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I.

UTREDNINGENS BAKGRUND

Inledning
P6 uppdrag av Marks kommun har Älvsborgs läns museiförening
under tiden mars - april 1976 genomfört översiktlig kulturhistorisk
bebyggelseinventering inom Hägg6ns dalg6ng. Inventeringen ing6r som ett led i arbetet med den fysiska riksplaneringen och
kommunens omr6des- och översiktliga planering. Den är ocks6
en viktig del i museiföreningens arbete att steg för steg kartlägga ltinets bebyggelse och f6 from ett aktuellt och fullgott
underlag för länsmuseiföreningens antikvariska och pedagogiska
verksamhet.
Karta

Totalinventering hor utförts inom Kinno köping somt Fritslo, Skene,
och Örby socknar, vilket inneburit registrering, beskrivning, faktainsamling och fotodokumentation av samtliga fastigheter. Detoljeringsgroder,, hor varierat beroende p6 objektens ort. Enhetliga
omroden med modern bebyggelse hor karakteriserats kvarters- e11er
omrodesvis enligt ovan angivna modell. (Bil. 2) Sammanlagt har
3000 fastigheter behandlats och fotodokumenterats. Bi ldmoterialet
omfattar cirka 9000 bilder. En bearbetning av materialet tillsar{lmans med en genomg6ng av fornlämningsregister, naturvc!trdsplan
och omrodets histc: iska utveckling har resulterat i ftsreliggande
bevaringsförslag. Er r.rioritering av bebyggelsemiljöer och enstaka objekt har gjorts enligt de rekommendationer som angivits
i programmet för den fysiska riksplaneringen. Utvärderade miljöer
och objekt har uppdelats i kategorierna riksintresse, regionalt
och lokalt intresse. Vidare har kartor upprättats över bebyggelseomr6den, naturv6rdsobjekt, fornlämningsbest6nd samt de bebyggelsemiljöer och enstaka objekt, som redovisats i bevaringsftsrslaget.
Inventeringen har bekostats med medel fr6n M.arks kommun.
Vänersborg i M.aj 1976.
C lary Andersson
Lena Andersson
Krister Ekblad
Anders Hillgren (projektledare)
Gunilla Jiv~n
Anna lena Nordström

Sldnr (antal)

MARKS KOMMUN
Tjinstestil le

Datum

Handliggare

Ert datum

1976-05-14

Beteckning

Er beteckning/ referens

Inventering av kulturhistoriskt intressanta byggnader
och miljöer i Marks kommun.
Inventeringen ingår som ett led i det av fullmäktige
antagna Program för fullföljande av den fysiska riksplaneringens intentioner (Kf 1974-03-19 § 58).
Häri ingår en inventering innebärande registrering och
fotodokumentation av samtliga fastigheter inom Häggåns
dalgång mellan Fritsla och Kinna samt respektive tätorter
även Örby och Skene.
Arbetet avses även kopplat till det generalplanearbete
som pågår i Mark. För stora delar av det aktuella området

gäller utomplansbestämmelser varför byggnads-

nämndens möjligheter att styra och påverka utvecklingen
är relativt små. En områdesplan är emellertid under
utarbetande och denna skall taga hänsyn till bevarandesynpunkter i första hand för känsliga partier i det gamla
kulturlandskapet. Vår förhoppning är också att i denna
plan inlemma de värdefulla byggnader som antingen kan
integreras i stadsbyggandet eller säkerställas genom
olika medel och kvsrligga i det öppna landskapet.
Mot denna bakgrund får inventeringsarbetet ses som ett
ytterst värdefullt komplement i kommunens översiktliga
planering.
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2.

LANDSKAP OCH BEBYGGELSE.•
Karta 4.

lnventeringsområdet domineras till stor del av Viskans och HcJggåns
dalg6ngar, det sm6brutna landskapet kring Örby samt av den l6ngströckta Ö. Öresjön. Landskapets karaktär cir en skapelse av sprick1i njerna i berggrunden samt av inlandsisen och dess avsmältning.
I de uppkomna dalg6ngarna möter ett öppet kulturlandskap med omväxlande 6ker- och hagmarker, som skarpt ovgrtinsas av de vidströckta skogs- och mossmarkerna p6 de omgivande urbergsplotöerna.
På de öppna. relativt lågexploaterade sluttningarna löngs dalgångarna kring Viskan och HciggOn domineras bebyggelsen av bondoch f6rlc.iggarg0rdor samt från dessa avstyckade mindre jordbruksfastigheter och egnahemsbebyggelse. De större gårdarna karakteriseras av sammanh6llna gårdsbildningar, med en' rikt utvecklad
trtipanelarktiektur, lokaliserade till miljBml:lssigt tilltalande platser
i kulturlandskapet. Bebyggelsen vittnar i storlek, utformning och
placering om den socialt och ekonomiskt differentierade strukturen
inom området under 17-1800-talen. Inom zonen återfinns betydande
delar av kommunens industri, vars bebyggelse koncentrerats utmed
riksväg 41, lcinsvög 156 samt löngs Fritslavägen, vilka löper genom
dalgångarna. I natuivördsplanen för Älvsborgs län {1976) finns ett
flertal landskapsområden inom zonen upptagna som natuivårdsobjekt.
{Se kap. Kultunninnesvård och natuivård i samverkan).
I anslutning ti Il det l:ippna landskapet kring dalgångarna samt insprängda i zonens. höglänta skogsområden finns en mer kuperad teritlng med uppodlade ofta oregelbundna åkrar, betesmarker och
skogspartier. De små brukningsenheterna dominerar. G6rdsbebyggelsen cir oregelbundet grupperad och anpassad till terränghsrhållandena. Den cildre bebyggelsen har under senare tid utökats med
modern egnahemsbebyggelse. Särski It märkbar är denna uppblandning i bebyggelseomroden vilka ansluter till tätorterna. Runt Ö.
Öresjön uppfördes under 1950-60-talen ett sto~ antal fritidsfastigheter med övervligande småstugebebyggelse. ·

-

De vidstrtickta skogs- och . mossmarkerna p6 urbergsplatåerna med
gles bebyggelse av mindre jordbruk och torp· återfinns i huvudsak
inom undersökningsområdets östra del inom Örby och Fritsla socknar samt till viss del inom de nor~tistra delarna av Kinna köping.
Skogsmarken ör ofta uppdelad p6 skiften ~vilka ligger under g6rdarna i de uppodlade omr6dena. Kvar från nyodlingsverksamheten
under 1800-talet finns enstaka mindre brukningsenheter.
Haggådalen med fötorterno Kinna~ Skene, Örby och Fritsla utgör
kommunens administrativa och kommersiella centrum. Zonen har
en varierande bebyggelse av både en- och flerfamiljsfastigheter,
ti Il komna under i huvudsak två utbyggnadsskeden. Den första

3.

egnahemsbebyggelsen uppfl:Srdes under 1920-40-talen, medan en
andra utbyggnadsetapp av huvudsak !igen villa- och radhusbebyggelse, inföll under 1960-70-talen. Det <ildre sammanhcingande om- ·
-landet av jordbruksbebyggelse splittrades dörmed. I anslutning till
tcitorterna finns koncentrationer av industri- och verkstadsbebyggelse. Ti Il dessa hör ett stort antal tjönste- och arbetarbostöder.
I sin mest renodlade form förekommer denna typ av bebyggelse i
Rydal, som skulle kunna karakteriseras som det typiska fabrikssamhö llet i Htiggåda len.

KABTA 4

1:100 000

Landskap och bebyggelse
öppet odlat sl<:ittlandskap med utskiftad

iordbruksbebygge lse

"//////

landskap med omvl:ixlande skog och uppodlade
mindre enheter i dalg6ngar och p6 h~jdplat6er
skogsomr6de med insprängda mindre g6rdar ,
och torp
fötbebyggelse i planlagt omr6de

4.

Landsknekten Paul Dolsteins teckning av Örestens belHgring 1502 •

.HISTORISK ÖVERSIKT
Inom inventeringsomrodet finns f6 fornlHmningar registrerade. I
Fritsla, Kinna, Skene 9eh Örby socknar finns enligt riksantikvarieHmbetets fornlHm~ingsregister 163 fornlHmningsplatser. ·
Dessa innefattar förhistoriska boplatser, fyndplatser och gravanlHggningar samt historiska IHmningar t .• ex. beftistningsanlHggningar, borgar, f6ngstgropar, mi !stolpar, stenbroar och
vHgvisarstenar.

5.

De flesta fornlämningar i området härrör från bronsåldern, järnåldern samt historisk tid. De är koncentrerade till dalgångarna
kring Viskan och Häggån och området kring Ö. Öresjön.
Karta 2

De förhistoriska lämningarna finns inprickade med R på den ekonomiska kartan. Antalet R-märkta fornlämningsplatser i området
är 56 med 126 fornlämningar, varav 56 fornlämningar fördelade
på 3 gravfä It.

Karta 3

Kartan över historiska lämningar upptar 33 platser med 34 fornlämningar. De är alla utom stenbroarna markerade med R eller
Ms på den ekonomiska kartan. De upptagna lämningarna är
Kinnaborg och Öresten (byggt på 1360-talet), skansanläggningen
vid Karlshed, milstolpar och vägvisarstenar (byggda under 1770talet till 1800-talets början), minnesstenar, frångstgropa~ förmodligen anlagda under senare delen av historisk tid, offerrösen
och Svänasjö kyrkoplats. Stenbroarna är byggda under 1800-talet.
Av bygdens 10 broar har Finabobron i Fritsla och Skärbron över
Viskan i Skene ett "framträdande kulturhistoriskt värde" enligt
broinventeringen utförd av riksantikvarieämbetet 1954.

Stenåldern
6000-1500

Från de första årtusendena efter inlandsisens avsmältning d.s.k.
äldre stenåldern (6000-3000 f. Kr) är få fynd kända inom området. Flintavslag har påträffats vid Öres jöns östra strand och
kan eventuellt dateras till denna periods jakt och fångstkulturer.

f.Kr

De flesta stenåldersfynden i området, dels gravarna d.. s.k. hällkistorna och lösfynden t.ex. yxor, dolkar, pilspetsar och skäror,
härrör från den yngre stenålderns slutskede (1800-1500 f.Kr).
Av bygdens hällkistor är den på Kinnas kyrkogård den mest kända.
Bronsåldern
1500-500
f. Kr

Fornlämningar som sannolikt kan dateras till bronsåldern är: rösen,
stensättningar och ä lvkvarnshä Ilar. Boplatslämningar från denna
period är mycket sällsynta. I området finns 2 älvkvarnshällar och
drygt ett 20-tal rösen, vilka ligger högt upp på bergs- och moränkrön med utsikt över landskapet. Det största röset i området
är Stora Rör vid Haby i Skene socken.

Järnåldern
500 f. Kr 1050 e.Kr

Under järnålderns senare del lades grunden till den nutida bebyggelsen och det kultiverade landskapet. Gården och byn tog
form, samtidigt blev gårds- eller bygravfälten vanliga. Dessa är
belägna i anslutning till den senare jordbruksbebyggelsen. Järnåldersgravfälten består oftast av olika typer av gravanläggningar
såsom domarringar, högar, resta stenar och stensättningar.
Järnåldern är väl representerad i området 1 särskilt i socknarna
Skene och Örby genom ett drygt 20-tal stensä_ttningar, 4 domar-

Gravrc:Sse vid Stora R<:Sr, Örby socken.

Finabo bro vid Httgglm, Fritsla socken.
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ringar, 2 hcSgar och 3 gravftilt. Vid Sktsnelid i ·Örby socken finns
ett gravRt It best6ende av 10 domarringar och 10 resta stenar. En
intressant fornlamning från denna .period ör jtirnåld~rsdösen, belögen vid gården Ekelunden vid Öxabäcksvägen i Örby socken.
Medeltid
1050-1500

Fram till freden i Roskilde (1658) utgjorde Marks hörad en del
av den svenska grtinsen till Danmark. Namnet Mark betyder just
"grönsskogen". Under medeltiden var södra Vöstergötland indelat
i tv6 l<in, Oppenstens lön som omfattade Kinds och 1-.Ao hctrader
·
och Örestens lcln som omfattade N\arks hörad.
Genom Mark, utmed Viskadalen gick vögförbindelsen mellan Varberg och Skara. Denna vög ·skars i Skene av Kalmar-1.ödösevögen.
Vägkorsninq~n °'?h ntirheten till. grtinsen gav upphov till en mark- : .
nadsplats. Annu sent p6 1800-talet hölls under fuli månad en all- :
man marknad i Skene •
Som grtinsland var två ftsreteelser betecknande ftsr Mark, grtinshandeln och krigen mellan Sverige och Danmark. · Grtinshandel
med kreatur etc., var ofta en lönsam afför, då avstittningspriserna
i- det danska Halland var ~6gre öri upp6t landet. Ännu p6 1800talet benc:imndes g6rdfarihandlarnas importgods för smuggel, och
grtlnshandeln var ·strtingt forbjuden. MotsHttningarna mellan allmogen ocli kronan med anledning av förbudet ledde ibland till
cSppna konflikter.
På 1360-talet anlades Örestens borg vid Öresjöns utlopp i Viskan
som replipunkt för den administrativa makten i höradet. Ett flertal mindre borgar av liknande slag anlades under samma tid som
lås f"ör vögama in i vöstsverige, ex. Oppensten i Kind och G:a
Elfsborg. Borgen hade mer karaktt:tr av beftlst gård <in militcir
stödjepunkt.
Öresten hade omvöxlande svenska och danska fogdar. Så hörde
Mark under Valdemar Atterdags ·regering genom den s.k. Å)holmstrakten 1366, under ca 20 år till ' Danmark. Öresten ingick
i 8 Jonsson Grips egendomar p6 1380-talet. Det bri:indes under
Engelbrekts kampanj 1434.
Pö 1460-talet öteruppbyggdes Öresten av Ste~ -Sture d.~·. som då
var Karl Knutsson Bondes· hövitsman i Vc:tstergl:'Stland. I btsrjon av
1470 gjorde Kristian I ett försök att intaga slottet, men· Sten ·
Sture uppbådade Vttstgötabönderna och slog honom på flykten.
1502 belögrades och brctndes borgen av prins Kristian (sedemera
Kristian Il) för att öter byggas upp p6 1510-talet av riksföreståndaren Sten Sture d. y.

7.

Efter Stockholms blodbad och Kristian 11 .. s svenska trontillträde
såldes borgen för 100 oxar till allmogen i Mark (ca 20.000
dagsverken), som brände ned den 1520.
Örestenc; K.ungsgård gavs 1568 jämte 28 hela och 7 halva hemman i Marks och Ås hcirad i Vöstergötland samt Stranda härad
i Småland ti 11 friherreskop åt riksrådet Erik Gustafsson Stenbock,
"Kronobäck och Öresten" var ett av de sju friherreskapen i
Sverige. 1651 blev Öresten grevskap from till Karl Xl"s reduktion 1682, då Öresten tilldelades översten vid Älvsborgs regemente som boställe.
Även Kinnaborg i Kinna har ansetts vara en medeltida beföstningsan läggning. Detta är inte belagt. Kinnaborgs roll vid ett
anfall av den danske kungen Erik Menved 1306 cir förmodligen
en litterär tradition, knuten ti Il Dalins Svea Rikes Historia
(Stockholm 1750). 1611 - under Kalmarkriget (1611-1613) stod en träffning mellan en dansk och en svensk strövkår. Vid
300 årsminnet 1911 restes ett monument.
1500 -

Hemslöjden utgjorde en viktig binäring i Sjuhciradsbygden. Bönderna räknade hör länge avkastningen i alnar väv i stöllet för
skäppor scid. Marbolärften hörde ännu in på 1500-tolet till de
varor vanned man betalade sina skatter.
Utvecklingen från hemslöjd ti Il hemindustri pågick under en
längre period från. 1600-tolet och vidare under 1700- och 1800talen. F~rläggaren anskaffade allt material och lcimnade ut arbetet till hemväverskor. Till en början reste förläggarna själva runt
med sina varor, men i takt med verksamhetens expansion tog
gårdsfarihandeln alltmera över försäljningen. Förläggarna hade
också kontakt med städernas köpmän och handelshus.
Under hemindustrins tidiga århundraden använde man frtlmst ull
och lin som råmaterial, men vid sekelskiftet 1700-1800 började
även bomull användas och vävningen kom genom mekaniseringen
snabbt att öka i omfattning.
Hemindustrin samlades i manufakturverk, fabriker utan egentlig
mekanisk drift. År 1779 fick Ginkalundo manufakturverk i Kinna
socken privilegium att använda bomull som råvara. Den första
förlöggarverksamheten med bomu Ilsvaror startades vid Stämmemad
i Kinna socken.
Det mest betydande området för förläggarverksamhet vid denna
tid utgjordes av Skene, Kinna, Fritsla och Seglora socknar. Antalet förläggare i Marks härad utgjorde på 1830-talet omkring
20-30 stycken. De stora förläggargårdarna från senare delen av
1800-talet ligger koncentrerade längs Häggådalen.
Sjuhöradsbygdens och ett av landets första mekaniserade bomullsspinnerier anlades 1853 vid Rydal i nwarande Kinna socken.
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Fram till mitten av 1800-talet dominerade hemindustrin över
fabriksindustrin, men under 1800-talets senare del ägde en
omsvängning rum. Fabriksindustrin ökade kraftigt och år 1877,
det sista året för vilket det finns jämförande statistik, utgjorde hemindustrins andel av den totala produktionen av
bomul lsvaror knappt 23 %.
De nya näringsfrihetslagarna vid 1800-talets mitt skapade konkurrens för knallarna. Gårdfarihandelns betydelse minskade
alltmer genom de nya samfärdsmedlen, järnvägarna, bilismen
och postorderfirmorna, vars paketleveranser snart utvecklades
ti 11 en rationaliserad storindustri.
Antalet knallar minskade snabbt mot 1800--talets slut och vid
sekelskiftet fanns endast ett fåta I kvar.
Inom undersökningsområdet karaktäriseras industrins lokalisering
idag av en splittring på ett flertal ofta små enheter. Lokaliseringen ger en historisk bild av spontan företagsetablering, med
spår av hantverk, gårdsbruk och s. k. förläggarverksamhet. Fabrikerna och verkstäderna ligger spridda i den bemärkelsen att
endast ett fåtal av dem ligger samlade i industriområden avsedda för flera verksamheter. Geografiskt sett ligger de dock,
med några få undantag, väl samlade i dalgångarna. Vattendragen gav energi åt fabriker med industrialiserad drift och
åarna tjänade samtidigt som mottagare för det vattenburna industriavfa Ilet.
I Kinna och Skene, som utgör de största industriorterna, har
under de senaste 10 åren 60-70 % av storkommunens i industri
sysselsatta fått sin utkomst. Förutom i dalgångarna finns en del
av de mindre industriföretagen lokaliserade på ett flertal platser
inom kommunen. Det gäller främst små företag för träbearbetning
och textilförädling, industrier som bäst behållit sin närhet till de
gamla driftsformerna. Det största företaget inom kommunblocket
är Borås Wäfveri AB i Skene med över 900 anstä I Ida. Därefter
följer Almedals fabriker och AB Ludvig Svensson båda i Kinna
med över 500 anställda vardera. Textilindustrin dominerar områdets näringsliv. Denna industri sysselsätter ett stort antal kvinnor, vilkas anställningsformer kan variera från heltidsanställning
ti Il deltidsarbete i hemmen. Som sekundär verksamhet ti Il text i Iindustrin har sedan andra företag vuxit fram, t.ex. möbelindustri,
inredningssnickerier och lådfabrikation, som nu dominerar träindustrin inom kommunblocket.
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Öresten med Slottslln och Slottsberget. MiljB nr 75.

