7:2, 7:7, 8:1

Fornlämningar inom miljön
Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.
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Sollebrunn (61)
Tidigare utvärderat område inom kulturmiljön är bebyggelsen kring fyrvägsk-
orsningen, Trollhättan - Gräfsnäs - Alingsås - Stora Mellby. 

Beskrivning av kulturmiljön
Fornlämningsmiljön består av hällristning och fyndplatser. I miljön finns 
bland annat ett gästgiveri med anor från drottning Kristinas tid, några mindre 
gårdar och före detta trädgårdsmästeri, järnvägsstationsbyggnad, bostads- och 
affärsbyggnader, småindustrier, påkostade sekelskiftesvillor och villabebyggel-
se från 1930-70-talet.

Kulturhistorisk motivering
Välbevarad mindre tätortsmiljö med karaktäristisk och tidstypisk bebyggelse 
från främst 1900-talet. 
Sollebrunn har en lång tradition som kommunikationspunkt med början som 
vägskäl för vägarna mellan Skara - Lödöse och Alingsås - Vänersborg. När 
järnvägen kom växte ett samhälle med landsbygdsanknuten industri och han-
del fram. Bebyggelsen i Sollebrunn visar på kontinuiteten från äldre tid och in 
i det moderna samhället med byggnader såsom gästgiveriet, järnvägsstationen, 
centrumhuset, ålderdomshemmet, pastorsexpeditionen m.fl. Kring vägskälet 
finns flera mycket välbevarade byggnader från sent 1800-tal till strax efter 
sekelskiftet. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Erska 1:12, 1:44, 1:98, 1:103, 2:40, 2:41, 2:48, 2:58, 2:88, 2:89, 2:93
• Sollebrunn 1:3, 1:9, 1:12, 2:13, 2:16, 2:17, 2:32, 2:33, 2:39, 2:43, 2:46, 
3:18, 3:36, 6:1, 19:18

Fornlämningar inom miljön
Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.
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Stora Mellby och Borg (62)
Området utgör ett riksintresse för Kulturmiljövården, KP 73. I den sam-
manfattande värdetexten för riksintresseområdet står: Mellbydalen var under 
1800-talet utan tvekan kvarnarnas dal med ett pärlband av väderkvarnar utmed 
vägen mellan Sollebrunn och Nossebro. (Vägsträckningen har medeltida anor och 
var ursprungligen rikshuvudväg mellan Skara och Lödöse.) År 1837 fanns det 51 
stycken kvarnar längs dalgången. Orsaken härtill var bristen på lämpliga vatten-
drag och Mellbydalens läge. Dalgångens sydväst-nordostliga riktning var idealisk 
på grund av de för Västsverige så förhärskande sydvästliga vindarna. Idag åter-
finns en ”holkkvarn” i Mellby radby och två ”holländska hättekvarnar” nordost 
därom invid Borgs klungby. Båda byarna har klart oskiftad karaktär med ett fler-
tal välbevarade gårdar uppförda enligt den västsvenska gårdstypen. I båda byarna 
har ekonomibyggnaderna ett mycket stort värde. 

Tidigare utvärderade kulturmiljöer inom detta område som ingår i riksintres-
set är:
• Bebyggelsemiljö vid Stora Mellby kyrka
• Mindre bebyggelsemiljö i Borgs by
• Bebyggelsemiljö i Mellby samhälle
• Mindre bebyggelsemiljö sydväst om Mellby samhälle

Beskrivning av kulturmiljön
Fornlämningsmiljön består av järnåldersgravfält vid Holmaberget, fyndplats, 
och en medeltida vägsträckning. 
Det finns välbevarade byar vid Mellby och Borg, där flertalet gårdar uppvisar 
typiska västsvenska gårdsformer med flertalet välbevarade byggnader. 
Här återfinns flera olika typer av väderkvarnar samt Stora Mellby kyrka med 
intilliggande stallar och före detta kyrkskola - numera församlingshem.

Kulturhistorisk motivering
Inom fornlämningsområdet ligger Stora Mellby sockens största gravfält, som 
utgörs av fyra högar, tjugofem stensättningar och tre resta stenar. 
Sockenkyrkan har medeltida ursprung men har utvidgats med tresidigt kor 
och torn under 1700- och 1800-talet. Kyrkstallarna invid vägen är ett unikt 
spår efter en tid då varje gård i församlingen hade eget stall vid kyrkan. Till-
sammans med den bevarade kyrkskolan, som också innehöll sockenstugan, 
bildar byggnaderna ett mycket karaktäristiskt sockencentrum.
Den öppna odlingsdalgången rymmer välbevarade bymiljöer längs den med-
eltida vägsträckningen mellan Skara-Lödöse. Störst är Mellby som ligger ut-
med vägen, på båda sidor. Här finns en välbevarad struktur med ladugårdar 
närmast vägen och mangårdarna avskilda, lite längre in på tomten. Kring den 
gamla korsningen förtätades byn under början av 1900-talet med affärs- och 
egnahemsfastigheter. Området var tidigare också känt som ”kvarnarnas dal” 
på grund av sin rikedom på väderkvarnar. Några finns bevarade och sköts av 
invånarna i området. 

BjärkeBjärke
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Borg 1:4, 1:17, 2:3/1, 2:6
• Mellby 1:7/1, 1:51, 1:58, 1:59, 1:65, 1:79, 1:81, 1:82, 1:89, 1:91, 1:94, 
1:95, 1:101, 3:4, 3:6, 4:1/2, 4:11, 4:17, 4:89, 4:94, 4:95, 5:25, 5:28, 5:35, 
15:2, 17:1, 18:1

Fornlämningar inom miljön
Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.
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Gendalen (63)
Tidigare utvärderat område som har utvidgats. Nu ingår även den äldre kyrk-
platsen och de resta stenarna intill. 

Beskrivning av kulturmiljön
Fornlämningsmiljön består av gravfält, högar, resta stenar, fornåkrar och fynd-
plats. Här finns även vägmärke och äldre kyrkplats med minnesmärke (klock-
stapel), tingsplats och galgbacke. 
Bebyggelsen, som huvudsakligen är från sent 1800-tal till 1900-talets början, 
består av gårdar, före detta affärsfastigheter och skola med lärarbostad.

Kulturhistorisk motivering
I miljön finns järnåldersgravar, som utgörs av gravfält, högar och resta stenar. 
Genneveds by växte upp längs den medeltida vägen som gick mellan hamnsta-
den Lödöse och Skara. Genneved var egen socken med egen kyrka fram till år 
1546. Byn var en av landets större marknadsplatser under 1800-talet och den 
sista marknaden hölls 1902. 
I samband med järnvägens tillkomst ändrades namnet till Gendalen. Be-
byggelsemiljön i trevägskorsningen har varit ett lantligt centrum med skola, 
mejeri, affärer m.m. Här finns ett flertal mycket välbevarade fastigheter som 
återspeglar den lokala byggnadstraditionen i området kring förra sekelskiftet.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Genneved 1:57, 2:2, 2:7, 2:11, 3:7, 4:20, 4:13, 6:12, 7:1, 9:1, 11:1, 12:1, 
14:1, 16:1

Fornlämningar inom miljön
Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.
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Övre Jordala (64)

Beskrivning av kulturmiljön
Fornlämningsmiljön består av fem hällkistor, två järnåldersgravfält, en sten-
sättning, en älvkvarnsliknande förekomst, fossil åkermark, hålvägar och en 
fornborg. 

Kulturhistorisk motivering
Miljön visar på ett kontinuerligt landskapsutnyttjande från stenålder fram till 
medeltid. Det finns ett anmärkningsvärt stort antal hällkistor inom ett be-
gränsat område, vilket också visar på en platskontinuitet under stenåldern. 
Här finns även kommunens enda fornborg. 
Hålvägarna är en del av det vägssystem som under medeltiden var huvudvä-
gen mellan Lödöse och Skara. 
Miljön har ett högt vetenskapligt värde.

Fornlämningar inom miljön
Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.
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Västmanstorp (65)
Tidigare utvärderad bebyggelsemiljö.

Beskrivning av kulturmiljön
Två gårdsmiljöer är belägna på var sin sida om en mindre byväg med man-
gårdsbyggnadernas långsidor placerade i direkt anslutning till vägen. 

Kulturhistorisk motivering
Det är en väl sammanhållen miljö med välbevarad bebyggelse från 1800-talets 
mitt fram till 1900-talets början. Gårdsmiljöerna har båda avskilda man- och 
fägårdar. Mangårdsbyggnaderna har karaktäristiska detaljer såsom verandor, 
halvvåningsfönster och kvaderstensgrunder. De ligger med långsidan mot vä-
gen vilket ger miljön en särprägel. 
En nära liggande kvarnbyggnad och väghållningssten bidrar till miljöns höga 
kulturhistoriska värde. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Västmanstorp 1:6
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Magra (66)
Tidigare utvärderad mindre bebyggelsemiljö, som nu har utvidgats.

Beskrivning av kulturmiljön
Fornlämningsmiljön består av resta stenar och hällristning. 
Det finns ett sockencentrum med kyrkor, skolbyggnader, Blåbandslokal samt 
gårdsbebyggelse utmed landsvägen. Längre österut ligger det modernare Mag-
ra samhälle med affär, verkstad och fotbollsplan samt villabebyggelse från 
1950-60-talen. 

Kulturhistorisk motivering
Bebyggelsen skildrar framväxten av Magra samhälle. Flertalet gårdmiljöer, 
som ligger placerade längs landsvägen genom samhället, har välbevarade bo-
stadshus och ekonomibyggnader från sekelskiftet 1900. Magras sockencen-
trum utvidgades från 1800-talet fram till ca 1970-talet. 
En mindre tätort växte fram med skola, affär, kyrkor, samlingslokaler, 
idrottsanläggningar, verkstäder och villabebyggelse. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom miljön
• Magra 2:5, 2:11, 2:13, 2:23, 2:24, 5:5, 5:7, 5:14, 5:31, 5:41, 5:42, 7:1, 8:1, 
9:1, 9:2, 16:1

Fornlämningar inom miljön
Se bilaga Fornlämningar eller Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.
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Kvarteret Alströmer

På L.W. Kruses karta över Alingsås från 1726 ingår kvarteret Alströmer i en 
långsträckt kvartersbildning längs den så kallade Nolgatan (Drottninggatan) i 
stadens nordvästra hörn. 

Av beskrivningen till 1750 års karta, upprättad av I Striedbeck, framgår att 
kvarteret fått sin nuvarande omfattning samt att tomterna var till hälften be-
byggda. I Forsells stadsplaneförslag från 1761 redovisas samma kvartersbild-
ning. 

Den äldre bebyggelsen inom kvarteret, vilken antas ha ägts och bebotts av 
Jonas Alströmer, ersattes efter branden 1861 under 1860 - 1930-talen av be-
fintlig bebyggelse. 

Alströmer 2
Välbevarat, mindre bostadshus av trä i en våning med del-
vis inredd vind. Sadelaket är klätt med lertegel. Byggnaden 
ligger indragen från gatulinjen, med gaveln mot gatan och 
ger intrycket av att tillhöra det större bostadshuset på Al-
strömer 3, vilket är uppfört vid samma tid. 
Farstukvisten är påbyggd under senare tid.

Uppfört strax efter stadsbranden 1861.

Mycket högt kulturhistoriskt värde.

Alströmer 3
Mycket välbevarat bostadshus av trä i en våning 
med med inredd vind samt källare. Sadeltaket 
är klätt med lertegel och längs takfoten löper ett 
listverk med profilerade taktassar. Fasaden har en 
frontespis samt äldre locklistpanel, fönster och 
profilerade fönsteromfattningar i empireutform-
ning. Glasverandan, inåt gården, tillkom 1912.
Det finns även en gårdsbyggnad på tomten.

Uppfört strax efter stadsbranden 1861.

Mycket högt kulturhistoriskt värde.

Alströmer 30
Välbevarad EFS missionskyrka och samlingslokal 
med fasad av mexisten. Taket har brant takfall, 
klätt med ett skifferstensliknande material. 
Det är en skeppsliknande modernistisk arkitek-
tur med vertikala höga bandfönster och vinklad 
gavelfasad åt öster.

Ritad av arkitektgruppen H.E. Heineman AB i 
Skövde 1975.

Högt kulturhistoriskt värde.

Alströmer 4
Välbevarat, putsat flerbostadshus i två våningar 
med inredd vind samt källare. Sadeltaket är klätt 
med lertegel.
Byggnaden har en nyklassicistisk utformning 
med slätputsad fasad och hörnlisener som avslu-
tas med en enkelt kapitäl.

Ritat av Carl Eric Arneson? 1930.

Högt kulturhistoriskt värde.
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 Kvarteret Bandvävaren

Under 1700-talet hade fabrikör Sven Lendahl sina bandväveriverkstäder i 
kvarteret, därav namnet. Dessa verkstäder hörde till Alströmers manufaktur-
verk.

Vid Södra Ringgatan byggdes en stor, pampig träbyggnad med utskjutande 
frontespis som vilar på kolonner. Byggnaden ändrades och byggdes till un-
der 1800-talets början av lagman Themptander. Familjen Åhman blir de sista 
ägarna fram till försäljningen 1954, därav namnet Åhmanska huset och senare 
även Åhmanska parken, vid Alingsås kulturhus entrésida.

Under 1960-talets första hälft byggs ett modernistiskt bankhus som även 
kommer att inrymma stadens bibliotek.

Bandvävaren 5, Alingsås Kulturhus, Sparbanken
I mitten på 1960-talet uppförs ett nytt sparbankshus i en modernistisk, avskalad arkitektur med påkostat fasad av 
marmor och kalksten. Taket är svagt sluttande på den högsta delen och har motfallstak österut. Samtliga tak har 
en plåtsarg längs kanten. Ett utskjutande tak löper runt  det sydvästra hörnet, även det är täckt med en plåtsarg.
De tillbyggnader och förändringar som gjorts sedan byggnaden ursprungligen uppfördes är väl anpassade till den 
tidstypiska karaktären. 
År 1965 byggs stadsbiblioteket till utmed Södra Ringgatan och 1966 byggs en våning på med bostäder.
Mellan åren 1984-85 byggs envåningshuset österut om till en tvåvåningsbyggnad med vuxenavdelning och hör-
sal.
År 1995 sker större förändringar då både bankhuset och biblioteket byggs på med en våning. År 2002 sker ytter-
ligare en till- och ombyggnad och biblioteket får en hög glasad våning som bland annat innehåller en konsthall.
Under 2015 byggs det om interiört och får delvis en ny planlösning.
Ett tidstypiskt och uttrycksfullt konstverk sitter ovanför översta fönsterraden på fasaden söderut.
 
Ritat av Sparfrämjandet Arkitektkontoret i Stockholm under åren 1964-65.

Högt kulturhistoriskt värde.
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Kvarteret Björnen

Kvarteret planlades efter Albert Lilienbergs stadsplan 1909. De östra delarna 
av kvarteret revs efter 1976 och där uppfördes ett flerfamiljshus i vinkel, i en 
för den tiden anpassad träarkitektur. 

De västra och södra delarna av kvarteret är bevarade, men flerfamiljshusen i 
den södra delen har tilläggsisolerat på slutet av 1970-talet och de äldre detal-
jerna, har försvunnit från fasaderna. 

Björnen 1
Välbevarat bostadshus av trä i två våningar med delvis inredd vind samt källare. Det brutna taket har fjälltäckt plåt i 
nedre takfallet och de höga takkuporna har dekorativa utsmyckningar upptill. Fasaden har äldre liggande och stående 
panel med en gördelgesims som har profilsågade utsmyckningar. Äldre fönster och bearbetade fönsteromfattningar 
finns bevarade. Butiksfönstren har tillkommit vid mitten av 1960-talet. 
Det är sammanbyggt med ett lägre trähus i en våning med förhöjt väggliv och inredd vind. Taket är klätt med äldre 
skivtäckt plåt. Mot gatan finns det en frontespis. Fasaden har delvis en äldre locklistpanel samt äldre fönster bevarade.
På gården finns också en välbevarad tvättstuga från 1926 som är sammanbyggd med en modern förrådsbyggnad på 
fastigheten intill. 

Uppfört 1906 och det lägre huset under 1800-talet.

Mycket högt kulturhistoriskt värde.

Björnen 7
Välbevarat bostadshuset av trä i två våning-
ar med inredd vind samt källare. Det brut-
na taket är täckt med svart bandfalsad plåt.
Byggnaden har frontespiser med pagodlik-
nande takfall med burspråk nedanför på 
gatufasaden. Fasaden har liggande panel, 
gördelgesims, listverk, symmestriskt place-
rade burspråk och ursprungliga vindsföns-
ter. Balkonger in mot gården har tillkom-
mit  senare. Interiört finns en lägenhet med 
bibehållen och q-märkt inredning. 

Ritat av stadsingenjör S.E. Bengtson i 
Alingsås 1908.

Mycket högt kulturhistoriskt värde.

Kvarteret Blomman

Det planlades efter Albert Lilienbergs stadsplan 1909. Östra delen av kvarte-
ret har en mindre bensinstation, men är för övrigt obebyggd.
Den norra halvan av kvarteret har flerfamiljshus från 1945, vilka tilläggsiso-
lerats och byggts om 1978. De ersatte en äldre bebyggelse från 1800-talets 
andra hälft och sekelskiftet.

Blomman 6
Bostadshus av trä i två våningar med oinredd vind 
samt källare. Sadeltaket med valmad gavel är klätt 
med lertegel. Fasaden har liggande och stående pa-
nel med ett burspråk på hörnet. Fönstren är mo-
derna på övre våningen men nytillverkade enligt 
den ursprungliga typen på bottenvåningen och det 
gäller även butiksfönstren. Entrédörren har flyttats 
tillbaka till sin ursprungliga plats. Trappuppgång-
en, inåt gården med spröjsade fönster är ursprung-
lig. På gården finns en uthusbyggnad av plank som 
är uppförd under 1900-talets första hälft. 
Den nyare byggnaden österut har funktionalistisk 
utformning med moderna fönster, men med den 
ursprungliga entrédörren bevarad. Inåt gården har 
balkonger i två plan byggts på och fasaden har till-
läggsisolerats.

Ritad av M. Samuelsson 1935.
Uppfört 1902.

Högt kulturhistoriskt värde.
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Cederberg 1, Hûttlingska gården
Mycket välbevarat bostadshus av trä i två våningar med delvis inredd vind samt delvis källare. År 1915 gjordes en 
tillbyggnad i vinkel. Sadeltaket är klätt med lertegel och under takfoten löper ett profilerat listverk. Fasaden har äldre 
locklistpanel med utanpåliggande knutlådor, äldre fönster och fönsteromfattningar i empireutformning. Entrépartiet 
med trappa och smidesräcke har sannolikt tillkommit vid 1800-talets slut.

Uppfört under 1800-talets första hälft.
Byggnadsminnesförklarat 1983. Mycket högt kulturhistoriskt värde.

Kvarteret Cederberg

Kvarteret Cederberg delades av vid 1700-talets mitt i samband med 
etableringen av Alströmers manufakturverk. År 1750 var kvarteret 
uppdelat i två tomter och båda tomterna upptogs till hälften av träd-
gårdar. Redan 1769 var kvarteret uppdelat i fyra lika stora kvadrater. 
Tomt nummer 1 bebyggdes under 1800-talet av en länga utmed Plang-
atan, den så kallade ”Hüttlingska gården”. Alingsås elementarskola för 
flickor hade lokaler i byggnaden under 1880-talet. När det nya stads-
hotellet byggdes 1910-11 fick det tjänstgöra som hotell. År 1915 byggs 
det samman med en vinkel, som helt ansluter sig till den ursprungliga 
byggnadsstilen.
Tomt nummer 4 var på 1880-talet bebyggd med två parallellställda 
längor, men dessa revs på 1910-talet och 1915 uppförs en tvåvånings 
vinkelbyggnad av trä. 
De östra tomterna nummer 2 och 3, som vetter mot Lilla Torget, nytt-
jades under slutet av 1800-talet som trädgårdar. År 1922 uppförs där 
två stycken tre våningar höga, bostadsfastigheter i sten. 

Kulturmiljöer Alingsås stad Kulturmiljöer Alingsås stad

Cederberg 2
Välbevarat bostadshus av sten i tre vå-
ningar med inredd vind samt källare.
Det brutna taket är klätt med lertegel 
och har takkupor. Butiker nederst med 
välvda öppningar i sockeln av huggna 
granit.Den övriga fasaden är slätputsad 
och har ett flertal ursprungliga fönster 
bevarade. 

Ritat av arkitekt Eugen Thorburn i 
Göteborg 1922.

Mycket högt kulturhistoriskt värde.

Cederberg 3
Välbevarat bostadshus av sten i tre vå-
ningar med inredd vind samt källare. 
Det brutna taket är klätt med lertegel 
och har takkupor. Butiker nederst med 
välvda öppningar i sockeln av huggna 
granit. Den övriga fasaden är slätput-
sad och har ursprungliga fönster mot 
öster bevarade. 
På hörnet av fasaden finns två burspråk 
täckta med kopparplåt. 

Ritat av arkitekt Eugen Thorburn i 
Göteborg 1915 som hotell.

Mycket högt kulturhistoriskt värde.

Cederberg 4
Välbevarat bostadshus av trä i två vå-
ningar med delvis inredd vind samt 
källare. Sadeltaket är klätt med lerte-
gel. Fasaden har ursprunglig locklist-
panel, fönster och entréparti, som be-
står av två dörrar och en port inom ett 
listverk.

Ritat av stadsingenjör S.E. Bengtson i 
Alingsås 1915.

Mycket högt kulturhistoriskt värde.
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Kvarteret Centrum

Det första spadtaget till Västra stambanan togs på Valborgsmässoafton 
1855 vid Skaveryd i Lövekulle.

Fotografi kring 1890. På stationsplanen ser vi ett ekipage med familjen Stoddard från Bryngenäs slott. 

Centrum 1:20, Alingsås station

Stationsbyggnaden, i nyrenässansstil, är uppförd i omgångar med början, enligt uppgift 1857, 
men den stod inte helt färdig, enligt Adolf Wilhelm Edelsvärds ritning, förrän 1918. Byggnaden 
är uppförd i nyrenässansstil och hade ursprungligen en tegelfasad som inte var putsad.
Byggnaden är uppförd i två våningar., där mittpartiet är högre med en halvvåning överst. Mitt-
partiets fasad markeras tydligt med välvda stora fönsteröppningar och större, välvda markeringar 
i den övre våningens puts. 
Åt väster och öster finns senare tillkomna envånings byggnader. Väster om stationshuset ligger 
en långsträckt bussterminal, där pendeltåget till Göteborg och lokalbussarna har sina hållplatser.
Järnvägens tillkomst utgör ett viktigt inslag i Alingsås historia. Stationshuset är relativt välbevarat 
sedan uppförandet.

Mycket högt kulturhistoriskt värde.
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Kvarteret Druvan

Kvarteret upptas helt av Christinae kyrka, som är Alingsås stadskyrka.
Kyrkotomten planerades 1796 då den tidigare bebyggelsen där revs. 
Viss yta för begravningar fanns ännu kvar 1829 närmast kyrkan. Kyr-
kotomten omges av rader av gamla lövträd och genomkorsas av två 
grusgångar. Den ena löper från sydväst till nordost och den andra från 
sydost till kyrkans västport. Sydost om kyrkan ligger Jonas Alströmers 
grav, med omgivande gjutjärnsstaket och minnesten rest av Götiska 
förbundet 1871. Öster om kyrkan står en hög gravsten med gjutjärns-
staket över Sven Lendahl, iordningställd 1888.
Den murade kyrkan uppfördes 1642-1651 med ett rektangulärt lång-
hus och tresidigt avslutat korparti. Ett torn byggdes till i väster 1788-
91. En sakristia av okänd ålder har funnits i öster. Sakristian på korpar-
tiets norra sida härrör, i sin nuvarande utformning, från en restaurering 
1985-86, efter förslag av arkitekt Rolf Bergh.
Kyrkans murar är putsade, såväl ut- som invändigt och genombryts 
av stora, rundbågade fönsteröppningar. Det tillbyggda västtornet i 
sengustaviansk stil, med rusticerad bottenvåning, lunettfönster, kon-
solgesims och kopparklädd lanternin, ger exteriören mycket av dess nu-
varande karaktär. Ingången ligger i väster, i tornets bottenvåning och en 
ytterligare ingång finns på långhusets sydsida. Kyrkorummet täcks av 
ett tunnvalv av trä. Interiören präglas framförallt av förändringar som 

gjorts under 1800- och 1900- talen, då inredningen förändrats och 
huvuddelen av inventarierna förvärvats. Från 1650-talet härrör delar 
av en altartavla med Kristus på korset och Nattvarden som centrala 
motiv, numera upphängda på långhusväggarna. Vid restaureringen 
1930-31 förvärvades en ny altartavla av konstnären Holger Hjort, som 
föreställer Kristi uppståndelse. Den nuvarande altartavlan är målad av 
Bo Beskow och har motiv hämtade ur Bergspredikan. Predikstolen är 
från 1700-talets slut eller 1800-talets början. 
Kyrkan restaurerades 1964-65, under ledning av arkitekt Åke Porne, 
som också formgivit den nuvarande dopfunten.

Den runda tillbyggnaden uppfördes 2003 efter ritningar av arkitekt 
Karl Nyrén och inrymmer Christinaesalen. Byggnaden är starkt inspi-
rerad av den bostad som den sovjetiske arkitekten Konstantin Melni-
kov (1890-1974) lät bygga åt sig i Moskva 1927.
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Kvarteret Dryckeshornet

Marken vid kvarteret Dryckeshornet tillhörde på 1750-talet Stocks-
lycke ägor, och låg fram till 1876 års stadsplan utanför stadens södra 
gräns. 
Kvarteret gavs en något oregelbunden form på grund av Göteborgs-
vägens sneda sträckning. Under 1800-talets senare del uppfördes ett 
stadshotell, en träbyggnad i två våningar, vars läge motiverades av när-
heten till järnvägsstationen, som ligger strax söderut. 

Dryckeshornet 1, Grand Hotel

Välbevarat stadshotell byggt i sten med putsad fasad, i två våningar med inredd vind samt sockelvåning 
med verksamhetslokaler. Taket är brutet och klätt med enkupigt lertegel och har små vindsfönster samt 
takkupor i nedre takfallet. Fasaden har jugendutformningoch entrén markeras med en valvbåge med ristat 
mönster i vit puts. På långsidans fasad mot parken finns ett burspråk som delvis är täckt med kopparplåt. 
Några fönster är ursprungliga och övriga har ursprunglig fönsterindelning och sidohängning.
Den lägre tillbyggnaden i sydvästra hörnet byggdes till 1962. En större tillbyggnad i fyra våningar med 
putsad fasad byggdes till 1980 och den glasade terrassutbyggnaden söderut tillkom 1984. I samband med 
det togs burspråk och balkonger bort på den södra sidan av byggnaden.

Ritat av stadsingenjör S.E. Bengtson i Alingsås 1911.

Mycket högt kulturhistoriskt värde.
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Kvarteret  Enigheten

Under 1870-80-talen expanderade staden ytterligare österut framfö-
rallt dåvarande landsvägen mot Jönköping och längs Östra Ringgatan. 
Den första bebyggelsen i området växte fritt, då nya kvarter delades av 
först vid 1800-talets slut. Av den äldre bebyggelsen i kvarteret Enighe-
ten återstår endast två bostadshus. 
Bebyggelsen i kvarteret, är indelat i fem, ej genomgående tomter. I de 
yngre bostadshusen utefter Kungsgatan har under senare tid inrättats 
butiker i bottenvåningen. Bebyggelsen inom kvarteret ansluter längs 
Drottninggatan till den lägre och småskaliga trästaden. 

Enigheten 12, Broddska gården, Idas hus
Bygganden är den första att uppföras i den del av staden som kom att kallas ”den nya trästaden”.

Mycket välbevarat bostadshus av trä i en våning med förhöjt väggliv och delvis inredd vind samt delvis källare. 
Sadeltaket är klätt med lertegel och under takfotens profilering finns äldre lunettfönster bevarade. 
Fasaden har äldre locklistpanel som avslutas med en bågformad fris upptill. 
Ovanför dubbeldörren finns äldre små fönster som bildar ett överljusfönster. 
Mot gatan finns en äldre stentrappa bevarad med smidesräcken.

Det ursprungliga utseendet återställdes när en tillbyggnad togs bort 1983.

Uppfört 1865.

Mycket högt kulturhistoriskt värde.

Enigheten 7, Järtas hus
Fastigheten består av tre träbyggnader i rad utmed Kungs-
gatan uppförda i två våningar med inredda vindar. Taken är 
klädda med lertegel och har sentida takkupor. Byggnaderna 
väster- och österut har sadeltak, de övriga två brutet tak.
Butiker i nedersta våningen. I östra delen finns ett putsat 
hus med tidstypisk fönstersättning och bevarat stenparti 
runt portgången i funktionalistisk stil. 
Byggnaden västerut är välbevarad från 1800-talets slut med  
äldre locklistpanel, listverk och äldre fönster. Ett äldre en-
tréparti finns bevarat mot gården med stentrappa och par-
dörr samt äldre lykta ovanför. 
Byggnaden längst österut är uppförd efter en brand 2000. 
Mittenhuset har en välbevarad karaktär med gördelgesims 
mitt på fasaden. 

Uppförda under 1800-talets andra hälft samt mittenhuset 
1928. Det putsade är uppfört 1939.

Högt kulturhistoriskt värde. 
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Kvarteret Farkosten

Under 1800-talet fanns det en spridd bebyggelse i kvarteret. Vid Östra 
Ringgatan låg det 1913 ett hus som byggs till och det är starten för den 
chokladfabrik som senare byggdes i kvarteret.

I framför allt södra halvan av kvarteret byggdes det, vid 1900-talets 
första hälft, flera byggnader för olika sorters verksamheter.

Företaget Silfa Fabriks AB tar vid på slutet av 1930-talet med textil-
tryckeri. Sieverts Kabelverk tar över lokalerna på 1950-talets mitt och 
på 1960-talets slut flyttar modeföretaget AB Martinette in.

Idag är det undervisningslokaler för Utbildningens Hus.

Farkosten 10
Flerbostadshus av trä i två våningar med inredd vind samt källarlokaler. Taket är klätt med taktegel.Uppfört i 
en funktionalistisk och tidstypisk stil med enkel locklistpanel, höga fönsterband och runda gavelfönster på rad 
vertikalt. 
Vindsvåningen inreds 1995. Garage i bottenvåningen, mot gården, är ursprungligt och på 1990-talet byggs lägen-
heter i sutterängvåningen intill garaget.

Ritat av arkitekterna Ahrbom & Zimdahl i Stockholm 1931.

Högt kulturhistoriskt värde.

Farkosten 11, Utbildningens Hus
Komplexet består av en sammanbyggd industri- och kontorsbyggnad från olika tidsperioder. Den ursprung-
liga  kontors- och industribyggnaden mot Plangatan uppfördes i början på 1920-talet i samband med att 
Nordiska Chokladfabriken startas. Redan 1926 byggdes det till efter ritning av Georg Johnson i Alingsås. År 
1938 byggdes det om för AB Silfa efter ritning av John Lindbergs ingenjörsbyrå i Göteborg och en trevånings 
industri - och kontorsbyggnad uppfördes i en funktionalistisk stil. Under 1940-50-talet byggdes det till  och 
på i omgångar när verksamheten utökas.
Mot Plangatan ligger en slätputsad länga i tre våningar samt källare. Den sitter ihop med en byggnadskropp i 
tegel vars våningsplan är synliga i fasaden genom en markerad betongkonstruktion. 
Byggnaden har tidstypiska bandfönster och på taket står en låg byggnad med fönster som tar upp större delen
av fasaden. Ett glasat entréparti är 
tillbyggt mot söder på senare tid. 

Uppfört 1920-talets början och
tillbyggt fram till nutid.

Högt kulturhistoriskt värde.
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Kvarteret Friden

Kvarteret byggdes ut under 1700-talets första hälft och delades av i sex 
tomter, varav tre var genomgående. Stadsbranden år 1749 ödelade hela 
kvarteret förutom två lador. 
I Th. Wästfeldts planförslag från 1870-talet framgår att den återuppför-
da bebyggelsen, liksom tomtindelningen, till övervägande del överens-
stämmer med befintlig struktur. 

Befintlig bebyggelse representerar såväl den småskaliga trästadens som 
sekelskiftets olika byggnadsstilar. 
På tomterna finns ett antal bevarade gårdsmiljöer. 

Friden 1
Välbevarat bostadshus av trä i två våningar med delvis 
inredd vind samt källare. Det brutna taket är klätt med 
lertegel i det nedre takfallet och bandfalsat rött plåttak 
på de mindre, ursprungliga frontespiserna. Fasaden 
har äldre liggande och stående panel. De mindre fönst-
ren på vindsvåningen är ursprungliga, övriga fönster 
är utbytta, men har bibehållen fönsterindelning och 
sidohängning. Ursprunglig butiksfönsterindelning på 
hörnet.

Uppfört 1907.

Högt kulturhistoriskt värde.

Friden 2
Reverterat trähus i två våningar med inredd vind samt käl-
lare. Taket är klätt med röd skivtäckt plåt och har indragna 
fönsterpartier mot gatan. Byggnaden genomgick en om-
byggnad 1946 då bl.a. glasverandan, från 1909, ersattes 
med trappuppgång mot gården.
Välbevarad gårdsbyggnad med fasad av eternit. Det brutna 
taket är täckt med bandfalsad röd plåt. Samtliga småspröj-
sade fönster är ursprungliga från byggnadsåret. År 1956 
byggdes det om till lager och garageportar sattes in.
Gatuhuset tillsammans med gårdshuset utgör en bevaran-
devärd bebyggelsemiljö. 

Uppfört 1906.

Högt kulturhistoriskt värde (gårdsbyggnad). 
Kulturhistoriskt värde (gatuhuset).

Friden 7
Välbevarad tegelbyggnad i tre våningar 
med inredd vind. Det brutna taket är 
klätt med lertegel och har ursprungliga 
takkupor. Gatuhuset är byggt i L -form 
och ramar in gårdsmiljön. I fastighets-
gränsen norrut ligger en gårdsbyggnad 
i två våningar av trä med inredd vind. 
Det byggdes om 1985. Bottenvåningen 
har ursprungliga affärslokaler med beva-
rade fönster och dörrar. Fasadteglet bild-
ar en takfris och rusticerade lisener samt 
burspråk, klädda med kopparplåt, mitt-
på. Byggnaden är rik på fasaddetaljer 
som mönstermurat tegel i gult och rött i 
portgången samt små runda fönster.

Ritat av Ivar Burman i Göteborg 1924 
och gårdsbyggnaden 1922.

Mycket högt kulturhistoriskt värde. 
Kulturhistoriskt värde (gårdsbyggnad).

Friden 8
Välbevarat hörnhus av trä i två vå-
ningar med delvis inredd vind. Sa-
deltaket med avvalmad gavel är 
klätt med lertegel. Fasaden har äldre 
locklistpanel med knutlådor samt 
listverk längs takfoten. De första bu-
tiksfönstren tillkommer på 1920-ta-
let samtidigt med en förlängning av 
huset längs Torggatan. Gården blir 
överbyggd 1942.

Uppfört i början av 1800-talet.

Högt kulturhistoriskt värde.

Friden 9
Komplex fastighet som består av åtta olika hus samt några uthus. 
Hörnhuset är det äldsta av tre intilliggande huskroppar som består av ett trähus i två våningar med inredd vind. 
Hörnhusets fasad har knutlådor i form av lisener på fasaden och äldre locklistpanel. Intill detta hus utmed Kungs-
gatan ligger ytterligare två huskroppar som är något mer förändrade, men med äldre fasadpanel och fönsteromfatt-
ningar bevarade. Samtliga byggnader mot Kungsgatan har fått butiksfönster på slutet av 1920-talet. Sadeltaken är 
klädda med lertegel.
Övriga byggnader är uppförda eller kraftigt ändrade mellan 1950-talet och 1990-talet i en stil som är tänkt att an-
passas till övrig trähusbebyggelse i området.

Uppfört under 1800-talets första och andra hälft.
Högt kulturhistoriskt värde. Kulturhistoriskt värde.
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Kvarteret Färgaren

Kvarterets namn kommer från det färgeri som låg på platsen under 
Alingsås manufaktur på 1700-talet.
Delar av äldre bebyggelse från 1800-talet med tillhörande gårdsmiljö 
finns på Färgaren 4 och 5, vilka vittnar om hur kvarteret har sett ut. 
Under 1920- och 1930-talen byggs större flerbostadshus och kvarteret 
får dagens karaktär med en sluten kvartersstruktur mot gatan och med 
en mer öppen gårdsmiljö inåt. I kvarterets mitt återfinns äldre, mindre 
fabriks- och hantverkslokaler samt radhus uppförda 2015.
I den västra delen av kvarteret rivs äldre trähusbebyggelse och ersätts på 
1960-talet av en tidstypisk tegellänga, som sträcker sig i hela kvarterets 
bredd.

Färgaren 11
Välbevarat affärs - och bostadshus med fasad av gult tegel, koppar, skivmate-
rial och glas. I bottenvåningen finns butikslokaler och ovanpå bostäder med 
terrass på översta våningen mot gatan och loftgångsentréer och parkering mot  
baksidan. Byggnaden har ett modernistiskt och tidstypiskt utförande. Fasad 
och fönster renoverades 1994, men karaktären har bibehållits.

Ritat av Alf Lundquist & Co Arkitektkontor i Stockholm 1962.

Högt kulturhistoriskt värde.

Färgaren 2
Slätputsat bostadshus av trä i två vå-
ningar med inredd vind samt källare. 
Det brutna taket är klätt med lertegel 
och några av takkuporna har tillkom-
mit under senare tid, i ett väl anpassat 
utförande.
Ny fasadbeklädnad och ändring av bu-
tiksfönster görs 1976 och 1985.
Vinden inreds med lägenheter 2004 
och samtidigt sker ett återställande av 
fasaden med puts.
Ritat av S.E. Bengtson stadsingenjör i 
Alingsås 1922.
Högt kulturhistoriskt värde.

Färgaren 3
Slätputsad byggnad i tre våningar med inredd vind. Sadeltaket är klätt 
med taktegel och takkuporna har tillkommit i omgångar. Bottenvå-
ningens fasad med butiksfönster är klädd med mörkt stenmaterial. En 
affärslokal byggs till in mot gården 1955. Det sker en del fasadändring-
ar och ombyggnader under 1900-talets andra hälft, men fasaden har en 
bevarad funktionalistisk karaktär.
Gårdsbyggnad är ombyggt men har bevarad karaktär, förutom att ga-
rageport och fönsterluckor är borttagna.

Uppförda 1933.
Högt kulturhistoriskt värde (gatuhuset). 
Kulturhistoriskt värde (gårdsbyggnad).

Färgaren 4
Välbevarat bostadshus av trä i två våningar med inredd 
vind. Sadeltaket med valmad gavel är klätt med lertegel 
och har en rikt dekorerad takfot. Fasaden har äldre lock-
listpanel, fönster och profilerade fönsteromfattningar.
Butikslokal med stora fönsterpartier och vindfång på 
hörnet tillkommer 1924.
På 1930-talet byggs en gårdslänga om till lagerlokal.

Uppfört vid 1800-talets mitt.
Högt kulturhistoriskt värde.

Färgaren 5
Välbevarat bostadshus av trä i två våningar med delvis inredd samt källare. Sadelta-
ket är klätt med lertegel och under takfoten löper en takfris med svarvade dekora-
tioner Uppfördes i en rik panelarkitektur och fick sannolikt den enklare utformning 
redan på 1930-talet. På gården finns flera gårdshus som varit bostad, snickeri- och 
måleriverkstäder, lagerlokaler och senare garage. Byggnaden söderut är mycket 
välbevarad och består av en våning samt vind, som tillkom 1930. Sadeltaket är 
klätt med eternit. På bottenvåningen finns det stora, spröjsade fönster bevarade, för 
största möjliga ljusinsläpp när det var måleriverkstad. Övrig del av längan är oför-
ändrad, men i betydligt sämre skick. Pulpettaken är klädda med plåt. 
Bostadshus och snickeri är ritat av Carl Karlander i Alingsås 1896, gårdsbyggnader 
runt sekelskiftet, påbyggda 1930.
Mycket högt kulturhistoriskt värde. Kulturhistoriskt värde (del av gårdslängan).

Färgaren 7
Reverterat bostadshus av trä i tre våningar med oinredd 
vind samt källare. Sadeltaket är klätt med taktegel. En 
våning byggs på 1930 och fasaden mot gatan putsas och 
fönstren i bottenvåningen förenklas till. Gården byggs 
över 1963 med stor lagerlokal. Fasadens nuvarande ut-
seende tillkommer 1974, men listverk under takfot och 
gördelgesimsen ovanför sockelvåningen behålls. 
Samtliga fönster är utbytta till en modern variant.

Uppfört under 1800-talets slut. 

Kulturhistoriskt värde.

Färgaren 8
Välbevarat bostadshus i tre våningar med delvis in-
redd vind. Sadeltaket är klätt med lertegel. Det är 
uppfört i stram nyklassicism med flera fasaddetaljer 
bevarade. Bottenvåningen har en rusticerad fasad 
och övriga våningar profilerade fönsteromfattning-
ar. Fönstren är utbytta till aluminium men med 
samma proportion och hängning.Gårdsbyggnaden 
är uppförd som kartongfabrik och har byggts om, 
men med bevarad karaktär.

Bostadshuset är ritat av Einar Zachrison i Alingsås 
1929, gårdsbyggnaden av stadsingenjör S.E. Bengt-
son i Alingsås 1916.
Högt kulturhistoriskt värde.
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Kvarteret Gustaf

Kvarteret delades av under 1700-talets första hälft. Vid mitten av seklet 
bestod kvarteret av två större tomter, varav den norra var bebyggd och 
den södra bestod av en stor trädgård.

Under 1800-talets första årtionden blev även den här tomten bebyggd, 
vilket redovisas i Th. Wästfeldts planförslag från 1876. Gatuhuset som 
uppfördes under tidigt 1800-tal bildar idag fond vid torget. 

Längs Torggatan byggdes ett hus i tegelarkitektur vid 1800-talets slut 
och därinnaför fanns en saluhall. Än idag finns texten ”Saluhall” ovan-
för portgången mellan tegelhuset och det höga putsade huset.

Under åren 1917 - 1918 byggdes ett bankhus åt Wenersborgsbanken, 
som mot Stora Torget har en tre våningar hög gavel i klassicerande stil. 

Under 1920 - 30 -talen byggdes kvarteret ut mot väster. I den norra de-
len av kvarteret finns flerfamiljshus från 1983. i samband med nybygg-
nationen rivs de sista saluhallsbyggnaderna och samtliga byggnader i 
kvarteret renoveras.

Välbevarat bostadshus i tegel i två våningar med inredd vind samt 
källare. Sadeltaket är klätt med lertegel och har senare tillkomna 
takkupor.Fasaden har  mönstermurning. Bottenvåningen har för-
ändrats med inredda butikslokaler 1938. 
Uppfört ca 1900. Mycket högt kulturhistoriskt värde.

Putsade bostadshus i klassicerande samt funktionalistisk stil med 
välbevarad karaktär. Två av dem byggdes om med butiker i bot-
tenvåningen 1949. Mittenhuset är i två våningar med brutet tak, 
takkupor och inredd vind. De två övriga på vardera sida är i tre 
våningar med oinredd vind och har sadeltak, klädda med lertegel.
Byggnaden från 1924 är troligen ritat av S.E. Bengtson, de övriga 
av Ivar Burman i Göteborg.
Uppförda 1924 och 1933 (2 st). Högt kulturhistoriskt värde.

Gustaf 3, bl.a. Lenanderska gården
Mycket välbevarat bostadshus i två våningar med oinredd vind samt källare. Nuvarande utseende får det mot torget 
i samband med en förlängning västerut på 1880-talet. Sadeltaket med avvalat hörn och frontespiser är klätt med 
lertegel. Fasaden har äldre locklistpanel, fönster och fönsteromfattningar. In mot gården ändras huvudentrén när 
byggnaden intill tillkommer, men de ursprungliga pardörrarna finns bevarade i portgången. I bottenvåningen har 
skyltfönster mot gatan tillkommit på 1920-talet.
Öster om trähuset finns en mycket välbevarad, trevånings putsad tegelbyggnad med inredd vind och källare. Fasaden 
är uppförd i en klassicerande stil med lisener som kröns med joniska kapitäl och mot gatan finns de ursprungliga 
fönstren bevarade. Ritat av stadsingenjör S.E. Bengtson i Alingsås 1917-18.
Uppfört undet tidigt 1800-tal.

Byggnadsminnesförklarad 1983 (Lenanderska gården). Mycket högt kulturhistoriskt värde.
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Kvarteret Göken

Kvarterets tomtindelning fastställdes 1907, då stadsjordarna fick en ny 
indelning och tomtindelningen från 1895 upphävdes. 
Vid 1910-talet är det endast tomterna Göken 1 och 4 som är bebygg-
da. Några år senare, på 1920-talet är även Göken 3 bebyggd med ett 
flerbostadshus. 
År 1985 rivs en mindre träbyggnad på Göken 4 och ersätts av ett fler-
bostadshus i, för den tiden, anpassad karaktär.
Mellan Göken 1 och 2 har ett flerbostadshus uppfört 2014 i en för 
kvarteret väl anpassad stil.

Göken 1
Välbevarat, vinkelbyggt bostadshus av trä i 
två våningar med delvis inredd vind samt 
källare. Det brutna taket är klätt med ler-
tegel. Fasaden fick beklädnad med eternit-
plattor 1965 (Malmex typ H). Fönstren är 
ursprungliga, men dörrarna är utbytta. 

Inne på gården finns äldre fruktträd beva-
rade.

Uppfört 1910.

Högt kulturhistoriskt värde

Göken 2
Välbevarat, vinkelbyggt bostadshus av trä i 
två våningar med inredd vind samt källare. 
Det brutna taket är klätt med lertegel.
Fasaden har en äldre locklistpanel bevarad. 
trots ombyggnader har karaktären bibehål-
lits.

Ritat av Ivar Burman i Göteborg 1924.

Högt kulturhistoriskt värde

Kvarteret Hill

Kvarteret hette ursprungligen Skrubblaren och anlades vid mitten av 1700-ta-
let i samband med etableringen av Alingsås manufakturverk. Fabriksområdet 
omfattade förutom kvarteret Skrubblaren, ytterligare tre kvarter norr och väs-
terut. Kvarteret var indelat i fyra kvadratiska tomter och nuvarande Hill 2 och 
3 är de som återstår av det äldre kvarteret Skrubblaren. 
År 1967 revs de tre övriga manufakturkvarteren Fliten, Klädesvävaren och 
Spinnaren, där det blir ett modernt, stort bostadskvarter.
Fastigheterna utgjordes på 1870-talet av vinkelbyggda bostäder med gårds-
hus som grupperade sig kring en gårdsplan. Av dessa tomter återstår idag de 
två östra, Hill 2 och 3. Hill 3 utgörs av en mycket välbevarad gårdsmiljö 
från 1800-talets första hälft. Gatuhusen inrymmer förutom bostadslägenheter 
även två mindre affärslägenheter, bland annat ett före detta skomakeri. Går-
den är kullerstensbelagd och har vårdträd och äldre vattenpump. Byggnaderna 
ansluter miljömässigt, utmed östra Vattugränd, till trähuslängan mittemot i 
kvarteret Cederberg.

Hill 2
En genuin bebyggelsemiljö som består av två bostadshus med affärslokaler i bottenvåningen samt gårdshus. 
Välbevarat bostadshus mot Plangatan av trä i två våningar med oinredd vind. Sadeltaket är klätt med lertegel. 
Det fick sitt nuvarande fasadutseende 1951. In mot gården finns ett äldre entréparti med glasveranda bevarad. 
Intill ligger en byggnad av trä i en våning som byggdes om till butik på 1930-talet. På 1950-talet byggs det till 
inåt gården. Sadeltaket är klätt med lertegel.
På gården ligger en lägre gårdsbyggnad som är ett f. d. bageri som blivit påbyggt i omgångar och byggts om 
till bostadshus 2009. 
Välbevarat, putsat bostadshus i två våningar med oinredd vind samt källare. 
Ritat av Einar Waller i Alingsås 1929.
Bostadshusen har äldre fönster bevarade.

Uppförda under 1800-talets andra hälft.

Mycket högt kulturhistoriskt värde.
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Hill 3, Sandquistska gården
Fastigheten är en av de sista representanterna för den miljö som hör-
de till manufaktursocietetens. Handelsgården utgör tillsammans med 
de övriga bevarade handels- och hantverksgårdarna i stadskärnan en 
viktig del av Alingsås historia och stadsmiljö. Gårdsmiljön visar tydligt 
på handelsgårdens olika funktioner och byggnaderna samt den kuller-
stensbelagda gården ansluter väl till Alingsås traditionella byggnadsstil. 
De panelklädda träbyggnaderna är tidstypiska och välbevarade, både 
exteriört och interiört. 
Fastigheten har fungerat som affärs- och bostad under ca 120 år och har 
ägts och brukats av samma familj i tre generationer. Det har inte skett 
någon genomgripande förändring eller renovering under den perioden, 
utan endast marginella förändringar, vilket gör den unik. 

På fastigheten finns; före detta bostads- och affärshus, uthus med olika 
funktioner, före detta skomakeri med stall, fotogenbod samt magasin. 
Gården består av ett mycket välbevarat bostadshus i vinkel av trä i två 
våningar med oinredd vind samt delvis källare. Fasaden har äldre lock-
listpanel och utanpåliggande knutklådor. 
Den är sammanbyggd med en envånings byggnad som numera är om-
byggd till kontor. 
Inne på gården ligger ett uthus i två våningar i fastighetsgräns mot Hill 
2. Det är mycket välbevarat, även interiört med före detta ost- och 
mjölkbod, fotogenbod, utedass m.m. 
Magasinsbyggnaden mot Östra Vattugränd är även den välbevarad inte-
riört. Där visades film på vinden under 1900-talets första hälft.
Samtliga tak är klädda med enkupigt lertegel. 
Gården är belagd med kullersten och här finns även vårdträd och vat-
tenpump bevarade. 
Den äldsta delen av bostadshuset mot Södra Ringgatan är sannolikt 
från början av 1800-talet.

Uppfört under tidigt 1800-tal, uthusen i omgångar under 1800-talet.

Byggnadsminnesförklarat 2001. Mycket högt kulturhistoriskt värde.
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Kvarteret Hjorten

På 1750-talet, efter en av de större stadsbränderna, börjar kvarteren 
öster om Nygatan bebyggas med fem kvarter, varav kvarteret Hjorten 
är ett.
Under 1700-talets slut hade flera kopparslagare sin verksamhet i den 
sydöstra delen av kvarteret. I norra delen av kvarteret finns bostadsbe-
byggelse från tidigt till sent 1800-tal med nyare inslag i anpassad stil 
från 1990-och 2000-tal. 

Längs Nygatan byggdes Palladiumhuset på 1920-talet av Hantverks-
föreningen. I södra delen uppfördes en större bleckslageriverkstad som 
byggdes till på 1920-talet i pampig stil samt större lagerlokaler på tom-
ten intill. Än idag finns det välgjorda svarta,fjälltäckta plåttaket med 
mindre fönster i nedre takfallet bevarat på fastigheten Hjorten 18, mot 
Norra Strömgatan. 

Hjorten 4, bl.a. Kopparslagaregården
Välbevarat bostadshuset av trä i två våningar med oin-
redd vind. Sadeltaket är klätt med lertegel och takfoten 
har ursprungligt, profilerat listverk. Fasaden har äldre 
locklistpanel, utanpåliggande knutlådor och fönster-
omfattningar i empireutformning från tidigt 1800-tal.
På gårdssidan finns en glasveranda, sannolikt från se-
kelskiftet. Ovanpå glasverandan finns  en balkong med 
skärmtak. 
Den tillhörande gårdsbyggnaden från 1882 har inrymt 
olika verksamheter, främst ett kopparslageri. Taket 
är täckt med svart plåt och fönstren är sannolikt ur-
sprungliga. Båda byggnaderna är välbevarade, förutom 
att bostadshuset är klätt med plywood på gaveln väster-
ut. Portgången är kullerstensbelagd.
Välbevarat, vinkelbyggt bostadshus av trä i två våning-
ar med delvis inredd vind. Det är från tidigt 1800-tal 
eller äldre. Takfallet är brant och vittnar om en hög 
ålder. Fasaden har delvis äldre locklistpanel och utan-
påliggande knutlådor. Butiksfönstren har tillkommit 
vid 1920-talet. 
Inne på gården finns ett putsat gårdshus från 1931 
med ursprungliga fönster. Det är sammanbyggt med 
en byggnad mot Kunggatan som är från 1800-talets 
andra hälft, men som renoverats under tidigt 1970-tal, 
då bland annat den övre våningens fönsterband bygg-
des om. Butiksfönstrens indelning samt dörröppning 
med putsparti tillkom också 1931. 

Uppförda under 1700-talets slut fram till 1800-talets 
början. Gårdslänga i trä från 1882 och putsad verk-
stads- och lagerlokal från 1931.

Högt kulturhistoriskt värde.

Hjorten 9, Palladiumhuset
Mycket välbevarad byggnad, uppförd för Hantverks-
föreningen. Den består av flera sammanfogade bygg-
nadskroppar, där huvudfasaden är i tre våningar med 
putsad fasad och bottenvåning av rusticerad sten med 
välvda öppningar för butiksfönster. Inåt gården är det 
fyra våningar högt och översta våningen är inredd för 
bostadsändamål. Resten av fastigheten utgörs av en stor 
byggnad på gården som innehåller en stor lokal med 
sittplatser och scen. Foajén ligger mitt i gatuhuset och 
de ursprungliga lyktorna på vardera sidan av entrén 
finns bevarade. 

Uppfört 1923.

Mycket högt kulturhistoriskt värde.

Hjorten 22
Fastigheten omfattar ett flertal byggnadskroppar på en  
igenbyggd tomt, varav fyra är äldre trähus. De sträcker 
sig från kvarterets västra hörn i öst- och sydlig riktning.
Hörnhus i två våningar med äldre fasadpanel som pryds 
av en gesims med stjärn- och s-mönster. Taket är flackt 
och klätt med taktegel. Det ligger ytterligare två trähus 
i två våningar utmed Nygatan, varav ett är lägre med 
takkupor och frontespis. Ett av dem har en bevarad 
portdörr. Mot Kungsgatan ligger ytterligare ett trähus 
i två våningar, men med ålderdomligare karaktär. Fasa-
den har äldre locklistpanel, utanpåliggande knutlådor 
och äldre fönster.

Gårdsbebyggelsen revs när gården byggdes igen.

Uppförda under 1800-talets första hälft.

Högt kulturhistoriskt värde.
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Kvarteret Hoppet

Fastigheten Hoppet 6 har byggnader som är uppförda från tiden 1960 
till 1970-talets slut. Förändringar av entré och större tillbyggnader för 
kontor och förvaltningsändamål har gjorts under 1990- och 2000-ta-
len, men karaktären på samtliga byggnader har bibehållits.

Byggnaden från ca 1960 var ursprungligen uppfört som Alingsås po-
lishus, men har även huserat den lokala skattemyndigheten med mera. 

Det är en modernistisk byggnad med tidstypisk höghuskaraktär. Bygg-
naderna från 1970-talet samt sentida tillägg är anpassade till den be-
fintliga karaktären i kvarteret.

Hoppet 6 
Den äldsta delen av polishuset är uppfört i en tidstypisk höghusstil i fyra våningar med bottenvåning i sut-
terräng. Fasaden är täckt horisontellt med fönsterband på samtliga våningsplan. Under varje fönster sitter 
gjutna betongelement. Från höghuset sticker två flyglar ut med en enklare, putsad fasad. Dessa flyglar är 
sammanlänkade med det nyare polishuset, i rött tegel, som byggdes 1977. 
Taket är platt och kantat med plåttäckning. Trapphuset som finns på gaveln norrut är täckt med skivmaterial.

Ritat av Ib Frandsen, arkitekt SAR i Alingsås 1960.