9.

KULTURMINNESVÅRD OCH NATURVÅRD I SAMVERKAN.
Karta 5

I takt med det ökande allmänna intresset för den fysiska planeringen
har miljövårdens roll aktualiserats. Det av människan påverkade
landskapet - kulturlandskapet med dess bebyggelse - har kommit
blickpunkten. Definitionsmössigt tlr miljövård idag ett vidsträckt
begrepp. Under senare tid har önskemål framförts om en vidgad
samverkan mellan kulturminnesvårdens och naturvårdens företrädare.
Scirski It d6 det gcl Iler dokumentation av kulturlandskapet har betydelsen av samordning mellan naturvårdsinventering, fornminnesinventering och bebyggelseinventering understrukits.
Inom naturv6rden har man vid inventeringar velat urskilja tre
olika slag av angreppspunkter, naturvetenskapliga, landskapsbildml:issiga och kulturhistoriska. Mellan dessa intressen finns emellertid inte några skarpa grtinser. Gemensamt för den landskapsbi ldrmtssiga och kulturhistoriska naturvården är bl .a. att åstadkomma
ett u1val av skyddade områden, där alla naturtyper, såväl naturliga som kulturpräglade, finns representerade. Man efterströvar
att bevara och i förekommande fall vårda representativa och
karakteristiska landskap och att mildra och 6terställa verkningar
av exploatering av olika slcig. Från kulturminnesvårdens sido är
det naturligt att dokumentera olika slag av odling och annan
markanvändning inom kulturlandskapet som t.ex. sambandet mellan
byggnader, fornlämningar och kulturlandskap och det visuella sambandet mellan olika objekt i det öppna landskapet. Kulturförändringarna under den för- resp. historiska tiden bör därmed kunna
illustreras i de utvalda miljöerna. Det ar alltså viktigt att behandlingen av agrara bebyggelsemiljöer och odlings landskap, utmarksmiljöer m. fl. sker i intim samverkan mellan kulturminnesvården och naturv6rden.
Den moderna svenska naturvården byggdes upp under 1960-talet
och fick möjlighet att arbeta på röttslig grund genom naturvårdslagen 1964. Vanligen delas naturvården upp i ·allmän naturvård,
vilken har naturvårds lagen som frömsta arbetsinstrument, och
miljövård, som sföder sig på miljöskyddslagen den 29 maj 1969.
Enligt riktlinjerna i propositionen 1963:71 till 1964 års naturv6rdslag vilar huvudansvaret för det regionala naturvårdsarbetet
på ltinsstyrelserna. På dessa ankom_mer de flesta beslutsfunktionerna inom naturvården samt huvuddelen av den regionala inventerings- planeringsverksamheten. För översiktlig naturvårdsinventering har statens naturvårdsverk (1975) rekommenderat en metod,
som på flera punkter låter sig jömf"öras med förfarandet vid kulturhistorisk byggnadsinventering. Den förberedande analysen och
ftlltinventeringen kan tillsammans närmast jtimstcillas med den
kulturhistoriska översiktliga analysen.
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Naturvårdsplanering i Älvsborgs län.
Inventering och planering inom allmän naturvård har i Älvsborgs
län pågått sedan mitten av 1960-talet. Sedan dess har ett 40-tal
inventeringar genomförts för kommuner av särskilt vtlrdefulla omr6den. Hösten 1973 hade hela länet täckts med översiktliga inventeringar. länsstyre Isen bes lutade 1973 att arbetet med ett
handlingsprogram för länets naturvård snarast skulle fullföljas.
Under våren l 974 sclndes det kommunv is sammanstcl I Ida materialet
på remiss. Synpunkterna i remissvaren har beaktal·s i den mån de
kunnat rymmas inom naturvårdsplonens målsättning. Planen komme r
ej att få någon rättslig verkan, utan förordnanden enligt naturv6rdslagen kommer ntirmare att utredas från fall till fall. Naturvårdsplanen redovisas i Natur i Älvsborgs län. Inventering och
handlingsprogram för allmän naturvård (1976).
I arbetet med föreliggande bebyggelseinventering har studiet av
naturvårdsplanen ingått som ett viktigt led. I väsentliga delar
kan man påvisa ett samband mellan kulturminnesvårdens och
naturvårdens intresseområden. För ett bevarande av den kulturlandskapsmässiga helheten <ir det en förutsättning att dessa intressen kan förenas eller - inte minst - att de skal I kunna
komplettera varandra vid förordnanden av olika slag. I naturvårds lagen finns bl .a. vissa regler som kan vara av värde för
bevarande av byggnad el ler mindre byggnadsgrupp liksom av
fornlämnings- och andra kulturområden utanför planlagda områden · och som ingår i ett kulturlandskap med kvalifikationer
att fredas och vardas. llinsstyrelsen kan bl.a. i naturreservat
genom skötselföreskrifter beakta kulturhistoriska och mi ljörncissiga
cSnskemål. Inom omröde som 1:iger skydd för naturmiljön kan länsstyrelsen vid tillståndsprövning ta motsvarande hänsyn.
På karta 5 redovisas utvalda miljöer. Siffrorna på kartan och i
nedanstående text hänvisar ti Il objekt i notuivårdsplanen. (Nedan
redovisas endast objekt i naturvårdsplanen där dessa sammanfaller
med utvärderade bebyggelsemiljöer i föreliggande rapport}.

Naturv6rdsobjekt

@

Karakterisering av noturvårdsobjekt och bebyggelsemiljöer.
Området kring Hedgärdessj ön är den mest frekventerade fri luftsterrängen inti Il Skene tätort. Här finns elljusspår, vandringsleder,
friluftsbad och sportstuga. Området gränsar inti Il tätortens expanderande bebyggelse och nås lätt därifrån.
Inom område 22 i noturvårdsplanen återfinnes bebyggelsemiljö nr 72
i föreliggande rapport . Miljön är klassificerad som varande av lokalt
intresse. Bebyggelsen inom området utgörs av två, ursprungligen tre,
från centrala Skene utskiftade gårdar.
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Bebyggelsemiljts nr 79 norr om Skene samhtslle grttnsar direkt
ti Il naturvördsobjekt 22. Mi ljtsn tir belägen i ett öppet odlingslandskap i anslutning till dalg6ngen. Bebyggelsen utgörs av tre
gårdar till stl:5rre de len byggda under senare de len av 1800-ta let,
varav en s.k. framkammarstuga. Gördarna ligger spridda löngs
skogsranden.

@

Terrtingen kring Stora Barrs{ön och MjtSgasjön utnyttjas mycket
som fri luftsomrode av invönarna i Kinna tötort. Omrodet grtinsar
direkt till bebyggelsen och stignötet ör völ utvecklat.
I direkt anslutning till objekt 23 i naturvördsplanen 6terfinnes
bebyggelsemiljö nr 7 i föreliggande rapport. Orrirodet ör klassificerat SO!" ltinsintresse. Miljön utgöres av Kinna ,hembygdspark,·
Niorieberg. Omr6det angrtinsar i sydost också ti 11 bebyggelsemiljö nr 3.
·

@

Häggådalen mellan Fritsla och Kinnahult tir ti Il sförre delen en
oexploaterad jordbruksbygd. I dess centrala delar rinner Häggån
med stora och völ utbildade meanderslingor ~ Den sycl\,östra dalslingan clr skarpt markerad, medan den nordvtistra sidan clr uppsplittrad och mer succesivt över96ende i höjdplatåernas barrskogar.
Landskapet i överg6ngszonen består av öppna marker, hagar och
lummiga lundomrod~n. De botaniskt mest intressanta partierna
finns vid Bl:>saråsen söder om Finabo och vid Solänge kvarn · (se
objekt nr 26). HcSgg6dalen erbjuder ett tilltalande landskap •. I
övergångszonen mellan öppen dal och sluten skogsterrt:lng ör naturen omvöxlande och kuperad med bergkullar, lövskog och kulturmarker.
I anslutning till natutvördsobjekt nr 25 återfinnes bebyggelsemiljöerna nr 3 och 46 i före liggande rapport. Mi Iiön tlr klassificerad
som riksintresse. Omrodet innefattar ett flertal större ftsrlciggarg6rdar och jordbrvksfastigheter samt ett antal tildre textilindustrier
och småbrvk .

@

Trakterna kring Finabo i Häggådalens nordvi:tstra sido kt1n·netecknas
av kuperad terrting med omvtixlande kulturmarker och lcwskog. , &lst
utbildad tlr l6vskogen p6 Bösarosen dör dels hagmarker dels sluten
öngsekskog fijrekommer. Vid Soltinge _kvarn har man p6 pr-ivat initiativ h<ivdat de hasselbevuxna sluttningarna mot 'Hagg6n och området har dörigenom bevarat prtigeln av slåtterting.
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Hela området är av betydelse som strövomr6de och erbjuder dessutom goda botaniska studieobjekt. I anslutning til I objekt 26 i
naturvårdsplanen ligger beb)'ggelsimi ljö nr 26 samt de enski Ida
objekten 34, 28, 38, 28, 24, 27. Miljön har klassificerats som
läns intresse.
Området utgöres av centrala Fritsla, med miljön kring L.J. Wingqvists textilfabrik, disponentbostad, tjänste- och arbetarbostöder
somt ti IIhörande jordbruk. I miljön ingår även Finabo prästgård
samt ett antal förläggargårdar.

@

Det triangelformade området mellan Kinna, Skene och Örby består
till större delen av odlad mark. Viskan och Häggån flyter och nedströms Kungsfors har Viskan skurit ut en djup ravin. I sluttningarna
från bebyggelsen i Örby dominerar ekrik lövskog. Inom området
återfinns objekt 80 i föreliggande rapport.

@

Nedanför Kungsfors kraftstation har Viskan skurit ut en kraftig ravin
med flera sidodalar. Ravinsidorna har tidigare till stora delar utnyttjats för bete och slåtter. Viskans åfåra är biologiskt och geologiskt värdeful I. Vegetationen är rik, men ravinen är stadd i snabb
igenväxning och skötselåtgärder behöver tillgripas.
Angränsande till naturvårdsobjekt 33 6terfinnes bebyggelsemiljö 44
föreliggande rapport. Miljön är klassificerad som länsintresse.
Bebyggelsen ligger i sydsluttningen, angränsar i norr mot naturvårdsobjekt nr 33, i söder sträcker sig det öppna odlingslandskapet fram
till östra Öresjl:>n. Bebyggelsen kring Örby kyrka utgör en central
del av Örby samhälle. Fornlämning nr 1 Skärbron i riksantikvarieämbetets fornlömningsregister, Örby sn, återfinns inom området.

®

Området vid Slottsberget, med Örestens borg, omges av öppet odlings landskap i norr och söder. Nordost om befc:istningen utbreder
sig Örestens hage, en stor ekhage, glest bevuxen. På två sidor i
väster och öster omges hagen av tät planterad granskog. S lcttsberget
och delar av hagen är domänreservat.
I direkt anslutning till naturvårdsobjekt 37 ligger bebyggelsemiljö nr
75, vilken klassificerats som riksintresse i föreliggande rapport.
Örestens gård är belägen strax söder om Slottsberget och den norr
därom flytande slottsån.

KARTA
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Naturvårdsplan för Älvsborgs län 1976
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KULTURMI NNESVÅRDENS SPECIALFÖRFATTNI NGAR OCH
BYGGNADSLAGSTI FTNI NGEN.
Begreppet kulturhistoriskt vttrde har brukats med skiftande innebörd

under olika tider och i växlande sammanhang. Vttrderingen av det
kulturhistoriska objektet influeras av kunskapen om det, men är
ttnd6 ti Il sin art av subjektivt slag. För en bedömare framst6r det
som vttsentligt att uppmttrksamma estetiskt el ler arkitektoniskt betydelsefulla objekt, ftsr en annan kanske att stanna vid socialhistoriskt representativa objekt eller miljöer. Person- och lokalhistoria har ocks6 sina förespr6kare osv. Byggnader av kulturhistoriskt vttrde utgör s61unda ingen skarpt avgrtinsad grupp. Snarare
ttr det kulturhistoriska vttrdet n6got som i varierande grad kan
tillmtttas betydande delar av det befintliga byggnadsbest6ndet.
Ett f6tal byggnader av detta best6nd har dock ti llmttts s6da~t
vttrde att de getts ett sttrskilt skydd med stöd av speciallagstiftning.

Spec ia Iförfattningar.
År 1618 utfttrdades v6r första byggnadsförordning avseende kronans
slott, borgar och befttstningar. Kvar fr6n denna tid finns ett bevarat plakat fr6n 6r 1666 med "P6budh om Gamble Monumenter
och Antiquiteter i Riket", vilket med vissa kompletteringar kom
att gtilla till 6r 1828. 06 utfttrdades förordningen om "forntida
minnesmttrkens fredande och bevarande", vilken f .ö. utgör föreg6ngaren till gttllande fornminneslag fr6n 6r 1942. Mt:irkligare
byggnader i enski Id ägo har ti Il viss del skyddats i den numera
upphttvda fideikommisinstitutionen fr6n 1600-talet.
6rs forn- Fasta fornlttmningar ttr generel It skyddade enligt 1942 6rs fornminnes lag (SFS 1974:442) och utgör en av de viktigaste lagarna inom
minnes lag
kulturminnesv6rden. Den ger ett direkt skydd 6t minnesmärken fr6n
§ 3 m. fl.
s6vttl förhistorisk som historisk tid som gravhögar, domarringar,
borgar skansar, befttstningsanlttggningar, broar m.m. Tillsyn av
fornlttmningarna i lttnet utövas av lttnsstyrelsen och statens hist.
museum har överinseende över skyddet och v6rden av de fasta
fornlttmningarna i riket.
~ 942

Kulturminnesv6rdens specialförfattningar avseende det existerande
byggnadsbest6ndet utgöres av 1920 6rs kungörelse om det offentliga
byggnadsvttsendet samt av 1960 6rs lag om byggnadsmi nnen. Författningarna reglerar behandlingen av befintliga byggnader och
miljöer och ttr direkt inriktade p6 bevarande, v6rd och förvaltning
av kulturhistoriskt objekt.
KK 1920:744

Byggnader registrerade som b y g g n a d s m i ;n n e s m ä r k e n
ttr samtliga offentliga byggnader samt av varierande 61der och typ. ·
Merparten av dem utgöres dock av landets mttrkligare byggnadsbest6nd,
typ monumentalbyggnader, men förteckningen,. upptar även enklare trt!arkitektur, sjukhus, fyrar etc. Kungörelsen inneh611er generella anvisningar för v6rden av dessa byggnader. Reglerna för restaurering och
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mer genomgripande 6tgf:1rder som flyttning, överl6telse, rivning,
etc. c:lr restriktiva och kröver myndighetsti Ilstlmd. Observera
att författningen inneh6ller bestt:tmmelser Hven för statliga byggnader som har karaktt:ir av minnesmt:trken utan att vara upptagna
p6 förteckningen. Byggnadsminnesmörkenas antal ör för nörvarande 310 st.
SFS 1976:440,

441

S_edan gammalt har offentliga byggnader behandlats vid sidan
av icke offentliga, vilka i sin tur kan flSrklaras som b y g gn a d s m i n n e n. Lagen avser i flSrsta hand enstaka byggnader av h~t kulturhistoriskt eller historiskt vtlrde då speciella
skyddsinstrument för bevarandet av sammanh6llna bebyggelsemiljöer tinnu saknas. lagen inneh6ller vidare faststt:illda ftsreskrifter vilka bl.a. anger i vilka delar byggnaden inte f6r förc:lndras samt bestc:lmmelser avseende vörd och rtJtt ti Il ersl:ittning.
Antalet byggnadsminnen uppgick 19?4 till 261 st.

Kyrkobyggnader
KK 1920:744
1963:540
.

Oavsett ölder 6tnjuter sv~nska kyrkans kyrkobyggnader liksom
kyrkotomter och begravningsplatser sedan 1700-talet generellt
skydd. Bestömmelserna avser tiven kyrkans inredning liksom planeringen av miljön kring kyrkan. Kyrkorna utgör den största
gruppen skyddade byggnader ca 3000 st.

PrtJstg6 rdar
SFS 1971 :860

Prtistgllrdar av kulturhistoriskt vtlrde registreras i en ftsrteckning ·
i:Sver kyrkliga fastigheter vilken förs av resp. stiftsnömnd. Nttmnden
ltimnar i samrod med landsantikvarien anvisningar · för v6rd samt
pr6var ombyggnadst1renden.