Högt kulturhistoriskt värde.
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Kvarteret Hägern

Kvarteret delades av vid 1700-talets mitt. På Striedbecks karta framgår 
att två av de fyra tomterna var bebyggda vid den tiden, medan övriga 
nyttjades för tobaksplantering. Under senare delen av 1800-talet var 
kvarteret helt utbyggt. 
Den befintliga bebyggelsen representerar, såväl den småskaliga trästa-
dens, som sekelskiftets traditionella byggnadsstilar. Tomterna l, 3 och 4 
är bebyggda med tvåvånings trähus, där merparten är uppförda under 
1800-talets senare del. 
Hörnhuset på Hägern 4, vid Drottninggatan och Östra Ringgatan är 
en kopia av det tidigare 1800-talshus som drabbats av ett svårt hus-
svampsangrepp och därför revs under 1990-talet. 
Hägern 2 upptas av en frikyrkobyggnad uppförd i sten i sekelskifteska-
raktär under 1910-talet, medan byggnaden utmed Torggatan, på sam-
ma tomt, tilllhör den karaktäristiska lägre trähusbebyggelsen.

Hägern 1

Bostadhus av trä i två våningar med oinredd vind. Sadeltaket är klätt med lertegel. Den äldsta delen 
utmed Norra Ringgatan är uppförd 1875 och byggdes till österut 1919. Vinkeln söderut byggdes till 
1978. Trots större ombyggnad har den ursprungliga karaktären bibehållits genom åren.  

Uppfört 1875 och tillbyggt 1919 samt 1978.

Högt kulturhistoriskt värde.

Hägern 2
Välbevarad frikyrkobyggnad i sten uppförd till Frälsningsarmén. Den består 
av två ihopbyggda delar, en är i tre våningar med inredd vind och en lägre del 
som innehåller kyrkosalen. Taken är klädda med lertegel.

Fasaden är spritputsad i en sekelskifteskaraktär med drag av nationalroman-
tik. Det byggdes till 1997 längs Torggatan för att få en ny entré.

Ritat av Öst..... & Stark i Stockholm 1912-13.

Högt kulturhistoriskt värde.

Hägern 3
Välbevarat bostadshus av trä i två våningar med inredd 
vind. Taket är klätt med lertegel och har usprungliga tak-
kupor och småspröjsade fönster.

Ett välbevarat, mindre trähus med bostäder ligger utmed 
Torggatan. Taket är klätt med lertegel. Båda byggnaderna 
har delvis källare.

Byggnaderna har äldre locklistpanel och äldre fönster be-
varade samt tidstypisk färgsättning. 

Delvis bevarad gårdsmiljö, där en gårdsbyggnad uppför-
des 1991.

Uppförda under 1800-talets andra hälft.

Högt kulturhistoriskt värde.

Hägern 4
Tomten är bebyggd med två trähus. Ett välbevarat, högre bostadshus i två 
våningar med inredd vind samt en hög, murad källarvåning. Det brutna 
taket är klätt med lertegel och har sentida takkupor.

Ett lägre hus i två våningar med oinredd vind, som är en kopia av det 
tidigare 1800-talshuset på samma plats, uppfördes 1990 efter att det förra 
huset angripits svårt av hussvamp och därför rivits. 

Ritat av stadsingenjör S.E. Bengtson i Alingsås 1919.

Högt kulturhistoriskt värde.
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Kvarteret Hästskon

Kvarteret Hästskon delades av vid 1700-talets mitt och ingår i 1769 
års inmätning av staden. Kvarteret var indelat i åtta tomter, varav sex 
rektangulära och två kvadratiska, de senare avdelade i kvarterers mitt. 
Vid 1800-talets slut var alla tomter, utom en, bebyggda. Bebyggels-
en bestod av i huvudsak mindre byggnader med glest uppförda uthus. 
Större delen av den äldre bebyggelsen finns bevarad.
Kring sekelskiftet revs ett bostadshus på tomt nr 7 och 1913 uppfördes 
en ny hörnfastighet i två våningar på tomt nr 3.
På 1950-talet revs de nordöstra delarna av kvarteret och 1954 uppför-
des där en modern hyresfastighet i tre våningar med inredd vind och 
källare med garage. 
Gatulinjerna utmed Drottninggatan och Nygatan utgör enhetliga mil-
jöer med väl underhållna byggnader.

Hästskon 2
Bostadshus av trä i en våning med förhöjt väggliv och fron-
tespis mot gatan. Sadeltaket är klätt med lertegel. Gården 
är långsmal och har bevarad uthusbebyggelse.
Byggnaden har kvar en del av sin ursprungliga karaktär. 
Fönsterindelningen upptill är bibehållen samt fönsteröpp-
ningarnas storlek i bottenvåningen. 

Uppfört 1898.
Kulturhistoriskt värde.

Hästskon 3
Fastigheten består av två trähus, ett välbevarat flerbo-
stadshus i två våningar med inredd vind samt källare samt 
två burspråk på hörnet. Fasaden har äldre locklistpanel. 
Bredvid ligger ett envåningshus, som har en ombyggd 
gatufasad med stora butiksfönster. Mot gården finns en 
del äldre detaljer bevarade. Taken är klädda med lertegel. 
Gårdsmiljön avgränsas med plank i fastighetsgräns.

Ritat av stadsingenjör S.E. Bengtson i Alingsås 1913. 
Uppfört under 1800-talet (det låga huset).

Högt kulturhistoriskt värde.

Hästskon 7
Fastigheten består av två trähus, ett högre bostadshus i två 
våningar med inredd vind samt delvis källare. En envå-
nings f.d. hantverkslänga med oinredd vind. Sadeltaken 
är klädda med lertegel. Hörnhusets takfall går ner mot 
norr i en s.k. snedtäcka. Båda husen är renoverade, men 
har bibehållen karaktär och detaljer.
Den högre byggnaden har en mycket ålderdomlig karak-
tär och är sannolikt ett av de äldre i stadskärnan. .

Uppförda under 1700-talets andra hälft och hant-
verkslängan under 1800-talet.

Högt kulturhistoriskt värde.

Hästskon 13
Mycket välbevarad hantverksgård med två bostadshus av trä, en f.d. garveribyggnad och en sentida uthuslänga. Den 
västra byggnaden är en våning högt med inredd vind och den östra en våning hög med oinredd vind. Den västra 
fasaden har äldre locklistpanel samt äldre fönster och fönsteromfattningar. På gården finns det ett bostadshus av trä i 
två våningar med oinredd vind. Sadeltaken är klädda med lertegel. Bostadshusen binds samman med ett plank mot 
Drottningggatan. Delvis kullerstenslagd gång mellan bostadhusen.
Uppfört 1879, bostadshuset västerut. De två övriga under 1800-talet.
Mycket högt kulturhistoriskt värde, både separat och som helhet.

Hästskon 1, Karlborgska gården
Karlborgska gården är ett f.d. garveri, som med sin slutna gårdsanläggning utgör ett mycket välbevarat exempel 
på en äldre hantverksgård med högsta kulturhistoriska värde. Bostadshus i två våningar med delvis inredd vind. 
Sadeltaket är klätt med lertegel och har en dekorerad takfot med listverk. Fasaden har empireutformning med äldre 
locklistpanel, dekorerade och profilerade fönsteromfattningar samt äldre fönster. Portgång med äldre portdörrar 
med bl.a. svarvade detaljer finns bevarad.
De välbevarade gårdsbyggnaderna som omsluter den kullerstensbelagda gården är rödfärgade. Mot Norra Ringga-
tan finns den äldre öppningen i gårdsbyggnaden bevarad.
Uppfört under slutet av 1700-talet och tidigt 1800-tal.
Byggnadsminnesförklarat 1983. Mycket högt kulturhistoriskt värde.
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Kvarteret Jägaren

Vid 1700-talets mitt expanderade staden österut och då tillkom en ny 
kvartersbildning som delades av i nord-sydlig riktning. Den utvidgade 
staden finns avbildad på 1761 års karta. Kvarteret var uppdelat i åtta 
symmetriskt indelade tomter. Fram till 1830 låg Alingsås äldsta fattig-
hus inom kvarteret. 
1878 var kvarteret kraftigt utbyggt med elva bostadshus med en om-
fattande gårdsbebyggelse, som tillsammans bildade en närmast sluten 
kvartersform. Tomterna varierade i storlek och form och från den tiden 
återstår endast ett bostadshus med gårdshus på tomt nummer 1. 

Av 1919 års karta framgår att kvarterets bebyggelse ytterligare förtätats. 
Idag karaktäriseras bland annat kvarteret av en modern affärs- och bo-
stadsbebyggelse i sten från 1930-60-talen. 

Den äldre kvarvarande bebyggelsen på tomt nummer l ansluter till 
den småskaliga trästaden och utgör ett väsentligt inslag i miljön kring 
Drottninggatan.

Jägaren 1
Mycket välbevarat bostadshus av trä i två 
våningar med delvis inredd vind. Sadelta-
ket är klätt med lertegel.
Fasaden med knutlådor, äldre locklistpa-
nel, profilerade fönsteromfattningar och  
fönster.
Det är om- och tillbyggt vid ett flertal 
tillfällen. År 1890 med ett trapphus mot 
gården, ett uthus tillkommer 1925 och 
butiksfönstren 1930.

Uppfört före 1800-talets mitt.

Högt kulturhistoriskt värde.

Jägaren 2
Välbevarat, putsat bostadshus i tre våningar 
med inredd vind och taklätta mot gården. 
Sadeltaket är klätt med lertegel. I neders-
ta våningen ligger butiker. Byggnaden har 
balkonger mot gatan, vilket är ovanligt i 
stadskärnan. 
Ursprungliga träfönster i fönsterband, sym-
metrtriskt placerade på fasaden samt ur-
sprunglig kopparplåt vid takfot och takav-
vattningssystem.
Fasaden är uppförd i en funktionalistisk stil 
och speglar 1930-40-talets bebyggelseut-
veckling i stadskärnan.

Ritat av G. Steneby och John Lindberg 
1938.

Högt kulturhistoriskt värde.

Jägaren 10
Välbevarat flerbostadshus av tegel i tre 
våningar med inredd vind. Sadeltaket 
är klätt med lertegel och har takkupor 
inåt gården. Tegelfasaden har mönster-
murning och tidstypiska detaljer såsom 
mindre fönster i trappuppgångarna, 
smidesdetaljer, putsade burspråk m.m. 
är. 
Portar och fönster är delvis utbytta på 
senare tid.

Ritat av Nils Rasing, arkitekt SAR 
1950.

Högt kulturhistoriskt värde.
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Kvarteret Järta

Kvarteret Järta delades av i slutet på 1870-talet i samband med stadens 
expansion österut.
År 1878 var kvarteret bebyggt med en gårdsanläggning i söder. Vid se-
kelskiftet delades ”Järtas park” av utmed Östra Ringgatan. Rutger Järta 
donerade parken till stadens invånare. Det övriga kvarteret delades in i 
fyra större tomter. 
Den äldre bebyggelsen ersattes under början av 1900-talet av en trähus-
bebyggelse med sekelskifteskaraktär. Under 1930-40-talen har en ut-
byggnad skett av såväl bostads- som kontorsbyggnader inom kvarteret. 

Järta 2
Flerbostadshus av trä i två våningar med inredd vind samt källare. Det brutna taket är täckt med röd bandfalsad plåt 
och en rad takkupor har tillkommit på 1980-talet. Grunden är klädd med gult tegel. Fönstren är utbytta men har 
bibehållen fönsterindelning samt sidohängning.

Ritat av stadsingenjör S.E. Bengtson i Alingsås 1912.

Högt kulturhistoriskt värde.

Järta 3
Bostadshuset av trä i två våning-
ar med förhöjt väggliv och delvis 
inredd vind. Sadeltaket med av-
valmat hörn är klätt med lertegel.
På 1980-talet byggdes huset 
till med en länga utmed Norra 
Strömgatan i två våningar, i en 
anpassad stil till det ursprungliga 
huset.
Byggnaden är välbevarad och fa-
saden har liggande och slät panel 
med gördelgesims och är tidsty-
pisk för sekelskiftet 1900.

Uppfört 1913.

Högt kulturhistoriskt värde.

Järta 1
Putsat flerfamiljshus i fyra våningar med påbyggd bostad på taket. I bottenvåningen finns lokaler för restaurang 
och butik. Byggnaden uppvisar en stilblandning av 1920-tals klassicism med tandsnittsfris över entréerna, en 
loggia med stiliserade kolonner och blomstuckatur upptill. Taket kröns av en balustrad. Funktionalismen ut-
trycks i byggnadens enkla kvadratiska form och den slätputsade ljusa fasaden och tvåluftsfönstren.
Den karaktärsfulla byggnaden utgör ett landmärke i staden och är trots vissa exteriöra ändringar välbevarad i sitt 
uttryck av 1920-klassicism och tidig funktionalism.
Ritat av Enar Bård i Borås.

Uppfört 1930.

Mycket högt kulturhistoriskt värde.
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Kvarteret Korpen

Kvarteret Korpen delades in och bebyggdes under 1700-talets för-
sta hälft och hade ursprungligen en kvadratiskt form indelat i fyra 
långsträckta och genomgående tomter efter medeltida mönster. Under 
1760-talet och i samband med J. Forsells stadsplaneförslag fick kvarte-
ret sin rektangulära och aktuella sträckning. 

Av Th. Wästfeldts planförslag från 1876 framgår att bebyggelsens pla-
cering inom tomterna i stort överensstämmer med befintlig struktur. 
Kvarterets funktioner har sedan 1700-talet dominerats av olika hant-
verk, sämskemakare, gullslagare m.fl., vilket återspeglas i byggnadernas 
och gårdarnas utformning. Den karaktäristiska och funktionsdifferen-
tierade hantverksgården från 1700-talet finns idag dokumenterad i 
Brunes garvaregård, tomt nummer 2, vilken tillsammans med de äldre 
gatuhusen på tomterna 1 ,3 ,4 och 5 bildar en sammanhållen och tids-
typisk miljö från 17-1800-talen. 

Samtliga byggnader tillhör den småskaliga och traditionella trästadens 
bebyggelse. Hörnhuset Torggatan-Norra Ringgatan, tomt nummer l,  
representerar sekelskiftets träarkitektur. Bebyggelsen i kvarteret är till 
vissa delar bland den äldsta bevarade i stadskärnan och har både lokal- 
och kulturhistoriskt värde. 

Korpen 1
Välbevarat bostadshus av trä i två våningar med oinredd vind samt käl-
lare. Sadeltak med avvalmat hörn är täckt med röd bandfalsad plåt och 
takkuporna är dekorerade. Fasaden har äldre liggande och stående panel. 
Balkonger har tillkommit på 1920- och 40-talen.
Kullerstensbelagd gård med angränsande uthus till Korpen 2.

Uppfört vid sekelskiftet 1900.
Mycket högt kulturhistoriskt värde.

Korpen 2, Brunos garvaregård
En karaktäristisk och funktionsdifferentierad hant-
verksgård från 1700-talet. Välbevarade bostadshuset 
av trä i två våningar med delvis inredd vind samt 
källare. Sadeltaket är klätt med lertegel och har två 
ålderdomliga takkupor mot gatan. Fasaden har äldre 
lockpanel med knutlådor och äldre fönster. Mot gatan 
är det gråmålat och in mot gården falurött. Balkongen 
in mot gården är senare tillkommen.
Gårdsytan är belagd med kullersten och gatsten. 
Gårdsbyggnaderna är av varierande ålder, varav den 
västra ekonomibyggnaden är uppförd på samma plats 
som en tidigare byggnad. Sadeltaken varierar mellan 
lertegel och senare plåttäckning.
Bostadshuset och ekonomibyggnaderna bildar en slu-
ten gårdsenhet. Den äldre portöppningen mot Norra 
Ringgatan är bevarad. 

Uppfört under 1700-talets slut och delvis under 
1800-talet.

Byggnadsminnesförklarat 1983. Mycket högt kultur-
historiskt värde.
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som 

Korpen 6
Mycket välbevarat bostadshus i vinkel av trä i två 
våningar med oinredd vind samt källare som har 
delar från 1600-talet. Taken är klädda med enku-
pigt lertegel.
Äldre locklistpanel och utanpåliggande knutlådor 
som målade med linoljefärg mot gatan och faluröd 
färg inåt gården. Fönstren mot gatan är återställ-
da 2010 till ursprungligt utseende efter att ha haft 
större butiksfönster längs Drottninggatan.
Gården är kullerstensbelagd och helheten är myck-
et kulturhistoriskt autentisk.

Uppfört under 1700- och 1800-talet.

Mycket högt kulturhistoriskt värde.

Korpen 5
Välbevarat, reverterat bostadhus i två våningar med in-
redd vind. Det byggdes på med en våning och brutet tak 
1923 och då tillkom även butiksfönster och portöpp-
ning samt portdörrar.
På gården finns en äldre uthuslänga bevarad samt ett en-
våningshus med vind som är bageri och blev tillbyggt 
med en lägre verksamhetsdel 2002 efter att verksam-
heten utökats.
Båda husen är välbevarade och klädda med eternit samt 
har äldre bevarade fönster.

Uppförda under 1800-talets andra hälft.

 Högt kulturhistoriskt värde.

Korpen 4
Välbevarat bostadshus i två våningar med inredd vind. 
Sadeltaket är klätt med lertegel. Fasaden har äldre lock-
listpanel, fönster och fönsteromfattningar. Den indragna 
butiksentrén är tillkommen på senare tid. 
På gården finns en uthuslänga som är tillbyggd i omgång-
ar och utmed Färgaregatan ligger en f.d. magasinsbyggnad 
som är uppförd under tidigt 1900-tal. Det byggs om och 
får en ändrad fasad med fönster och dörrar 1995, men 
karaktären bibehålls.
Bostadshuset mot Norra Ringgatan är en äldre byggnad 
från 1800-talet som flyttades från kvarteret Björnen till 
sin nuvarande plats på 1987. Fasaden har äldre locklistpa-
nel, fönster och fönsteromfattningar. Sadeltaket är täckt 
med lertegel.
Uppfört bostadshus med uthuslänga under 1800-talets 
andra hälft, magasinsbyggnaden 1907
Högt kulturhistoriskt värde.

Korpen 3
Välbevarat bostadshus i trä i en våning med 
inredd vind och frontespis mot Norra Ring-
gatan. 
Sadeltaket är klätt med lertegel och frontespi-
sen klädd med bandfalsad plåt. Äldre locklist-
panel, fönster och dörrar.
Exteriört har den före detta porten byggts igen 
för att inrymma en trappa. In mot gården har 
en frontespis tillkommit samt fönster för att 
efterlikna gatufasaden.

Uppfört under 1800-talets andra hälft.

Högt kulturhistoriskt värde.
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Kvarteret Kristina

Kvarteret Kristina delades av och bebyggdes vid 1700-talets mitt. I 
befintligt kartmaterial redovisas femton genomgående tomter varav 
samtliga var bebyggda, undantaget en tomt vid det nuvarande Råd-
huset. vilken nyttjades för tobaksplanteringar. I 1876 års stadsplan-
eförslag omfördelades tomtmarken så att flertalet av de tidigare ge-
nomgående gränserna delades av i kvarterets mitt. Av planen framgår 
också att huvuddelen av bebyggelsen låg vid kvarterets norra del utmed 
Kungsgatan. Med undantag av den f.d. brandstationen bör befintliga 
byggnader vara identiska med den bebyggelse som redovisas i 1876 års 
karta. Utbyggnaden av kvarterets södra delar genomfördes först un-
der 1920-30-talen, vilket satt tydliga spår i bebyggelsestrukturen inom 
kvarteret. De västra delarna av kvarteret styckades av under 1900-talet 
och ingår numera i kvarteret Hoppet.
Den s.k. Storegården uppfördes 1769 i gustaviansk stil av Patrik Al-
strömer. År I831 förvärvades byggnaden av staden, som sedan använts 
som borgmästarebostad, läroverk, rådhus m.m. Rådhuset är numera 
helt taget i anspråk för den kommunala förvaltningen. 
Den f.d. brandstationen, s.k. Väktaregården, från år 1902 är en av 
stadskärnans få tegelbyggnader från sekelskiftet 1900. 
Längs Norra Strömgatan uppfördes ett flertal flerfamiljshus under 
1920-30-talen. Samtliga byggnader bär prägel av övergången mellan 
stram nyklassicism och funktionalism. l kvarterets sydöstra hörn bygg-
des 1927 Kungliga Telegrafverkets byggnad i klassicerande stil med 
putsad fasad och delvis rusticerande kvaderstensimitation. 

Kristina 4
Tomten var ursprungligen borgmästarens trädgård. 1920 
såldes rådhusträdgården till Kungliga Telegrafverket som 
lät bygga ett stenhus längs Stora Torget efter ritningar av 
arkitekt C. Åkerblad. I huset fanns telegrafens olika verk-
samheter samt stadens postkontor. 
Välbevarad byggnade av sten i två våningar med en sockel 
av släthuggen gråsten. Putsad fasad med imiterad kvader-
stensrusticering. Porten omsluts av släthuggen sten. Samt-
liga fönster är småspröjsade. Det valmade taket är klätt 
med lertegel och har en profilerad takfot.

På gården finns ett mycket välbevarat bostadshus i klas-
sicerande stil med grovt slevdragen puts och detaljer 
såsom rosettdekoration på fasaden, fint bearbetad port 
med ursprunglig dörr, tympanongavel med litsverk och 
lunettfönster i källarvåningen. Sadeltaket är klätt med 
lertegel.

Ritade av arkitekt Carl Åkerblad i Stockholm 1927 
(Telegrafhuset) och 1922 (bostadshuset).
Mycket högt kulturhistoriskt värde.

Kristina 5
Välbevarat, putsat bostadshus i tre våningar med oin-
redd vind och en butik i nedersta våningen. Sadelta-
ket är klätt med lertegel. Fasaden är  slätputsad med 
rusticerade lisener och ruticerad bottenvåning i stram 
20-talsklassicism.
Gårdsbyggnaden är ett bostadshus i en våning med 
förhöjt väggliv med inredd vind och hög sockelvåning. 
Sadeltaket är klätt med lertegel. Gaveln österut har ga-
rageportar. 
Båda byggnaderna är mycket välbevarade och speglar 
tillsammans 1920-30-talets utbyggnadsepok.
Ritade av Ivar Burman i Göteborg 1931 och 1932 
(gårdsbyggnaden).
Mycket högt kulturhistoriskt värde.
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Kristina 7, Väktaregården
Den f.d. brandstationen är uppförd av tegel i två vå-
ningar med oinredd vind. Sadeltaket är täckt med 
grön bandfalsad plåt. Fasaden har tidstypisk mönster-
murningoch utkragad mittrisalit med entré. Fönstren 
är utbytta till en annan typ än den ursprungliga.
Den är sammanbyggd med Rådhuset genom en gla-
sad gång på andra våningen.

Uppförd 1902.

Högt kulturhistoriskt värde.

Kristina 10
Putsat bostadshus i tre våningar med butik i nedersta 
våningen. Sadeltaket är klätt med tegel.Det är upp-
fört i en funktionalistisk stil med fönstren placerade 
i fönsterband och två balkonger med smidda räcken 
mot gatan. 
Byggnaden har tilläggsisolerats 1983 och har även 
fått nya fönster under senare tid och mot gården har 
det tillkommit balkonger 1998. 

Ritat av Ahrbom & Zimdahl Arkitekter i Stockholm 
1936.

Kulturhistoriskt värde.

Kristina 11
Välbevarat, putsat bostadshus i två våningar med oin-
redd vind samt sockelvåning. Sadeltaket är klätt med 
lertegel. Fasaden är uppförd  i 20-talsklassicism med 
välbevarade detaljer, såsom hörnlisener, entrédörrar 
med rikt ornamenterade omfattningar mot gården, 
fönster samt balkong mot gatan. 
Gårdsmiljön har en bevarad trädgårdskaraktär sedan 
anläggningstiden.

Ritat av Einar Zachrison i Alingsås 1924.

Mycket högt kulturhistoriskt värde.

Kristina 6
Välbevarat, putsat bostadshus i tre våningar med delvis 
inredd vind och med butik i nedersta sockelvåningen. 
Sadeltaket är klätt med lertegel. På gaveln och mot går-
den finns det garage i sockelvåningen. Balkong med 
smidesräcke mot gatan.
Byggnaden är en av det tydligaste representanterna för 
den funktionalistiska stilen i stadskärnan. 
Interiört finns ett mycket välhållet trapphus baktill som 
löper som en spiral hela vägen upp med tidstypiska de-
taljer, av t.ex. lackad björk. Exteriört är trapphuset upp-
glasat vertikalt längs hela fasaden.

Ritat av Ahrbom & Zimdahl Arkitekter i Stockholm 
1935.

Högt kulturhistoriskt värde.

Kristina 7, Rådhuset
Det välbevarade Rådhuset vid Stora Torget är en timrad 
tvåvåningsbyggnad klädd med bred, profilerad locklistpa-
nel med brutet  mansardtak. 
Huvudfasaden vetter mot torget och har två entréer med 
dekorativt utsirade dörröverstycken. Fasaden har pilaster-
liknande knutlådor och markerade listverk. Fasadpanelen 
sägs vara en av landets äldsta bevarade. 
Det brutna taket är klätt med lertegel. Vindsfönstren är 
sannolikt ursprungliga medan övriga fönster är utbytta 
runt sekelskiftet och några ännu senare. 
Entrétrapporna gjordes om 1953.
Rådhuset är sammanbyggt med rådhusarkivet, som är en 
putsad paviljong med kupolliknande tak klätt med band-
falsad svart plåt krönt med en takryttare.
Byggnaden uppfördes ursprungligen som bostad för Pat-
rik Alströmer och köptes 1829 av Alingsås stad. Det in-
reddes lokaler för rådhusrätten, en skola och bostäder för 
borgmästaren samt rektorn. Skolan flyttade ut 1901 och i 
samband med rektorns flytt 1910 renoverades huset och 
lokaler för drätselkammare, stadskamrer och stadsingenjör 
inreddes. 
Nu finns här kontor för kommunal administration samt 
kommunledningen har sina sessionssalar i huset. 

Uppfört 1769.

Byggnadsminnesförklarad 1983. Mycket högt kulturhisto-
riskt värde.
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Kvarteret Kronan

Det nuvarande kvarteret Kronan bestod under 16-1700-talen av två 
långsträckta kvartersbildningar om vardera fem genomgående tom-
ter, avdelade med en gata mellan Stora Torget och Östra Ringgatan. 
Flertalet av tomterna var bebyggda och några nyttjades för odling av 
jordfrukter. 1749 års brand innebar att den norra hälften av kvarteret 
utmed nuvarande Kungsgatan brändes av. 

Kvarterets omläggning till den nuvarande sträckningen återges i J. For-
sells stadsplaneförslag från 1761. I Th. Wästfeldts senare planförslag 
från 1876 framgår att tomtindelning och bebyggelsestruktur i stort 
överensstämmer med dagens indelning. 

I Alingsås, liksom i många andra städer, av hantverks-och köpstadska-
raktär, kan den sociala strukturen avläsas i bebyggelsen och dess lokali-
sering i förhållande till torget och huvudgatan. Kronan 1 och 14 samt 
den angränsande gården Kronan 2 representerar den burgna handels-
gården eller stadsgården. Den s.k. Hedéns länga, Kronan l och 14, är 
uppförd under 1800-talets första hälft i tidstypisk panelarkitektur med 
empiretidens formspråk och med en yttre planläggning och funktions-
fördelning karakteristisk för handelsgården. 

Byggnaden på Kronan 2 uppförd i sten efter en brand och representerar 
det sena 1800-talets stileklekticism. De karakteristiska gårdsfunktio-
nerna samlade kring en kullerstenlagd innergård är synliga även här. 
Kronan 5, det s.k. Taubeska huset, är en reveterad större villa uppförd 
1905. I kvarteret representerassåväl den småskaliga trästaden, stileklek-
ticismens, som sekelskiftets arkitekturstilar. Stadens tidigare karaktär av 
utpräglad handels- och hantverksstad finns dessutom rikligt dokumen-
terad i kvarterets gatu- och gårdsbebyggelse.

Kronan 1 och 14, Hedéns länga
Trähusbebyggelse i två våningar med oinredda vindar samt 
källare. De välbevarade byggnaderna, som vänder sig mot 
torget, har äldre locklistpaneler med pilastrar, gördelgesimser, 
tandsnittsfriser och frontespiser i empireutformning samt äldre 
fönster, dörrar och portar. Sadeltaken är klädda med lertegel. 
Byggnaden på Kronan 1 har ett småspröjsat fönster med grön-
tonat glas av mycket hög ålder bevarat in mot gården. Bygg-
naden som ligger mitt i längan ersatte en äldre portöppning 
av högt plank med en helt anpassad utformning till befintliga 
byggnader på vardera sida. Ritat av arkitekt Sigfrid Eriksson 
1932.

Inåt gården har det fasaderna förändrats mer under årens lopp 
med med modernare dörrar och senare tillkomna balkonger. 
Gårdsbyggnadernas fasader är enklare och är målade med fa-
luröd färg enligt äldre tiders sed. De har byggts till i omgångar 
under 1800-talet. Gårdsytan mellan bostadshusen och ekono-
milängan har gatstensbeläggning. 

Uppförda under 1800-talets första hälft. Delar av gårdslängan 
kan vara av ännu äldre datum. Mittenhuset 1932. 

Byggnadsminnesförklarad 1983. Mycket högt kulturhistoriskt 
värde.
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Kronan 15, Taubeska huset
Välbevarad, större reverterad villa uppförd 
i klassicerande stil med inredd vind samt 
sockelvåning. Det brutna taket med av-
valmade hörn är klätt med lertegel. Den 
spritpusade fasaden delas av med slätput-
sade lisener och profilerat listverk. En stor 
frontespis mittpå fasaden bildar en tym-
panongavel med ett lunettfönster. Taket 
är klätt med lertegel. 
Byggnaden som helhet ger, trots klassis-
ka fasadelement ett intryck av jugend och 
nationalromantik med det branta takfallet 
och de mångspröjsade fönstren.

Uppfört 1905.
Mycket högt kulturhistoriskt värde.

Kronan 6
Bostadshus av trä i två våningar med förhöjt vägg-
liv och inredd vind. Sadeltaket är klätt med lertegel.
Bottenvåningen är ombyggd 1937 första gången 
med större butiksfönster och dörrar i fasaden. 1983 
byttes fönsten till treglasfönster med annan spröjs-
indelning på andra våningen.
Gavelfönstren västerut är senare tillkomna. På går-
den finns en välbevarad uthusbyggnad med putsad 
fasad och ursprungliga fönster och dörrar.

Uppfört under 1800-talet. Gårdshuset 1919.

Högt kulturhistoriskt värde.

Kronan 4
Bostads- och äffärshus av gult tegel i tre 
våningar med delvis inredd vind samt käl-
lare. Under takfoten löper en mönstermu-
rad takfris. Byggnadsdetaljer av koppar 
finns bevarade, såsom  utanpåliggande 
blomlådor, stuprör och takkupor. 
Portöppningen är av mörk sten och dör-
ren till trapphuset är bevarade.

Ritat av arkitekt SAR Per Rundberg i Gö-
teborg 1946.

Kulturhistoriskt värde.

Kronan 2, Norinders gård
Välbevarat, putsat bostadshus av sten i två våningar 
med delvis inredd vind samt källare. Sadeltaket är klätt 
med lertegel. Uppfört i det sena 1800-talets stileklek-
ticism. Ersatte ett tidigare trähus på platsen som brann 
ner, därav materialvalet. Butiksvåningen har välvda 
fönsteröppningar.
Gården har välbevarade, falurödsfärgade gårdslängor 
på vardera sida en kullerstensbelagd gårdsplan. Det 
finns även garage och magasin inne på gården.

Uppfört 1890. Gårdslängorna kan vara ännu äldre. 
Mycket högt kulturhistoriskt värde.

Kronan 3, Ekströmska gården
Välbevarat bostadshus av trä i två våningar med oin-
redd vind. Sadeltaket är klätt med lertegel. Några av 
butiksfönstren tillkom 1925. Fasaden har äldre lock-
listpanel och fönster. I portgången är timret synligt.
Inåt gården är fasaden avfärgad med falurödfärg.
Miljön som helhet är förändrad då garveribyggnaden 
som tillhörde Nattséns revs 1982.

Uppfört under 17- och 1800-talet.

Högt kulturhistoriskt värde.
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Kvarteret Kråkan

Kvarteret Kråkan delades in på 1870-talet i samband med att staden 
expanderade österut och marken var vid den tiden obebyggd. 

I 1909 års förslag till ny stadsplan är kvarteret indelat i fyra tomter, 
varav två är genomgående. Tomterna är då bebyggda med fritt liggande 
bostadshus. 

Bostadshusen på Kråkan 1 och 4 härrör från tiden för 1909 års stads-
plan. Tornhuset på Kråkan 4 hör samman med byggnaden, tvärsöver 
gatan, på Norden 3 och utgjorde även förr ett blickfång med sina torn 
på vardera sida och med ingången till Landskyrkogården i fonden. 
Båda husen hade likadan storlek från början.

I hela östra delen av kvarteret uppfördes 1957 en modern hyresfastig-
het varvid den äldre tomtindelningen ändrades. 

Kråkan 1
Välbevarat, putsat bostadshus i två våningar med oinredd vind samt källare. Sadeltaket med avvalmat hörn är klätt 
med lertegel. Fasaden är äldre och fönstren är ursprungliga. Det har byggts om i mindre utsträckning 1926 och en 
balkong tillkom 1954 in mot gården. 
Mot Norra Ringgatan ligger ett välbevarat, mindre trähus i en och en halv våning, som är tillbyggt i vinkel med ett 
envånings gårdshus av trä 1996. Taket är klätt med lertegel. Fönstren är ursprungliga i gatuhuset.

Uppförda vid sekelskiftet.
Högt kulturhistoriskt värde.

Kråkan 4
Bostadshus av trä i två våningar med 
inredd vind samt källare. Sadeltaken är 
täckta med grön bandfalsad plåt.
Byggnaden är uppförd i en rik träpa-
nelarkitektur med liggande panel och 
utsmyckad takfot. Det har byggts till 
1926 med ett mittpartiet och 1944 
med en del österut samt trapphus. 
Vindsrum tillkom vid båda dessa till-
fällen.
Torn har återuppförts samt större tak-
kupor har tillkommit 2013. 
Gårdsbyggnaden har breddats och 
höjts 2015, men har likadant utseen-
de och detaljutformning som det ur-
sprungliga. 

Uppförda vid sekelskiftet, tillbyggt 
1944. Gårdsbyggnaden 2015.

Högt kulturhistoriskt värde. Kulturhis-
toriskt värde.
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Kvarteret Kämpen

År 1878 är fyra av kvarterets sex tomter bebyggda. Bostadshusen place-
rades längs med Plangatan och trädgårdarna söderut.
Kvarterets västra del bebyggdes först omkring 1900 med ett varmbad-
hus, som revs 1969. Tomten bebyggdes med putsade flerbostadshus 
2010. På Kämpen 9 revs den tidigare småhusbebyggelsen och utmed 
Plangatan uppfördes 1886 ett flerfamiljshus i trä i två våningar, som 
senare kompletterades med långt uthus och utmed Nygatan uppfördes 
en biograf i putsad sten på 1930-talet. 

Av den äldre egnahemsbebyggelsen återstår inom två före detta tom-
ter på Kämpen 11, två bostadshus samt en uthuslänga kring en kul-
lerstenslagd gård av stort miljömässigt värde, vilka tillsammans med 
flerfamiljshuset inom Kämpen 9 visar på en varierad träpanelarkitektur 
typisk för 1800-talets tidiga respektive sena bebyggelse.  

Kämpen 11
Mycket välbevarat, mindre bostadshus av trä i en våning 
med delvis inredd vind samt källare. Sadeltaket är klätt 
med enkupigt lertegel. Fasaden har äldre locklistpanel 
med bågformad fris upptill samt utanpåliggande knutlå-
dor och sannolikt ursprungliga fönster. Inåt gården finns 
en mindre glasveranda. Den välbevarade uthuslängan är 
sammanbyggd med ett mycket välbevarat bostadshus i 
en våning. Taket är klätt med enkupigt lertegel. Fasaden 
är målad med Falurödfärg samt har enklare lockpanel. 
Fönstren är sannolikt ursprungliga.
Gården är belagd med kullersten och har äldre stentrap-
por till dörrarna. 

Uppfört omkring 1700-talets slut/tidigt 1800-tal.
Mycket högt kulturhistoriskt värde.

Kämpen 9
Välbevarat bostadshus av trä i två våningar med oinredd vind samt källare. Sadeltaket med avvalmat hörn är klätt med 
lertegel. Fasaden har äldre locklistpanel samt äldre fönster med profilerade fönsteromfattningar. Det byggs till västerut 
1911. Det finns även en äldre uthuslänga bevarad.
Välbevarad, putsad biografbyggnad i tidstypisk funktionalistisk stil med bland annat fönsterband, pilasterindelade 
långsidor med avrundat hörn. Taket är täckt med svart papp, lagd i våder. Den är tillbyggd inåt gården med ett högre 
parti i anpassad stil samt en glasad gång på 2000-talet.

Uppfört 1885 och Saga-biografen 1938.
Högt kulturhistoriskt värde.
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Kvarteret Lejonet

Kvarteret Lejonet 1, som i norr gränsar till Lilla Torget, benämns på 
1750-talet som ”Friedriks plan”. Först hundra år senare ingår det som 
ett kvarter i stadens rutnätsplan. 
Magasinet är den enda byggnaden i kvarteret sedan mindre trähusbe-
byggelse i kvarteret rivits bort.
Byggnaden uppfördes 1731 av Jonas Alströmer för förvaring av råva-
ror och färdiga vävnader. Mellan åren 1880-1917 användes magasinet 
som mejeri och delvis som bostad åt familjen J.W. Brattberg. År 1917 
köptes byggnaden av Alingsås stad, som inrättade stadens första bibli-
otek. På 1920-talet började de kulturhistoriska samlingarna ställas ut i 
de övre våningarna och 1928 flyttade Alingsås museum in i magasinet 
med stadens samlingar. När folkbiblioteket flyttade ut 1939 disponera-
des hela byggnaden av museet.
Under åren 1979-81 genomfördes en omfattande ombyggnad.
En grundförstärkning med pålar av byggnaden gjordes 1997, då stora 
sprickor upptäckts i fasaden.
Byggnaden användes som kontor och konferenslokal under åren 2010-
2014 och då renoverades och tillgänglighetsanpassades lokalerna. Hös-
ten 2014 flyttade museet åter in i lokalerna.

Lejonet 1, Alströmerska magasinet
Det mycket välbevarade magasinet är byggt av gråsten i två våningar med en 
hel vind och välvda källarvalv. Sadeltaket är klätt med lertegel. Fasaden är 
putsad och färgad i gulockra med ljusare omfattningar kring den rundbågiga 
entrén och fönstren. 
En hög stentrappa leder upp till entrédörren på långsidan från museiparken.  
Dörren på gaveln norrut är tillkommen 2011 i samband med att byggnaden 
tillgänglighetsanpassats. Den spritputsade sockeln är avfärgad i grått. 
Fönstren är av olika typ med småspröjsade tvåluftsfönster på nedre våningen 
och mindre kvadratiska fönster på det övre våningsplanet. I gavelröstena sitter 
tre rundbågiga fönster. Fasaderna har ankarslut i smide. 
Taket är täckt med enkupigt lertegel och har två skorstenar, varav en är en 
attrapp.Takfoten är profilerad och slätputsad.

Uppfört 1731 av Jonas Alströmer.

Byggnadsminnesförklarat 1983. Mycket högt kulturhistoriskt värde.
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Kvarteret Liljan

På 1726 års karta upprättad av W. Kruse framgår att kvarteret låg inom 
det andra av de två långsträckta kvartersbildningarna som löpte längs 
den så kallade Nolgatan (nuvarande Drottninggatan). Kvarteret delades 
av och byggdes ut med bland annat skolhus vid 1700-talets mitt och 
benämndes då Stads- och Fattig Skoletomt och Laboratori. Kvarteret 
var indelat i tre tomter varav tomt nr 2 upptog två tredjedelar av ytan. 
Vid 1800-talets mitt bestod bebyggelsen i huvudsak av mindre bo-
stadshus med en relativt glest uppförd gårdsbebyggelse. byggnaderna 
på tomterna 1 och 5 revs strax efter sekelskiftet. Där uppfördes 1911 
två större flerfamiljshus i två- respektive tre våningar i tidsenlig utform-
ning. Hörnhuset på tomt nummer 5 är en av stadskärnans få tegelbygg-
nader från den tiden.

Liljan 1
Välbevarat bostadshus av trä i två våningar 
med delvis inredd vind med samt källare. 
Sadeltaket med avvalmat hörn är klätt med 
lertegel. Takfoten är dekorativt utformad 
och omsluter de övre fönstren upptill. En 
ursprunglig takkupa finns ut mot Norra 
Ringgatan, övriga är senare tillkomna.
Fasaden är välbevarad med äldre fönster 
och fönsteromfattningar. Balkonger till-
kommer inåt gården 1938.
År 1990 uppförs ett trähus i två våningar 
längs Norra Ringgatan.

Ritat av stadsingenjör S.E. Bengtson i 
Alingsås 1911.
Högt kulturhistoriskt värde.

Liljan 2
Bostadshus av trä i en våning med oinredd vind. Sa-
delaket är klätt med lertegel.
Fasaden tilläggsisolerades under 1970-talets slut men 
fönstren har sidohängning med äldre fönsterindelning.
År 1979 byggdes det till inåt gården och 2007 ändra-
des tillbyggnaden inåt gården och fick ett modernare 
uttryck.

Uppfört under 1800-talet.

Kulturhistoriskt värde.

Liljan 3
Välbevarat bostadshus av trä i en 
våning med oinredd vind.
Taket är klätt med lertegel.
Fasaden har flera bevarade detaljer, 
såsom utanpåliggande knutlådor, 
äldre locklistpanel, fönster och  
fönsteromfattningar.

Uppfört under 1800-talet.

Mycket högt kulturhistoriskt värde.

Liljan 5
Välbevarat bostadshus av gult tegel i tre våningar med delvis inredd vind samt källare. Det branta mansardtaket är klätt 
med lertegel och takfoten är mönstermurad. Det är en av stadskärnans få tegelbyggnader från det tidiga 1900-talet.
Portarna och fönstren är äldre. I hörnet mot Drottninggatan finns en indragen terrass på vindsvåningen från 1954.
Bevarat bostadshus av trä i två våningar med inredd vind samt källare. I början på 1960-talet tillkommer en indragen 
takterrass i sadeltaket. Fasaden har äldre locklistpanel med två lisener och äldre profilerade fönsteromfattningar samt 
äldre fönster. 
I tomtgränsen finns ett välbevarat gårdshus.

Ritade av stadsingenjör S.E. Bengtson i Alingsås 1911 (träbyggnaden) och 1914 (tegelbyggnaden).

Högt kulturhistoriskt värde. Mycket högt kulturhistoriskt värde.
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Kvarteret Mjölnaren

Kvarteret blev stadsplanelagt först år 1878 och var på den tiden helt 
obebyggt. 
Den sneda formen på kvarteret tillkom på grund av Västra stambanans 
sträckning alldeles intill. 

År 1909 var kvarteret bebyggt utmed Norra Strömgatan. 

På 1919 års karta över Alingsås stads roteindelning är det inritat tre ore-
gelbundet formade hörntomter med friliggande bostadshus och min-
dre uthus, varav ett större flerfamiljshus med uthuslänga finns bevarat.

Västra delen av kvarteret är idag parkeringsplats.
Mjölnaren 2
Välbevarat bostadshus av trä i två våningar med inredd vind samt källare. Sadeltaket är täckt med röd bandfalsad 
plåt. Fasaden har slät, liggande panel med vissa partier av stående locklistpanel mellan våningsplanen. De flesta av 
fönsterbågarna är utbytta på senare tid. Några ursprungliga fönster finns bevarade längst upp i frontespisen samt i 
glasverandan. 
Bostadshuset ligger i en stor trädgård med fruktträd. Runt en grusad gårdsplan ligger en före detta verkstadslänga och 
garage med fasad av stående locklistpanel. Taket är täckt med äldre bandfalsad plåt samt lertegel. Längan har stora, 
spröjsade fönster som är ursprungliga.

Uthuslängan norrut är uppförd 1902 och påbyggd med skjul för kärror, lackerverkstad och måleriverkstad 1911. 
Uppfört vid sekelskiftet.
Mycket högt kulturhistoriskt värde.
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Kvarteret Månen

Området vid kvarteret Månen ingick i början av 1700-talet i ett mycket 
långt och smalt kvarter i stadens norra utkant, strax söder om stadssta-
ketet. 
År 1750 var kvarteret uppdelat i två mindre tomter, där vardera var 
indelad i fyra genomgående kvadratiska tomter. Samtliga tomter var 
bebyggda och försedda med kålgårdar eller tobaksplantager. 
År 1761 var kvarteren sammanslagna till ett enda stort kvarter. 

År 1878 var kvarteret indelat i sex tomter, vars former består än idag. På 
1870-talet var kvarteret bebyggt med sex bostadshus och endast tomt 
nummer 6 var obebyggd. 

På 1919 års karta är kvarteret fullt utbyggt med en sammanhängande 
bostadslänga utefter Drottninggatan. 
År 1978 byggs radhuslängor i kvarteret både, mot Drottninggatan och 
längs Norra Ringgatan.

Månen 1
Välbevarat, putsat bostadshus i 
två våningar med delvis inredd 
vind samt källare. 
Sadeltaket med avvalmat hörn är 
klätt med lertegel.
Byggnaden blev tillbyggd österut 
1935 med två fönsterbredder. 
Fasaden är slätputsad och det 
finns äldre fönster bevarade. 

Uppfört 1889 och tillbyggt 
1935.

Högt kulturhistoriskt värde.

Månen 2
Bostadshus av trä i två vå-
ningar med oinredd vind. Sa-
deltaket är klätt med lertegel.
Det byggdes om 1976 till af-
fär och 1984 får det ny fasad 
med tilläggsisolering och nya 
fönster.
Gården har en välbevarad ut-
huslänga och marken är täckt 
med kullersten.

Uppfört under 1800-talets  
andra hälft.

Högt kulturhistoriskt värde.

Månen 7 
Välbevarat bostadshus av trä i två våningar med oinredd vind. Sadeltaket är klätt med lertegel. I en del av bot-
tenvåningen, i sydöstra hörnet, finns en butik med indraget dörrparti. Fasaden har äldre locklistpanel som 
avslutas upptill med en bågformad fris och profilerade taktassar. Fönstren är sannolikt ursprungliga.

Uppfört under 1800-talets andra hälft.

Högt kulturhistoriskt värde.
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Kvarteret Norden

Under 1870-80-talen expanderade staden ytterligare österut och nya 
kvarter delades av. 
Kvarteret var på 1880-talet bebyggt med två bostadshus med tillhöran-
de uthus. 
I 1909 års stadsplaneförslag delades kvarteret in i fem tomter, varav fyra 
var kvadratiska och en genomgående. Tomtindelningen är densamma  
än idag.
Hörnhuset mot Östra och Norra Ringgatan förändrades vid en större 
till- och ombyggnad 1935. År 1945 byggs ett hus intill i tidstypisk stil. 
Övriga kvarteret får en ny bebyggelse med radhus och garage i slutet 
av 1970-talet.

Norden 3
Mycket välbevarat hörnhus av trä i två våningar med delvis inredd vind samt källare. Sadeltaket är klätt med grön 
skivtäckt plåt. Byggnaden är uppförd i en rik träpanelarkitektur med liggande panel och profilerad, svarvad takfot. 
De ursprungliga fönstren är bevarade. Tornet återuppfördes 2003.
Gårdsmiljön är bevarad och gårdsbyggnaden är till- och ombyggt på ett väl anpassat sätt 1999. 
Hör samman med byggnaden på Kråkan 4 och utgjorde även förr ett blickfång med torn på vardera sida vägen med 
ingången till Landskyrkogården i fonden. Båda byggnaderna hade likadan storlek från början.

Uppfört vid sekelskiftet. 

Mycket högt kulturhistoriskt värde. Kulturhistoriskt värde (gårdsbyggnaden).



68 69

Kvarteret Oxen

Kvarteret delades av på 1870-talet i samband med stadens expansion 
österut. 
År 1878 var kvarteret bebyggt med ett sjukhus utmed landsvägen till 
Jönköping, nuvarande Kungsgatan. I stadsplaneförslaget samma år fö-
reslogs en breddning av gatan och en rivning av den bebyggelse som låg 
utanför den nya kvartersgränsen. 

År 1909 är kvarteret indelat i sex stycken likadant formade tomter, 
vilka bebyggts med friliggande bostadshus i två våningar. 

Bebyggelsen förtätades under 1920- 30-talen, då två av bostadshusen 
utmed Kungsgatan byggdes till i vinkel. Under 1900-talet har flertalet 
av dem byggts om och butiker har inretts i bottenvåningen. 

Oxen 2
Välbevarat bostadshus i två våningar med inredd vind 
samt källare. Det brutna taket är klätt med betongtak-
tegel. År 1923 byggs det till med en större vinkel mot 
Kungsgatan och får sitt nuvarande utseende med b.la. 
butik i bottenvåningen Byggnaden har en spritputsat 
fasad med slätputsade, rusticerade hörnlisener. 
Balkong byggs in mot gården 1950.

Tillbyggnaden är ritad av G. Johnson? i Alingsås 1923.
Uppfört 1907.

Högt kulturhistoriskt värde.

Oxen 3
Välbevarat bostadshus av trä i två våningar med delvis 
inredd vind samt källare. Det brutna taket är täckt 
med röd bandfalsad plåt och tornet samt trapphusen 
in mot gården kröns med takspiror. Fasaden har  äldre 
liggande och stående panel samt burspråk med min-
dre torn. 

Uppfört 1906.

Högt kulturhistoriskt värde.

Oxen 4
Välbevarat bostadshus av trä i två våningar med del-
vis inredd vind samt källare. Sadeltaket med avval-
mat hörn är täckt med röd bandfalsad plåt och ett 
av trapphusen kröns med en takspira.Fasaden har 
äldre liggande och stående panel. Fönstren är utbytta 
på 1960-talet, men har äldre bevarade fönsteromfatt-
ningar. 

Uppfört 1906.
Högt kulturhistoriskt värde.

Oxen 5
Välbevarat bostadshus av trä i tvåningar med oinredd 
vind samt källare. Sadeltaket med avvalmat hörn är 
täckt med röd bandfalsad plåt och takfoten har pro-
filerade taktassar. Fasaden har äldre locklistpanel med 
en bearbetad gesims mittpå.
In mot gården finns en glasveranda i två våningar med 
ursprungliga fönster bevarade.

Uppfört 1905.
Högt kulturhistoriskt värde.

Oxen 6
Bostadshus av trä i två våningar med inredd vind samt 
källare. Sadeltaket är täckt med röd bandfalsad plåt 
och takfoten har profilerade taktassar. Fasaden för-
ändrades 1958 med ny fönstersättning och panelin-
delning. 
På gården finns en äldre garagebyggnad och ett äldre 
uthus bevarade.

Uppfört 1905.
Kulturhistoriskt värde.

Oxen 1
Välbevarat bostadshus av trä i två våningar med inredd 
vind samt källare. Sadeltaket är täckt med röd bandfal-
sad plåt. Det är tillbyggt längs Kungsgatan 1931. Fa-
saden är ursprunglig med liggande och stående panel.
Takkuporna ät tillkomna under 2000-talet. Även in-
dragen balkong, samt balkonger i två plan har byggts 
in mot gården. Fönstren har blivit utbytta bland annat 
1976.

Uppfört 1907 och tillbyggt 1931.

Högt kulturhistoriskt värde.
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Kvarteret Pelikan

Under 1800-talets senare del är kvarteret uppdelat i fyra tomter där två 
är bebyggda med större bostadshus av trä.

Träbyggnaden på tomt nr 3 som byggdes 1895 kom att ersättas av ett 
tidstypiskt putsat hus på 1960-talets början. Posten flyttade in i bygg-
naden och på 1980-talet byggdes en vinkel till längs Plangatan.

Det putsade huset på nr 1 uppfördes 1924 i nyklassicistisk stil men 
har byggts om under 1979 då fasaden tilläggsisolerades och kraftigt 
förenklades.

Pelikan 6
Välbevarat, putsat affärs- och bostadshus i fyra våningar, där sockelvåningen innehåller affärslokaler och övriga 
våningar bostäder. Sadeltaket är klätt med lertegel.
Fasaden är uppförd i en stram nyklassicism med slätputs, där fönsteromfattningar och gesims är i en avvikande 
ljus kulör. Entrépartiet består av huggen sten. med en ursprunglig dörr bevarad.
Samtliga fönster och några dörrar är bevarade inåt gården. Fönstren mot Lilla Torget har blivit utbytta under 
2000-talet.
Särskilt värt att notera är en belysningsramp som sitter under en kopparlist på gatufasaden. 

Inne på gården finns ett mycket välbevarat garage med samtliga detaljer bevarade. 

Ritat av Einar Zachrisson i Alingsås 1929.

Högt kulturhistoriskt värde. Mycket högt kulturhistoriskt värde (garagebyggnaden).



72 73

Kvarteret Pärlan

Är 1726 låg kvarteret i stadens östra utkant och var då endast delvis 
bebyggt. År 1749 omfattar kvarteret fjorton stycken tomter, varav en 
större och de övriga mindre och mer oregelbundna. Vid den stora bran-
den samma år ödelades nästan samtlig bebyggelse i kvarteret förutom 
uthusbebyggelsen på tomt nummer 4 och 9, nuvarande Nygrens gård, 
samt byggnaderna på tomt nummer 6. Redan året därpå påbörjades 
återuppbyggnaden på tomt nummer 9. 
Tomtindelningen ändrades under 1800-talet och antalet minskades 
till 11. Enligt 1878 års stadsplan är kvarteret tätt bebyggt med delvis 
sammanbyggda bostadshus utefter huvudgatorna och med rik gårds-
bebyggelse. 
Ett flertal av dessa hus är bevarade men har under byggts till och re-
noverats under 1900-talet. Välbevarade byggnader, från 1700- och 
1800-talen, finns på tomt nummer 4 och 9 som tillsammans bildar en 
genomgående tomt. Under 1900-talet har delvis modern bebyggelse 
uppförts längs Kungsgatan och utmed Nygatan.

Pärlan 1
Bostadshus av trä i två våningar med oinredd vind samt 
källare. Sadeltaket är klätt med lertegel. År 1907 byggs 
det till söderut med en vinkel. 
Det nuvarande utseende med fönsterindelning och dörr-
parti med butik tillkom vid en ombyggnad 1938.
Den äldre locklistpanelen har en bågformad fris under 
takfoten. Fönstren är utbytta 1938, men de profilerade 
fönsteromfattningarna är bevarade.

Uppfört 1895.

Högt kulturhistoriskt värde.

Pärlan 2
Bostadshus av trä i två våningar med delvis inredd vind samt källare. Sa-
deltaket är klätt med lertegel och under takfoten finns taktassar med svar-
vade knoppar. På vardera sida om trapphuset mot gården finns balkonger, 
där en är uppförd 1992. På gaveln tillkom ytterligare en balkongdel runt 
hörnet 2004.
Fönstren är utbytta på 1950-talet och skyltfönstren tillkom 1962. Fasa-
den är klädd med masonite och tunn locklist.
Gården är kullerstensbelagd och och i fastighetsgränsen ligger ett välbe-
varat äldre uthus från troligen tidigt 1900-tal.

Uppfört under 1800-talets senare del.
Högt kulturhistoriskt värde.

Pärlan 3
Välbevarat bostadshus av trä i tvåningar med inredd 
vind. Sadeltaket är klätt med lertegel och takfoten har 
profilerade taktassar. Fasaden har delvis äldre locklist-
panel samt delvis nya fönster med profilerade fönste-
romfattningar. 
En påbyggnad i vinkel skedde in mot gården 1936 då 
även butiksfönster och nya dörrar tillkom.
Samtliga fasader är faluröda inåt gården.