Al lmtin byggnadslagstiftning.
Fram till vör tid har kulturminnesv6rdens speciallagstiftning succesivt omarbetats. Dessa revideringar har dock inte resulterat i en
författning som ett allsidigt och effektivt st:ttt töcker· problematiken
kring vörd och vidmakthöllande av kulturhistoriskt eller miljömHssigt vtlrdefull bebyggelse.
För ett genomförande av en nyanserad byggnads- och kulturvllrd,
har specialförfattningen i viss omfattning kunnat kompletteras med
den a I I m c:I n n a b y g g n a d s I a g s t i f t n i n g e n.
Lagstiftningens anvt:!ndbara delar i bevarandesyfte motsvaras i hwudsak av planerings- ·och markanvöndningsfrogor, byggnadsv6rdsfr6gor
samt av byggnadslovsprövningen. -lagstextens beröringspunkter med
kulturminnesv6rden t:!r begrtJnsad till ett f6tal punkter och av generell art. Genom en konsekvent tillt:!mpning av dessa moment, bör
dock ftsrutst:!ttningar finnas för ett visst skydd 6t vtlrdefullare bebyggelse.
·
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Byggnads lagen
1947
§ 25

§ 35 A

Byggnadslagen {BL) behandlar planltlggning och byggande. Vc:irdefullare bebyggelse kan i stadsplan avgränsas och upptas som omröde för kulturhistoriskt värdeful I bebyggelse. Den allmtinna beteckningen fc:Sr södana områden tlr s.k. K-m<:lrkning. K-beteckningen innebt:tr dock inget reellt skydd mot rivning. Ett sådant
skydd kan numera temporcirt fås med hjtllp av paragraf 35 A i

BL.
§ 86

§ 122

Med stc:Sd av 86 § BL kan Kungl. Maj :t ~rordna att nybyggnad
utan lt:insstyrelsens tillstånd inte får ske inom område, som inte
ingår i stadsplan eller byggnadsplan och som har betydelse bl.a.
med hänsyn til I befintligt fron historisk eller konstnörlig synpunkt
vtlrdefull bebyggelse, fornlcimningar eller andra minnesmcirken.
Bestclmmelsen syftar till att förebygga att områden med sådan bebyggelse vandaliseras genom olt:impliga byggnadsf'6retag. I § 122
BL finns liknande bestc:immelser som ger mc:Sj lighet att skydda partier av kulturlandskap på landsbygden.

Byggnadsstadgan 1959
§9

Byggnadsstadgan (BS) ger anvisningar om byggnadsntimnd, byggande,
byggnadsl0\4 m.m. Paragraf 9 i BS rör anvisningar vid uppri:ittande
av plan. Hör framkommer att syftet med planläggning lir att främja
en från allroon synpunkt c:indamålsenlig utveckling inom det område
som planeringen avser. Det påpekas också att "bebyggelse med särski It vtlrde fron historisk eller kulturhistorisk synpunkt ska såvitt
möjligt bevaras".

§ 14

En ny besttlmmelse i byggnadsstadgan är paragraf 14, vari föreskrivs att den som uppröttar plan skall samråda med lc:insstyrelsen
och övriga myndigheter som kan ha vtlsentligt intresse av frågan.
Det H:keligger alltså generell skyldighet att kontakta de kulturminnesvårdande myndigheterna.

§ 29

Inom område dc:ir utomplansbestclmmelser tiger tillämpning "må byggnad
ej uppföras med mindre valet av plats H:k den ti Ilt:imnade bebyggelsen kan anses ll.implig ur al lmc:in synpunkt. Härvid skal I beaktas att .
områden med stlrski Id naturskönhet eller söregna naturförhållanden
såvitt möj Ii gt bevaras" •

§ 38

Enligt 38 § BS får byggnad av sförre värde från historisk, kulturhistorisk, eller konstncirlig synpunkt inte förvanskas vare sig genom
arbeten på själva byggnaden eller genom bebyggelse i grannskapet.
Byggnadsncimnd kan förelägga ägare vid vite att undanröja förändring
som skett utan godkcinnande.

§

70

.§ 50
§ 51
§ 53

Paragraf 50 i BS är en allmt:in anvisning om att 11 byggnad skall underhå Ilas s6 att vanprydnad icke uppkommer".
Försummas underhållet kan byggnadsnämnden enligt § 51 BS ölägga
ägaren att riva huset.
Underhå 11 av tomt ~reskrivs i 53 § BS.
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Byggnads lov
§ 75
§ 54 mom. 1

Byggnadslov fordras inte bara för nybyggnad eller sådan väsentlig
fc:Srändring som är att likna vid nybyggnad.
I § 54 1 mom. BS föreskrivs att byggnadslov skall sökas också för
ändring som avsev<irt p{Jverkar byggnads planlösning el ler yttre utseende etc. Inom stadsplanelagt område fordras dessutom byggnadslov för omfärgning av fasad som ei vetter mot kringbyggd gård,
för byte av takttickningsmaterial etc.
Dessa bestämmelser innebcir att byggnadsntimnden har avg<:Srande
betydelse f'ör bevakningen av äldre byggnader bel<igna inom stadsplan.

Naturvårdslagen

Även naturv6rdslagen innehåller bestämmelser rörande bevarandefrågor och lttnsstyrelsen kan lagga förbud mot nybyggnad över visst
icke planlagt område. lagen ger skydd åt landskapsbilden men även,
med sföd av dess 19 paragraf, åt byggnader i landskapet. Den
hindrar dessutom ol<implig töktverksamhet och olika typer av reklamanordningar·.

§ 19
§ 18 .

SYNPUNKTER PÅ BEFINTLIG OCH PÅGÅENDE BEVARANDELAGSTIFTNING.
De nwarande ekonomiska, juridiska och planmässiga möjligheterna
till ett effektivt skydd av befintlig bebyggelse tir begrönsade till
innehåll, räckvidd och livslc:tngd. Det påbörjade reformarbetet kan
fBrst efter en tid vttntas skapa btlttre villkor. Den allm!:inna byggnadslagstiftningen har hitti Ils varit inriktad på att reglera nybebyggelse och markanvtindning. Kulturminnesv6rdens specialförfattningar har å andra sidan reglerat behandlingen av befintliga byggnader vilka bedömts äga ett stlrskilt v<irde. De båda lagtexternas
bristande samordning har för kulturminnesvården inneburit betydande
svårigheter att genomf<:Sra en allsidig byggnadsvård.
I den allmttnna byggndslagstiftningen har ett flertal brister aktualiserats, av vilka avsaknaden av en effektivt formulerad underhållsskyldighet samt reella möjligheter till rivningsreglering skjutits i
förgrunden. Problem av ovanstående karaktör har ofta haft sin
upprinnelse i att stadsplaner som tillkommit under tidigare lagstiftning och som medgett stora byggnadsrätter kunnat ligga kvar
som gtillande, vilket i sin tur skapat fcSrvttntnirigsvärderi som avsevärt försvårat bevarandearbetet. Många byggnader har fått förfalla
så kraftigt att det enda kvarstående alternativet varit rivning.
Den allrntinna byggnadslagstiftningens viktigaste besttimmelser med
inriktning på byggnadsvård c:ir 38 § BS samt 54 § BS 1 mom. Erfarenheterna av dess tillämpning cir dock varierande. Behandlingen
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av byggnader utom område med faststö IId stadsplan försvåras bl .a.
av att byggnadslovsplikten dc:lr ej innefattar bestclmmelser om exempelvis omfc:trgning av fasad, byte av taktcickningsmaterial etc.
FBr att bevara samlade byggnadsmiljöer möste i allmänhet olika
åtgijrder kombineras. Dessa kan ha form av byggnadsminnesförklaringar, sörskilda bestclmmelser i plan eller genom andra överenskommelser.
Med sföd av 25 § BL kan föreskrivas att visst område skall utgi:Sra
reservat för kulturhistoriskt vördefulla byggnader s.k. K-mclrkning.
Bestömmelsen förstttter tidigare nybyggnadsrtitt ur kraft men kan å
andra sidan inte långsiktigt hindra att ifrogavarande byggnader
rivs eller vanvårdas. En brist hos K-mcirkningen ör dessutom att
den förutscltter cigarens samtycke.
Speciallagstiftningen har hittills varit inriktad p6 skyddet av enstaka objekt vilket också försvlirat hävdandet av· .sammanhängande
miljöer. Någon motsvarighet ti 11 det mi ljl:Sskydd som återfinns inom
den modernare europeiska lagstiftningen, Lex Malraux i Frankrike,
monumentlagen i Holland m. fl., finns f. n. ej i Sverige. Ett effektivt miljöskydd stöller dörfi:Sr vissa krav på att gijllande byggnadsminneslag omformuleras. Så skulle exempelvis kriterierna fi:Sr byggnadsminnesförklaringar bli mindre specificerade och frontas den utprtiglade inriktningen på bevarandet av kulturhistoriskt vcirdefulla
solitörer av direkt riksintresse. Kulturminnesvården bör dessutom
beredas möjlighet att på en inventerings lista uppföra byggnader ·
som inte kan anses uppfylla kriteriema för byggnadsminnesfi:Srklaring,
men som öndock öger betydande vclrde för den miljömclssigd helheten. I första hand får denna registrering ses som ett kontrolloch informationsinstrument.
Såvttl byggnadslagstiftningen som specialförfattningens skyddsinstrument, som K-märkning och byggnadsminnesförklaring, cir knutna
ti 11 det nuvarande fastighetsbegreppet. Objekt på gatu.;. el ler parkmark, äldre gatubelöggning m.m., vilka ofta utgör viktiga beståndsdelar i miljön kan således inte skyddas genom dessa instrument. Ett
vidgat fastighetsbegrepp kan däremot undanröja dessa problem.

Pågående bevarandelagstiftning •.
Fi:Sr översyn och förslag till en ny formulering av bevarandelagstiftningen tillsattes under 1960-talet · tre stora utredningar. De tre som
nu lagt fram sina betönkanden ·ctr 1965 års musei- och utsföllningssakkunniga (MUS 65), Saneringsutredningen (sanering I, Il och 111)
och Bygglagutredningen {Wlarkanvcindning och Byggande).
MUS 65

De museisakkunnigas arbete bestod i huvudsak av att utreda målstittning och organisation inom kulturminnesvården. Utredningens
uppgift var sålunda inte inriktad på att göra "någon genomgripande
saklig revision av göllande lagstiftning" utan mer att förfina och

rn.
anpassa författningarna rörande byggnadsminnesvörden ti 11 den
nya organisation fl:Sr kulturminnesvården och som innelxir att
lönsstyrelserna övertar ansvaret för den regionala -kultunninnesvårderi på den statliga niv6n från riksantikvarieämbetet. I och
med tillkomsten av en kultur'minnesenhet den 1.7.1976 ingår
en lönsantikvarie tillsammans med bl .a ~ lcinsarkitekten och
överlantmötaren i länsstyrelsernas planeringsavdelning. Den av
MUS 65 fl:Srordade lagcindringen avseende underlttttade möjligheter till byggnadsminnesfcSrklaringar och dänned l:Skade möjligheter till miljöskydd har antytts i föreg6ende stycke.
Saneringsutredningen

Bland de tre olika delbetänkanden som Saneringsutredningen överlömnat behandlar det sista, S:mering 111 (SOU 1973:27), den kulturhistoriskt värdefulla bostadsbebyggelsen. Som huvudsyfte har ut- .
redningen haft "att framlcigga förslag av generell giltighet om
sföd från statens sida för upprustning av kulturhistoriska byggnader ·
och miljöer 11 • I sitt betcinkande har man utförligt redovisat befintliga och föreslagna finansieringsformer, dtlr man förordat stödåtgörder i form av lån medan stöd i form av direkta ekonomiska
bidrag avvisades. De olika llmeformer man rekommenderar utgår
ifrån de grundlttggande statliga bostadslånen d.v .s. förhöjt statligt lån och tilläggs lån. En brist i utredningen är att man endast
behandlat bostadshusens bevarandeproblem men ej byggnader som
inte utgör bostöder såsom industribyggnader, skolor, magasin etc.

Bygg lagsutredningen

Bygg lagsutredningen (SOU 1974:21) tir en principutredning om
byggande och markanvändning. Utredningen föreslår en uppdelning av lagstiftningen i en markanvändningslag för planlciggningen
samt en byggnads lag f<:Sr byggandet. Utredningen f8respråkar vidare
att ett skydd av generell karaktär skapas för all befintlig bebyggelse.
I ett tillöggsdirektiv från 1972 berör utredningen också riktlinjerna
fcSr skyddet av kulturhistoriskt värdefulla objekt. Bygg lagutredningen
föreslår en typ av rivnings lov, vilket skulle inneböra att rivning
ej får ske utan planmössig prövning. FBr bebyggelse med utpräglat
bevaringsvcirde bör underhållsbesttimmelserna utökas och det bör
plan finnas möjlighet att inf<:Sra byggnads lovsplikt för åtgärder
vilka är att likna vid underhåll.
Byggnadslagstiftningen får sin tillämpning i de olika planer som
framstalls hwudsakligen på kommunal nivå. I detta sammanhang
förespråkar utredningen att bevarandet av sammanhängande bebyggelsemiljöer ges en central plats i översiktsplaneringen. Det
planmcissiga skyddet för värdefullare bebyggelseinslag föreslås av
bygglagutredningen få följande utformning . Ett framtida s~tem
bör omfatta tre planinstitut: kommunplan, kommundelsplan och
byggnadsplan.
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Kommunplan

I kommunplan avses kommunen ange riktlinjer för markanvtindningen
samt utfonnningen av miliön. I planen skall vidare kommunens l6ngsiktiga bevaringsf6rslag samt byggnadsminnesmttrken redovisas. Omprövning av planen bar tas upp med ttitare inteivall, ungefctrligen
vart femte år. För utvörderade miljöer - bevaringsomroden skall
översiktliga bevaringsföreskrifter införas i planen.

Kommundelsplan

I _kommundelsplanen upptas omröden dclr vidare bearbetningar och
stöllningstaganden Hr nödvöndiga. I kommundelsplanen skall skyddsf'öreskrifterna avseende bevaringsområden ges en mer detaljerad utformning vilket skulle innebcJra bl .a. en utökad byggnadslovsprtivning. Vid behov skall denna kunna omfatta såvtil bebyggelse,
stcingsel, omkringliggande vegetation som väg- och gatumark.

Byggnadsplan
Karta 6

I stöllet för den nuvarande detaljplaneringens l6ngsiktiga stadsplaner
inf6res en ny typ, kal lod byggnadsplan, med kortare omprövningstid.
I denna skal I en slutgi Itig prövning av planpliktiga förl:lndringar redovisas. Detta kan gälla vid rivning eller funktionsförl:lndring av bebyggelse, nybebyggelse, liksom vid val av byggnadsmaterial, fctrgstittning, utförande etc. Att genomförandet sker planenligt kontrolleras genom byggnads lovet.
Eftersom bygglagutredningen kan komma att tillämpas tidigast 1977
genomförs f'ör nörvarande inom ramen för gtlllande byggnadslag en
anpassning betrttffande planeringsmetodiken.
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BEVARINGSPROGRAM. FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE.
Kulturhistoriska byggnadsinventeringar erfordras i den fysiska planeringen som beslutsunderlag för avgclnsning av bevaringsomroden och
Rsr att faststölla skydds6tgtirder för kulturhistoriskt vtirdefull bebyggelse. Ett faktum som gl:iller planeringsarbetet p6 s6vti I riks- som
kommunal nivå. Det tir ck1rf6r angell:iget att en kommuntöckande
totalinventering utf'örs inom ramen för den fysiska översiktsplaneringen. I kommuner som hittills saknar totalinventeringar kan program för detta skrivas in i arbetet med kommun<.Sversikten.
Kulturhistorisk byggnadsinventering som syftar till att ge underlag
för kommuntöckande planering lxSr anpassas till planeringssituationen,
vilket medRsr att olika krav kan behöva stöllas :p6 inventeringens :
detaljeringsgrad. Den metod som vid Älvsborgs löns museiförening .
ti llctmpats ~r inventeringar p6 kommun6versikts- ·och omrodesplansniv6 <ir totalinventering eller miljöinventering med uppgifter om
byggnader och dess sammanhang i landskapet. Den översiktliga
totalinventeringen utgör oftast ett nödvöndigt planeringsunderlag
för avgrtlnsni ng av omroden för l6ngsiktigt bevarande s. k. bevaringsomroden samt för att ange enstaka skyddsvl:i_rda byggnader. Fl:>r ett
s6dant omrode lxSr, dör sö erfordras, cindrad stadsplari upprättas,
som faststöller befintlig bebyggelsestruktur. Bevaringsomroden har
i sig ingo rtittsverkningar. För detaljplanearbetet kan ofta ytterligare uppgifter vara nödvöndiga för precisering av 6tgörder och
avgrtlnsningar nör det galler bebyggelse inom bevaringsomroden
samt Rsr byggnader utanftsr dessa som Hr. av vörde för den miljörrxbsiga helheten. Vid behandling av objekt eller områden som i
f'öreliggande rapport bedömts som scirskilt vHrdefulla, lxSr denna
föregås av fördjupade inventeringar som baseras p6 mer detaljerade
arkivuppgifter, ing6ende beskrivningar, detaljerade bevaringsföre- .
skrifter, eventuella uppmötningar etc. Detaljinventeringen kan darmed öka kunskapen om de enskilda objekten och ytterligare klargöra de kulturhistoriska, landskapsmössiga och_ tekniska förutsött. ningarna för ett bevarande •. I samband med behandling av Rsrslag
till byggnadsminnen (SFS 1976:440, 441) syns denna arbetsgång
ofronkomlig.

Generalplan
Kommunöversikt

.översiktlig områdes. analys av kul turminne svå.rdens intress en
Program rar inventeringsverksamhet

--

Kommunalt
bostads-

sanerings
Kulturhistorisk beOmrådes lan

byggelseinventering - - Basdatadel

program

Stadsplan
Byggnads plan

Detaljinventering

Riksantikvarietimbetets,.. syn på förh6llandet mellan ~ulturhistorisk
byggnadsinventering och olika planeringssituationer.
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Ur allmcint intresse och med hcinsyn till berörda fastighetsägare
kan krävas att kommunen med noggrant förarbete ska 11 bereda
sina bevaringsområden. Det cir därför vl:isentligt att man på ett
tidigt stadium tar stcillning i princip till de rekommendationer
som framf<:Srts i föreliggande rapport. Det redovisade materialet
kan p.g.a. sin <:Sversiktliga karaktör inte ligga till grund för
ett kommunalt s.k. bevaringsprogram, (se nedan) men däremot
bilda underlag fc:Sr vidare utredning av upptagna f<:Srslag til I
bevari ngsområden och byggnadsm i nnen.
Som underlag för sin planering behi:Sver kommunen en rad handlingsprogram. Utöver program för trafik, industribyggande, social
service, skolutbyggnad osv. bör också upprtlttas ett handlingsprogram fc:Sr den långsiktiga behandlingen i bevaringsfrågor, ett
s.k. b e v" a r i n g s p r o g r a m. Utifrån den utfc:Srda tsversiktliga totalinventeringen och de f6rdjupade undersökningar som
kommunen avses låta genomföra, anges i bevaringsprogrammet
kommunens avsikter beträffande sanering, rivning, kompletterande
nybebyggelse etc, varför det bör vara intimt sammankopplat med
de kommunala bostadsbyggnads- och bostadssaneringsprogrammen.
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Kommunala bostadsbyggnadsprogram
Bostadssaneri ngsprogram
Bevaringsprogram

:BP
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Sanering 111:s syn pc!! förhållandet mellan olika typer av bostadsprogram.
Bevaringsprogrammet avses omfatta såvcil bevaringsområden som
frist6ende byggnader som bör bevaras av kulturhistoriska eller
mi ljömcissiga sköl. Inom inventeringsområdet, Htiggådalen med
angränsande socknar, finns ett flertal sådana miljöer och enstaka objekt vilka bör behandlas enligt ovan skisserade modell,
cfljr nödvöndiga tekniska, ekonomiska, sociala och planmässiga
insatser ytterligare kan klargöras och olika genomförandealternativ presenteras. Det clr dcirför angelöget att klarlcigga under vilka
former detta arbete kan bedrivas, varfcSr Älvsborgs löns museiförening med detta utkast önskar få till stånd en första diskussion om
lcimpliga samarbetsformer.
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BEVARINGS FÖRSLAG

Redovisningens uppläggning
Fornltlmningar

Den lagstiftning som kulturminnesvården kan stödja sig på, är
vad gciller fasta fornlämningar tillfredställande. De är efter
tidigare inventering upptagna i fornminnesförteckningen, markerade på ekonomiska kartan och skyddade enligt lagen den 12
juni 1942 om fornminnen. Ärenden som berör dessa remitteras
ti 11 kulturminnesvårdande instans för att man ti Ilsammans med
andra planerande myndigheter ska 11 kunna komma fram ti 11 en
enad lösning. Fornlämningarna har därför inte redovisats särski It i denna utredning, annat än då de ligger inom föreslagna
bevaringsområden.

Byggnader

När det gäller byggnader finns för närvarande inte något generel It lagskydd som svarar mot fornminnes lagen, frånsett det skydd
som statskyrkorna åtnjuter. Ett mycket ringa antal byggnader har
av riksantikvariet:lmbetet förklarats för byggnadsminne. Med den
snabba utveckling vi befinner oss i, blir det alltmer uppenbart
att ett större anta I byggnader och bebyggelsemiljöer måste skyddas än vad man tidigare rtlknat med. Där inte aktiva åtgärder
vidtas försvinner den äldre bebyggelsen. Bevaringsplaner måste
upprtlttas före planeringen av nybebyggelse.
När det gäller att välja ut de byggnader och bebyggelsemiljöer
som skall skyddas bör man försöka bevara den historiska koninuiteten. Därför måste man i den mån det är möjligt bevara representativ bebyggelse från varje tidsperiod. Urvalet måste göras så,
att det omfattar olika typer av bebyggelse, samtidigt som det
speglar olika näringar och samhällsklasser. Avgörande för utvärderingen är vilka byggnader och hela sammanhängande miljöer
som varit karaktäristiska för bygden. Här har den utförda inventeringen möjliggjort ett mer objektivt urval genom att omfatta
samtliga fastigheter. Nu sällsynta men tidigare vanliga byggnader
har piroriterats eftersom det är stor risk att de annars helt försvinner.

Kulturomr6den

Det l:lr ofta förenat med svårigheter att passa in enstaka äldre
minnesmärken i den moderna planeringen, utan att de förlorar
en del av sitt kulturhistoriska värde. Dessutom utgör ofta sambandet mel Ian olika historiska minnesmärken och mel Ian dessa
och omgivande landskap ett historiskt värde, som går förlorat,
om man enbart skyddar det enskilda objektet. Därför l:lr det
b6de ur bevarings- och planeringssynpunkt fördelaktigt att välja
ut miljöer, där det ingår ett flerta I för bygden karaktäristiska
objekt fr6n skilda tider. Miljöer dör fornll:lmningar, byggnader,
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cl Idre vtignät, kulturlandskap etc • finns sam lat till en kultur-

historisk helhet f6r en stor vetenskaplig och pedagogisk betydelse. Inte minst värdefulla blir de som rekreationsomroden.
Det framlagda bevaringsf<:Srslaget presenterar dels områden som
sin helhet anses som kulturhistoriskt vc:lrdefulla, dels enskilda
byggnader el ler i?yggnadsgrupper b6de inom och utom dessa omroden. Det urval som gjorts l:tr en prioritering, som inte innebtir
att andra miljöer, byggnader och minnesmärken saknar kulturhistoriskt vtlrde. De flesta byggnader som c:lr och förblir oförvanskade har ett vc:lrde, som genom enskilda initiativ och en
allmän respekt för vad olika tider skapat, ger en större bredd
på traktens kulturhistoria.
De byggnader som föreslås prioriterade f6r ett bevarande har utvtirderats i olika grupper beroende på dess arkitektoniska, historiska och kulturella värde antingen som enskilda objekt eller som
viktiga delar av en vc:lrdeful I miljö.
Gruppindelningen har gjorts enligt följande:
• Grupp la

Byggnader som redan åtnjuter lagligt skydd.

• Grupp lb

Byggnader vi Ikas bevarande ctr av riksintresse
och dc:lrför bör förklaras som byggnadsminnen
eller byggnadsminnesmärken.

• Grupp 11 .

Byggnader med stort kulturhistoriskt värde
vilkas bevarande kan anses vara av ltinsintresse.

• Grupp 111

Byggnader med stort kulturhistoriskt värde.
vilkas bevarande kan anses vara av vc:lsent1igt loka It intresse.

Vid ärenden rörande
kulturområdena ska 11
Vid ärenden rörande
ncimnden handlögger
landsantikvarien har

byggnader i grupp la, . lb och Il samt inom
landsantikvariens yttrande inhämtas.
byggnader .i grupp 111 föreslås att byggnadsdessa med utglmgspunkt från de riktlinjer som
utarbetat angående byggnader i grupp 111.
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fÖRSLAG TILL BYGGNADSMINNEN.
Byggnadsminnen och byggnader som avses bli upptagna som byggnadsminnen representerar alla slags byggnader från olika tidsepoker
i söval offentlig som enskild ago. Bland dessa finns slott, herrgördar, bondgördar, industri byggnader m. fl .
Enligt bestämmelserna i byggnadsminneslagen (SFS 1976:440, 441)
kan byggnad som bevarar egenparten hos gången tids byggnadsskick
eller minnet . av historiskt betydelsefull httndelse och som med hänsyn httrtill är att anses som s y n n e r I i g e n m ä r k I i g,
av länsstyrelsen förklaras som byggnadsminne. I de skyddsfl:Sreskrifter som utfördes i' samband med en sådan. förklaring, anges i
detalj i vilka delar byggnaden inte för förtindras etc. Byggnadsminneslagen ttr_. f .n. helt inriktad på skyddet av den enstaka byggnaden, men inte på miljöer, vilkas vtirde huvudsakligen ligger i
mi ljöbi Iden.
De snäva kriterierna för byggnadsminnesförklaringar har lett till .
att antalet registrerade byggnadsminnen f .n. uppgör till drygt 250.
Som vl:fgledning kan nämnas att fysisk riksplanering registrerat cirka
1.700 miljöer av riksintresse, varför behovet av justeringar i lagen
sedan länge har påtalats. En rad olika fc:Srslag har hittills presen..:
terats. MUS 65 har bl.a. _ förordat att ifrogavarande lag skulle kompletteras med en inventeringslista, på vilken myndigheterna gavs
möjlighet att uppta även byggnader som inte uppfyller kriterierna
för byggnadsminnesförklaring men som ändock äger ett betydande
värde. Detta kan exempelvis gäUa om byggnaden ingår i en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö. Enligt förslaget skulle införandet av inventeringslistan ge byggnaden ett tidsbegrtinsat skydd
i väntan på byggnadsminnesförklaring.
Ett bevarande och sttkersttillande av bebyggelsemiljl:Ser eller enstaka
byggnader förutstltter inte i samtliga fall ftsrordnanden av byggnadsminneskaraktHr. Lika betydelsefullt Hr m6nga gånger de kommunala
initiativen vilka genom stadsplanebestttmmelser eller andra åtgärder
enligt byggnads- och naturv6rdslagstiftningen aktivt kan verka fl:Sr
ett löngsiktigt bevarande.
Nedan presenterade förslag till byggnadsminnen utgör ett strikt urval av byggnader vilka tillmätts ett mycket htsgt miljömässigt och
kulturhistoriskt vttrde, varför möjligheterna till byggnadsminnesförk lari ng nttrmare bör undersökas. Detta ftsrut~atter en fc:Srdj upad inventering och faktainsamling kring de utvalda objekten. Sarskilt
angelHget är att miljön innefattande ftsrlttggargårdarna Källäng,
Kronäng, Haga samt Risc!ng blir föremål f8r en vidgad undersökning vari bl.a. möjligheterna om finansiellt sföd till kulturhistorisk
bostadsbebyggelse närmare bör utredas.

Byggnadsminnesfijrslag. fijrlijggarg6rden Kinna Sanden frlln 1840.

Objekt 2.

ByggnadsminnesfBrslag. Olsagården, 1700-talsmiljB
MiljB 71.

centra la Skene •

ByggnadsminnesfBrslag. Haga gård utgBr tillsammans med Kcjllttng
Kronting och Risttng en vtlsentlig del av den samlade fBrlttggarmi ljBn i Httggådalen. Miljö 46.

ByggnadsminnesfBrslag. FBrlttggargården Risttng. MiljB 46.
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Byggnadsminnesfi:Srslag. Kront.ing, fBrltiggarg6rd frun 1842 i en fi:Sr omrodets herremansbegyggelse typisk trttpanelarkitektur. MiljB 46.

Byggnadsminnesförslag. KHIIHng, förlHggarmiljö

HHgg6dalen. Miljö 46.

f-

ByggnadsminnesfBrslag. JugendviHa vid Lydde. MiljB 48.

Byggnadsminnesftsrslag. Bostadshus vid Attared av s.k. l6ngloftsstugetyp. Mi ljts 47.

Byggnadsminnesförslag. Mang6.rdsbyggnaden vid ftsrl~ggarg6rden
, · · Baster6s. Obiekt 24.
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RIKTLINJER ANGÅENDE BYGGNADER I GRUPP 111.
I byggnadsstadgan 1959 föreskrivs i 38 § att "byggnad av större
värde ur historisk, kulturhistorisk eller konstntlrssynpunkt må icke
förvanskas vare sig genom arbeten å själva byggnaden eller genom
bebyggelse i grannskapet" liknande bestämmelser finns i 9 §.
Dessa samt även byggnadslagens 35 och 86 § jämte naturvårdslagens 86 § ger byggnadsnämnder möj Iigheter att agera i frågor
rörande kulturhistoriskt värdefulla miljöer och objekt.
En stor del av en byggnads kulturhistoriska värde ligger i att en
tidstypisk karaktär finns bevarad i dess yttre utseende. Men den
måste också vara så fullständigt bevarad som möjligt •i sina detaljer. Tyvärr blir just dessa detaljer ofta föremål för förändringar.
Förändringarna motiveras ibland av praktiska skal, men lika ofta
är det rent oförstånd från ägarens sida, som gör att exempelvis
värdefulla snickerier blir utbytta och kakelugnar tas bort. Erfarenheten visas att ägarna i de flesta fall är .-,ycket tacksamma för
att i tid få uppgifter som sådana detaljer som är betydelsefulla
för byggnadens kulturhistoriska varde. Dessa kan i många fall
höja byggnadens värde inte bara kulturhistoriskt och trivselmässigt
utan även rent ekonomiskt.
Emellertid finns det en tradition att cl Idre hus skall renoveras så
genomgripande att det ur inredningssynpunkt får samma utseende
som nybyggnader. I de flesta fall skulle mindre genomgripande åtgärder leda till samma resultat ur funktionell synpunkt. De enski Ida ägarna behöver här myndigheternas stöd och rådgivning.
Det är självklart att kulturhistoriskt värdefulla hus skall renoveras
så att de fyller dagens standardkrav. Men renoveringen kan göras
så att det kulturhistoriska värdet inte minskas.
Med utgångspunkt från den gjorda inventeringen har museet valt ut
vissa byggnader där byggnadsnämnden kan göra en värdeful I insats
för bevarandet av deras kulturhistoriska värde. Samma sak gäller
naturligtvis byggnaderna i grupp I och Il, men när det gäller ärenden röranden dessa förutsätts byggnadsnämnderna höra landsantikvarien.
Följande sammanställning omfattar byggnadsdetaljer som är viktiga
för en byggnads kulturhistoriska värde. De bör så långt möjligt
bevaras. Härmed föres lås att byggnadsnämnden vid granskning av
ansökningar rörande byggnader i följande förteckning och vid utförandet av rekommendationer försöker bevaka detta.
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A.

Ex t e r i ö r
a.

Fasader
· Viktigast tlr att kulturhistoriskt vtlrdefulla byggnader får
bibehålla sina fasader i ofi:Srttndrat skick. I farsta hand
gttller detta fasadernas material och . ftlrg. Ett utbyte av
fasadbekltidnad minskar i de flesta fall byggnadens kulturhistoriska betydelse.
Exempel:
!~..P..<!..'!~l:!1 l:ir utmttrkande för svenskt byggnadsskick under
de senaste två århundradena. Panelen l:ir e_n del av husets
arkitektur och bör dtirf6r bibehållas. Skadade delar av
panelen kan bytas mot nya med samma utseende. Man b<sr ·
undvika att byta hela panelen - de bröder ,och lister som
kan anvttndas igen bör bibehållas.
~r[E:_'! bör i princip vara samma som huset haft tidigare.
Också eventuella detaljer, knutar, foder etc., i avvikande färg bör målas i den fc!rg som de haft tidigare. 5arski It viktigt tlr bi behå Ilandet av rödfc!rg. I tl Idre tid var
husen i allmttnhet rödfärgade och ttnnu utgör rödfc!rgen
ett viktigt inslag i det svenska kulturlandskapet. Med rödfdrg menas htir den faluröda slamftirgen - en vc!gg som
målas med ttickande ftirg (oliefc!rg, plastfärg) får ett he It
annat utseende.
Snickerier-: dörr- och fönsterfoder, taklist och andra snickerier-tlr-en del av husets arkitektur och måste bibehållas
om inte husets utseende skall förtSndras. Skadade delar bör
~ytas mot nya med exakt samma utseende och profilering.
Annu mer ttn i fråga om panelen gtlller hör att alla delar
som tlr i anvctndbart skick skall bibehållas. Eventuell gamma I ytterdörr bör bevaras.

b.

Ft>nster
Fönstrens fonn och placering c!r ytterst viktigt ftsr byggnadens utseende. I regel måste man av praktiska skttl . byta
fönstren mot kopplade. Det ctr då vikt-igf att fönstrens dimensioner och spröjsindelning bibehålles.

c.

Tak
Bast l:ir om den ursprungliga taktöckningen qv vanligtvis
tegel kan bibehållas. Emellertid kan i många fall moderna
material anvtlndas, under föruts<ittning att de har i ·huvudsak samma förg och karaktlJr som det ursprungliga. Vindskivor och andra detaljer bör konstrueras lika de ursprungliga med samma mått.

27.

B.

I n t e r i

ö r

Ocks6 hur vtilbevarat huset tir i det inre tir avgörande ftSr det
kulturhistoriska vardet. Tyvcirr har de flesta tildre hus idag mer
eller mindre ftSrändrats. Men ocks6 enstaka detaljer cir vcirdefulla. Redan idag bidrar äldre detaljer i inredningen ofta till
att höja husets ekonomiska vcirde.
Vid bedömningen av enskilda fall måste man ta htlnsyn till att
endast mycket fa ti Idre byggnader överhwudtoget kommer att
bevaras. Det ör då viktigt att de tir s6 fullsttindiga som möjligt.
a.

Planlösning
lv\ånga ombyggnader kan genomftSras utan att planindelningen öndras. Det tlr btittre att bevara den befintliga
planen och inskränka förclndringama till ombyggnad av
en del av huset tin att företa en genomgripande förändring av planlösningen.

b.

Eldstcider
Redan idag ökar en byggnads ekonomiska värde om kakelugnar, spislar och eventuellt köksspis eller spisk6pa finns
kvar. Kakelugnar och andra tildre eldsttider tlr redan s6
scillsynta att man bör inrikta sig på att bevara de som
finns kvar.

c.

· Snickerier
Dörrar, dörr- och fcSnsterfoder, golv- och taklister bör
inte tas bort utan tvingande praktiska sktil.

d.

Golv och tak
Äldre brödtak eller brädgolv bör bevaras, tiven om de
måste dölias av papptak eller mattor.

Anm.
Inte stillan förekommer tilltigg av romantiserande byggnads-delar
och byggnadsdetaljer för att huset skall få ett öldre utseende än
det redan har. Detta bör inte förekomma. Avgörande för husets
värde cir tiktheten på fasadens utseende och detaljer. Historiserande tillskott enbart minskar värdet.
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FÖRTECKNING ÖVER SAMTLIGA UTVÄRDERADE OBJEKT.
Fastighetsbeteckning

Socken

1:9
Fritsla
Aratorp
1: 11
Fritsla
Aratorp
Aratorp
Fritsla
H6gen
1:30
Fritsla
1:48
Aratorp
1:57
Fritsla
Aratorp
Aratorp
2:6
Fritsla
Hagen
2:9
Fritsla
Aratorp
Assberg
Skene
3:10
Kilen
Assberg
4:4
Skene
Olsag6rden
6:9, 6: JO Skene
Assberg
Assberg
· .Skene
7:4
Baskag6rden
:Ö~y
Attared
1: 1
Backa
l:67
Skene
Marieberg
Fritsla
Baster6s
l: 1
1:lA
Örby
Biörkesbacka
Brtltti ngstorp
Örby
2: 1
Gill.rebro
Brttttni ngstorp
Li Ilegården
2: 1
Örby
Brtittningstorp
4:4
Eriksgården
Örby
4:6
Brttttingstorp
Örby
Bröttn i ngstorp
8: 10
Örby
Risöng
Ske_ne .
Buagtirde
1: 1
Finabo
1: 1
Frits'la
Pröstgård
Fritsla
2:2
Hallen
Fritsla
2:2
Fritsla
Fritsla
Fritsfo .
Solhagen
2:3
Fritsla
Fritsla
Fritsla
llinsmansg6rden . 2:43
Fritsla
Solbo
2:83
Fritsla
Fritsla
Villa Bja lbo
3:6
Fritsla
Fritsla
3: 13
Dalbo
· Fritsla

Nr i
· utredn.

i

Bevari ngsgrupp
M=milj6

25:B
29

111 M
111

25:A
25:C
30

Il M
111 M
111 .