På gården finns ett magasin i två våningar som delvis 
byggdes 1977 och som byggdes på 1990. Fasaden är 
klädd med locklistpanel och har sidohängda, spröjsade 
fönster samt dörrar med fiskbensmönster i äldre stil. 
Taket är klätt med lertegel. År 2005 byggs ytterligare 
en del som sammanfogar gatu- och gårdshuset.
Portgången är omgjord på 1936 och är välbevarad se-
dan dess. 
Gårdsytan är kullerstensbelagd.

Uppfört under 1800-talets andra hälft.

Högt kulturhistoriskt värde.

Pärlan 8
Putsad byggnad i två våningar med delvis inredd vind samt 
källare. Sadeltaket är klätt med lertegel och har ursprungliga 
lunettfönster i båda takfallen. År 1936 förenklas fasaden, pi-
lastrar tas bort och fönster förändras samt större butiksfönster 
i bottenvåningen tillkommer. In mot gården byggs en större 
påbyggnad i ett plan med platt tak med takfönster och terass. 
Fönsterindelning tillkom 1975 och bibehölls vid den sista om-
byggnaden 1995 då huset fick sitt nuvarande utseende.

Ritat av S.E. Bengtson i Alingsås 1917.
Kulturhistoriskt värde.

Pärlan 7
Bostadshus av tegel i tre våningar med delvis inredd vind samt källa-
re. Sadeltaket är klätt med lertegel. Sockelvåningen har butiker och är 
klädd med mörk sten. Trapphuset är uppglasat.
Samtliga fönster samt entréparti är utbytta, men fönsterindelningen är 
bibehållen men har ändrad hängning. 

Ritat av Ville Berglund och Hugo Lindblad, arkitekt SAR i Göteborg 
1939.
Högt kulturhistoriskt värde.
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Pärlan 10, Hjelmqvistska gården
Bostadshus av trä i två våningar med del-
vis inredd vind. Det brutna taket är täckt 
med röd bandfalsad plåt. Bostadshus i två 
våningar med oinredd vind.Sadeltaket är 
klätt med betongtaktegel. Båda husen har 
butiker i bottenvåningen. På gården ligger 
det uthuslängor längs fastighetsgränsen, 
uppförda i tegel nertill och träfasad upp-
till. Taken är täckta med röd bandfalsad 
plåt. Den östra sidan med vinkel uppför-
des 1920 och den västra 1925.
Gårdsbyggnaderna renoverades från ma-
gasin till butiks- och hantverkslokaler 
1990.
Gården är kullerstensbelagd och har kör-
banor av kalkstenshällar.

Uppfört under 1800-talet, det höga hu-
set 1914 och gårdsbyggnaderna 1920 och 
1925.

Mycket högt kulturhistoriskt värde.

Välbevarat bostadshus av trä i två våningar med oinredd vind samt delvis källare. Sadeltaket är klätt med lertegel. 
Gatufasaden har äldre locklistpanel med utanpåliggande knutlådor upptill och kläddes med masonite nertill vid 
1930-talet då även butiksfönster tillkom. År 2015 öppnades återigen en portgång i gatuhuset. 
Det långa bostads- och magasinshuset från 1700-talet i öster förlängdes 1914. Fasaden har en äldre lockpanel och 
utanpåliggande knutlådor. Taket är klätt med lertegel. Intill ligger ett före detta stall som är ombyggt exteriört och 
interiört. Fönstren är av varierande typ och ålder.
På motsatta sidan finns äldre gårdsbyggnader, där garaget uppfördes 1925. Magasinet är ombyggt nertill och portarna 
är borttagna.
Uppfört strax efter branden 1769, delar av gårdsbyggnaderna är 1700-tal, men påbyggda under 1800-talet. Det före 
detta stallet är från 1922.

Byggnadsminnesförklarat 1983. Mycket högt kulturhistoriskt värde.

Pärlan 4 och 9, Nygrens gård
Välbevarat bostadhus av trä i två våningar med oinredd vind. Sadeltaket är klätt med lertegel. Fasaden har äldre 
locklistpanel samt utanpåliggande knutlådor och äldre, profilerade fönsteromfattningar. 1961 tillkom butiksfönster 
i bottenvåningen. 
Det är sammanbyggt med ett lägre hus in på gården som har förhöjt väggliv och ett mindre, äldre taklyft. Fasaden har 
även äldre locklistpanel och utanpåliggande knutar samt äldre fönster med spröjsindelning. 
Uppfört vid sekelskiftet 1800 och gårdshuset sannolikt 1700-tal, men ombyggt under 1800-talet.

Byggnadsminnesförklarat 1983. Mycket högt kulturhistoriskt värde.
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Kvarteret Repslagaren

År 1868 byggdes en folkskola utmed Östra Ringgatan. Kvarteret stads-
planelades 1878 så att Alströmersgatan delade av det nuvarande kvar-
teret i två delar. Den gamla folkskolan har byggts till och kompletterats 
under 1870- och 90-talen med fristående skolbyggnader av trä i varie-
rande utformning. 
År 1909 uppfördes en större putsad skolbyggnad av sten med klassice-
rande stildrag. 
Kvarterets östra del är uppdelat i två hörntomter med större flerfamiljs-
hus som exteriört ansluter sig till Norra Strömgatans träpanelarkitektur.

Repslagaren 1
Välbevarat bostadshus av trä i två våningar med 
delvis inredd vind samt delvis källare. Sadelta-
ket är täckt med bandfalsad zinkplåt. Fasaden 
har äldre liggande och stående panel och be-
arbetad takfot. Fönstren är utbytta, men har 
bibehållen fönsterindelning och sidohängning. 
Tillbyggt på längden söderut 1927.
På gården ligger en uthuslänga i vinkel med 
bland annat garage, som byggdes till 1978. 
Mittpå gården finns en bevarad gräsyta med 
äldre fruktträd.

Uppförda 1902.

Mycket högt kulturhistoriskt värde.

Repslagaren 2
Välbevarat bostadshus av trä i två våningar med  
inredd vind samt källare. Säteritaket är täckt 
med bandfalsad röd plåt. I sydöstra hörnet av 
taket finns en frontespis med brant takfall samt 
balkong på andra våningen. Fasaden har äld-
re liggande och stående panel. Fönstren är till 
största delen utbytta, men det finns ursprung-
liga fönster i takfallen samt längst upp i fron-
tespisen. Sockelvåningen är klädd med tegel.
År 1990 byggs det ytterligare ett bostadhus 
samt uthus av trä på fastigheten.

Ritat av Johan Jarlén i Göteborg 1909.

Mycket högt kulturhistoriskt värde.

Repslagaren 4, Lendahlsskolan
Den första skolan som byggdes var folkskolan. Det är en rödmålad byggnad av trä med vita fönsterfoder. Mittpartiet 
är uppfört i två och en halv våning med en stor frontespis. På båda sidor om mittpartiet finns en och en halvvånings 
byggnadskropp som skjuter ut mot öster och väster. Sadeltaken är klädda med tvåkupigt lertegel och takfoten har 
profilsågade taktassar. 
Nästa skolbyggnad, som uppfördes som slöjd- och småskolehus, ligger längst ner i söder. Det är en byggnad av trä i 
två våningar med vind på hög stenfot. Sadeltaket är klätt med tvåkupigt lertegel och har profilsågade taktassar.Fasaden 
har äldre locklistpanel, spröjsade fönster samt profilerade fönsteromfattningar. Fasadens södöstra hörn är avskuret 
och förr gick gatan längs fasaden, därav utseendet. In mot skolgården finns en större glasveranda som tillkom under 
2010-talet. 
Den tredje skolbyggnaden är av trä och liksom den första från 1868 har den ett mittparti i två våningar som är 
sammanbyggd med två sidobyggnader som skjuter ut på bägge sidor. Sadeltaken är klädda med tvåkupigt lertegel. 
Mot skolgården finns påbyggda trapphus. Entréerna ligger på den västra sidan i hörnet mot sidobyggnaderna och 
entrétaken bärs upp av kolonner. 
År 1909 uppfördes en skola av sten med putsad fasad. Det är en monumental skolbyggnad med spritputsade partier 
som ramas in av slätputsade hörnkedjor. De stora fönstren med spröjsindelning är delvis utbytta på senare tid. Fönst-
ren avspeglar användningen med regelbundna rader för klassrummen och stora välvda fönster vid aulan. Entrépartiet 
norrut är markerad hela vägen upp i fasaden med en välvd frontespis rakt ovanför den välvda entréporten. Byggnaden 
är uppförd i vinkel och ramar in ett egen del av skolgården. Mot gårdssidan är taket klätt med originalplåt i fjälltäck-
ning, men norrut är takplåten utbytt till svart bandfalsad plåt.
Samtliga skolbyggnader är välbevarade och har trots en del ombyggnationer under 1900-talet bibehållit karaktär och 
ursprungliga detaljer.
Den är ritad av Oscar Gerle i Göteborg 1909.

Uppförda 1868 (folkskolan), 1880-tal, 1896, 1909. 

Mycket högt kulturhistoriskt värde.
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Kvarteret Solen

Den östra delen av kvarteret Solen blev bebyggt med flerbostadshus 
i trä under 1800-talets slut och 1900-talets början. Dessa byggnader 
vänder sina gatufasader mot stadsparken som Christinae kyrka ligger 
i samt mot Drottninggatan. I början av 1980-talet rivs en äldre trä-
husbebyggelse på Solgatan och en anpassad bebyggelse uppförs i två 
våningar.
I västra delen av kvarteret uppförs fabriksbyggnader under 1920- och 
30-talen för Oscar Molanders Konfektionsaktiebolag.

Solen 9
Välbevarat bostadshus av trä i två våningar med oin-
redd vind samt källare. TSadeltaket med avvalmat 
hörn är klätt med lertegel.
Under takfoten löper en dekorerad, ursprunglig ge-
sims av bleckplåt.
Fasaden har äldre locklistpanel och fönsteromfatt-
ningar. Fönstren är utbytta men har bibehållen föns-
terindelning samt sidohängning. 
Det byggdes till 1901 på längden. År 1916 byggs en 
butikslokal i bottenvången, men den återställs 1981.

Uppfört 1893.
Högt kulturhistoriskt värde.

Solen 13
Välbevarat bostadshus av trä i två våningar med oinredd vind samt källare. Sadeltaket med avvalmat hörn är klätt 
med skivtäckt röd plåt och har bearbetad takfot med profilsågade taktassar samt svarvade knoppar. Fasaden har äld-
re locklistpanel som är avdelad med en gördelgesims med profilerad dekor. Bevarade äldre fönster med profilerade 
fönsteromfattningar.
Bostadshus av trä i två våningar med inredd vind och sentida takkupor. Fasaden har locklistpanel, fönster och 
fönsteromfattningar i tidstypisk utformning. Nertill binds de två byggnaderna samman av en profilerat dropplist.
I byggnaden från 1983 västerut finns en välbevarad äldre portik i klassicerande utförande mittpå fasaden.
Uppfört vid sekelskiftet och 1909 (byggnaden norrut)
Mycket högt kulturhistoriskt värde. Högt kulturhistoriskt värde.

Solen 14, KABOM
Välbevarad f.d. fabriksbyggnad av trä med reveterad fasad i två våningar med inredd vind samt källare. Taket är bru-
tet och klätt med lertegel. Källarvåning med halvvåningsfönster, i jugendinspirerad stil. Vindsutrymmet blir inrett 
med stora arbetslokaler som får takkupor längs båda takfallen 1926 och 1928 byggs det till med en stor huskropp på 
mitten, in mot gården samt en stor tillbyggnad norrut (5 fönsters bredd). År 1930 och 1932 byggs de stora glasade 
partierna till in mot gården och dessa flankerar den utskjutande huskroppen. Vid samma tid byggs en trappuppgång 
med hiss i bakkant österut vid den norra gaveln och den får ett modernare, funktionalistiskt uttryck med ett vertikalt 
fönsterband samt platt tak. År 1954 byggs en hiss och ett maskinrum på taket. Det är uppfört av lättbetong och 
träpanel som täckts med kopparplåt på ett konstfullt sätt. År 1968 byts 11 fönster ut på den nedre delen åt öster och 
därmed minskas fönsterstorleken och den övre delen kläs med eternit. Under 90-talet byggs en utvändig trappa med 
ramp bredvid trapphuset på norra gaveln. 

Välbevarat bostadshus av trä i två våningar med hel inredd vind samt källare, där den äldsta delen är från tidigt 1800-
tal. Det brutna taket är klätt medFasaden har äldre, bred locklistpanel, utanpåliggande knutlådor och fina utsmycka-
de, profilerade fönsteromfattningar i empireutformning. År 1911 görs en större tillbyggnad längs Kungsgatan västerut 
samt en påbyggnad som får brutet tak. År 1928 tas en ny entré upp mot Kungsgatan samt en korridor in till det gula 
huset. Gavelfasaden ändras igen -46 då det blir en ny fönstersättning. Takfönster tillkommer 1967, beklädda med 
koppar mot Kungsgatan.

Nytt trapphus och entréparti byggs 1999 
Mycket välbevarad före detta portvaktsbostad med garagedel. Det har en putsad tegelfasad i nyklassicistisk stil. Det 
valmade sadeltaket är klätt med lertegel. Fönster och dörr på södra gaveln är ursprungliga, men garagedörrarna av trä 
med kassettindelning är utbytta mot plåtportar.

Välbevarad före detta fabriksbyggnad i funktionalistisk stil av tegel, betong och puts i tre våningar med en mezzanin-
våning högst upp. Taket är platt och har ett band av lanterniner mittpå. Flertalet fönster är ursprungliga och några har 
satts igen. Den glasade hissen som finns inne på gården tillkommer 1993.

Uppförda under tidigt 1800-tal, 1923,  1928 och 1938. 
Mycket högt kulturhistoriskt värde.
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Kvarteret Storken

I Striedbecks geometriska karta från år 1750 är kvarteret uppdelat i 
två mindre delar. Den norra delen var avbränd och samtliga sex tom-
ter ägdes av societeten. Den södra delen, även den delvis avbränd, var 
bebyggd utmed Norra Strömgatan och ägdes huvudsakligen av socie-
teten. 
År 1769 sammanfördes kvarteret till en enhet och är då uppdelat i tio 
tomter av varierande storlek och form. 
År 1878 var kvarteret till största delen utbyggt med hantverkargårdar 
och flerfamiljshus, tillsammans bildande, en närmast sluten, kvarters-
form med rik gårdsbebyggelse.
Under 1900-talets mitt har stora delar av den äldre bebyggelsen rivits 
och ersatts av moderna bebyggelse. Det affärskomplex som byggdes vid 
1950-talet har rivits och ersatts av Storkens galleria, med bostäder på 
taket.

Storken 8, Snickargården
Välbevarat bostadshus av trä i en vå-
ning med inredd vind samt delvis käl-
lare. Sadeltaket är klätt med enkupigt 
lertegel. Fasad med äldre locklistpanel 
som avslutas med en bågformad fris. 
Innertaket i gatuhuset är bemålat. På 
gården finns välbevarade gårdsbygg-
nader med äldre fönster och dörrar. 
Innergården är kullerstensbelagd och 
har äldre stentrappor bevarade. 

Uppfört under 1850-talet. Uthusbe-
byggelsen är 1800-tal.

Mycket högt kulturhistoriskt värde.

Storken 9
Bostadhus av trä i två våningar med oinredd vind samt källare. Sadeltaket är klätt med lertegel. Fasaden har äldre 
locklistpanel, fönster och fönsteromfattningar. Byggnaden förlängdes norrut på 1920-talet. Butiksfönstren tillkom 
1919 tillsammans med en ny dörröppning. 
Hörnhus med fasad av gult tegel i tre våningar med oinredd vind samt källare. Sadeltaket med avvalmat hörn är klätt 
med lertegel. Mot gatan finns balkonger på bostadsvåningarna. Några av balkongfronterna är ursprungliga. Fönster 
och dörrar är utbytta på senare tid. På husets avfasade hörn finns en skulptur av en hjort som tidigare satt ovanför 
dörren till apoteket Hjorten på Kungsgatan 23. När huset revs flyttades skulpturen till detta hörn. Originalskulpturen 
förvaras numera i det nuvarande apoteket Hjorten, inne i Storkengallerian.
Ritat av M. Samuelsson i Alingsås 1945.

Uppfört under 1800-talet.
Högt kulturhistoriskt värde. Kulturhistoriskt värde.

Storken 15
Bostadhus i tre våningar med delvis inredd vind. Sadelta-
ket är klätt med taktegel. Bottenvåningen är rusticerad och 
innehåller butiker. 
Det är ursprungligen uppfört under 1800-talets senare hälft 
och byggdes till med en fönsterbredd 1913 samt byggdes på 
med en våning 1936. Vid samma tillfälle förenklades även 
fasaden. Byggnaden är välbevarad sedan den tiden.

Byggnaden är sammanbyggd baktill och på båda sidorna 
med Storkengallerian.

Uppfört 1886.

Högt kulturhistoriskt värde.
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Kvarteret Tjuren

En avgränsning av kvarteret började planeras på 1870-talet i samband 
med stadens expansion österut. 
Kvarteret började bebyggas i större skala först kring sekelskiftet 1900 
med ett flertal friliggande bostadshus. Kvarteret var vid den tiden in-
delat i två tomter. Av de äldre byggnaderna återstår idag endast ett 
mindre bostadshus på tomt nummer 1. På samma tomt uppfördes på 
1920-talet ett bostads- och affärshus i två våningar. 
För övrigt består kvartersbebyggelsen av en modern hyresfastighet samt 
en missionskyrka uppförd 1938.

Tjuren 7
Slätputsad byggnad med höga, vertikala fönsterpartier mot väster och ett monumentalt entréparti mot söder. Flackt 
sadeltak.
Missionskyrkan är uppförd av Alingsås Missionsförsamling som ersättning för ett äldre missionshus på platsen. 
På 1950-talet inreddes församlingslokaler i källarvåningen.
År 1963, i samband med församlingens 90-årsjubileum, blev kyrkan ombyggd och renoverad. Arkitekt var Janne 
Feldt i Karlstad.
År 1977 gjordes en omfattande tillbyggnad innehållande samlingslokal (storstugan), kafélokaler, kök, kyrktorg, 
ungdomslokaler och kontor. På intilliggande tomt uppförde församlingen samtidigt arton pensionärslägenheter, för 
i första hand församlingens egna medlemmar. Arkitekt var Helmer Flensborn i Huskvarna.
Byggnaden heter numera Equmeniakyrkan efter att tre kyrkosamfund gick ihop 2011.
Den äldsta kyrkdelen är ritad av arkitekt Gunnar Howing i Göteborg 1938.

Mycket högt kulturhistoriskt värde

Tjuren 9
Välbevarat bostadshus i två våningar med inredd vind samt källare. Det brutna taket är klätt med lertegel. Fasaden 
är spritputsad med slätputsad hörnkedjor. Byggnadens delas av med en stenimiterad, slätputsad del i två våningar.
Ursprungliga fönster finns bevarade in mot gården, för övrigt är de utbytta 1979.
Uppfört 1920.
Högt kulturhistoriskt värde.

Tjuren 10
Slätputsat bostadshus i tre våningar med inredd vind samt källare med garage. Sadeltaket är klätt med taktegel. Mot 
gatan finns flera moderna takkupor samt balkonger på våning två och tre.
Uppfört 1952.
Högt kulturhistoriskt värde.
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Kvarteret Trädgården

Kvarteret låg fram till 1878 utanför stadsplanelagt område och nytt-
jades som ”Kåtlycke egor”. Kvarteret som började bebyggas kring se-
kelskiftet blev en del av den rymliga villastad som växte fram runt den 
tätbebyggda stadskärnan. 
Kvarteret bestod under 1800-talet av en stor trädgård som under senare 
delen arrenderas ut till olika trädgårdsmästare innan det bebyggs.

Kvarteret omfattar åtta mindre tomter samt två större och ett antal 
mindre stadsägor. Gränsdragningen dem emellan är oregelbunden då 
gränserna i många fall dragits utefter äldre, nu borttagna vägar som 
hade sned sträckning. 

Bebyggelsen består av enfamiljsvillor uppförda i stora lummiga träd-
gårdar. De flesta av bostadshusen är byggda under 1920-talet, men där 
återfinns även äldre byggnader samt några mer sentida.

Trädgården 14
Välbevarad villa av trä i en och en 
halv våning. Det brutna taket är 
klätt med lertegel och har en stör-
re takkupa mor gatan. Fasaden 
har äldre locklistpanel och fönster 
bevarade.

Ritat av S.E. Bengtson i Alingsås 
1920.

Högt kulturhistoriskt värde.

Trädgården 15, Villa Albano
Villa av trä i en våning med in-
redd vind samt ett torn från 1909 
på östra gaveln. Sadeltaket är klätt 
med ett svart stenmaterial. Fasaden 
är tilläggsisolerad och har nyare 
fönster utan spröjs. En viss del av 
den äldre karaktären är bevarad.

Uppfört under 1800-talets andra 
hälft.

Kulturhistoriskt värde.

Trädgården 18
Bostadshus av trä i två våningar.
Sadeltaket är täckt med bandfal-
sad röd plåt. Fasaden har stående 
och liggande panel. Profilerade 
taktassar, fönsteromfattningar och 
dekorerade vindskivor bevarade. 
Byggnaden var tidigare trädgårds-
mästarbostad och den stora tomten 
samt även marker runtomkring var 
förr handelsträdgård med växthus, 
bodar och odlingar.
Uppfört vid sekelskiftet.
Högt kulturhistoriskt värde.

Trädgården 20
Före detta bostadhus av trä i 
två våningar med oinredd vind. 
Innehåller numera Alingsås Tid-
nings lokaler. Fasaden har delvis 
äldre locklistpanel och fönster 
från olika tidsepoker. Sadelta-
ket är klätt med lertegel. Det är 
förlängt norrut 1943 och 1948 
byggs det till inåt gården.
Ett flertal mindre ändringar till-
kommer under 1900-talets andra 
hälft.

Uppfört under 1890-talet.

Kulturhistoriskt värde.

Trädgården 21
Mycket välbevarad villa av trä i en 
våning med förhöjt väggliv och 
inredd vind.Sadeltaket är klätt 
med tvåkupigt lertegel. Fasaden 
är klädd ursprunglig locklistpa-
nel, snickeridetaljer, bearbetade 
och empirinspirerade fönsterom-
fattningar samt äldre fönster. 
Entrédörren mot gatan har en 
unik, ursprunglig ådringsmål-
ning. Trädgården är stor och 
lummig med en planteringsrun-
del mot gårdssidan. Uthuset med 
garage är äldre, men något om-
byggt. Äldre trästaket med grind 
finns.
Uppfört 1891.
Mycket högt kulturhistoriskt vär-
de.

Trädgården 22
Villa i två våningar med delvis 
inredd vind samt källare. Det 
valmade sadeltaket är klätt med 
lertegel.
Uppförd i en nyklassicistisk stil  
där bostadshuset har spritputsad 
fasad med slätputsade hörnked-
jor samt fönsteromfattningar. 
Gatufasaden har en välvd fron-
tespis mittpå. Fönster och dörrar 
ärDörrarna är utbytta och ett en-
trétak har tillkommit. 

Uppfört ca 1920.

Högt kulturhistoriskt värde.

Trädgården 3
Välbevarad villa i två våningar med 
delvis inredd vind samt källare. 
Det valmade sadeltaket är klätt 
med lertegel. Uppförd i en nyk-
lassicistisk stil, där både bostads-
huset och garaget har spritputsade 
fasader och slätputsade hörnkedjor 
samt fönsteromfattningar. Gatufa-
saden har en välvd frontespis mitt-
på. Äldre dörrar och fönster.
På tomten finns ett garage med 
likadan fasadutformning som bo-
stadshuset. Stor uppvuxen trädgård 
med äldre träd och grusgångar.
Ritat av G. Johnson i Alingsås 
1918.

Mycket högt kulturhistoriskt vär-
de.

Trädgården 5
Större välbevarad villa i två våning-
ar med delvis inredd vind samt 
källare. Det valmade sadeltaket är 
klätt med lertegel.Uppförd i en ny-
klassicistisk stil , där både bostads-
huset och garaget har spritputsade 
fasader och slätputsade hörnkedjor 
samt fönsteromfattningar. Gatufa-
saden har en välvd frontespis mitt-
på. På fasadens västra sida finns ett 
burspråk. 
Äldre dörrar och fönster. 
Stor uppvuxen trädgård med äldre 
träd.

Ritat av S.E. Bengtson i Alingsås 
1918.

Mycket högt kulturhistoriskt värde.

Trädgården 9
Välbevarad villa av trä i två våning-
ar med garage under. Sadeltaket är 
klätt med lertegel och takfoten har 
ett brett listverk.
Uppfört i stilbrytningstiden mellan 
20-tals klassicismen och funktiona-
lismen.
Fasaden har liggande förvand-
ringspanel och bred, profilerad 
takfot. Gaveln har stora och höga, 
spröjsade fönster med bearbetade 
överstycken.

Ritat av S. Branzell? 1929.

Mycket högt kulturhistoriskt värde.
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Kvarteret Tygvävaren

Kvarteret delades in och bebyggdes vid 1700-talets mitt. Det var ur-
sprungligen indelat i två rektangulära tomter, men delades upp på 
1760-talet i fyra kvadratiska tomter. 

Enligt 1876 års karta var tomterna 1 och 2, som i norr gränsar mot Lill-
ån, tätt bebyggda med bostads- och gårdshus runt en gemensam gård. 
Den enda kvarvarande byggnaden från den tiden är den Nattsénska bo-
stadslängan längs Bryggaregatan. Tomterna som låg söderut, nummer 
3 och 4, var på 1870-talet obebyggda frånsett ett häkte på nummer 4. 

Tomt nummer 3 har allt sedan 1850-talet förblivit obebyggd och an-
vänts som trädgård.

Tygvävaren 1, Sparbankshuset
Stor och representativ putsad byggnad i tre våningar med inredd vind samt källare. Det stora valmade sadeltaket är 
täckt med grön bandfalsad plåt samt senare tillkomna, indragna takfönster.Sockelvåningen är slätputsad och rusti-
cerad. Fasaden för övrigt är spritputsad och har slätputsade lisener med rusticering i två våningar. Det finns välvda 
frontespiser på båda gatufasderna och den östra pryds med en vapensköld med en hjort i, såsom Alingsås stadsvapen. 
Det var ursprungligen byggt för att inrymma Alingsås Sparbank. Portiken mot öster har ursprungliga, segmentforma-
de överstycken med vapensköld och gjutna dekorer med blommor och frukt. Fönstren är utbytta och har en annan 
fönsterindelning än de ursprungliga. Portdörrarna mot norr är ursprungliga.
Ritat av Ernst Kruger 1907.

Mycket högt kulturhistoriskt värde.

Tygvävaren 2, Nattsénska gården
Det är en före detta garvaregård med ett mycket välbevarat bo-
stadshus i två våningar av trä med oinredd vind samt delvis källa-
re. Sadeltaket är klätt med enkupigt lertegel. 
År 1927 byggs det till i vinkel utmed Södra Strömgatan. Vid 
samma tid uppförs det välbevarade uthuset. 
Fasaden har en äldre locklistpanel med utanpåliggande knutlå-
dor, äldre fönster med profilerade fönsteromfattningar samt ett 
blindfönster på gaveln söderut. Vissa fönster på bottenvåningen 
är utbytta 1953.
Det är en f.d. garvaregård och fram till 1880-talet fanns de stora 
garvarekaren kvar inne på gården, ända tills verksamheten flytta-
des till Kungsgatan. 
Delar av gården har tjänstgjort som trädgård ända sedan 1850-ta-
let.
Längs hela fasaden löper en äldre bevarad trottoar av släta kalks-
tenshällar och mindre kullerstenar.

Uppfört 1769. Uthusbyggnad 1927.

Mycket högt kulturhistoriskt värde.
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Kvarteret Väduren

Delar av kvarteret ingick i geometrisk karta över Alingsås från år 1750. 
År 1769 fick kvarteret sin nuvarande form och delades upp i tio stycken 
tomter. 
År 1878 är kvarteret i huvudsak bebyggt med mindre hantverksbo-
städer, som var representativa för den enklare bebyggelsen i trästadens 
utkant. Från den tidens bebyggelse återstår två ombyggda affärs- och 
bostadshus med tillhörande uthus längs Norra Strömgatan.