25:D
31

111 M
. 111

80

111

71:A
71:B

111 M

71:C
47:B

111 M
Il M

82
24
52

111
lb
Il

59

111

49:A

Il M

49:B
58

111 M
lir

46:D
72.:C

lb M
111 M

27 .

Il

32
26:B .

Il M

33

111

34

111

26:C

Il M

26:D

Il M

35

111

lb M

111

29.

Fritsla
Värnhem
Fritsla
Fritsla hotell
Fritsla
Lidhem
Fritsla
Solbacken
Fritsla
Fridhem
Fritsla
Stitran
Fritsla
Fritsla
Nybro
Fritsla
Månsagl:irden
Fritsla
Fritsla
Fritsla
Daghemmet
Fritsla
Villa Stommen
Fritsla stg 12, 13
Fritsla kyrka
Grönemad
Gullberg
Lindholmen
Gullberg
Gullberg
Högen
Gullberg
Solhaga
Gullberg
Haga
Gullberg
Kronäng
Gunnbo
Västergl:i rden
Gunnbo
Östergl:irden
Haby
Annelund
Haby
Kctlleberg
Haby
Haby
Haby gård
Haby
Haby
Klinten

3: 14

Fritsla

35

111

3: 17

Fritsla

26:E

Il M

3:20

Fritsla

26:F

Il M

3:24

Fritsfa

26:G

Il M

4:9

Fritsla

26:H

Il M

4:10
4:32

Fritsla
Fritsla

26:I
36

Il M
111

5:3

Fritsla

37

111

5:34
14:2
15: 1

Fritsla
Fritsla
Fritsla

28
26:J
38

Il
Il M
111

20:1

Fritsla

26:K

Il M

22: 1

Fritsla

26:A

Il M

23
86

la M

1: 1

Fritsla
Skene

4: 11
6:6

Örby
Örby

57
61

111
111

7:2

Örby

56

111

8:5,8: 10 Örby

46:E

Il M

13:5

Örby

46:C

lb M

15: 1

Örby

46:B

lb M

1:6

Örby

62

111

2:6

Örby

63

111

1:3

Skene

74:B

111 M

1:6
1:7

Skene
Skene

74:C
74:D

111 M
111 M

4:6
4:7

Skene
Skene

74:A

84

Il M
111

5:6

Skene

74:E

111 M

111

30.

Haby
Skene
6:8
Anneberg
\ Haby
b r Klippan
6: 12
Skene
Haby
Skene
Gy 11 i ngsberg
7:3
Skene
8: l1
Haby
Haby
9: 13
Skene
Svedjan
Haby
4: 1
Skene
Skolplan
2:4
Örby
Hanatorp
Haratången
1:3, 1: 18 Örby
Harat6ngen
1: 13
Örby
Harat6ngen
Kyrka
1:22, 1:25 Örby
1:23
Örby
Haratllngen
Harat6ngen
1:36, l :37 Örby
Harpebo
5: 1,5: 11 Örby
5:8,5:9 Örby
Harpebo
Harpebo
5:10
Örby
Gunnarsgllrd
Heclgörde
1:2
Skene
He4garde
1:3
Skene
Attingen
Hjttlltorp
Solhem
1: 15
Fritslå
Hjttlltorp
Vöstanå
1: 17
Fritsla
HjHlltorp
2:16
Fritsla
Dalen
· HjH Iltorp
3: 11
Fritsla
Hwlt
Örby
Nederg6rden
1: 1
Hult
lntagan
1:5
Örby
Hc!iven
Heden
2: 19-2:42 . Skene
Karlshed
l: 1
9rby .
Karlshed
1: 1
Orby
Kinna
Kinna
Stommens glird 2:14
Kinna
Kinna
kv. Pilen l-3
Kinna
Kinna
kv. Rönnen 1-7
Kinna stg. 90
Kinna
Kinnaström
Kinna stg. 908C
Kinna
Li Ila Sanden
Kinna stg. 153
Dalen
Kinna

74:F

111 M

76

It

74:G
85

111 M
111 M

74:H

111 M

83
55
45:C
45:D .

111
111

45:A
45:E
· 45:B
51:A
51:C

111 · M
111 M
la M
111 M
Il M
111 M
111 M

51:B
72:A ·

111 M
Il M

72:B

11,

39

111

39

111

40
41

111
111

53

Il

66

111

77
50:A
50:B

111 M ·
Il M
111 M

4:C

IIIM

6

111 M ·

6

111 M

19

111

13

Il

17

111

M

31.

Kinna stg. 158A
Lilla Vro
Kinna
Kinna stg. 238
Kinna
Ändagården
Kinna stg. 403
Hede sttteri
Kinna
Kinna stg. 409
Kinna
Kinna stg. 410
Kinna
Kinna stg. 420
Kinnasanden
Kinna
Kinna stg. 425
Kinna
Kinna stg. 427
l.övås
·Kinna
Kinna stg. 427A,433-434 Kinna
( l)-0 Kinna stg. 516, 571
Kyrka
Kinna
Kinna stg. 580
Kasthall
Kinna
Kinna stg. 690
Sttimmemad
Kinna
Kinna stg. 694
Smedsgården
Kinna
Kinna stg. 701, 702
Smedsgården
Kinna 8
1
Kinna stg. 704
Lyckttng
Kinna
Kinna stg. 708 .
Kinna
Kinna stg. 720
Kinna
Kinna stg. 739
Ginkalunda
Kinna
Kinna stg. 758
Rydal
Kinna
Kinna stg. 759
Rydal
Kinna
Kinna stg. 761
Rydal
Kinna
Kinna stg. 792
Stockabtlck
Kinna
Kinna stg. 800, 800A
Sa lgutsered
Kinna
Kinna stg. 801, 802
Sa lgutsered
Kinna
Kinna stg. 804
Sa lgutsered
Kinna
Kinna stg. 809
Sa lgutsered
l<inna
Kinna stg. 817
Kinnahults gård
Kinna
Kinna stg. 825
Berghult
Kinna
Kinna stg. 826
Kinna
ÖdegHrdet

---

16

111

12

Il

11
14
15

Il
111
111

2
5:C-D

fb
111 M

5:8-F
5:A

111 M
111 M

1

la

4:A

Il M

8:A

Il M

8:B

Il M

8:C

Il M

8:F
8:G
8:E

111 M
111 M
111 M

8:D

Il M

9:1

111 M ·:

9:1

111 M

9:1

111 M

20

111

3:D

Il M

3:Ö

llt' M

3:M

111 M

3:N

111 M

3:C

Il .M

3:K

111 -M

3:J

111 M

32.

Kitina stg. 826
Ödesbo
Kinna stg. 827
·Änghagen
Kinna stg. 859
Kinnahult
Kinna stg. 860
Backa
Kinna stg. 864
Holtsberg
Kinna stg. 866
Kinnahult
Kinna stg. 894
Altorp
Kinna stg. 920
Elsbo
Kinna stg. 934
Kinna stg. '115:
Hembygdspark
Kinna stg. 1286

Kinna

3:L

111 M

Kinna

3:L

111 M

Kinna

3:8

Il M

Kinna

3:A

Il M

Kinna

3:G

111 M

Kinna

3:H

Kinna

3:F

111 M

Kinna
Kinna

3:E
4:B

111 M
Il M

Kinna

7

Il M

3:1
10:A-B

111 M
Il M

Kinna

18

111

2: 1

Kinna
Örby

5:E
60

IIIM
111

1:2
1:9
1: 18
1:3
1: 1
1:3

Örby
Örby
Fritsla
Örby
Fritsla
Örby

67
47:D
23
47:C
26
48:C

111
111
Il
Il
111
111

1:3

Örby

48:B·

IIIM

1:6
1:2
1: 1

Örby
Örby
Fritsla

48:A
68 ·
42 . . ·

lb M
111
111 ··

1:3

Skene

87

111

2: 1
1:1

Fritsla
Örby

43
65

111 '
111

1: 1, 2: 1 Kinna

9:E, G, H

Il M

1:2A

9:A,B

Il M

Kinna
· , Kinna

Nede~tåo

Kinna stg. 1314
Kinna stg. 1338 .
Kinnastrtsm
Kinna stg. 1354
L~6s
Klev
Kovra
Asplund
Krok
Kronogördet
Ktslvarp
Li Ila Bengtsg6 rden
Lydde
Lydde
Lydde 96rd
Lydde
Valla
Mos
Olatorp
Ramn6s
Johannesftt It
Ramsltttt
Ramslötts glsrd
Ryd
Ryd
Rydal
Ryd
Rydal

Kinna

'

Il M

M
M
M ·
M
M

33.

Ryd
Rydal
Ryd
Ryd
Rydal
Ryd
Rydal
Rydal
· kv • Spaiven
Ryd
Sjijgarås
Skene
Skene
Skene
Kronog6rden
Skene
Li Ila Hultet
Skene
Hultet
Skene ·
Skene
Varbergsv. 54
Skene
Skene
Skene
Anjoug6rden
Skene
Skene
Skene
Skene
Nordbacken
Skene
Kyrka
Skene
PrttstglJrden
Skene
BockaglJrden
Skene
Ti.ngsstä Ilet
Vi:innåkra
Hagen
Åkersta
Åsletorp

Köllttng
Örby
Prttstg6rden
Örby
Sk<5nelid

1:3
1:9

Kinna
Örby

64

Il M
111

5:2

Kinna

9:F

Il M

7:2

Kinna

9:D

Il M

9:K
9:J
47:A
·70:C
73:A

111 M
111 M
lb M
111 M

Kinna
1: 1,2: 1 Kinna
l: 1
Örby
Skene
1:6
Skene
2: 1 S

9:C

Il M

3: 1

Skene

88

111

3:10

Skene

79:B

111 M

79:A
78:F ·

111 M
111 M

.5:7, 5: 17 Skene
5:8
Skene
5:8
6:9
6:30

Skene
Skene
Skene

78:A
78:C
78:E

111 M
111 M
111 M

6:35
6:45
10:63
11:6

Skene
Skene
Skene
Skene

78:B
78:D
73:C
89

111 M
111 M
111 M
111

11 :30

Skene

90

111

12: l

Skene

70:A

la M

12d

Skene

70:B

111 M

13:3
48: l+S
1:1

Skene
Skene
Skene

. 91
73:D
73:B

3:4
1:1

Örby
Fritsla

69
38

111
111

2: 1

Örby

46:A

lb M

1: 1

Örby

44:C

Il M

1:4

Örby

54

Il

111
111 M
Il M

34.

Örby
Brunnsgården
Örby
Örby
Smedstorpet
Örby
Bosgllrden
Örbö

rby kyrka

Örby
Öresten
Örestens gllrd

lit

3:8
5:35

Örby
Örby

44:E
44:F

111 M
lfl M

6:5

Örby

50:C

111 M

·s: 1

Örby

44:D

Il M

21: 1
21: 1

Örby
Örby

44:A
44:B

la M

Il M

4: 1

Skene

75

Il

r

&ydals fabriker, ett av landets ftsrsta mekaniserade bomul Isspinnerier. Mi ljts 9.
KINNA KÖPING
Kinna ktsping omfattar ca 700 fastigheter vilka koncentrerats i
och omkring ttltorten, vilken ocksli utgtsr kommunens administrativa och kommers iel la centrum.

Il'~,

Bebyggelseutvecklingen i Kinna kan med hjtllp av t!ldre tiders
jordebtscker spliras tillbaka till 1500-talet, av vilka framglir
att dlitida och nuvarande bebyggelsecentra tlr indentiska. Av
cildre befintlig bebyggelse tir huvuddelen lokaliserad till Htlgglins dalgling . Inom ttltorten literfinns nligra enstaka, ti Idre bebyggelseinslag varav mtlrks Ändaglirden, Kinna Sanden etc.

1900-talsbebyggelsen i Kinna karakteriseras av ett stadsliknande
villasamht:1 lie. Den ftsrsta egnahemsbebyggelsen samlades ti 11 ttit_,..'} •;
t·
ortens perifera delar, Kammarberget, Velingstorp, Valllis- och
-•~r,;xd i
Hedeomrlidena, As~ng och Kinnastrtsmsomrlidet. · Kinnas ftsrsta
119{101 zbmgg"(d stadsplan faststtllldes under 1940-talet. Den kom att gtilla in
pli 1960-ta let, dli en andra utbyggnadsetapp av egnahems- och
villabebyggelse iglingsattes, frtimst inom Kammarbergs- och Mariebergsomrodena samt vid Ntts.

36.

ENktlda obiekt grupp la.
i

Karta 8

1•

Kyrkog6rden. St9 571, 516. Kinna kywb (1879)
• Beskrivning
Vitputsad tegelkyrka p6 sockel o, oputsad sten. Takbeklt:1dnad av skiffer och pl6t.
• Vt:1rdering
Kinna kyrka uppftsrd 1879 i 90ttsk-bysantirwk sttl. Till
kyrkan hör ett stort antal tnventW'ler fr6n Kinna gamla
kyrka riven 1880.

Beflntligt skydd och rekommendationer. Oblekt nr 1 •
Kyrkobyggnad och begravningsplats skyddm enltgt Kungl. Maf:ts
kuft8Örelse av den 26 nov. 1920. Htlllkistan beksgen p6 begravningsplatsen t:lr skyddad genom 1942 6n;,förnlamningsla9.

ENkilda obiekt grupp lb. Riksintresse.
2.

Kinna stg. 420. Kinna sanden.
Bostadshus (1840).
• Beskrivning
Bostadshus i 2 1/2 plan upp~rt t timmer med st6ende vttroolad locklistpanel. Fönster- dörrfoder vita. Takbekksdnad
av enkupigt tegel.
• Vttrderi ng
Ftsrlttggarg6rd upphsrd 1840 i en ftsr omr6dets ht,grest6ndtbyggnoder karakteristisk trttpanelarkitektur. föNterfoder,
dtsrromfattningar och gesims genomglaende rikt utsm~kade
i senempiretidens stilideal. Kinna Sanden ut9jorde under
1500-talet ett av slt:lkten Brahes gods. Under 1600-talet
donerades garden till Fredrik Stenbock ftsr att 1695 tllldelas kavalleriet. Fr .o.m. 1830-talet fick g6rden funktionen av ftsrlt:1ggarg6rd. Med sin centrala placering I
Kinna ttttort har byggnaden ett stort milfamt111igt varde.

Befintligt skydd och rekommendationer. Obiekt nr 2.
För ett varaktigt skydd av byggnaden bör en byggnadsminnesftsrklaring
enligt lagen av den 9 dec. 1960 övervt:lgas.
I avvaktan p6 nttnnare utredning bör byggnaden t.v. kunna skyddas
av ftsreskri ftema i § 9, § 14, § 38 och § 54 mom. 1 i byggnadsstadgan eller genom ett ~rordnande enligt § 25 i byggnadsl099n
kompletterad med § 35 A BL.

37.

Karta 7

3.

Bebyggelsemi ljl:S i Htlggåns dalgöng. Riksintresse.
Bebyggelsemiljö belcigen på Häggödalens nordöstra sluttning. Området innefattar ett flertal större förlt:iggargårdar och jordbruksfastigheter samt ett antal äldre texti !industrier och srnöbruk av
väsentlig betydelse för den landskaps- och miljömtlssiga helheten.
I miljön ingör följande enski Ida objekt i grupp 11.
3:A

Kinna stg. 860. Kinna Backa.
Bostadshus ( 1861), flyge Ibyggnad ( 1861), ladugård ( 18501900), . brygghus ( 1850- 1900), tvtlttstuga ( 1850- 1900) •
• Beskrivning
Bostadshus i 2 1/2 plan uppfört i timmer med stående vitmålad locklistpanel. Takbeklädnad av fvåkupigt tegel.
Flygelbyggnad i 2 plan uppförd i timmer med vitrnölad
liggande fasspåntpanel. Takbeklädnad av betongtegel.
Ekonomibyggnader uppförda i timmer/resvirke med faluröd
locklist och lockpanel. Takbekl<.idnad av en-tvåkupigt
tegel.
• Värdering
Förltiggargård uppförd 1861 i en för områdets högreståndsbyggnader karakteristisk träpanelarkitektur. Fönsterfoder,
dörromfattningar och gesims genomgående rikt utsmyckade
i en sti I kännetecknande för senempiren.
Hemmanet omncimndes redan på 1500-talet. Gården tillhörde under 1600-talet slcikten Stenbock, reducerades av
Karl XI och tilldelades kavalleriet. Under 1700-1800talen tgångsattesförltlggaiverksamheten, vilken senare utvecklades till att bli landets första linnevöveri. Gårdsanltiggningen har ett stort landskaps- och miljömössigt
vörde.

3:B

Kinna stg. 859. Kinna Backa.
Fabri ksbyggnader ( 1850).
• Beskrivning
Fabriksbyggnader uppförda 1850 i trä med st6ende grön
locklistpanel. Profilerade fönsterfoder. Takbeklcidnad av
pl6t.
• Värdering
Fabriken är Sveriges första linnedamastvtlveri, med en
kontinuerlig vävnadstillverkning fram till 1900-talets mitt.
Fabriksbyggnaderna bi Idar tillsammans med den inti llliggande
f'drläggarg6rden Backa en s~mmanhöllen enhet i en välbevarad miljl:S, karakteristisk för den merkantila utvecklingen
inom omrödet.

38.
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3:C

Kinna stg. 817. Kinnahults gård.
Bostadshus (1865), arbetarbostad {1910), arrendatorsbostad
{1958), ladugård (1865), · stenkctllore (1865), hönshus (1850-

1900).
• Beskrivning
Bostadshus uppfl:Srt 1865 i timmer med oljegul stående locklistpanel på sockel av sten. Takbeklädnod av tvåkupigt tegel.
Arbetar- resp. arrendatorsbostad i trti med en oljegrön resp.
oljevit stående locklistponel. ladugårds- stallbyggnad i
timmer och sten med faluröd locklistponel. Takbeklcidnad
av plåt. Hönshus i rött tege I. Kci llare · i natursten.
• Vttrdering
Gården, ursprungligen frtilsehemman, l:ir omnclmnd i jorde~
böcker frön 1500-talet, under 1600-talet i slttkten Brahes
tigo samt indraget till kronan vid Karl Xl:s reduktion. Befintlig gördsmiljö frön 1800-talets mitt, utmclrkande för
Htlgg6dalens tlgostruktur med odlingsmarken koncentrerad
till ett f6tal stl:Srre bond- och förli:iggargårdar. Bostadshuset
motsvaras av en större solsbyggnad med exteriöra inslag
typiska för empiretidens sti Iideal. Gårdsanltiggningen utgör ett vclsentligt inslag i landskapsbilden.
3:D

Kinna stg. 800, 800A. Salgutsered.
Bostadshus (1834), flygelbyggnader {1834), ladug6rd (1860).
• Beskrivning
Bostadshus uppfört 1834 i timmer
list på stenfot. Takbeklt:idnad av
byggnader j · timmer med st6ende
Takbeklti~nad av enkupigt tegel.
faluröd lockponel. Takbeklctdnad

med oljevit stående lockenkupigt tegel. Flygeloljevit lock list på stenfot.
Ladugård i timmer och
av enkupigt tegel:. ~

• Värdering
Frti lsehemman omnämnt i j ordeb<:Scker från 1500-ta let. Fr.
o.m. 1830-talet förläggargård med tiilhörande jordbruk.
Bostadshuset motsvaras av den symmetriska salsbyggnaden
uppförd i en trtlpanelarkitektur typisk för empirestilen.
Fönsterfoder och dörromfattningar i tandsnittsornament.
Profilerad takgesims. Den sammanhållna trelängade gördsbildningen utgör ett väsentligt i_nslag i landskapsbilden.

I miljön ingör följande enstaka objekt i grupp 111.
3:E

Kinna stg. 920. Elsbo.
Bostadshus (1888), flygelbyggnad (1888), magasin (1800-t).
• Beskrivning
Bostadshus, flygelbyggnad och magasin uppförda under
1880-talet i timmer med oljevit stående lock- locklistpanel. Takbeklädnad av tvåkupigt tegel.

39.
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• Vl:irderi ng
Bostadshuset uppfört i en empireinspirerad trttpanelarkitektur. Gårdsbildningen har ett betydande mi ljömttssigt
vctrde.
·
3:F

Kinna stg. 894. Altorp.
Bostadshus ( 1887).
• Beskrivning
Bostadshus uppfört i timmer med liggande fasspc!mt- och
locklistpanel målat i gul oljeftirg. Fönsterfoder vita.
Takbekl~dnad av två-kupigt tegel.
• Vl:irdering
Fabrikörsbostad, knuten till" textilindustrin, uppförd i en
för omrodet vanlig trttpanelarkitektur. Påkostade snickeriarbeten. lnterit~ren anknyter till nationalromantikens stilideal. Byggnaden besitter ett betydande vl:irde för totalmiljön. ·

3:G

Kinna stg. 864. Holtsberg.
Bostadshus ( 1892), ladugård ( 1892}.
....
• Beskrivning
Bostadshus uppflSrt i timmer med liggande fasspånt- och .
locklistpanel m61at i vit oljeftirg. Takbekll:idnad av tv6kupigt tegel. lpdugård i natursten och faluröd tri:ipanel.
Takbekladnad av tv6-kupigt tegel.
• VHrdering
· Fabrikörsbostad, knuten till. textilindustrin, uppförd i en
för omrodet vanlig tröpanelarkitektur. Byggnaden har ett
stort mif jömclssigt vctrde.

3:H

Kinna stg. 866. Kinnahult.
Fabriksbyggnader ( 1887- 1908).
• Beskrivning
Fabriksbyggnader uppförda i trti med stående locklistpanel
i gul oljeftirg. Takbekll:idnad av tv6-kupigt tegel.
• Vl:lrdering
Fabriksbyggnaderna bi Idar ti Ilsammans med övrig bebyggelse
inom miljön en sammanhöllen enhet karakteristisk för områdets merkantila utveckling.

3:1

Kinna stg. 1286. Kinnahult övregörd.
Bostadshus (1825), kl:ilfarvind (1800-1850), uthus (18001850}.
• Beskrivning
Bostadshus uppftsrt 1825 i timmer med faluröd locklistpanel.
Ftsnsterfoder vita. Takbeklctdnad av tvö-kupigt tegel. Ekonomibyggnader av natursten och faluröd lockpanel. Takbekll:idnad av två-kupigt tegel.

40.

• Vtirderi ng
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Intakt.bevarat sm6bruk från 1800-talets förra hl:ilft. Bo, stadshuset motsvaras av en exteriört vtilbevarad enkelstuga i tv6 plan. Gårdsanltiggningen åskådliggör på ett
levande stitt bebyggelsestrukturen inom området samtidigt
som den har ett betydande miliön'Kissigt vtirde.

3:J

Kinna stg. 825. Berghult, Kinnahult.
Skolhus ( 1864), uthusbyggnader ( 1860-70-t).
• Beskrivning
Skolhus uppfört i timmer med falur6d locklistpanel. Fönsterfoder vita. Takbekltidnad av tv6kupigt tegel. Uthusbyggnader
i falurtkl locklistpanel.
• Vtirderi ng
Byggnaden utgör ett av socknens öldsta· .skolhus och tir av·
mycket stor betydelse för den bebyggelsem<issiga och funktionella helheten.

3:K

Kim,a stg. 826. Öde~rdet, Kinnahult.
Bostadshus (1_912), ladug6rd (1888), ktillare {1940).
• Beskrivning
Bostadshus i 2 plan uppfört i timmer med olJevit locklistpanel. Takbeklt.tdnad av pl6t. Ekonomibyggnader i timmer
och tro med en faluröd lockpanel_.
• Vtirdering
Sammanh611en g6rdsmiljö karakteristisk för sekelskiftets små- .
bruk. Bebyggelsegruppen av betydande miljömtlssigt vtirde.

3:L

Kinna stg. 826 Ödesbo, 827 Änghagen.
Bostadshus (1850-t), ladug6rdar (1850-t), kcillare (1850-t);
• Beskrivning
.
Bostadshusen uppförda i timmer med fåluröda locklistpaneler.
Takbekladnad av en- tvåkupigt , tegel. Ladugårdar i timmer
och resvirke med st6ende lockpaneler •. Takbeklcidnad av enkupigt tegel.
• Vcirdering
_
.
enkelstugetyp vilka
· Två relativt intakt bevarade torp.
under 1800-talet funktionellt hört samman med Kinnahults
gård.

av

3:M

Kinna stg. 804. Lillegården, Salgutsered.
Bostadshus ( 1800).
• Beskrivning
Bostadshus uppfört omkring 1800 i timmer med stående oljevit
locklistpanel. Takbeklcidnad av tvåkupigt tegel.
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• Vcirdering
Gården omntimnd i jordebtscker från 1540-talet. Fr.o.m.
1800-talet utgör den en a-1 Salgutsereds tre gårdar. Byggnaden motsvaras exteri~rt CN en vcilbevarad framkammarstuga med ett stort mi ljtsmcissigt vörde.
3:N

Kinna stg. 809. Salgutsered
Bostadshus (1783).
• Beskrivning
Bostadshus uppfl:Srt under 1780-talet i timmer med faluröd
locklistpanel. Takbeklödnad CN enkupigt tegel.
• Vcirdering
G<':irden ugl;Sr en CN Salgutsereds ursprungliga fem g6rdar
vilka under 1800-talet samrnanslogs till tre. Fonnmössigt
tillhör byggnaden gruppen framkammarstugor.

3:0

Kinna stg. 801, 8_0 2. Salgutsered Storegllrd.
Bostadshus (1874), kallare/magasin (1870-t).
• Beskrivning
Bostadshus uppfört i timmer med oljevit fassp<':intpanel. Takbeklcidnad CN enkupigt tegel. Kcillare/magasin i natursten
och trä.
• Vördering
Bostadshus uppftsrd i en ftsr området vanlig httpanelarkitektur.
Formmössigt tillhör byggnaden ntirmast kategorin CN s.k. salsbyggnader. Magasinet i natursten har ett betydande mi ljtsmciss igt vö rde •
·

Befintligt skydd och rekommendationer. Bebyggelsemiljö nr 3.
Byggnaderna ir:iom miljön skyddas av ftsreskrifterna i § 9, § 38, §
50 samt i § 54 mom. 1 byggnadsstadgan.
Med tillcimpning av § 29, § 86 och § 122 om utomplansbestömmelser
i byggnadslagen och g·enom föreskrifter i kommunc:Sversikten bör bebyggelse och kulturlandskap skyddas fr<':in bebyggelse, som inte erfordras f<Sr jordbrukets behov och som kan inverka menligt p6 landskapsbi Iden.
Sfärre delen CN be~yggelsemiljön ingår ·i objekt nr 25 i lönsstyrelsens
naturv6rdsplan för Alvsborgs lön 1976. För ett vidgat skydd 6t bebyggelse och landskapsbild bör ett fcsrordnande enligt § 19 NVL
6vervcigas.
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4.

Bebyggelsemiljö vid Kasthall och Fritslavögen. Riksintresse.
Omr6det utgöres av en mi ljts innefattande stommens gcird, Kasthall

42.
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samt f .d. Marks textilindustri vid Lincktng/Kronting.
Miljön oms~nner Hven objekt 46 i föreliggande rapport d.v.s.
Ktlllöng, Kronöng, Haga gård samt Risting i Örby sn.
Omrodet prtiglas av ett kuperat kulturlandskap med 6ppna jordbruks- och lövskogsomr6den, inom vilket återfinns ett flertal fc:Srlttggargårdar med tillhörande jordbruk, · utpri:iglad jordbruksbebyggelse samt cildre textilindustrimiljöer. Vtigar, all6er, stenoch tri:ibroar utgör , viktiga beståndsdelar i totalmiljtsn.
I miljön ingår följande enskilda objekt i grupp Il.

4:A

Kinna stg. 580. Kasthall.
Bostadshus (1850-1900), magasin (1850-1900).
• Beskrivning
Bostadshus · uppfört i timmer med oljevit · fasspåntpanel på
sockel av sten: Takbeklctdnad av tvåkupigt tegel. Magasin i faluröd locklistpanel_, takbekltidnad av eternit.
• Vctrderi ng
Disponentbostad knuten ti Il textilindustrin vilken i sin form
ansluter till gruppen av s.k. solsbyggnader. Rika snickeriarbeten. Magasinslttngan utgBr en viktig funktions- och
miljömHssig beståndsdel i gårdsbildningen.

4:B

Kinna stg. 934. F.d. Marks textilindustri.
Industri- magasinsbyggnader {1912).
• Beskrivning
Byggnaderna uppförda i tro med vit revertering på sockel
av sten. Takbek lijdnad av plåt och eternit.
• Varder i ng
Byggnaderna utgc:Sr de återstående delarna av den i · övrigt
nedbrunna textilindustrimiljön. Dess klossicerande stil tir av
sttSrsta vikt för den mi ljtsmttssiga helheten kring Krontlngs
förltiggargård.
·

miljön ingår följande enstaka objekt i grupp .111.

4:C

Kinna 2: 14. Stommens gård.
Bostadshus ( 1880-t), flyge Ibyggnad ( 1880-t), ladug6rd ( 1891),
uthus ( 1890- 1940).
• Beskrivning
.
Bostadshus och flygelbyggnad uppftsrda i : timmer med oljevita
locklistpaneler. Takbeklctdnad av tvåkupigt tegel och plåt.
Ladugörd i faluröd locklistpanel, oljevita foder och takbeklttdnad av pilat. Uthusbyggnader i faluröda htipaneler.

43.

• Vttrdering
G6rdsbildning med funktionsdifferentierad bebyggelse. Bostadshuset ansluter form- och stilmttssigt till gruppen av
s.k. salsbyggnader. Anlctggningen cir av betydande vttrde
för den miljömtissiga · helheten.

Befintligt skydd och rekommendationer. Bebyggelsemiljö nr 4.
Byggnaderna inom miljön skyddas av föreskrifterna i § 9, § 38,
§ 50 samt i § 54 mom. 1 i byggnadsstadgan. ·

Partier av det öppna kulturlandskap som sommanhttnger med objekt
nr 46 i föreliggande rapport bör genom tillttmpning av § 29, § 86
och § 122 i byggnadslagen och genom föreskrifter i kommuntsversikten skyddas från störande nybebyggelse.
För ett vidgat skydd 6t bebyggelse och landskapsbild bör ett förordnande enligt § 19 NVL övervcigas.
Inom miljön återfinns fornlttmningarna nr 60 i Örby sn (httllkista)
samt nr JA och 1B i Kinna sn (Kinnaborg resp. minnessten) upptagna i riksontikvariettmbetets fornlttmningsregister. Samtliga objekt
skyddas av fornminneslagen (1942:350).
·
(Jmfr. bebyggelsemiljö nr 46 Örby sn).
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5.

Bebyggelsemiljö vid l.6vås. Centrala. Kinna. U:insintresse.
Vttlbevarad miljö i centrala Kinna med bebyggelseinslag fr6n 18001900-ta let. Omrodets oförvanskade yttre 6terspeg lar be bygge Isens
framvttxt fron bybildning via municipalsanihttlle till den nuvarande
köpingen.
miljön ing6r följande enstaka obiekt i grupp Il.
5:A

Kinna stg. 427A, 433-434. Apoteket Örnen.
Bostads- apoteks byggnad ( 1932).
• Beskrivning
Byggnaden uppförd i trtS med reverteri ng p6 socke I av sten.
Takbekltidnad av enkupigt tegel.
• Vttrdering
Byggnad i klassicerande stil av mycket stort vttrde för den
miljömtissiga helheten.

5:8

Kinna stg. 427. Ujvås 2 •.
Bostadshus (omkr. 1800).
• Beskrivning
Byggnad uppförd i timmer med oljegrön locklistpanel p6
sockel av sten. Fönsterfoder vita. Takbeklttdnad av tvåkupigt tegel.

44.

• Vcirdering
Förlciggargård uppft>rd omkr. 1800 i en ftSr omrodets
ntsgrest6ndsöyggnader · karakteristisk trl::lpanelarkitektur.
Fönsterfoder, dörromfattningar och gesims genomgöende
rikt utsmyckade kännetecknande för empirestilen. Byggnaden utgör ett oersättligt inslag i miljöbilden.
5:C-D

Kinna stg. 425. Kinna Herr Jonsgörd.
c. Bostads- affttrsbyggn. (1800-1912), d. magasin (1800-t).
• Beskrivning
Reverterad trt3byggnad på socke I av sten. Takbek lädnad
av enkupigt tegel. Magasin i timmer med en oljevit locklistpanel. Takbeklcidnad av enkupigt tegel.
•Värdering
Den ursprungliga hr. Jonsgården omncimnes i jordeböcker
under . 1650- 1700-t. Under 1800-ta let och fötorte ns expa nsion har görden uppdelats i mindre tomter. Av den äldre .
bebyggelsen återstår bl .a. hör redovisade magasin. Gården
har bl.a. varit i sl<:ikterna Stenbocks, Brahes och Posses
l::190. .

.

Nwarande huvudbyggnad om- tillbyggd under tidigt 1900tal i klassicerande former. De båda byggnaderna besitter
ett betydande miljö- och lokalhistoriskt vt.irde.
5:E

Kinna stg. 1354. lövös 4, lövhaga.
Bostadshus ( 1885). ·
• Beskrivning
Bostadshus _uppfört i timmer med oljevit locklistpanel. Takbeklädnac;I av tvåkupigt tegel.
• Vijrdering
Byggnaden är att hanföra till gruppen av s.k. framkammar~
stugor, uppförd i en trtipanelarkitektur· inspirerad av omrodets
högreståndsbebyggelse; Byggnaden av -stort miljt>mässigt värde.
'

'

Befintligt skydd och rekommendationer. Bebyggelsemiljö nr 5.
Byggnaderna inom miljön skyddas
1 i byggnadsstadgan.
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6.

§ 9, § 38,, § 50 samt § 54 mom.

Bebyggelsemiljö. Häggödalen, kv. Pilen och Rönnen. llinsintresse • .
Samtliga i miljön ing6ende objekt i grupp Il.
Bostadshus (1922), Ringvl:igen 1-12.

45.

• Beskrivning
Bostadshus uppfl:Srda i timmer med oljegul locklistpanel.
Fönsterfoder i grön oljefärg. Takbeklädnad av tv6kupigt
tegel.
• Vclrdering
Exteril:Srt enhetlig arbetarbebyggelse från 1920-talet knuten
. ti Il Hclggådalens mek. linnevtlveri. Byggnaderna utefter
bruksgatan utgl:Sr det bäst bevarade exemplet på arbetarbostäder inom undersökningsområdet.

Befintligt skydd och rekommendationer. Bebyggelsemiljö nr 6.
Byggnaderna inom miljl:>n skyddas av § 9, § 14, § 38 samt § 54
mom. 1 i byggnadsstadgan.
·
Området ansluter i sydvt!st till objekt nr 32 i lttnsstyrelsens naturvårdsp1an fl:Sr· Älvsborgs · 1t:1n.
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7.

Kinna stg. '175. 1--Aarieberg. Hembygdspark. Lönsintresse.
Samtliga i miljön ingående objekt i grupp IL
7

Bostadshus {1850-t), ryggåsstuga {17-1800-t), soldattorp
{1850-t), bostadshus {1870-t), ladugård '{1850-t).
• Beskrivning
Bostadshus och ekonomibyggnader från olika tidsepoker uppförda i timmer och. träpanel i varierande utformning.
• Värdering
Sammanhållen byggnadsmiljö vilken åskådliggör olika traditionella bebyggelseformer vanliga i omrödet under 17-1800talen. Miljl:Sn har ett stort pedagogiskt och miljömässigt
värde.

Befintligt skydd och rekommendationer. Bebyggelsemiljl:S nr

7.

Byggnaderna inom miljön skyddas av § 38 i byggnadsstadgan. Större
delen av bebyggelsemiljön ingår i objekt nr 23 i länsstyrelsens naturvårdsplan för Älvsborgs län 1'176.
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8.

Bebyggelsemiljl:S vid Stammemad och Ginkalunda. lönsintresse.
Miljön prtiglas av kulturlandskapet kring Viskan bestöende av mindre
brutna odlingslotter och hävdade tings- betesmarker. Bebyggelsemiljön
domineras av förläggargården Stämmemad samt av den välbevarade

. 46.
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bybildningen vid Ginkalunda stiteri. Vtigar, all6er och
broar utgör viktiga delar av totalmiljön .
.