Väduren 1, Folkets Hus
Större byggnad av sten i tre våningar med butikslo-
kaler i bottenvåningen och föreningslokaler i de övre 
våningarna. Den äldsta delen österut, som har välvt 
papptak över festlokalen Cupolen, är uppförd i en 
tidstypisk, funktionalistisk stil. 
Det byggdes till västerut med dubbel längd 1961. 
Bottenvåningens fasad har renoverats på senare tid 
och de stående, turkosgröna kakelplattorna har er-
satts av större grå kakelplattor.
Ritad av arkitektfirman Ahrbom & Zimdahl i Stock-
holm 1933 och 1962.

Kulturhistoriskt värde.

Väduren 10
Välbevarat flerbostadshus med tegelfasad i tre våning-
ar samt källare. Det flacka pulpettaket är täckt med 
korrugerad eternit och har en plåtsarg söderut. Bu-
tiker finns i gavelns bottenvåning österut. Indragna, 
putsade balkonger med balkongfronter av plåt. Gara-
ge i bottenvåningen norrut.
Några trädörrar och fönster är bevarade.
Ritat av HSB:s Riksförbund, Arkitektkontoret 1960.

Kulturhistoriskt värde.

Väduren 13, Stadsfiskal Gustaf Nilssons villa
Mycket välbevarad större villa av trä i två våningar med oinredd vind samt källare. Taket är klätt med enkupigt 
lertegel och det finns ett takfönster, som är en lanterin till trapphallen. Taket är omlagt hösten 2016 och flera 
takdekorationer har rekonstruerats. Tornet har reparerats samtidigt och fjälltäckningen av zinkplåt har ersatts 
med ny. Fasaden har äldre liggande och stående panel med jugendinspirerat formspråk. De flesta av fönstren 
är ursprungliga, fönsteromfattningarna likaså. Balkongfronterna är utbytta runtom till en enklare variant på 
1940-talet. Interiört är villan välbevarad, trots att det har varit en förskola sedan 1946.

Uppfört 1907.
Mycket högt kulturhistoriskt värde.

Väduren 3
Bostadshus av trä i två våningar med delvis inredd 
vind samt källare. Sadeltaket är klätt med lerte-
gel och takkuporna är täckta med bandfalsad svart 
plåt. Det byggdes på med en våning 1912, då även 
trapphuset samt ett butiksfönster tillkom. Vissa äld-
re fönster finns bevarade samt en dörr i trapphuset 
inåt gården. 
På gården finns ett välbevarat, mindre bostadshus av 
trä i en våning med inredd vind. Sadeltaket är klätt 
med taktegel. En mindre tillbyggnad tillkom 1885.
Där finns även en välbevarad, putsad magasinsbygg-
nad av trä i en våning med stora, spröjsade fönster. 
Pulpettaket är täckt med plåt.

Uppförda under 1800-talet. Magasinsbyggnaden 
1922.
Kulturhistoriskt värde. Mycket högt kulturhistoriskt 
värde (byggnaderna inne på gården)
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Kvarteret Väktaren

Kvarteret är utbyggt enligt Th. Wästfelts karta 1878 och i kvarterets 
västra och norra delar finns det flera bostadshus med gårdsbebyggelse. 

I kvarterets nordöstra del finns det fortfarande kvar två äldre bostadhus 
med trädgårdar bevarade.

I södra delen av kvarteret uppförs radhus 1975. Där hade det tidigare 
legat trädgårdar ner mot ån. I samband med det ändrades också åns 
dragning till en rakare linje utmed radhuskanten.

I den här delen av stadskärnan låg förr, i järnvägens barndom, bommar 
eller grindar som sköttes av särskilda vakter, därav kvarterets namn.

Väktaren 4
Bostadshus av trä i en våning med in-
redd vind samt källare. Sadeltaket är 
klätt med lertegel. 
År 1937 gjordes en större om- och 
tillbyggnad, framförallt in mot går-
den. Ny fasadbeklädnad med enklare 
locklistpanel tillkom 1953.
Under 2000-talet har det gjorts en 
tillbyggnad, på andra våningen in mot 
gården, i en anpassad stil.

Uppfört under 1800-talet.

Kulturhistoriskt värde.

Väktaren 5
Mycket välbevarad, reverterad villa i en och en halv våning med delvis inredd vind samt källare. Sadeltaket är klätt 
med äldre skivtäckt grön plåt.
Vid sekelskiftet byggs huset på och får till slut sitt nuvarande utseende 1908. Fasaden har de ursprungliga fönstren 
samt dubbeldörrar och glasveranda in mot gården bevarade. Glasverandan är delvis klädd med locklistpanel.
Stor, lummig trädgård med äldre karaktär finns gårdssidan.

Uppfört före 1878. 
Mycket högt kulturhistoriskt värde.

Väktaren 6
Putsat bostadshus i tre våningar 
med inredd vind samt källare med 
lokal. Sadeltaket är klätt med ler-
tegel.
Fasaden norrut har ursprungliga 
fönster samt trädörrar bevarade.
Byggnaden byggs om 1996. 
Gaveln västerut har nya fönster 
samt senare tillkomna balkonger.
Gårdssidan har balkonger i två 
plan samt altaner på bottenvå-
ningen.

Ritat av Levi Johansson i Alingsås 
1939.

Högt kulturhistoriskt värde.
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De rödmarkerade fastigheterna i listan under Alingsås stad har lagts till efter samhällsbyggnadsnämndens beslut 
2013-02-11.

De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i kommunen är listade sockenvis med fastighetsbeteckning och kul-
turhistorisk värdering A-C här i bilagan. Det kulturhistoriska urvalet och värderingen är gjord efter en selektiv 
inventeringsmodell (se Unnerbäck Axel; Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, 2002).

Bedömningen av kulturhistoriskt värde grundar sig på historiska och beskrivande data och dessa definieras uti-
från två kategorier av värde.
Grundmotiven till bedömningen delas in i följande:
Dokumentvärde:

• arkitekturhistoriskt värde
• samhällshistoriskt värde
• socialhistoriskt värde
• personhistoriskt värde
• teknikhistoriskt värde
• byggnadshistoriskt värde
• byggnadsteknikhistoriskt värde

Upplevelsevärde:

• arkitektoniskt värde
• konstnärligt värde
• patina
• miljöskapande värde
• identitetsvärde
• kontinuitetsvärde
• traditionsvärde
• symbolvärde

Dessa värden vägs samman med hur välbevarat objektet är (autenticitet), dess kvalitet, det pedagogiska värdet 
samt hur sällsynt eller representativt objektet är i ett lokalt och nationellt perspektiv.

A - Mycket högt kulturhistoriskt värde 

Innebär att byggnaden är så värdefull att den bör skyddas med q-bestämmelse i detaljplan enligt Plan- och 
bygglagen, men att även skydd enligt Kulturminneslagen bör övervägas i vissa fall.
B - Högt kulturhistoriskt värde

Innebär att byggnaden är så värdefull att den bör skyddas med q-bestämmelse i detaljplan enligt Plan- och 
bygglagen.
C - Kulturhistoriskt värde

Innebär att byggnaden har ett kulturhistoriskt budskap och att fastighetsägaren bör vårda den varsamt.
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Alingsås stadskärna
Alströmer 2 A
Alströmer 3 A
Alströmer 4 B
Alströmer 30 B

Bandvävaren 5 B
Björnen 1 A
Björnen 7 A
Blomman 6 B

Cederberg 1 A
Cederberg 2 A
Cederberg 3 A
Cederberg 4 A
Centrum 1:30 A

Dryckeshornet 1 A

Enigheten 7 B
Enigheten 12 A

Farkosten 10 B
Farkosten 11 B
Friden 1 B
Friden 2 B
Friden 7 A
Friden 8 B
Friden 9 B
Färgaren 2 B
Färgaren 3 B
Färgaren 4 B
Färgaren 5 A
Färgaren 7 C
Färgaren 8 B
Färgaren 11 B

Gustaf 3 A
Göken 1 B
Göken 2 B

Hill 2 A
Hill 3 A
Hjorten 4 B
Hjorten 9 A
Hjorten 22 B
Hoppet 6 B
Hägern 1 B
Hägern 2 B
Hägern 3 B
Hägern 4 B
Hästskon 1 A
Hästskon 2 C
Hästskon 3 B
Hästskon 7 B
Hästskon 13 A

Jägaren 1 B
Jägaren 2 B
Jägaren 10 B
Järta 1 A
Järta 2 B
Järta 3 B

Korpen 1 A
Korpen 2 A
Korpen 3 B
Korpen 4 B
Korpen 5 B
Korpen 6 A
Kristina 4 A
Kristina 5 A
Kristina 6 B
Kristina 7 A
Kristina 10 C
Kristina 11 A
Kronan 1 A
Kronan 2 A
Kronan 3 B
Kronan 4 C
Kronan 6 B
Kronan 14 A
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Kronan 15 A
Kråkan 1 B
Kråkan 4 B
Kämpen 9 B
Kämpen 11 A

Lejonet 1 A
Liljan 1 B
Liljan 2 C
Liljan 3 A
Liljan 5 A

Mjölnaren 2 A
Månen 1 B
Månen 2 B
Månen 7 B

Norden 3 A

Oxen 1 B
Oxen 2 B
Oxen 3 B
Oxen 4 B
Oxen 5 B
Oxen 6 C

Pelikan 6 A
Pärlan 1 B
Pärlan 2 B
Pärlan 4 A
Pärlan 7 B
Pärlan 8 C
Pärlan 9 A
Pärlan 10 A

Repslagaren 1 A
Repslagaren 2 A
Repslagaren 4 A

Solen 9 B
Solen 13 A

Solen 14 A
Storken 8 A
Storken 9 B
Storken 15 B

Tjuren 7 A
Tjuren 9 B
Tjuren 10 B
Trädgården 3 A
Trädgården 5 A
Trädgården 9 A
Trädgården 14 B
Trädgården 15 C
Trädgården 18 B
Trädgården 20 C
Trädgården 21 A
Trädgården 22 B
Tygvävaren 1 A
Tygvävaren 2 A

Väduren 1 C
Väduren 3 A
Väduren 10 C
Väduren 13 A
Väktaren 4 C
Väktaren 5 A

Väktaren 6 B
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Alingsås stad
Abborren 2 C
Abborren 3 C
Abborren 21 C
Abborren 22 C
Afzeliiskolan 2 B
Ametisten 1 C
Aspen 2 B
Aspen 3 B
Aspen 4 B
Aspen 6 B
Aspen 9 B
Aspholmen 1 C

Backsippan 12 C
Bagaren 3 B
Bagaren 4 B
Bagaren 5 B
Bagaren 6 C 
Bagaren 11 B
Bagaren 12 B
Banjon 1 C
Banjon 9 C
Banjon 10 C
Basunen 1 C
Basunen 2 C
Basunen 3 C
Basunen 4 C
Bladet 16 C
Bladet 20 C
Björken 3 C
Björken 4 C
Björken 5 C
Bockholmen 13 C
Bockholmen 16 C
Bofinken 1 C
Bofinken 14 C
Bofinken 15 C
Bofinken 16 C
Bofinken 17 C

Bofinken 18 C
Bofinken 19 C
Bofinken 20 C 
Bofinken 21 C
Bofinken 22 C
Bofinken 23 C
Bofinken 24 C
Bofinken 25 C
Bofinken 26 C
Bofinken 27 C
Bojen 8 B
Bojen 10 C
Bojen 11 C
Bojen 13 C
Bojen 14 C
Bojen 15 C
Bokbindaren 2 C
Bokbindaren 3 C
Bokbindaren 4 C
Bokbindaren 5 C
Bokbindaren 6 C
Bokbindaren 7 C
Bokbindaren 8 C
Bokbindaren 9 C
Bollebygd 2 C
Bollebygd 7 C
Bomullen 1 B
Borgmästaren 1 C
Braxen 10 C
Briggen 5 C
Brogården 11 C
Brogården 12 C
Brogården 14 C
Byalaget 13 A
Byfjorden 1 C
Byfjorden 2 C
Byfjorden 3 C
Byggnadschefen 1 B
Båtsmannen 13 C
Bälgen 7 C
Bälgen 20 C
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Bälgen 25 C
Centrum 1:1, Plantaget A
Centrum 1:10 A
Centrum 1:33 A

Doppingen 15 B
Doppingen 17 B
Doppingen 18 B
Doppingen 19 B
Doppingen 20 B
Doppingen 21 B
Doppingen 22 B
Doppingen 23 B
Doppingen 24 B
Doppingen 25 B
Doppingen 26 B

Eken 1 B
Eken 2 B
Eken 3 B
Ekholmen 1 C
Ekorren 6 B
Ekorren 7 B
Ekorren 22 B
Enen 1 C
Enen 2 C

Falken 2 B
Falken 3 C
Falken 4 B
Falken 5 C
Falken 6 B
Falken 7 B
Falken 8 B
Falken 9 C
Falken 10 B
Falken 33 C
Filaren 1 B
Flygeln 8 B
Flygeln 9 B
Flygeln 10 B

Flygeln 11 B
Flygeln 12 B
Flygeln 13 B
Flygeln 14 B
Fodret 7 C
Forellen 1 C
Forellen 2 C
Forellen 3 C
Forellen 8 C
Fregatten 4 A
Fagotten 1 C
Fiolen 12 C
Flöjten 1 C
Flöjten 3 C
Fruktkorgen 14 C

Galeasen 1 B
Galeasen 2 B
Galeasen 3 B
Galeasen 15 B
Galeasen 16 B
Gamen 1 C
Gamen 3 C
Gamen 5 C
Gamen 8 C
Gamen 10 C
Geten 7 B
Geten 8 C
Geten 9 C
Geten 10 C
Geten 12 B
Geten 14 B
Geten 15 B
Geten 16 C
Geväret 7 C
Geväret 9 C
Glaciären 3 C
Gräsanden 4 B
Gräsanden 5 B
Grävlingen 7 C
Grävlingen 8 C
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Grävlingen 13 C
Grävlingen 16 C
Grävlingen 17 C
Grävlingen 18 C
Grävlingen 22 B
Grävlingen 23 B
Grävlingen 30 C
Gullmarsfjorden 2 C
Gullbringan 2 C
Gullbringan 18 C
Gullbringan 22 C
Gullvivan 12 B
Gullvivan 13 B
Gullvivan 14 B
Gullvivan 15 B
Gullvivan 16 B
Gullvivan 17 B
Gullvivan 18 B
Gullvivan 19 B
Gullvivan 25 C
Gullvivan 26 C
Gullvivan 27 C
Gullvivan 28 C
Gullvivan 29 B
Gullvivan 30 B
Gullvivan 31 B
Gullvivan 32 B
Gullvivan 33 B
Gullvivan 34 B
Gullvivan 35 B
Gullvivan 36 B
Gullvivan 37 B
Gullvivan 38 B
Gullvivan 39 B
Gullvivan 40 B
Gullvivan 41 B
Gullvivan 42 B
Gullvivan 43 B
Gullvivan 44 B
Gäddan 10 C
Gösen 12 B

Hakefjorden 1 B
Hammaren 2 C
Hammaren 5 B
Haralds minne 1 C
Haren 11 C
Harpan 20 C
Harpan 23 C
Hasseln 4 B
Hejaren 2 C
Hejaren 7 C
Helgesholmen 1 C
Helgesholmen 2 C
Helgesholmen 3 C
Helgesholmen 4 C
Helgesholmen 5 C
Helgesholmen 6 C
Helgesholmen 7 C
Hermelinen 11 C
Hermelinen 12 C
Hermelinen 14 C
Hermelinen 29 C
Hermelinen 31 C
Hermelinen 34 C
Hermelinen 53 C
Hinden 1 B
Hinden 6 C
Hunden 6 C
Hunden 7 B
Hunden 11 C
Hunden 12 C
Hunden 13 C
Hunden 14 C
Hunden 17 B
Hunden 21 B
Hunden 22 B
Hunden 23 B
Hunden 24 B
Hyacinten 4 B
Hyacinten 6 B
Hyacinten 8 B
Hyacinten 12 C
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Hyacinten 13 C
Hyacinten 15 A
Häggen 5 C
Häggen 7 C
Häggen 8 C
Häggen 9 C
Häggen 10 C
Häggen 11 B
Häggen 12 B
Häggen 15 C
Härjedalen 1 C
Hästen 2 C
Hästhoven 11 C
Hästhoven 13 C
Hästhoven 23 C
Hästhoven 24 C
Hästhoven 25 C
Hästhoven 26 C
Hästen 7 C

Igelkotten 6 B
Isbjörnen 1 C
Isbjörnen 3 C
Isbjörnen 4 B
Isbjörnen 5 B
Isbjörnen 8 C
Isbjörnen 9 C
Isbjörnen 10 C
Isbjörnen 11 C

Jagaren 1 C
Järngrund 1 C
Järngrund 2 C
Järngrund 3 C
Järven 6 C

Kamelen 8 C
Karamellen 4 B
Kastanjen 1 C
Kastanjen 3 C
Kastanjen 4 B

Kastanjen 5 B
Kastanjen 16 A
Katten 2 B
Katten 7 B
Katten 16 C
Klockesten 6 C
Klockesten 21 C
Knallen 50 C
Knallen 51 C
Kompassen 19 C
Kompassen 24 B
Konfektasken 11 C
Konfektasken 13 B
Konfektasken 15 B
Konfektasken 16 B
Konvaljen 9 C
Kostern 1 B
Kostern 4 B
Kostern 6 B
Kostern 7 B
Kostern 8 B
Kostern 9 C
Kostern 15 C
Kostern 16 C
Krabban 11 C
Krabban 12 C
Kristineholm 1:4 B
Kråkholmen 5 C
Kråkholmen 6 C
Kungegården 2 C
Kungegården 4 C
Kusken 6 C
Kusken 10 C
Kusken 29 C
Kvarnen 4 B 
Kvarnen 5 B
Kvarnholmen 11 C

Laken 7 B
Laken 9 B
Laken 11 B
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Lammholmen 1 C
Laxen 38 C
Laxen 40 C
Leoparden 2 B
Leoparden 5 C
Leoparden 6 C
Leoparden 8 B
Leoparden 9 B
Leoparden 10 B
Leoparden 11 B
Leoparden 12 B
Leoparden 13 C
Leoparden 14 C
Leoparden 15 C
Linden 16 C
Lysekil 1 C
Lysekil 2 C
Lysekil 3 C
Lysekil 4 C
Lärkan 1 B
Lärkan 10 B
Lärkan 15 C
Lärkan 16 B
Löjan 12 C

Makrillen 5 C
Makrillen 6 C
Matrosen 19 B
Matrosen 28 B
Matrosen 29 C
Mittgrund 1 C
Mittgrund 2 C
Mittgrund 3 C
Mittgrund 4 C
Mittgrund 6 C
Mittgrund 7 C
Mittgrund 8 C
Mittgrund 9 C
Motorbåten 6 C
Munspelet 1 C
Munspelet 2 C

Munspelet 3 C
Munspelet 4 C
Munspelet 5 C
Munspelet 6 C
Myggan 4 C
Mården 6 C
Måsen 7 B
Måsen 8 B
Måsen 9 B
Måsen 10 B
Måsen 11 B
Måsen 12 B
Måsen 13 B
Måsen 14 B
Måsen 15 B
Måsskär 1 C
Måsskär 2 C
Måsskär 3 C
Måsskär 4 C
Måsskär 5 C
Måsskär 6 C
Måsskär 7 C
Måsskär 8 C
Måsskär 9 C
Måsskär 10 C
Måsskär 11 C
Måsskär 12 C
Märö 1 C
Märö 2 C
Märö 3 C
Märö 4 C
Märö 5 C
Märö 6 C
Märö 7 C
Märö 8 C
Märö 9 C
Märö 10 C
Märö 11 C
Märö 16 C
Märö 17 C
Mörten 2 C
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Mörten 4 C
Mörten 6 C
Noltorp 1:2, smedjan Nolhaga A
Noltorp 1:15 B
Noltorp 2:13 C
Noltorp 2:14 C
Norrskenet 1 B
Norrskenet 9 B
Norrskenet 19 B

Orren 5 C, Oscarsgatan 9
Orust 2 C
Orust 3 C

Palmen 3 C
Palmen 9 C
Paris 14 C
Paris 16 C
Patronen 8 C
Pellholmen 1 C
Pellholmen 2 C
Pellholmen 3 C
Pellholmen 4 C
Pellholmen 5 C
Pellholmen 6 C
Pellholmen 7 C
Pellholmen 8 C
Pellholmen 9 C
Piggvaren 3 B
Piggvaren 8 B
Polcirkeln 13 B
Polkagrisen 1 C
Polstjärnan 1 B
Polstjärnan 5 B
Polstjärnan 9 B
Poppeln 1 B
Prästkragen 3 C
Prästkragen 12 B
Prästkragen 13 B
Prästkragen 14 B
Prästkragen 15 B

Prästkragen 16 B
Prästkragen 17 B
Prästkragen 18 B
Prästkragen 19 B
Prästkragen 20 B
Prästkragen 21 B
Prästkragen 22 B
Prästkragen 23 B
Prästkragen 24 B
Prästkragen 25 B
Prästkragen 26 B

Renen 1 B
Renen 2 B
Renen 4 C
Renen 5 B
Renen 6 B
Renen 16 B
Renen 17 B
Rovan 2 C
Rulleskär 6 C
Rulleskär 9 C
Rulleskär 10 C
Rulleskär 11 C
Rulleskär 12 C
Råbocken 2 B
Råbocken 3 B
Råbocken 4 C
Råbocken 9 B
Råbocken 10 C
Råbocken 11 C
Rådmannen 1
Räven 11 B
Räven 15 A
Rönnen 1
Rönnen 2
Rönnen 3 C
Rönnen 4 C
Rönnen 5 B
Rönnen 6 C
Rönnen 7 C
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Rönnen 8 C
Rådmannen 1 C

Sandgrund 1 C
Sandgrund 2 C
Sandgrund 3 C
Sandgrund 4 C
Sandgrund 5 C
Sandgrund 6 C
Sandgrund 7 C
Sandgrund 8 C
Sandgrund 9 C
Sandgrund 10 C
Sandgrund 11 C
Sillen 2 C
Sillen 15 C
Skepparen 6 C
Skepparen 20 B
Skepparen 21 B
Skomakaren 1 C
Skomakaren 2 C
Skomakaren 3 C
Skomakaren 4 C
Skomakaren 5 C
Skomakaren 6 C
Skomakaren 7 C
Skomakaren 8 C
Skomakaren 9 C
Skomakaren 10 C
Skomakaren 11 C
Skomakaren 12 C
Skomakaren 13 C
Skonaren 1 B
Skonaren 2 B
Skonaren 3 B
Skonaren 4 B
Skonaren 5 B
Skonaren 6 B
Skonaren 7 B
Skräddareklinten 1 C
Skräddareklinten 2 C

Skräddareklinten 3 C
Skräddareklinten 4 C
Skåne 3 C
Slätvaren 1 B
Slätvaren 2 B
Slätvaren 3 B
Slätvaren 4 B
Slätvaren 5 B
Smeden 1 B
Snöbollen 2 B
Snögubben 1 B
Snögubben 2 B
Snögubben 3 B
Snölyktan 1 B
Solstrand 7 C
Solstrand 11 C
Spjutet 24 C
Spjutet 26 B
Stadsarkitekten 8 B
Stadsfiskalen 2 C
Stadsfogden 1 B
Stadsingenjören 1 B
Stadsskogen 1:12, Alingsåsparken B
Staren 11 C
Staren 15 C
Stensättaren 11 C
Sunnerö 1 C
Svalan 1 C
Svanen 10 B
Svinesund 2 B
Svinesund 3 B
Svinesund 4 B
Svinesund 5 B
Svinesund 6 B
Sydpolen 1 C
Sydpolen 2 C
Sydpolen 3 C
Sydpolen 4 C
Sydpolen 5 C
Sydpolen 6 C
Sydpolen 7 C
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Sydpolen 8 C
Sydpolen 9 C
Sydpolen 10 C
Sydpolen 11 C
Sydpolen 21 B
Sydpolen 26 B
Syrenen 2 B
Syrenen 3 B
Sörhaga 1:4, Mjörnvallen B
Sörhaga 1:13, ångbåtsvarvet C
Sörhaga 1:20 C
Sörhaga 2:1, Nolhaga park, Nolhaga slott, Fiskevil-
lan, Turbinhuset, koloniträdgårdar
A
Sörhaga 2:2 C
Sörhaga 2:3 C

Tabletten 1 C
Tallen 1 C
Tallen 4 C
Tallen 8 C
Tallen 9 C
Tennisbollen 5 C
Tennisbollen 15 C
Tigern 1 C
Tigern 2 B
Tigern 4 B
Tigern 6 B
Tjädern 1 A
Tjädern 2 C
Tjädern 3 B
Tjädern 4 C
Tjädern 5 C
Tjörn 2 C
Tjörn 3 C
Tjörn 4 C
Toresholmen 11 C
Toresholmen 17 C
Torpa 1 C
Tranan 1 C
Tranan 3 C

Tranan 16 C
Tranan 17 C
Trumpeten 15 C
Tunnbindaren 2 C
Tunnbindaren 3 C
Tunnbindaren 4 C
Tunnbindaren 5 C
Tunnbindaren 6 C
Tunnbindaren 7 C
Tunnbindaren 8 C
Tången 2 B
Tången 3 C
Tången 4 B
Tången 5 B
Tången 6 B
Tången 7 B
Tången 9 B
Törnet 2 C
Törnet 3 C
Törnet 4 C
Törnet 5 C

Ugglan 2 C

Valthornet 1 C
Valthornet 7 C
Valthornet 13 C
Valthornet 17 C
Vargen 12 C
Vargen 13 C
Vargen 21 C
Vargen 22 C
Vikholmen 1 C
Vimpeln 1 B
Vimpeln 2 B
Violen 1 B
Violen 2 B
Våggrund 1 C
Våggrund 2 C
Våggrund 3 C
Våggrund 4 C
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Våggrund 5 C
Våggrund 6 C
Våggrund 7 C
Våggrund 8 C
Våggrund 9 C
Våggrund 10 C
Våggrund 11 C
Våggrund 12 C
Våggrund 13 C
Våggrund 14 C

Yxan 22 C

Ådalen 9 C
Ålen 24 C
Ångbåten 5 C
Ångbåten 8 C
Ärlan 1 B
Ärlan 2 B
Ärlan 16 B

Östlyckeskolan 1 C
Örnen 3 C
Örnen 4 C
Örnen 19 C
Örnen 20 C
Örnflaket 3 C
Örnflaket 4 C
Örnflaket 5 C
Örnflaket 6 C
Örnflaket 7 C
Örnflaket 8 C
Örnflaket 9 C
Örnflaket 10 C
Örnflaket 11 C
Örnflaket 12 C
Örnflaket 13 C
Östergötland 16 C

Alingsås landsförsamling 
Alingsås-Hulabäck 2:4 B
Alingsås-Hulabäck 2:30 B
Alingsås-Hulabäck 2:36 B
Alingsås-Hulabäck 2:37 C
Alingsås-Hulabäck 2:50 C
Alingsås-Hulabäck 2:62 B
Alingsås-Hultet 1:1 A
Alingsås-Hultet 2:1 A
Alingsås-Hultet 2:2 B
Apelås 1:1 A
Apelås 1:3 A
Apelås 1:5 C
Aspelund 1:2 C

Berget 1:5 C
Björkebacken 2:6 A
Björkekärr 2:17 B
Björkekärr 2:18 B
Björkekärr 4:5 B
Björkekärr 4:15 C
Björkekärr 5:11 B
Björkekärr 5:19 B
Björkekärr 5:24 A
Björkekärr 6:1 B
Bolltorp 4:3 B
Bolltorp 4:9 A
Bolltorp 4:11 B
Bolltorp 4:15, Gröneslätt A
Bolltorp 4:15, Hjälmared C
Bolltorp 4:15, Kroken C
Bolltorp 4:15, Valken C
Bolltorp 4:16, Bolltorps gård A
Bolltorp 4:16, Julland B
Bolltorp 4:16, Ruskahed B
Bolltorp 4:16, Slättebacke C
Bolltorp 4:17 C
Bredvikshults Häradsallmänning S:1 B
Bryngenäs 1:2 B
Bryngenäs 1:4 A, Bryngenäs egendom
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Hjälmared 1:87 C
Högbråten 1:3 C
Hörningen 1:3 B
Hörningen 1:4 B