.•..

miljön ing6r följande enskilda objekt i grupp Il.
8:A

Kinna stg. 690. Stcimmemad.
Bostadshus och flygelbyggnad (1858), ladug6rd (1860),
magas i n/fdhus (1860) •
• Beskrivning
Bostadshus och flygelbyggnad uppförda i timmer med oljevit locklistpanel. Oljegröna dörr- och fönsterfoder. Takbeklttdnad av tvåkupigt tegel. ladugård i natursten och oljegul locklistpanel. Takbeklc:idnad av enkupigt tegel.
Magasin/ftihus i natursten och faluröd locklistpanel. Takbek lc:idnad av tv6kupigt tege I'• .
• Vttrdering
G6rden omnömnd i 1540 lirs jordebok. Under 1600-ta let
kronohemman och fr.o.m 1750 skattehemman. Förlöggarhandelsgård med tillhörande jordbruk fr.o.m. 1820-talet.
Bostadshuset motsvaras nörmast av den symmetriska sals. byggnaden upp~rd i en trl:lpanelarkitektur typisk för em. pirestilen. fl:Snsterfoder och dörromfattningar med tandsnittsornamentik. Profilerad takgesims. Den sammanh6llna gårdsbildningen utgör ett v<isentligt inslag i landskapsbilden.

8:B

Kinna stg. 694. Ginkalunda -Smedsg6rden.
Bostadshus och flygelbyggnad (1833), ladugård (1833), hönshus (1900).
• Beskrivning
.
Bostadshus och flygelbyggnad uppfl:Srda i timmer med faluröd locklistpanel ~ Takbeklödnad av enkupigt tegel. Ekonomibyggnader i faluröd trtlpanel.
• Vl:lrde.ri ng
G6rdsbi ldning omnömnd i 1600-talets generaljordeböcker,
. där Smedsgården finns upptagen som en av fyra gårdar ingående i Ginkalunda by. Bostadshuset til Ihör formmässigt
nc:irmåst gruppen av l6ngloftsstugor. Den vtilbevarade gårclsanltiggningen har ett betydande vtirde för totalmiljön.

8:C

Kinna stg. 701, 702. Ginkalunda Smedsgården.
Bostqdshus (1898), ladugård (1910), uthus (1902), såg (1900).
• Beskrivning
Bostadshus upp~rt i timmer med oljevit .locklistpanel p6 fot
av sten. Takbeklädnad av trekupigt tegel. ladugård- ekonomibyggnader i faluröd trtipanel.

47.
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•VHrdering
Gårdsbi ldning omnHmnd i 1600-talets generaljordeböcker,
dör Smedsgården finns upptagen som en av fyra g6rdar in.gående i Ginkalunda · by. Bostadshuset uppftkd i en trä.panelarkitekt~r typisk för sekelskiftet. Den vtilbevarade
gårdsanll:fggningen har ett betydande vtirde för totalmiljt>n.

8:D

Kinna stg. 739, Ginkalunda Andersg6rd.
Bostadshus (1757), ladugård (1908), stenköllare (1850-talet).
• Beskrivning
Bostadshus uppfört ,i timmer med oljevit locklistpanel p6
fot av sten. Takbeklädnad av enkupigt tegel. ladugård i
falur&f · locklistpanel. Köllare i natursten och faluröd lock-

listpanel.
• Vördering
Stiteriet Ginkalunda Andersg6rd omnHmn~ i skriftliga kallor
sedan 1300:..talet, bl.a. 1301, då delar av · hemmanet bortskönktes till Skenninge kloster. Förltiggarverksamhet fr.o.m.
1779. Bostadshuset motsvaras till sin typ av den symmetriska
solsbyggnaden. Gårdsanlöggningen av mycket stort vcirde för
·
den miljömctssiga · helheten.
miljön ingår följande enskilda objekt i
8:E

grupp 111.

Kinna stg. 720.
Bostadshus (1800), · ladugård (1880), bod (1930), kallare
(1880).
• Beskrivning
Bostadshus uppfört i timmer med falur<:Sd locklistpanel p6 fot
av sten. ' Takbeklädnad av tv6kupigt tegel. ladugård, bod .
och kallare av trä med faluröda lock- och locklistpaneler.
TakbeklHdnad av tvåkupigt tegel.

8:F

Kinna stg. 704. LyckHng.
.
Bostadshus (1913), ladugllrd (1912), ktillare (1910), bod
(1920), brygghus (1920).
• Beskrivning
.
Bostadshus uppfört i timmer med faluröd · tocklistpanel p6 fot
av sten. Takbeklttdnad av tvl:ikupigt ·tegel. ladugl:ird, bod och
brygghus uppförda i timmer och trä med faluröda locklistpaneler,
· Takbeklödnad av tvåkupigt tegel. ·Kl:lllare i natursten med takbeklttdnad av tvlikupigt tegel.

8:G

Kinna stg. 708.
Bostadshus (1918), ladugård (1918), hönshus (1931 ).

48. ·

• Beskrivning
Bostadshus uppfört i timmer och plank med faluröd locklistpanel på fot av sten. Takbeklädna_d av tv6kupigt tegel.
Ladugård och hönshus uppförda i resvirke med falur~
locklistpaneler. Takbeklädnad av tv6kupigt tegel och pl6t.
• Värdering . ·
_
Gårdsbildningar ingående i G.i nkalunda by _uppförda i anslutni~g till laga skifte vilket genomfördes under 1890ta let. Bostadshusen utgöres genomgående av s. k. enkla
byggningar av enkel- och parstugetyp. De vtilbevarade
gårdsanläggningarna har ett betydande vcirde för den landskaps- och bebyggelsemässi·g a helhetsmiljBn kring Ginkalonda by.
Befintligt skydd och rekommendationer. Bebyggelsemiljö nr 8.
Byggnaderna inom miljön skyddas av -föreskrifterna i § 9, § 38, §
50 samt i · § 54 mom. 1 i byggnadsstodgan • . :
Med ·tillttmpning av § 29, § 86 och § 122· 'om utomplansbestttmmelser i byggnadslagen och genom föreskrifter i kommunöversikten
bör bebyggelse och kulturlandskap skyddas från bebyggelse som inte
erfordras för jordbrukets behov etc.
För ett vidgat skyd~ åt kulturlc;mdskapet kring Viskan bör en utökning i nordostlig · resp. västlig riktning åv ·objekten· nr 22 och 23
i naturv6rdsplanen 1976 övervägas.
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9.

Bebyggelsemilits vid Rydal. -1.linsintresse.
Ett allsidigt bevarandearbete bör syfta ti 11 att ett så brett register
som möjligt av bebyggelsen kan f6 leva vidare. Hör har ocks6 våra
industriminnen en ·central plats att fylla, för att bilden av vårt lands
industri- och tekniskhistoriska utveckling skål! bli så fullstöndig som
möjligt. Flertalet av våra c:tldre iridustrimiljöer har fortfarande kvar
sin prögel av lokalsamhtillet,vilket ofta byggdes upp kring ett enda
bruk eller industri. Satta i ett tekniskt, ekonomiskt och socialt sam. manhang, bidrager dessa bebyggels~milj~r på ett ovärderligt sätt
till att åskådliggöra bondesamhclllets omvandlig till industrisamhälle.
Att göra ett urval av industriminnen för framtida v6rd och bevarande
är darför ytterst angeläget.
Rydals Manufaktur Aktiebolag bildades år 1853 som ett åv landets
första mekaniserade bomullsspinnerier. Industrietableringen kan ses
som en vidareutveckling av den han_d vävnadsindustri och förläggarverksamhet som sedan 1500-talet dominerat områdets näringsliv.
.

.

sin yttre planlöggning motsvaras Rydal av ett traditionellt svenskt

49 •
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brukssamhölle, med hwuddelen av bebyggelsen lokaliserad kring
bruksgatan. Bebyggelseutvecklingen inom samhtlllet har skett i två
större etapper. Under 1850-talet. uppfördes de första industribyggnaderna .vilka sedan succesivt utvidgats, bl.a. efter branden år
1877. I detta skede uppf<:Srdes också disponentbostaden. I omedelbar anslutning ti 11 industriområdet och bruksgatan anlades arbetarbostt:tderna vars utbyggnad var genomförd . år 1915. Bland arbetarbebygge Isen mtirks bl.a. f .d. mangårdsbyggnaden p6 Seglorabergs
gård ditflyttad 1901.

,

.

Den andra utbyggnadsetappen inom samhctllet in,n ebar en förskjutning av bebyggelsen till markområdet vc!ster om Viskan. Ovanftir
dammbron anlades fr.o.m. 1920-talet den första .egnahemsbebyggelsen, vars succesiva utbyggnad var avslutad omkring 1940. Parallellt
med ~enna expansion ig6ngsattes öster om ån uppförandet av egna-·
hemsområdet Sva Ian. Efter 1940 har ett större egnahemsområde be- ·
st6ende av omkring 25 bostadshus anlagts i området nedanför dammbron.
I miljön ing6r följande enskilda objekt
9:A-B

grupp Il.

Ryd l :2a, Rydal.
Disponentbostad ( 1870-t), magasin ( 1870-t), .fabriksbyggnader ( 1850-t) •
• Beskrivning
Disponentbostad uppförd i timmer med oljevit locklistpanel
p6 fot av sten. Takbeklödnad av betongtegel. Magasin uppfört i natursten och hti med en oljegrön locklistpanel. Takbekltldnad av tv6kupigt tegel.
Fabriksbyggnader uppfl:Srda i .natursten och tegel med vit
puts. Takbeklädnad av tvåkupigt tegel och eternit ~.
• Vcirdering
Disponentbostad uppftird under 1870-:-t? let i en ftir områdets,
högreståndsbyggnader karakteristisk trtlpane.l arkitektur •. Fönsterfoder, dörromfattningar och gesims genomgående utförda i. en
stil utimirkande för senempiren.
De vtt !bevarade fabriksbyggnaderna -ttr :ett av landets första
mekaniserade bomullsspinnerier med en kontinuerlig drift sedan
1850-talet. Bebyggelsens . placering utmed bruksgatan utgör ett
centralt inslag i miljöbilden vid Rydal .

9:C

Ryd 1:3, Nedregård, Rydal.
. Bostadshus och flygelbyggnader (1790-talet).
• Beskrivning
Bostadshus och flygelbyggnader uppförda i timmer med oljevit
locklistpanel p6 fot av sten. Takbeklädnad av en- tvåkupigt
tegel.

50.
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• Vördering
Ftsrlöggargörd uppförd under sent 1700-tal i en för omr6dets
htsgreståndsbyggnader karakteristisk tröpanelarkitektur. Bostadshuset motsvaras nörmost av den symmetriska salsbyggnaden med fönsterfoder, dtsrromfattningar och gesims utformade
i en sti I kc:innetecknande för Bvergöngen mellan gustavian is- .
mens och empirens epoker. Hemmanet Ryd •-omnömnes skriftligt redan under 1300-talet, då det tillföll Skönninge
kloster. Under 1500-talet var Ryd frälsehemmon.
9:D

Ryd 7:2. Rydals folkskola.
Skolbyggnad {1916), flygelbyggnader {1916).
• Beskrivning
Skol- oc·h flygelbyggnader uppfl:irda i trä med olievit locklistpanel pcr fot av sten. Takbeklödnad av tv6kupigt tegel.
• Vörderi ng
Skolbyggnaderna utgör funktionellt och stilmössigt viktiga
delar för bevarandet av helhetsmilji:Sn inom fabrikssamhtillet.

9:E

Ryd 1:lr 2:1. Rydal
7 arbetarbostcider och uthus {1870-1930), <i. bostadshus, Tåastugan ( 1800).
• Beskrivning
Bostadshus uppfc:Srda i timmer och plank med oljevita träpaneler. Takbeklädnad av tv6kupigt tegel. Uthusbyggnader
uppförda i plankstomme med o Ij ev ita Iockpane ler. Takbek lödnad av tvökupigt tegel. Tåastugan uppförd i timmer
med en falurc:Sd locklistpanel. Takbeklödnad av en- tv6kupigt tegel.
• Vcirdering
Enhetlig arbetarbebyggelse som med sin centrala placering
i Rydal utgör ett vösentligt _inslag i bruksmiljc:Sn. Den s.k.
T6astugan motsvaras av en mindre enkelbyggning närmast
av s • k. parstugetyp.
·

9:F

Ryd 5:2, Rydals minuthandel.
Bostads/afRirsbyggnad (1920), magasin (1920-talet).
• Beskrivning
Bostads/affHrsbyggnad uppförd i rott tegel. Takbeklc:tdnad av
plöt. Wtagasin i oljevit träpanel.
• Vl:irdering
Rydals minuthandel utgör med sin centrala placering utmed
bruksgatan ett viktigt funktionellt inslag för bibehållandet
av helhetsmiljc:Sn i Rydal.

Sl.
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9:G

Ryd 1.: 1, 1:2, Rydal.
Bostadshus ( 1870-t).
• Beskrivning
Bostadshus· uppfört i timmer med oljevit locklistpanel på
fot av sten. Takbeklcidnad av tvåkupigt tegel.
•Vördering
Bostadshus av typ solsbyggnad, vilket bl .a. tjönat som
ålderdomshem. Byggnaden av betydande vörde för den miljömcissiga helheten.

miljön ingår fö1jande enskilda objekt i grupp 111.
9:H

Ryd 1:1, 1:2, Bergsäter, Rydal.
Bostadshus ( 1870-t).
• Beskrivning
,
Bostadshus uppfört i natursten och tro med oljevit locklistpane I • Takbek lcidnad av plåt.
•Vördering
F. d. oxladugård ombyggd för bostadscindamå I. Byggnadens
relativt of6rvanskade exteric:Sr utgör ett vösentligt inslag i
helhetsmi ljön. ·

9:1

Kinna stg. 758, Ekeberg, Rydal.
Bostadshus ( 1850-t), ladugård ( 1850-t), bod ( 1850-t).
• Beskrivning
Bostadshus i timmer med falurc:Sd locklistpanel. Takbeklcidnad
av enkupigt tegel. Ladugård och bod i obehandlad trtipanel.
Kinna stg. 759. Ekeberg, Rydal.
Bostadshus ( 1850-t), ladugård ( 1850-t), bod ( 1850-t).
• Beskrivning
Bostadshus i timmer med faluröd locklistpanel. Takbeklcidnad
av enkupigt tegel. Ladugård och bod i faluröd lock- och
locklistpanel.
Ki nna stg • 7 59. Ekeberg, Ryda I •
Bostadshus ( 1850-t).
• Beskrivning
Bostadshus i timmer med faluröd locklistpanel. Takbekli:idnad ·
av enkupigt tege I •
•Vördering
Tre intakt bevarade torpmiljöer i omedelbar anslutning till
fabrikssamhcillet Rydal. Bostadshusen motsvaras av tre s.k.
enkelstugor. Bebyggelsen utgjorde ursprungligen arrendetorp
på utmarken till Kinnahults gård.

52.
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9:J

Ryd 1: 1, 2: 1 • Hemg6rden Rydal.
3 arbetar- tj<instemannabosttider (1870-1927).
• Beskrivning
Bostadshus uppförda i timmer och plank med oljevita locklistpaneler. Takbekltidnad av en- tv6kupigt tegel.
•Vtirdering
Bebyggelsen sammanhtinger sdväl funktionellt som arkitektoniskt med fabrikssamhöllet och utgl:Sr dtirför ett vttsentligt inslag av totalmiljl:Sn.

9:K

Ryda I, Forsvttgen 18-24, kv. Sparven.
Bostadshus ( 1927). ·
• Beskrivning
Bostadshus uppförda i trö inklädda med eternit. Takbeklädnad av tvåkupigt tegel.
• Vcirderi ng
De fyra enhetligt utformade bostadshusen exemplifierar de
fl:Srsta formerna av egnahemsbebyggelse, vilken Hllkom ·
omedelbart vtister om Viskan och det ursprungliga fabrikssamhti Ilet under 1920-ta let.

Befi.ntligt skydd och rekommendationer. Bebyggelsemiljö nr 9.
Byggnaderna inom miljön skyddas av föreskrifterna i § 9, § 14, §
38, § 50 samt i § 54 mom. 1 i byggnadsstadgan.
Norra delen av bebyggelsemiljön ingår i objekt nr 24 i lclnsstyrelsens naturv6rdsplan för Älvsborgs lön 1976. I. l:Sster "ansluter miljl:Sn
till objekt nr 23 i naturv6rdsplanen.
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10.

Bebyggelsemiljl:S vid Ytterås, centrala Kinna. l.tinsintresse.
Samtliga i miljön ingående objekt i grupp Il.
10:A

Kinna stg. 1314, Ytterås.
Bostadshus (1870), flygelbyggnad (1870), magasinsbyggnad
(1870-t), fabriksbyggnad (1914).
'

• Beskrivning
Bostadshus uppfört i timmer med oljevit fassp6ntpanel p6
fot av sten. Takbeklädnad av ·tv6kupJgt tegel. Flygelbyggnad
i timmer med oljevit locklistpanel.• Takbekllidnad av tv6kupigt tegel. Magasin- och fabriksbyggnac:I uppförd i trö
med oljevit locklistpanel. Takbekll::ldnad av tvllkupigt tegel.

53.
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• Vtirdering
Ftsrltiggarg6rd från 1870-talet uppförd i avancerad trtlpanelarkitektur inspirerad av den s.k. schweizerstilen. Till sin
typ tillhör byggnaden nctrmast gruppen av salsbyggnader.
Den intakt bevarade gårdsbi ldningen tlr av stort miljö- och
Ioka It intresse •
10:B

Kinna stg. 1314.
Bostadshus ( 1925).
• Beskrivning
Bostadshus uppfört i trä med gu I reverteri ng. Takbek ltidnad
av enkupigt tegel.
• Vttrdering
Bostadshus med klassicerande drag, vars pi !astrar och tandsnittsornamentik anknyter till empiretidens stilideal. Byggnaden av betydande milj<Sml:issigt vörde.

Befintligt skydd och rekommendationer. Bebyggelsemiljö nr 10.
Byggnaderna i miljön skyddas av ftSreskrifterna i § 38 och § 54 mom.
1 i byggnadsstadgan •

Övriga enskilda obiekt i Kinna socken. Grupp Il.
Karta 8

11.