Kampetå 1:6 B
Kristineholm 1:34 B
Kristineholm 1:39 C
Kullabo 1:3 B
Kullabo 1:5 C
Kullabo 1:14 B
Källeryd 1:2 B

Laggen 1:6 B
Lilla Lygnö 2:2 A
Lilla Lygnö 2:5 A
Lovik 3:1, Loviks gård A 
Lovik 3:1, Sandvik stugområde B
Lovik 3:1, Brunnsdalen C
Lygnared 1:2 A
Lygnared 1:26 B
Lygnared 1:27 B
Lövekulle 1:2 B
Lövekulle 1:3 B
Lövekulle 1:14 B
Lövekulle 1:19 B
Lövekulle 1:23 B
Lövekulle 1:114 B
Lövekulle 1:130 B
Lövekulle 1:134 A
Lövekulle 1:136 B
Lövekulle 1:137 A
Lövekulle 1:152 A
Lövekulle 1:156 B
Lövekulle 1:193 A
Lövekulle 1:196 B
Lövekulle 1:197 A
Lövekulle 1:198 B
Lövekulle 1:206 B
Lövekulle 1:209 B
Lövekulle 1:212 C

Bryngenäs 1:16 A
Bryngenäs 1:21 A
Bryngenäs 1:27 C
Bryngenäs 1:28 B
Bryngenäs 1:29 B
Bryngenäs 1:31 A
Bryngenäs 1:32 B
Bryngenäs 1:33 B
Bryngenäs 1:37 C
Bryngenäs 1:40 B
Bryngenäs 1:41 B
Bälinge 1:1 B
Bälinge 3:14 B
Bälinge 4:7 B
Bälinge 4:8 B
Bälinge 4:10 B
Bälinge 6:16, Toresgården B
Bälinge 6:16,Tokebacka A
Bälinge 6:18 A
Bälinge-Nygård 1:15 B
Bälinge-Nygård 1:18 B
Bälinge-Torp 2:5 A
Bälinge-Torp 2:5, Nordgatan A
Bälinge-Torp 2:5, statarbostad B
Bälinge-Torp 2:5, Torps egendom A
Bälinge-Torp 2:5, Östergården B

Ekåsaryd 1:4 B

Fagerlid 1:3 A
Fagerlid 1:3, Släviken B
Fagerlid 1:9 B

Gitarren 13 B

Hjälmared 1:6 B
Hjälmared 1:10, nr 1 A
Hjälmared 1:10, nr 2 A
Hjälmared 1:13 B
Hjälmared 1:33 A
Hjälmared 1:72 B
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Stockslycke 6:1 C
Stora Lygnö 1:3 A
Stora Lygnö 1:10 B
Stora Lygnö 1:22 A
Storsten 1:4 A
Svanvik 1:1 B

Tangon 1 C
Tillfällan 1:1 A
Torstö 1:1 A
Torstö 1:5 A

Vekaryd 1:11 A
Vekaryd 1:11, Oxhagen B
Vekaryd 1:11, transformatorstation  A
Vekaryd 1:17 C 
Vekaryd 1:21 C
Vekaryd 2:1 A
Vrån 1:2, Lilla Öjan A

Ängabo 2:17 B

Österbodarna 1:8, Lilleskog A
Österbodarna 1:13 A

Markedalen 1:1 A
Maryd 1:7 B
Maryd 2:8 B
Maryd 5:4 B
Maryd 7:1 B

Nolby 37:8, Nolby kapell B

Olsroten 1:1 A
Olsroten 1:2 B

Risa 1:4 B
Risa 2:1 B
Rödene 6:4 A
Rödene 6:6 B
Rödene 11:8 B
Röhult 1:14 B

Saxebäcken 2:50 A
Scoutstugan 1 C
Simmenäs 1:49 B
Simmenäs 1:66 B
Simmenäs 2:2 B
Simmenäs 2:11 C
Skaftared 1:3 B
Skaftared 1:15 B
Skaftared 1:42 B
Skämningared 1:23 C
Skämningared 1:35 B
Skämningared 1:44 C
Skämningared 2:26 B
Slinnebacken 1:4 B
Stadsskogen 1:11 B
Stadsskogen 2:161 B
Stadsskogen 2:162 C
Stadsskogen 2:167 C
Stadsskogen 2:168 C
Stadsskogen 2:174 A
Stadsskogen 2:182 B
Stadsskogen 2:183 C
Stadsskogen 2:189 C
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Erska
Andersbo 1:9 A
Anstorp 1:4 B
Anstorp 1:20 A

Erska 1:10 A
Erska 1:12 B
Erska 1:44 B
Erska 1:89 B
Erska 1:94 B
Erska 1:98 B
Erska 1:103 B
Erska 2:11 B
Erska 2:12 B
Erska 2:40 C
Erska 2:41 B
Erska 2:48 C
Erska 2:58 B
Erska 2:67 B
Erska 2:88 B
Erska 2:89 C
Erska 2:93 B
Erska 3:1/4:1 B
Erska 5:4 B
Erska 6:37 B
Erska 6:45 C
Erska 12:1 B
Erska 15:2 A
Erska 18:4 B 
Erska-Hulkås 1:4 B
Erska-Hulkås S inom 1:4, skvaltkvarn B
Erska Hulkås 1:3 B
Erska-Hulkås 1:8 B
Erska-Lindås 1:10 C

Gräfsnäs 1:2 B
Gräfsnäs 1:19 A
Gräfsnäs 1:13 B
Gräfsnäs 1:20 A
Gräfsnäs 1:21 B

Gräfsnäs 1:22 C
Gräfsnäs 1:25 C
Gräfsnäs 1:26 B
Gräfsnäs 1:29 C
Gräfsnäs 1:34 C
Gräfsnäs 1:36 A
Gräfsnäs 1:39 B
Gräfsnäs 1:42 A
Gräfsnäs 1:49 C
Gräfsnäs 1:55 B
Gräfsnäs 1:59 B
Gräfsnäs 1:62 A
Gräfsnäs 1:69 B 
Gräfsnäs 1:70 B
Gräfsnäs 1:75 C
Gräfsnäs 1:77 C
Gräfsnäs 1:83 B
Gräfsnäs 1:85 B
Gräfsnäs 1:88 B
Gräfsnäs 1:89 B
Gräfsnäs 1:93 B
Gräfsnäs 1:99 C
Gräfsnäs 1:101 C
Gräfsnäs 1:122 C
Gräfsnäs 1:123 C
Gräfsnäs 1:149 B
Gräfsnäs 1:151 C
Gräfsnäs 4:2 A
Gräfsnäs 4:7 B
Gräfsnäs 7:2 B
Gräfsnäs 7:5 B
Gräfsnäs 7:7 B
Gräfsnäs 8:1 B

Hjortebacken 1:5 A
Hålskogen 1:21 B

Idåsen 2:2 B

Kvarnebacken 1:10 B
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Mjölsered 2:11 B
Mjölsered 2:12 B
Mjölsered 2:14 B
Mjölsered 2:18 A
Mjölsered 3:6, Erskadalen B
Mjölsered 5:21, Hilleberg B
Mjölsered 6:1 C
Mjölsered 6:3 C

Prästtorpet 1:5 A
Purtorp 1:1 A

Rydet 1:2 B
Rörkärr 1:9 B

Saxebo 1:5 B
Saxebo 1:12, Stenstorp A
Smörbacken 1:15 B
Smörbacken 1:17 B
Smörbacken (1:11) 1:23 B
Sollebrunn 1:3, Västergården B
Sollebrunn 1:9, Solhem B
Sollebrunn 1:12 A
Sollebrunn 2:10 B
Sollebrunn 2:13, Oskarsro A
Sollebrunn 2:16, Sjöhem B
Sollebrunn 2:17 A
Sollebrunn 2:32  B
Sollebrunn 2:33 B
Sollebrunn 2:39 B
Sollebrunn 2:43 B
Sollebrunn 2:46, bensinstation B
Sollebrunn 3:16 C 
Sollebrunn 3:18 B
Sollebrunn 3:33 B
Sollebrunn 3:35 B
Sollebrunn 3:36 C
Sollebrunn 6:1 B
Sollebrunn 19:18 B
Spånaretorp 1:28 C
Spånaretorp 1:24 B

Stenåsa 1:1 C

Torp S:1 A
Torp 1:35 B
Torp 1:40 A 
Torp 1:51 B
Torp 9:3 B
Torp 9:4 B
Trolltorp 1:11 C
Trolltorp 1:12 C

Ärtebräckan 4:1 C
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Hemsjö
Bergsjödal 1:10 B
Bergsjödal 1:11 C
Bergsjödal 1:21 B
Bergsjödal 1:24 C
Bergsjödal 1:30 B
Bergsjödal 1:32 B
Bergsjödal 1:40 A
Bergsjödal 1:66 B
Bergsjödal 1:72 B
Bergsjödal 1:80 B
Bergsjödal 1:89 A
Bergsjödal 1:90 C
Bohus 1:1 B
Bokö 1:2 B
Bokö 1:3 A
Bokö 1:4 B
Brännebroar 1:6 B
Bäck 1:1 B
Bäck 1:2 A
Bäck 1:3 C
Bäck 1:12 B

Edshult 1:3 A
Edsås 1:2 C
Edsås 1:18 B

Finnatorp 1:4 B
Färgenäs 1:2 A
Färgenäs 1:5 B

Grimbo 1:15 B
Gårdshult 1:8 B
Gårdshult 1:15 B
Gårdshult 1:22 B
Gårdshult 1:25 B
Gårdshult 1:27 B

Hagtorsslätt 1:2 B
Hagtorsslätt 1:3 C 
Hagtorsslätt 1:11 A

Hagtorsslätt 1:47 B
Hagtorsslätt 1:48 A
Hagtorsslätt 1:65 B
Hagtorsslätt 1:90 C
Hallen 1:2 C
Hallen 1:4 B
Hallen 1:5 B
Hemsjö 1:5 C
Hemsjö 1:15 C
Hemsjö 1:33 B
Hemsjö 1:46 B
Hemsjö 1:65 B
Hemsjö 1:67 B
Hemsjö 1:87 B
Hemsjö 2:2 A
Hemsjö 2:4 B
Hemsjö 2:6 B
Hemsjö 2:9 A
Hemsjö 2:13 A
Hemsjö 3:3 B
Hemsjö 3:6 C
Hemsjö 3:14 C
Hemsjö 4:3 B
Hemsjö 5:2 B
Hemsjö 5:11 B
Hemsjö 5:15 B
Hemsjö 5:22 B
Hemsjö 5:32 B
Hemsjö 6:27 B
Hemsjö 7:6 B
Hemsjö 7:11 A
Hemsjö 8:11 B
Hemsjö 8:19 B
Hemsjö 9:5 B
Hemsjö 9:13 B
Hemsjö 9:14 B
Hemsjö 9:20 A
Hemsjö 17:2 B
Hemsjö-Dalen 1:6 B
Hemsjö-Dalen 2:1 B
Hemsjö-Dalen 3:5 B
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Hemsjö-Hulkås 1:9 B
Hemsjö-Krok 1:12 C
Hemsjö-Kärret 1:4 B
Hemsjö-Kärret 1:11 A
Hemsjö-Åsen 1:8 B
Hulskog 1:13 A
Hulskog 1:18 C
Hulskog 1:19 C
Hultebacka 1:5 B
Hultebacka 1:6 B
Hultebacka 1:7 C
Hultebacka 1:20 B
Hästeryd 1:2 B
Hästeryd 1:3 B
Hästeryd 1:8 A
Hästeryd 1:11 B
Hästeryd 1:13 C
Hästeryd 1:39 B
Hästeryd 1:59 B
Hästeryd 1:81 B
Hästeryd 1:88 B
Hästeryd 2:3 B
Högen 1:13 A
Högen 1:41 C
Högen 1:43 B
Högen 1:51 B
Högen 1:52 B
Högen 1:58 B
Hökhult 1:1 B

Ingared S:1, sjöbodar A 
Ingared 3:2 B
Ingared 3:7 B
Ingared 3:20 C
Ingared 4:7 C
Ingared 4:8 B
Ingared 4:10 A
Ingared 4:11 B
Ingared 4:18 C
Ingared 4:31 B
Ingared 4:33 B

Ingared 4:38 B
Ingared 4:41 B
Ingared 4:63 B
Ingared 4:76 C
Ingared 4:79 A
Ingared 4:92 B
Ingared 5:6 B
Ingared 5:117 A
Ingared 5:118 A
Ingared 5:240 B
Ingared 9:4 B
Ingared 12:1 C
Ingared 12:2 A
Ingared 19:1 B
Ingared S:1 A

Järnholmen 1:7 A
Järnholmen 1:9 B
Järnholmen 1:17 C 

Kärrbogärde 1:15 B
Kärrbogärde 1:20 B
Kärrbogärde 1:23 A
Kärrbogärde 2:10 B
Kärrbogärde 2:34 B
Kärrbogärde 3:11 A
Kärrbogärde 3:12 A
Kärrbogärde 3:13 B
Kärrbogärde 3:14 A
Kärrbogärde 3:15 B

Lida 1:6 B
Lycke 1:3 B 
Lycke 1:19 A
Lycke 2:2 B
Lycke 3:1 B
Lycke S:3 B

Mellomgärde 1:6 B
Mysten 1:1 A
Ormås 1:2 B
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Ormås 1:6 B 

Pelabo 1:2 B
Pelabo 1:7 B
Pålstorp 1:2 B 
Pålstorp 1:12 A 
Pålstorp 1:16 A
Pålstorp 1:21 A

Runnshult 1:1 B
Ryd 1:25 C
Ryd 1:28 C
Ryd 1:30 A
Ryd 1:31 A
Ryd 1:39 A
Ryd 2:18 C
Ryd 2:19 B
Råbockekullen 1:5 B
Råbockekullen 2:1 B

Slävik 1:27 C
Solvedens ålfiske 1:1 B

Vässenbo 1:19 C
Vässenbo 1:20 C
Vässenbo 1:28 B
Vässenbo 1:41 C
Vässenbo 1:50 B
Vässenbo 1:57 B
Vässenbo 1:58 B
Vässenbo 1:72 C
Vässenbo 1:79 C
Vässenbo 1:86 B
Vässenbo 1:87 A
Vässenbo 2:1 C
Vässenbo 5:1 B 
Västerbodarna 1:11 B 
Västerbodarna 1:16, sjöbod A
Västerbodarna 1:16, Sommarro A
Västerbodarna 1:16, rättarbostaden B
Västerbodarna 1:16, Svingelkärr A

Västerbodarna 1:16, ekonomibyggnader A
Västerbodarna 1:25 C
Västerbodarna 1:28 A 
Västerbodarna 1:30, Munters väg 4 C
Västerbodarna 1:30, Solnäsvägen 6 B
Västerbodarna 1:30, Solnäsvägen 10 A 
Västerbodarna 1:31 B
Västerbodarna 1:33 B
Västerbodarna 1:37 A
Västerbodarna 1:44 A
Västerbodarna 1:47 A
Västerbodarna 1:48 B 
Västerbodarna 1:55 B
Västerbodarna 1:58 B
Västerbodarna 1:68 A
Västerbodarna 1:82 C
Västerbodarna 1:90 A
Västerbodarna 1:98 C
Västerbodarna 1:119 B
Västerbodarna 1:133 B
Västerbodarna 1:150 C
Västerbodarna 1:152 B
Västerbodarna 1:167 B
Västerbodarna 1:197 C
Västerbodarna 1:232 B 
Västerbodarna 1:253 C
Västerbodarna 1:259 C
Västerbodarna 1:262 C
Västerbodarna 1:295 B
Västerbodarna 1:304 A 
Västerbodarna 1:318 B
Västerbodarna 1:320 B
Västerbodarna 1:323 B
Västerbodarna 1:352 B
Västerbodarna 1:367 B
Västerbodarna 1:381 B
Västerbodarna 1:382 A
Västerbodarna 1:432 B
Västerbodarna 1:440 B
Västerbodarna 1:452 A
Västerbodarna 1:459 B
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Långared
Arlid 1:2, f.d. handelsträdgård A
Arlid 1:2 A
Arlid 1:3 C
Arlid 1:4 B
Arlid 1:5 A
Arlid 1:5, väntkur A
Arlid 1:6 C
Arlid 1:7 B
Arlid 1:8 A
Arlid 1:21 C
Arlid 1:23 B
Arlid 1:31 B
Attholmen 2:4 B

Baggebo 1:9:3 B
Baggebo 1:18 B
Baggebo 1:20 B
Björsbo 1:5 A
Boråsen 1:4 A
Boråsen 1:7 B
Boråsen 1:8 C
Boråsen 1:16 B
Boråsen 1:19 A 
Brogärde 1:4 B
Brogärde 1:6 B

Degebo 1:3 A
Degebo 1:4 B
Degebo 1:9 B
Degebo 1:19 B
Deragården 1:2 B
Deragården 1:6 C

Flaskhall 1:2 B
Flaskhall 1:3 B
Frishulan 1:8 B
Frishulan 1:13 B

Havresvedjan 1:1 A

Holmängen 1:4 B
Holmängen 1:5 B
Holmängen 1:6 B
Holmängen 1:7 A
Holmängen 1:22 C
Humlebo 1:7 A
Humlebo 1:11 B
Humlebo 1:15 A
Humlebo 1:25 B
Hyndered 1:5 B
Hyndered 1:7 B
Hyndered 1:13 A
Hyndered 1:18 C
Hynderedshage 1:1 C
Häckelid 1:5 C
Hästhagen 1:17 C

Idåsen 2:2, Järn 1:14 Skogstorps såg B

Järn 1:13 C
Järn 1:14, Lund B
Järn 1:18 C

Katosberg 1:1 B
Kvarnabo 1:9 A
Kvarnabo 1:33 B
Kvarnabo 4:1 A
Kvarnabo 4:2 A

Lerbäcken 1:4 C
Lerbäcken 1:17 B
Lo 1:10 C
Lo 1:12, frikyrka B
Lo 1:16 A
Lo 2:8 B
Lo 2:11 A
Lo 2:12 C
Lo 2:15 B
Lo 3:4 B
Lo 3:8 B
Lo 4:2 B
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Lo 4:11 B
Lo 5:3:1 B
Lo 5:6 C
Lo 12:1 C
Lo kvarn 3:1 A
Lommerhall 1:9 A
Lyckåsa 1:6 C
Långared 1:34 B
Långared 1:36 A
Långared 2:8 C
Långared 2:15 B
Långared 2:26 C
Långared 4:7 B
Långared 4:9 B
Långared 4:10 C
Långared 6:4 B
Långared 7:15 B
Långared 7:20 B
Långared 13:1, Skantås B
Långared 17:1 B
Långareds Hultet 1:8 B
Långareds Hultet 1:10 B
Långareds Nygård 1:9 B
Långareds Nygård 1:11 B

Mjönäs 1:24 B

Näset 1:1 A
Näsudden 2:1 B

Ralsbo 1:2 C
Ralsbo 1:8 B
Rus 1:10 C
Rus 1:14 B

Sandhult 1:1 A
Sjöbo 1:27 B
Sjöbo 1:38 B
Sjöbo 1:44 B
Sjöbo 1:48 B
Sjöbo 2:1 C

Sjöbäcken 1:14 B
Sjötorp 1:5 B
Sjötorp 1:10 B
Skogen 1:3 C
Skogen 1:6 B
Slättebacken 1:1 C
Snurrebo 2:1 C
Stussbäcken 1:7 A
Stussbäcken 1:14 B
Svederna 2:2 B
Svederna 2:4 A
Svederna 2:10 B
Sågen 1:2 B
Sågen 1:4 A
Sävekärr 1:1 B
Sävekärr 1:2 C

Trålanda 1:6 B
Tvärslätt 1:2 C
Tvärslätt 1:3 C
Tvärslätt 1:13 B
Tvärslätt 1:24 B
Tvärslätt 1:26 C
Tvärslätt 1:27 B

Ulvarås 1:14 C

Vagnshed 1:1 B
Vagnshed 2:14 C
Vagnshed 2:15 C
Vänga 1:3 B
Vänga 1:6 C
Vänga 2:4 B
Vänga 2:10 B
Vänga 2:12 B
Vänga 3:15 B
Vänga 3:16 C
Vänga 3:19 B
Vänga 3:26 B

Älvviken 1:2 A
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Älvviken 1:3 B
Äspenäs 1:9 B
Äspenäs 1:42 C

Östad 16:1 A
Östäng 1:17 C
Östäng 1:24 C
Östäng 1:27 B

Magra
Backa 1:11 A
Bjärlanda 1:3 A
Bjärlanda 1:4 B
Boda 1:7 A
Boda 1:11 C
Borrås 1:14 B
Borrås 1:44 B
Borrås 1:45 B
Borrås 1:47 C
Borrås 1:61 C
Borrås 2:15 C

Höggärdet 1:6 B
Höggärdet 1:16 C

Magra 1:22 B
Magra 2:5 B
Magra 2:11 B
Magra 2:13 B
Magra 2:23 B
Magra 2:24 C
Magra 3:5:2 A
Magra 3:8 B
Magra 5:5 B
Magra 5:7 B
Magra 5:14 B
Magra 5:24 B
Magra 5:25 B
Magra 5:42 C
Magra 7:1 B
Magra 8:1 B
Magra 9:1 A
Magra 9:2 A
Magra 14:1 C
Magra 16:1 A
Mörlanda 1:6 A
Mörlanda 1:14 B
Mörlanda 1:21 B
Mörlanda 1:25 A
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Mörlanda 2:2 A
Mörlanda 2:4 B
Mörlanda 3:3 B
Mörlanda 3:7 A
Mörlanda 3:16 B
Mörlanda 3:19 B
Mörlanda 3:32 B
Mörlanda 3:33 B

Ränne 1:7 B
Ränne 2:12 A
Ränne 2:14 A

Upplo 1:1, Anderskullen B
Upplo 1:1, Bratthall B
Upplo 1:1, Snickarebo A
Upplo 1:1, Stora Duvered A
Upplo 1:1, Ulriksdal C
Upplo1:1, Åkerlund B
Upplo 1:1, Upplo gård B

Ödegärdet 1:17 C

Stora Mellby
Akernebräckan 1:6:1 B
Apeldalen 1:2 B

Borg 1:2 B
Borg 1:4 A
Borg 1:17 A 
Borg 2:3:1, väderkvarn A 
Borg 2:3 C
Borg 2:4 B
Borg 2:6:2 C

Eriksberg 1:1 A
Erska 1:31 C
Genneved 1:51 B
Genneved 1:57 C
Genneved 2:2 B
Genneved 2:7 C 
Genneved 2:11 C
Genneved 2:28 B
Genneved 2:29 C
Genneved 3:7 B
Genneved 4:13 A 
Genneved 4:20 B
Genneved 5:7 C
Genneved 6:12 A
Genneved 7:1 B
Genneved 9:1 B
Genneved 11:1 B
Genneved 12:1 C
Genneved 14:1:1 A
Genneved 16:1 B
Glossbo 1:16 A
Glossbo 1:23 B
Grunntorp 1:4:1 B
Grunntorp 1:9 B
Grunntorp 1:16 C
Grunntorp 1.21 B
Grunntorp 1:29 B
Grunntorp 1:31 C
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Grunntorp 1:32 B

Hede 2:1 A
Hede 2:4 B

Jordala 1:19 B
Jordala 2:4 C
Jordala 3:4:1 A 
Jordala 5:4:1 B

Knutstorp 1.4:1 B 
Knutstorp 1:16 B
Knutstorp 1:20 B
Knutstorp 1:28 A
Knutstorp 1:29 B
Kungsered 2:10 C
Kungsered 3:2 B

Lunden 1:10 B

Mellby 1:7:1 B
Mellby 1:51 A 
Mellby 1:58 C
Mellby 1:59 B
Mellby 1:65 B
Mellby 1:79 A
Mellby 1:81 C
Mellby 1:82 B
Mellby 1:85 B 
Mellby 1:89 C
Mellby 1:91 B
Mellby 1:94 A
Mellby 1:95 C
Mellby 1:101 A
Mellby 2:17 A 
Mellby 2:18 B
Mellby 3:4 A
Mellby 3:6:4 B 
Mellby 4:1:2 B 
Mellby 4:11 A
Mellby 4:17 B

Mellby 4:19 B
Mellby 4:35 B
Mellby 4:38 C
Mellby 4:89 B
Mellby 4:94 A
Mellby 4:95 B
Mellby 5:25 B
Mellby 5:28 A 
Mellby 5:35 A
Mellby 13:2 C
Mellby 15:2 B
Mellby 17:1 A
Mellby 18:1 A
Mellby-Krok 1:2 A
Mellby-Krok 1:3 B
Mellby-Åsen 2:3 A
Mellby-Åsen 2:5 C
Mellby-Åsen 2:6 B

Stenbrohult 1:4 B
Svalbacken 1:2 A
Torpet 1:16 B

Ubby 1:3 B
Ubby 3:2 B
Ubby 8:1:1 B

Västmanstorp S:1 A
Västmanstorp 1:3 A
Västmanstorp 1:6 B
Västmanstorp 4:7 A
Västmanstorp 4:13 A
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Ödenäs
Brandsbo 1:4 B
Brandsbo 1:5 A
Brandsbo 1:8 A
Brandsbo 1:15 B

Djurås 1:5 C

Läkarebo 1:1 A

Närsbo 1:40 B
Närsbo 2:1 C

Olofsered 1:10 B
Olofsered 1:15 B
Olofsered 1:18 B
Olofsered 1:22 C
Olofsered 1:25 A
Olofsered 1:45 B
Olofsered 1:50 B
Olofsered 2:5 B
Olofsered 2:17 B
Olofsered 2:29 B
Olofsered 2:33 B
Olofsered 3:2 B

Ödenäs 1:2 B
Ödenäs 1:6 A
Ödenäs 1:7 B
Ödenäs 1:11 B
Ödenäs 1:15 B
Ödenäs 1:23 B
Ödenäs 1:28 B
Ödenäs 1:33 B
Ödenäs 1:34 A
Ödenäs 1:39 B
Ödenäs 1:44 A
Ödenäs 1:80 B
Ödenäs 1:83 A
Ödenäs 1:91 B

Ödenäs 1:97 B
Ödenäs 2:35 A
Ödenäs 2:43 B
Ödenäs 2:45 B
Ödenäs 2:46 A
Ödenäs 2:51 A
Ödenäs 2:52 B
Ödenäs 2:80 B
Ödenäs 2:96 B
Ödenäs 2:101 A
Ödenäs 2:117 C
Ödenäs 2:118 A
Ödenäs 2:121 C
Ödenäs 2:137 B
Ödenäs 2:138 B
Ödenäs 3:14 B
Ödenäs 3:43 B
Ödenäs 3:56 B
Örsbråten 1:7 A
Örsbråten 1:10 B
Örsbråten 1:15 B
Örsbråten 1:16 A
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Östad
Brobacka 1:2, Antens station (del av byggnadsminne) 
A
Brobacka 1:3 A
Brobacka 1:4 B

Kullen 2:1/1 B
Kullen 2:2 B
Kullen 2:3 B

Rävsbo 1:1/1 B
Rävsbo 1:1/2 B

Ålanda 1:3 A
Ålanda 2:3 B
Ålanda 2:5 C
Ålanda 3:1 A
Ålanda 3:2 A
Ålanda 3:5, ladugård (outrett område 
samf. 6) B
Ålanda 3:5, Långås C
Ålanda 3:6 B
Ålanda 4:7 B

Östad m.fl., Björnabacken A
Östad m.fl., Brobacka missionshus B
Östad m.fl., Bråta C
Östad m.fl. Ejsdalen B
Östad m.fl., Enern B
Östad m.fl., f.d. statarbostad B
Östad m.fl., gård Näset vid Sör Udde C
Östad m.fl., Herrgården B
Östad m.fl., Kärren B
Östad m.fl., Ledet C
Östad m.fl., Lilledalen B
Östad m.fl., Nybygget B
Östad m.fl., Rammegärdet B
Östad m.fl., stugområde vid St. Fålsjön B
Östad m.fl., Tån B
Östad m.fl., Ålanda Södergård A
Östad m.fl., Ödegärdet A

Östad m.fl., Östad säteri A
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Bilaga till Kulturmiljöprogrammet

Lista - fornlämningar inom kulturmiljöerna
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Fornlämningarna är listade i den ordning som de ligger i kulturmiljöprogrammet. 

I bilagan finns enbart de fornlämningar som ligger inom kulturmiljöerna. För att se övriga fornlämningar i 
kommunen, gå in på Fornsök på Riksantikvarieämbetets hemsida.
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Nolhaga (36)

Industri, övrig raä 263
Boplats raä 125:1
Övrig kulturhistorisk lämning raä 49:1
Naturföremål/-bildning med tradition raä 43:1

Bokö (15)

Boplats raä 71
Boplats raä 72
Boplats raä 73 
Boplats raä 112 
Boplats raä 113
Boplats raä 116
Boplats raä 117
Boplats raä 213
Fyndplats raä 115 
Fyndplats raä 208 
Fyndplats raä 209 
Fyndplats raä 210 
Fyndplats raä 211 
Fyndplats raä 212
Fyndplats raä 214
Fyndplats raä 215
Fyndplats raä 216
Fyndplats raä 218
Fyndplats raä 219
Fyndplats raä 221
Fyndplats raä 222
Fyndplats raä 223
Fyndplats raä 224 
Fyndplats raä 225 
Fyndplats raä 226 
Fyndplats raä 227 
Fyndplats raä 228 
Fyndplats raä 229 
Fyndplats raä 230
Fyndplats raä 231
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Fyndplats raä 232
Fyndplats raä 233 
Fyndplats raä 248

Fyndplats raä 249. Kol och skörbränd sten 

Hörningen (16)

Boplats raä 30:1
Fyndplats raä 30:2
Fyndplats raä 171. Sjömalm
Fornlämningsliknande lämning raä 19. Rest sten eller grindstolpe
Vägmärke raä 179. Väghållningssten
Vägmärke raä 180. Vägsten

Tillfällan (18)

Grav markerad av sten/block raä 242:1
Kvarn 242:2 
Dammvall raä 243

Hulabäck , Skaftared och Kullabo (19)

Gravfält raä 8. 16 stensättningar, 1 kvadratisk stenkrets, 2 domarringar
Stenkammargrav raä 3:1. Hällkista
Stenkammargrav raä 17. Hällkista, borttagen. Hela hällkistan transporterades till Statens Historiska museum 
omkring 1910.
Stenkammargrav raä 27. Hällkista 
Boplats raä 160
Boplats raä 186. Skörbränd sten
Stensättning raä 4:2
Stensättning raä 6
Stensättning raä 9:1-3
Stensättning raä 25
Stensättning raä 28
Stensättning raä 65:1-2
Stenkrets raä 4:1. Domarring
Stenkrets raä 7:1. Domarring
Stenkrets raä 26:1-4. 4 domarringar
Grav markerad av sten/block raä 1. Rest sten 
Grav markerad av sten/block raä 7:2. Rest sten
Hällristning raä 3:2. Skålgropar?
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Fyndplats raä 113. Mikrokärna, skrapa
Fyndplats raä 115. Mikrokärna, mikrolit
Fyndplats raä 118. Trindyxa
Fyndplats raä 124
Fyndplats raä 157:1 Flintskära
Fyndplats raä 157:2. 
Fyndplats raä 190
Fossil åker raä 140. Tegar, röjningsrösen
Fossil åker raä 153. 5 åkerterrasser, röjningsrösen 
Fossil åker raä 159. Röjningsrösen
Fossil åker raä 250. Röjningsrösen
Fossil åker raä 252. Röjningsrösen
Fossil åker raä 253. Röjningsrösen
Röjningsröse raä 16
Fornlämningsliknande lämning raä  24. Naturbildning?
Vägmärke raä 2:1. Milstolpe
Vägmärke raä 66. Milstolpe 
Vägmärke raä 138. Milstolpe
Vägmärke raä 144. Väghållningssten
Vägmärke raä 155:1-2. Väghållningsstenar
Vägmärke raä 156. Väghållningssten
Minnesmärke raä 2:2 
Minnesmärke raä 174
Plats med tradition raä 182. ”Bruaremossen”. En brud skulle ha drunknat i mossen, därav namnet.
Plats med tradition raä 251. ”Bruarekullen”
Torp raä 139. Äckra enligt 1926 års ekonomiska karta
Kolerakyrkogård raä 23:1. 
Gropar 23:2. Potatisgropar?
Övrigt raä 154. Inhägnad för djur?

Gräskärr och Stora Lygnö (20)

Fyndplats raä 22. Flintyxa
Fyndplats raä 164. Skafthålsyxa
Fyndplats raä 167. Skafthålsyxa
Kvarn raä 162
Linbrytningsgrop raä 165
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Hjälmared (22)

Fornlämningsliknande lämning raä 14. Liggande sten
Vägmärke raä 12
Bro raä 15
Profan byggnad raä 1

Bryngenäs, Lilleskog och Österbodarna (23)

Fyndplats raä 40. Tjocknackig flintyxa
Fyndplats raä 110
Fyndplats raä 124. 20-tal flintföremål bl.a. trindyxa och tjocknackig flintyxa 
Fyndplats raä 126
Fossil åker/övrig kulturhistorisk lämning raä 135. ”Backet”, sentida bebyggelselämningar och röjningsrösen
Fossil åker raä 254
Fornlämningsliknande lämning raä 44:1-3. I sen tid resta stenar, sannolikt djurgravar.
Färdväg raä Hemsjö 186. Kungsvägen
Gränsmärke raä 35
Gränsmärke raä 36
Gränsmärke raä 131
Gränsmärke raä 133:1-2
Plats med tradition raä 134. ”Babels torn”, utsiktstorn av sten

Nolby prästgård och Rolfs grav (25)

Gravfält raä 58. 20 stensättningar
Hög raä 55:1. ”Rolfs grav”
Fossil åkermark raä 228:1-2. 14 ryggade åkrar
Kolerakyrkogård raä 55:2
Minnesmärke raä 55:3
Övrigt raä 258. Potatisgropar?

Bälinge kyrkomiljö, Bälinge Nordgata och Risa (27)

Stenkammargrav raä 24. Hällkista?
Stenkammargrav raä 35. Uppgift om
Hög raä 21
Hög raä 29. Rest av 
Stenkrets raä 30. Domarring
Stenkrets raä 31. Domarring
Stensättning raä 22. Osäker
Stensättning raä 25
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Stensättning raä 26
Stensättning raä 27
Stensättning raä 28
Stensättning raä 37
Stensättning raä 38
Stensättning raä 39
Fyndplats raä 42. Kärnyxa av flinta
Vägmärke raä 23. Milstolpe
Naturföremål/ -bildning med tradition raä 43. Enligt tradition var Bälingeberget tillhåll för några oerhört rika 
troll. 

Rödene (28)

Stenkammargrav raä 10. Hällkista, osäker
Gravfält raä 13. 1 hög, 5 stensättningar
Gravfält raä 14. 3 domarringar, fyra stensättningar
Hög raä 9:1
Hög raä 23. Bortodlad
Stenkrets raä 22. Borttagen
Stensättning raä 8
Stensättning raä 9:2
Stensättning raä 11
Stensättning raä 15:1-3
Stensättning raä 18
Stensättning raä 20
Stensättning raä 21:1
Fyndplats raä 24. Skafthålsyxa, 5 flintknivar
Fossil åker raä 28. 5 ryggade åkrar
Fornlämningsliknande lämning raä 12:1-2. Stensättningsliknande
Fornlämningsliknande lämning raä 16:1-2. Stensättningsliknade
Fornlämningsliknande lämning raä 19
Fornlämningsliknande lämning raä 21:2. Stensättningsliknande
Vägmärke raä 1.
Ödekyrkogård raä 226:1. Platsen för Rödene kyrka, medeltid till 1884. Brann på 1830-talet.
Minnessten raä 226:2

Bolltorp (29)

Torp raä 206. ”Karlsberg”



8

Stora Halö och Stora Torstö (30)

Boplats raä 76
Boplats raä 99
Fyndplats raä 77
Fyndplats raä 78
Fyndplats raä 119. Yxa
Fyndplats raä 191

Lovik (31)

Boplats raä 101. Knutor, skrapor, avslag
Boplats raä 102. Tjocknackad yxa, knutor, skära, spån, avslag

Vikaryd (33)

Boplats raä 112
Boplats raä 203. Kärnor, skrapa, avslag
Fyndplats raä 273. Kärnyxa, håleggad yxa, trindyxa
Slott/herresäte raä 195. Slottsgrund. Slottet byggdes i början av 1880 och revs 1943-45.

Landskyrkan med Brunnshuset, Brunnsparken, Hälsobrunnen f.d. prästgården 
m.fl. (34)

Minnesmärke raä 57. Minnessten

Ödenäs (1)

Fyndplats raä 25. Slipad yxa, eldslagningssten, spån
Fyndplats raä 44. Skafthålsyxa
Fyndplats raä 46. Skafthålsyxa
Fyndplats raä 48. Tjocknackig flintyxa
Fossil åker raä 66. Röjningsrösen
Fossil åker raä 67. Röjningsrösen
Minnesmärke raä 33
Tjärbränningssten raä 40
Tjärbränna raä 43
Tjärbränna raä 45
Vägmärke raä 42:1-2
Sten med sentida ristning raä 2

Kyrkbyn (5 a)

Gravfält raä 3. ”Ekkullen”, 6 högar, 9 stensättningar, 1 kantställd sten
Gravfält raä 4:3 (ingår Hög raä 4:1 och Stensättning 4:2)
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Gravfält raä 6. 4 resta stenar, 2 domarringar
Stenkammargrav raä 5
Stenkammargrav raä 12. Platsen för, borttagen
Hög raä 11. ”Skälme hög” 
Stensättning raä 7:1
Stensättning raä 7:2
Stensättning raä 14:1
Stenkrets raä 135. 2 domarringar
Röjningsröse raä 8
Röjningsröse raä 14:3
Boplats raä 277. Undersökt och borttagen. Stolphål, gropar, härdar, kulturlager 
Fyndplats raä 235
Fyndplats 236. 2 sländtrissor 
Fossil åker raä 276. Röjningsröseområde
Fornlämningsliknande lämning raä 14:2. Domarring?
Begravningsplats raä 1:1. Ödekyrkogård
Begravningsplats raä 15. Kolerakyrkogård
Minnesmärke raä 1:2
Gravhäll raä 1:3

Hultebacka och Ingareds åsar (5 b)

Gravfält raä 34. 9 stensättningar varav 2 är undersökta och borttagna.
Röse raä 29:1 
Röse raä 30:1
Röse raä 31 
Röse raä 32:1-2 
Röse raä 33:1-2 
Grav markerad av sten/block raä 29:2. Rest sten 
Grav markerad av sten/block raä 32:3 
Grav markerad av sten/block raä 33:4 
Stensättning raä 19
Stensättning raä 29:3 
Stensättning raä 30:2
Stensättning raä 33:3 
Stensättning raä 50
Boplats raä 130
Fyndplats raä 121. Flintmejsel 
Fyndplats raä 129. 5 flintavslag
Fyndplats raä 240. Skafthålsyxa
Fyndplats raä 241. Flintyxa
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Fossil åker raä 273. Röjningsrösen
Fossil åker raä 274. Röjningsrösen
Fossil åker raä 280. Röjningsrösen
Fornlämningsliknande lämning raä 192:1-2. 2 kantställda hällar
Färdväg raä 128:1. Hålvägar
Färdväg raä 131:1. Hålväg
Färdväg raä 186:1. ”Kungsvägen”
Hägnad raä 279
Offerkast raä 49:1. ”Stötteberget”

Hästeryd (5 c)

Stenkammargrav raä 60. Hällkista i stensättning.

Kärrbogärde och Hästebräckan (6)

Stenkammargrav raä 20. Hällkista i stensättning 
Färdväg raä 185:1. ”Hästebräckan” 
Färdväg raä 186:1. ”Kungsvägen” 
Färdväg 278. Är enligt uppgift färdigställd på 1850-talet och i syfte att ersätta befintlig väg (Kungsvägen) vid 
branta och sanka partier.

Framnäs, Högen och Vässenbo (8)

Stenkammargrav raä 22:1. Platsen för, borttagen 1919.
Stenkrets raä 23:1. Domarring
Domarringsliknande lämning raä 28:1
Grav markerad av sten/block raä 23:2. 20 klumpstenar
Stensättning raä 24:1-2
Stensättning raä 27:1
Boplats raä 119
Boplats raä 126:1
Fyndplats raä 125:1. Flintavslag
Fyndplats raä 234:1
Fossil åker raä 260:1. Röjningsröseområde
Fossil åker raä 261:1. Röjningsröseområde
Fossil åker raä 261:2. Röjningsröseområde
Färdväg raä 122:1. Hålväg
Färdväg raä 124:1. Hålväg
Färdväg raä 299. Hålväg
Fornlämningsliknande lämning raä 123:1. Naturbildning?
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Ytterhall och Sommarro (10)

Stenkrets raä 44:1-2. 2 domarringar
Boplats raä 75
Boplats raä 85. 4 mikrospån, avslag
Boplats raä 93
Fyndplats raä 45
Fyndplats raä 86
Fyndplats raä 92
Fyndplats raä 189
Fyndplats raä 253. Yxa
Fyndplats raä 190

Fornlämningsliknande lämning raä 46:1-2

Färgenäs (11)

Stenkammargrav raä 61. Platsen för, borttagen
Fyndplats raä 145
Fyndplats raä 146
Fyndplats raä 147. Spånskrapa
Fyndplats raä 220. Flintdolk

Mysten och Råbockekullen (12)

Stenkammargrav raä 54. Platsen för, borttagen
Fyndplats raä 244. Skafthålsyxa
Fyndplats raä 245. Flintyxa
Vägmärke raä 156

Bäck, Edshult, Hulskog och Lida (13)

Fyndplats raä 59. Slipsten
Fyndplats raä 149
Fyndplats raä 150
Fyndplats raä 153. Flintskrapa
Fyndplats raä 154. Flintknuta
Fyndplats raä 166. Skafthålsyxa
Fyndplats raä 167. Flintdolk
Fyndplats raä 168. Skafthålsyxa
Fossil åker raä 206. Röjningsrösen
Fossil åker raä 258. Röjningsrösen 
Hålväg raä 164
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Plats med tradition raä 57. ”Jutegraven”, enligt tradition skall en jute (dansk 
soldat eller kapten) under krig blivit ihjälstucken med en strumpsticka av en 
flicka från Hemsjö. Juten blev sedan begravd på denna plats.
Vägmärke raä 58
Vägmärke raä 201

Bokö (15)

Boplats raä 71
Boplats raä 72
Boplats raä 73 
Boplats raä 112 
Boplats raä 113
Boplats raä 116
Boplats raä 117
Boplats raä 213
Fyndplats raä 115 
Fyndplats raä 208 
Fyndplats raä 209 
Fyndplats raä 210 
Fyndplats raä 211 
Fyndplats raä 212
Fyndplats raä 214
Fyndplats raä 215
Fyndplats raä 216
Fyndplats raä 218
Fyndplats raä 219
Fyndplats raä 221
Fyndplats raä 222
Fyndplats raä 223
Fyndplats raä 224 
Fyndplats raä 225 
Fyndplats raä 226 
Fyndplats raä 227 
Fyndplats raä 228 
Fyndplats raä 229 
Fyndplats raä 230
Fyndplats raä 231
Fyndplats raä 232
Fyndplats raä 233 
Fyndplats raä 248
Fyndplats raä 249. Kol och skörbränd sten



13

Antens västra strand (49)

Gravfält raä 167. 8 domarringar
Stensättning raä 166:1-2
Boplats raä 13 
Boplats raä 22 
Boplats raä 23
Boplats raä 36
Boplats raä 38. 65 flintföremål 
Boplats raä 39 
Boplats raä 40 
Boplats raä 41
Boplats raä 43. 10 flintföremål
Boplats raä 44. 10 flintföremål
Boplats raä 48. 20 kärnor
Boplats raä 137. Ca 8 flintföremål 
Boplats raä 147. Ca 440 flintföremål 
Boplats raä 150 
Boplats raä 157. 8 flintföremål. Undersökt och borttagen 
Boplats raä 159. 15 flintföremål 
Boplats raä 160. 20 flintföremål 
Boplats raä 161
Boplats raä 162. Ca 5 flintföremål 
Boplats raä 163. 10 flintföremål 
Boplats raä 164. 21 flintföremål
Boplats raä 165. 5 flintföremål 
Boplats raä 197. Ca 20 flintföremål
Boplats raä 206. Ca 60 flintföremål 
Boplats raä 209. Kärna, 3 spån, 2 skivskrapor, 50 avslag 
Boplats raä 210. Ca 5 flintföremål
Boplats raä 211 
Boplats raä 212. 10 flintföremål
Boplats raä 213
Boplats raä 223
Fyndplats raä 138. Skafthålsyxa 
Fyndplats raä 139. Skafthålsyxa
Fyndplats raä 142. Avbrutet flintspån
Fyndplats raä 198. Flintspån
Fyndplats raä 203. Flinta och kol
Fyndplats raä 204 
Fyndplats raä 205 
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Fyndplats raä 207
Fyndplats raä 208. Flintföremål och slagg
Fyndplats raä 219. Flintskrapa
Fossil åker raä 53. Röjningsrösen
Fossil åker raä 148. Röjningsröesn
Fossil åker 312. Röjningsrösen
Fornlämningsliknande lämning raä 149. Fornborg? 
Plats med tradition raä 156. ”Brudsängen”. Naturlig klyfta i berget där talrika stöttor har placerats mot berg-
väggen. En sägen är knuten till plasten om jätten Åland som höll en älva fången där.
Naturföremål/-bildning med tradition raä 151. Område med jättegrytor. 

Arlid (49 a)

Boplats raä 39
Boplats raä 223
Fyndplats raä 54. Yxa
Fossil åker raä 53. Röjningsrösen

Långared (50)

Hög raä 4:1-2
Stensättning raä 4:3
Fyndplats raä 122. Stenyxa 
Fyndplats raä 124. Flintpil 

Vänga (52)

Gravfält raä 20. 4 domarringar, stensättning 
Gravfält raä 25. 6 stensättningar, på gravfältet finns även klumpstenar som kan ha varit domarringar
Gravfält raä 29. 1 hög, 14 stensättningar
Stenkammargrav raä 17. Hällkista 
Röse raä 26:1
Röse raä 28
Hög raä 30. Rest av
Stenkrets raä 21. Domarring
Stensättning raä 19:1-6
Stensättning raä 26:2-3
Stensättning raä 27
Flatmarksgrav raä 18
Boplats raä 232. Trindyxa, spetsnackig yxa, tjocknackig yxa, flintskrapor
Fyndplats raä 31
Fyndplats raä 84. Flintdolk
Fyndplats raä 87. Flintyxa
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Fyndplats raä 95. Flintyxa
Fyndplats raä 105. Stenyxa
Fyndplats raä 109. Båtyxa
Fyndplats raä 233. 2 skafthålsyxor, trindyxa, skifferbryne, sländtrissa
Fyndplats raä 234. Skafthålsyxa
Fossil åker raä 86. Röjningsrösen och bebyggelselämning
Fossil åker raä 94. Röjningsrösen
Fossil åker raä 96. Röjningsrösen
Fossil åker raä 107. Röjningsrösen
Fossil åker raä 314. Röjningsrösen
Fossil åker raä 315. Röjningsrösen
Fossil åker raä 316. Röjningsrösen
Fossil åker raä 319. Röjningsrösen
Fossil åker raä 320. Röjningsrösen
Fossil åker raä 321. Röjningsrösen
Sammanförda lämningar raä 81. Röjningsröse och ”Vänga kyrka”, enligt traditionen fraktades sten från 
”Vänga kyrka” till Långareds nya kyrka på 1820-talet. 
Naturföremål/-bildning med tradition raä 15. Flyttblock, enligt tradition ”Skomakarstenen”
Bytomt raä 93. 2 källargrunder, husgrund?
Bytomt raä 106. 3 husgrunder
Kvarn raä 85
Husgrund raä 135. Husgrund med spismur

Kullen och Östad (53)

Gravfält raä 254 
Gravfält raä 255
Gravfält raä 256
Gravfält raä 263
Gravfält raä 269 
Röse raä 257:1-2 
Röse raä 259 
Hög raä 270 
Stenkrets raä 266:2. Domarring 
Grav markerad av sten/block raä 257:4 
Stensättning raä 257:3 
Stensättning raä 258:1-3
Stensättning raä 261. Undersökt och borttagen
Stensättning raä 266:1,3 
Boplats raä 262 
Fyndplats raä 271 
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Fyndplats raä 290 
Fyndplats raä 294 
Fyndplats raä 295 
Fyndplats raä 298 
Fossil åker raä 268 
Fossil åker raä 296 
Fångstgrop raä 272 
Fornlämningsliknande lämning raä 260:1-2 
Övrigt raä 364
Husgrund, historisk tid raä 267. Bebyggelselämning 

Kulturhistorisk byggnad raä 293 

Boråsen (54)

Fossil åker raä 226. Röjningsrösen på klapperstensfält. ”Boråse krig”, folkfantasin har förlagt ett krig till plat-
sen mellan stenåldersmän som hade slungor som vapen och stenar till projektiler.

Lund (55)
Fyndplats raä 171
Småindustriområde raä 170. Dammvall, sågplats
Övrigt raä 222. Stenhägnad

Strömliden (56)

Färdväg raä 169. Lagd stenväg över bäck

Loo (57)

Stenkammargrav raä 3. Hällkista 
Boplats raä 45.
Boplats raä 67. Skafthålsyxa, flintkärna, pilspets, flintspån, avslag
Fyndplats raä 64. Flintspån
Fyndplats raä 68. Skafthålsyxa
Fyndplats raä 80. Flintskära
Fynplats raä 195. 2 flintspån
Fyndplats raä 235. Tjocknackiga stenyxor, 3 flintsågar, 3 dolkspetsar
Fyndplats raä 236. 2 skafthålsyxor, tjocknackig flintyxa, 2 nackändar av skafthålsyxor
Fyndplats raä 239. Flintdolk
Fyndplats raä 240. Skafthålsyxa
Bro raä 58. Stenbro
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Holmängen och Loholmen (58)

Fyndplats raä 88. Stenyxa
Fyndplats raä 89. Flintskrapa, krossat tegel
Fyndplats raä 90. Sländtrissa
Fyndplats raä 91. Stenyxa
Fyndplats raä 194
Borg raä 2
Fångstanläggning raä 2
Bro raä 330. Under vatten, förband Loholmen med fastlandet.
Brännvinsbränneri raä 121. 2 potatiskällargrunder

Erska (59)

Gravfält raä 8. 35 högar, 97 stensättningar, 3 treuddar (en gravhög är på kyrkogården)
Hög ”Kungshögen” raä 3. 
Stensättning raä 4
Stensättning raä 36
Fyndplats raä 13. Guldten, pärlor och lerkruka 
Fyndplats raä 34. Flintdolk
Fyndplats raä 126. Tjocknackig flintyxa 
Fyndplats raä 128. Yxa
Fyndplats raä 157. Flintdolk 
Fyndplats raä 158. Flintdolk 
Fossil åker raä 39. 5 åkerterrasser
Fossil åker raä 40. 7 terrasserade odlingsytor
Fossil åker raä 178. Åkerparceller, bandparceller med terrassavgränsning
Minnesmärke raä 9. Minnessten över Erska första missionshus, som stod på platsen under tiden 1876-1930.
Naturföremål/-bildning med tradition raä 35. ”Själen” källa med tradition som säger att ett själohus skulle ha 
funnits inom området. 
Vägmärke raä 25:1. Väghållningssten
Ristning medeltid/historisk tid raä 25:2-4. Tjärbränningsstenar?

Gräfsnäs, slottsruinen och del av museijärnvägen (60)

Fyndplats raä 63. Flintdolk
Fyndplats raä 75. Tjocknackig håleggad flintyxa
Fyndplats raä 82
Fyndplats raä 91. Flintdolk
Fyndplats raä 98. Skafthålsyxa
Fångstgrop raä 23
Fångstgrop raä 81. Syns inte idag
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Fångstgrop raä 84. Enligt uppgift, syns inte idag
Fångstgrop raä 95. Enligt uppgift, syns inte idag
Offerkast raä 42. ”Sabro sten”, plats med tradition bestående av ett flyttblock. En rättare Sabro blev skjuten 
omkring 1870 av en man som gömt sig bakom denna sten. Skytten kom från Arlid. Sabro dog inte förrän ett 
år senare i sin bostad på Gräfsnäs.
Plats med tradition raä 83. Enligt uppgift skulle en jungfru ha blivit begraven under en stor 
ek, efter att ha dödats.
Vägmärke 85:2-6. 5 väghållningsstenar
Hembygdsgård raä 85:1. Soldatstuga, skiftesladugård, smedja
Slottsruin raä 21:1-2
Minnesmärke raä 22
Byggnad raä 16. Platsen för en profan byggnad, huset är flyttat till Slottsskogen i Göteborg

Sollebrunn (61)

Hällristning raä 5. 8 skålgropar (blocket är flyttat någon meter in från vägen)
Fyndplats raä 65. Tunnackig stenyxa, skafthålsyxa
Fyndplats raä 123. Flintsåg
Fyndplats raä 144. 
Fyndplats raä 124. Flintdolk
Vägmärke raä 6. Milstolpe
Vägmärke raä 7. Vägvisarsten
Bro raä 26

Stora Mellby och Borg (62)

Gravfält raä 13. 4 högar, 25 stensättningar, 3 resta stenar
Fyndplats raä 90. Skelettrester
Kvarn raä 34. Väderkvarn
Kvarn raä 35. Väderkvarn, holländsk typ
Kvarn raä 82. Platsen för väderkvarn
Byggnad raä 75. Väderkvarn, holktyp

Gendalen (63)

Gravfält raä 12:1. ”Bredesten”, 4 resta stenar, 1 stensättning
Hög raä 10:3. Rest av
Hög raä 11:1-2. Borttagna
Stensättning raä 18
Grav markerad av sten/block raä 10:1-2. 2 resta stenar
Grav markerad av sten/block raä 15:1-3. Resta stenar
Fyndplats raä 32. Brandgropar och skelettrester
Fossil åker raä 12:2. 9 ryggade åkerparceller
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Fossil åker raä 74. 15 ryggade åkerparceller
Vägmärke raä 17. Milstolpe
Minnesmärke raä 16. Minnessten ”Intill år 1546 stod här Gienna Weghs kyrka byamännen reste vården 
1929”. 
Minnesmärke raä 59. Klockstapel
Blästplats raä 41. Järnframställningsplats, undersökt.

Övre Jordala (64)

Stenkammargrav raä 23. Hällkista
Stenkammargrav raä 26. Hällkista
Stenkammargrav raä 27. Hällkista
Stenkammargrav raä 28. Hällkista
Stenkammargrav raä 40. Hällkista
Gravfält raä 22. 1 hög, 13 stensättningar, 1 rest sten
Gravfält raä 25. 11 stensättningar
Stensättning raä 24
Fornborg raä 36
Fossil åker raä 61. 15 åkerparceller
Färdväg raä 93. Hålväg
Färdväg raä 94. Hålväg
Lägenhetsbebyggelse raä 77. Torp
Stenkammargrav raä 23. Hällkista
Stenkammargrav raä 26. Hällkista
Stenkammargrav raä 27. Hällkista
Stenkammargrav raä 28. Hällkista
Stenkammargrav raä 40. Hällkista
Gravfält raä 22. 1 hög, 13 stensättningar, 1 rest sten
Gravfält raä 25. 11 stensättningar
Stensättning raä 24
Fornborg raä 36
Fossil åker raä 61. 15 åkerparceller
Färdväg raä 93. Hålväg
Färdväg raä 94. Hålväg
Lägenhetsbebyggelse raä 77. Torp

Magra (66)

Grav markerad av sten/block raä 5:1-2. Resta stenar
Hällristning raä 5:3. 12 skålgropar som finns på södra sidan av resta sten raä 5:1



20