Kinna stg. 403, Hede stlteri. Löns intresse.
Bostadshus (1710-1876), flygelbyggnader (1850-t), ladugård
(1923), kallarvind {1850-t), hönshus, magasin och brygghus
(1930-t}.
• Beskrivning
Bostadshus och flygelbyggnader uppftSrda i timmer med olievita fasspånt- och locklistpaneler. Takbekh:idnad av enkupigt
tegel. Ladugård i konststen och trä med faluröd slöt panel.
Takbeklctdnad av tvåkupigt tegel. Kallarvind i natursten och
faluröd träpanel. Övriga ekonomibyggnader i oljevit trtipanel
· och med takbeklödnad av en- och tvåkupigt tegel •
•Vördering
SHteriet Hede fi ·nns omnl:imnt i jordeb&:ker fr .o.m.
tidigt 1500-tal då det rttknades som ett mantal frtilse.
Den tidigaste beskrivningen över hemmanet finns på
en geometrisk karta fron 1767.
.
Bostadshuset, en vcilbevarad solsbyggnad, tir uppförd i en
trtipanelarkitektur in'>pirerad av den s.k. schweizerstilen.
Gårdsbildningen tlr av stort landskaps- och miljömtlssigt
vörde.

54,

Befintligt skydd och rekommendationer. Obiekt nr 11.
Byggnaderna inom fastigheten skyddas av föreskrifterna . i § 38 och
§ 54 mom. 1 i byggnadsstadgan. Kulturlandskapet bör genom föreskrifter i kommuni:Sversikten skyddas fran bebyggelse som inte erfordras för jordbrukets behov och som kan inverka menligt på landskapsbilden, Fastigheten belägen inom objekt nr 32 i lijnsstyrelsens
naturvårdsplan f<:Sr Älvsborgs Ian 1976.
,.
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12.

Kinna stg. 238, Ändagården.
Bostadshus (17-1800), flygelbyggnad (17-1800)
• Beskrivning
Bostadshus uppförda i timmer med oljevtt locklistpanel på
fot av sten. Takbeklädnad av tvåkupigt tegel.
•Värdering
Gården betecknades under 15-1600-ta let som kronohemman.
Förlt:tggarverksamhet iglmgsattes under 1800-ta let.
Bostadshuset uppförd i en klassicerande tri2paneforkitektur
kännetecknande för h~rest6ndsbebyggelsen i området. Med
sitt centrala lage i Kinna tätort har gården ett betydande
miljömt:tssigt vcirde.
'

Befintligt s~ydd och rekommendationer. Objekt nr 12.
Byggnaderna skyddas av ftsreskrifterna i § 38 och § 54 mom. 1 i
byggnadsstadgan. F<:Srordnande enligt § 35 A BL bör i:Svervl:igas
avvaktan på narmare utredning.
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13.

Kinna stg, 90 BC, Lilla Sanden.
Bostadshus (17-1800).
• Beskrivning
Bostadshus uppf<:Srt i timmer med oljevit locklistpanel på fot
av sten • Takbek lcidnad av tvåkupi gt tege I •
• Vcirderi ng
Ftsrläggargård uppfärd j en tröpanelarkitektur utmttrkande ftsr
områdets högrest6ndsbebyggelse vilken anknyter till sengustavianismens och empirens stilideal.

Befintligt skydd och rekommendationer. Obiekt nr 13.
Byggnaderna skyddas av föreskrifterna i § 38 och § 54 mom. 1
byggnadsstadgan.

55.

Övriga enskilda objekt i Kinna socken. Grupp 111.
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l4.

Kinno stg.' 409, Fridhem.
DO<'t...,,.,,.t,.,
.,. (\. 1 P8Q
...., }
~ .,. '-i-.:n,
''"'"

tio

• Beskrivning
Bostadshus uppfc:srt i trti med vit revertering. Takbeklt.tdnad
av tvåkupigt tegel.
• Värdering
.
Disponentvilla knuten till Högg6dalens mek. linnevl:tveri
uppfl:Srd i klassicerande stil. Byggnaden har betydande
mi ljömtlssiga egenskaper.
15.

Kinna stg. 410, Villa Särla.
Bostadshus ( 1880-t).
• Beskrivning
Bostadshus uppfört i tre! med vit revertering på fot av sten.
Takbeklädnad av skiffer.
•Vt.trdering
Villa i tidstypiskt utförande med inslag av sövt.il klassicism
som schweizerstil. Byggnaden av betydande vörde ur miljömt.tssig synpunkt.

16.

Kinna stg. 158 A, L. Vrå.
Bostadshus (1816), ladug6rd (1935).
• Beskrivning
Bostadshus uppf6rt i . timmer med olieröd locklistpanel. Takbeklcidnad av tvökupigt tegel. Ladugård i tre! med oljeröd
locklistpanel. Takbeklt.tdnad av tv6kupigt tegel.
• Vördering
Bostadshuset, en såvcll interiört som exteril:Srt vt.tlbevarad parstuga, ttr en av de cildsta byggnaderna i Kinna socken. Gården
av stort miljl:Smtlssigt vclrde.
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17.

Kinna stg. 153, Dalen.
Bostadshus ( 1850-t).
• Beskrivning
Bostadshus uppfört i timmer med faluröd locklist på fot av
sten. Takbeklt.tdnad av enkupigt tegel.
•Värdering
Äldre bostadshus av enkelstugetyp insprclngd bland modernare
vill~bebyggelse. Byggnaden kan med sin placering exemplifiera l:i Idre tiders byggnadsskick.

18.

Kinno stg. 1338, Kinna kvarn, Kinnaström.
Kvarn (1850).

56.

• Beskrivning
Kvarnbyggnad ·uppftsrd i natursten och faluröd locklistpanel.
Takbeklödnad av plåt.
• Vtirdering
Exteriört och interiört vtllbevarat kvarnverk innefattande
bl •a. tvll stenar, en va lsstol, · plansikt, rensapparat, utsödesrens, havrekross etc •
Karta 10

19.

Kinna stg. 904, Strömbacken 20.
Bostadshus (1864).
• Beskrivning
Bostadshus uppfart i timmer med oljevit locklistpanel p{J
fot av sten. Takbeklädnad av enkupigt tegel.
• Vördering
Vl:ilbevarat bostadshus av enkelstugetyp.

20.

Kinna stg. 792,. Stockabtlck.
Bostadshus ( 1850-t).
• Beskrivning
Bostadshus uppfart i timmer med en faluröd lockpanel. Takbekll:idnad av enkupigt tegel.
•Vördering
Välbevarat bostadshus av enkelstugetyp med betydande miljijml:lssigt värde.
·
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•

Enskilda·, cibfekt

Kontors- och lagerbyggnader vid Fritsla Mekaniska VHveri.
Miljts 26.
FRITSLA SOCKEN
Fritsla socken i kommunens nordtsstra del Hr en av de mindre
socknarna och omfattar ca 500 fastigheter.
Fritsla Hr ett gammalt industrisamhHlle dtir vHvnadstillverkningen
sedan 1860-talet dominerat. De ftsrsta tendenserna till samhHllsbildning l:iterfinns i omrl:idet vid Fristia kyrka och kring de 'ftsrlHggargl:irdar som uppftsrdes under 1700- och tidigt 1800-tal av
vilka mHrks bl .a. Kronogtlrdet och Aratorp. SamhHllets egentliga
tillvHxtperiod inftsll ftsrst vid den industriella expansionen vid
1800-ta lets mitt. Den nuvarande centrumbebygge Isen Hr ett resultat
av denna utbyggnadsperiod. Omedelbart stsder om vägkorsningen
FtsrlHggarvHgen - FinabovHgen - SegloravHgen uppftsrdes en rad
tjHnstemannavillor, medan ett trettiotal arbetarbostHder anlades
vHster och norr dtirom. De ftsrsta industribyggnaderna lokaliserades
till omrodet vid HjHlltorps strtsm. En andra utbyggnadsetapp av
samhHllet igl:ingsattes vid 1900-talets mitt, vilket medftsrde en
expansion av bebyggelsen stsderut mot HHggl:idalen. HHr har ett
nytt villa- och egnahemsomrode vuxit fram.

58.
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23.

Bebyggelsemiljö vid Fritsla kyrka och Kronogt,rdet. ll:lnsintresse .
Miljön utgöres av Fritsla kyrka och begravningsplats samt inti Illiggande f .d. ftirläggargården Kronogardet, belägen på höjdstrttckningen omedelbart väster om järnvägen oc_h c~ntrumbebyggelsen.
I miljön ingår följande enskilda objekt
23:A

grupp la.

Fritsla kyrka, stg. 12, 13.
Kyrkobyggnad ( 1849).
• _Beskrivning
Vitputsad stenkyrka. Takbeklädnad av ltopparplåt.
• Värdering
Kyrkobyggnad uppförd i enkel s.k. Karl-Johansstil med
enskeppigt långhus.

miljön ingår följande enski Ida objekt i gruep Il.
23:B

Kronogt,rdet 1:18
Mangårdsbyggnad samt flygelbyggnader (1700-t).
• Beskrivning
Bostadshus i 2 resp. 1 1/2 plan uppförda i timmer med
oljegul locklistpanel samt oljebruna fönster- och dörrfoder.
Takbeklädnad av enkupigt tegel.
• Värdering
Välbevarad förläggargård från 1700-talet med en yttre planläggning utmclrkande för områdets högreståndsbebyggelse.
Huvudbyggnaden vilken närmast motsvaras av ett s.k. symmetriskt dubbelradshus uppförd i . tidstypisk trtlpanelarkitektur
med bl.a. klassicerande portaler. Flygelbyggnaderna utgörs
av en långloftsstuga samt en salsbyggnad. Med sin centrala
placering vid Fritsla kyrka har gårdsbi ldningen ett stort miljömässigt värde •

Befintligt skydd och rekommendationer. Bebyggelsemiljö nr 23.
Kyrkobyggnad och begravningsplats skyddas enligt Kungl. Maj:ts kungörelse av den 26 nov • 1920. ·
Övriga byggnader inom miljön skyddas av föreskrifterna i § 9, § 38
och § 54 mom. 1 i byggnadsstadgan.
Inom miljön återfinns · fornlämning nr 15 stenbro i Fritsla socken. I
riksantikvarieämbetets och vägverkets broinventering är bron nr P634-3 upptagen i grupp 11. Objektet skyddas av fornminneslagen
(1942:350).
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24.

Enskilda obiekt

grupp tb. Riksintresse.

Baster6s 1: 1
Mang6rdsbyggnad (1750-t), flygelbyggnad (1910), ladugilrd (1934), köllare (11~0-t), brygghus (1880-t), hönshus (1880-t).

• Beskrivning
Mongilrdsbyggnad i tv6 plan uppftSrd i timmer med beige
lockpanel och bruna foderdetaljer. Takbeklödnad av betongtegel. Flygelbyggnad i 1 1/2 plan uppförd i timmer med
faluröd locklistpanel. Takbeklödnad av betongtegel. Ekonomibyggnader i trt:t med faluröd locklistpanel och t.a kbeklödnad av enkupigt tegel. Köllare i natursten.
• Vörderi ng
Völbevarad sförre jordbruksfastighet av herrgårdstyp vilken
under 1800-talet utgjorde f"örlöggarg6rd med eget ft2rgeri.
Mangördsbyggnaden, en salsbyggnad, uppftSrd i klassicer•
ande trt:tpanelarkitektur med bl .a. tandsnittsornamenterad
gesims, profilerade foder, portal med rundade pilastrar.
Byggnaden s6väl exteriört som interi<Srt oförtindrad. Gårdsanläggningen av betydande miljö- och landskapsrnHssigt
vörde.

Befintligt skydd och rekommendationer. Objekt nr 24.
För ett varaktigt skydd av mang6rdsbyggnaden lxSr en byggnadsminnesf"örklaring· enligt lagen· dV den 9 dec. 1960 tsvervtigas.

I avvaktan på nörmare utredning lxSr byggnaden t. V • kunna skyddas
av föreskrifterna i § 9, § 14, § 38 och § 54 mom. 1 i byggnadsstadgan.
Basterås angränsar ti Il objekten nr 25-26 i lönsstyrelsen Naturv6rdsplan för Älvsborgs ll:in 1976, vilka rekommenderats att upptas som
naturv6rdsområden.
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25.

Bebyggelsemiljö vid Aratorp. lllnsintresse.
·Miljö best6ende av förlöggarg6rdar samt bostadsfastigheter utmörk-·
ande · ftSr områdets bebyggelsehistoriska och merkantila utveckling
under 1800-1900-.t a len.

I miljön ing6r ftSljande enskilda objekt i grupp .I I.

25:A

Aratorp 1:30, Hl:Sgen.
Manglsrdsbyggnad (1800-t), flygelbyggnader (1870-1933),
ö. bostadshus (17-1800-t) samt ladug6rd (1870-t).

60.
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• Beskrivning
Mangårds- och flygelbyggnader i två plan uppförda i
timmer med oljevit locklistpanel och gulbruna foderdetaljer. Takbeklädnad av tvåkupigt lertegel. Ä. bostadshus i två plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel, oljevita foder samt takbeklödnad av tvåkupigt
lertegel. Ladugård i timmer och resvirke med faluröd
locklistpanel. Takmaterial av enkupigt lertegel.
• Värdering
Förltiggargård uppförd vid 1800-talets mitt med en för
omr6dets högreståndsbebygge lse karakteristisk yttre planlöggni ng och i tidstypisk träpanelarkitektur. Mangårdsbyggnaden motsvaras närmast av gruppen salsbyggnader
med fönsterfoder och dörromfattr1ingar genomgående rikt
utformade i snickeriarbeten kännetecknande för senempiren.
Ti Il gårdsbildni ngen hör också en ä Idre tjänstebostad vilken
under tidigt 1800-tal utgjorde mangårdsbyggnad. Med sitt
centrala läge i de äldsta delarna av Fritsla, har gårdsanlciggningen ett stort miljömässigt värde.
I miljön ingår följande enskilda objekt i grupp 111.
25: B

Aratorp J:9
Bostadshus ( 1907).

25:C

Aratorp 1:48
Bostadshus ( 1928).
• Beskrivning
Bostadshus uppförda i trä med faluröd locklistpanel resp .
gul revertering. Takbeklcidnad av tvåkupigt f-egel.
• Vcirderi ng
Exponenter för sekelskiftets villaarkitektur vars betydelse
ligger främst i det miljömässiga vtlrdet för helhetsbi Iden
runt förläggargården Högen.

25:D

Aratorp 2:6, Hagen
Bostadshus (1850-1900), brygghus/magasin (1850-1900).
• Beskrivning
Bostadshus i 2 1/2 plan uppfört i timmer på stenfot med
oljegul locklistpanel. Oljevita snickerier. Takbek!ädnod
av tvåkupigt lertegel. Brygghus/magasin i trä med ofjegu l
brödpane I. 0 lj ebruna snickerier. Takbeklödnad av betongtege I.
• Vtirderi ng
Förläggargård från 1800-talets senare del. Bostad:-, h!..•set, en
völbevarad solsbyggnad, uppförd i en tröarkitektur inspirerad
av den s.k. schweizerstilen. Gårdsbildninge n clr av stort
landskaps- och miljömässigt värde.

61.

Befintligt skydd och rekommendationer. Bebyggelsemtlic:S nr 25.
Byggnaderna skyddas av ftsreskri fterna i § 9, § 38 och § 54 mom.
1· i byggnadsstadgan.
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26.

Bebyggelsemiljö centrala Fritsla. Uinsintresse.
Miljc:Sn omfattar den ctldre ktirnan för Fritsla samhalle vid trevögskorsningen Förl8ggarvtigen - Finabovtigen - Segloravtigen. Omrödet avgränsas i norr av Htiggån och i c:Sster av j<irnvcigen. I
söder grtinsar omrodet mot äldre villabebyggelse och hyresfastigheter frön 1930-talet samt i vcister mot sluttningen ned mot Htlggån vid Solctnge Ström. Bebyggelsemiljön omfattar Fritsla mek.
vöveris disponentbostöder, kontor och lagerbyggnader samt arbetarbosttider och butiker.
Samtliga i miljtSn ingående objekt i grupp Il.
26:A

Frits la 22: l, Vi Ila Stommen - Fritsla mek. vclveri.
Disponentbostad ( 1860-t), . kontors- och lagerbyggnad
(1880-t), i nspektorsbostad (1880- 1900), ct • ladugö rd
(1892), vagnslider (1930-t), arbetarbosttider (1890-t),
lillstuga (1880-t), tjtinstemannabostad (1907), tvtittinrtittning (1940-t), ladugörd (1900).
• Beskrivni"ng
· Disponentbostad i 2 1/2 plan uppförd i timmer med olievit locklist- och fasspåntpanel. Takbekltidnad av tvåkupigt
tegel. Kontors- och lagerbyggnad i tn:i med vit revertering.
Takbekltidnad av tvökupigt tegel. lnspektorsbostad i timmer
med vit masonit och takbekltidnad av tvåkupigt tegel. 4
arbetarbosttider uppförda i timmer med oljevit lockltstpanel.
Samt Iiga med takbek lödnad av lertegel. Li Il stuga i 1 plan
uppförd i timmer med faluröd locklistpanel och med takbeklttdnad av tv6kupigt tegel. Ladugård uppftsrd i gult
tegel med ijverbyggnad i oljegul locklistpanel.
Sammanfattande vtirdering nedan.

26: B

Fritsla 2:2
Ti8nstemannabostad (1850), f .d. drtingstuga (1870).
• Bes~rivning
Tjönstemannabostad i 2 plan uppftsrd i timmer med gul
revertering. Takbeklödnad av tvåkupigt tegel. Drtingstuga
i timmer med vit eternit och brun lockpanel. Takbekftidnad
av tvökupigt tegel.
Sammanfattande vctrdering nedan.

62.
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26:C

Fritsla 2:83, Solbo
"
Bostadshus/f ~ d. te legramexp. ( 1900).
• Beskrivning
.
8ostodi;hus i 2 1/2 plan upp~rt i tr<! . mad olievH locklistpanel. Takbeklijdnad av tvökupigt tegel.
Sammanfattande vt1rdering nedan.

26:D

Fritsla 3:6, Villa Bjöllbo
Bostadshus {1896).
• Beskrivning
Bostadshus i 2 plan uppftsrt i tttl med gul revertering. Takbeklt1dnad av pl6t.
Sammanfattande vl:irdering nedan.

26:E

Fritsla 3: 17, Fritsla hotell.
Hotellbyggnad {1890-t).
• Beskrivning
Hotellbyggnad uppförd i rt:Stt tegel. Takbeklttdnad av tvåkupigt tegel.
Sammanfattande vttrdering nedan.

· . 26:F

· Fritsla 3:20, Lidhem
BostadshU$ (1890-t), industribyggnad (1890-t).
• Beskriv.ning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppftsrt i timmer med oljevit locklistpanel. Takbeklttdnad av tvåkupigt tegel. Industribyggnad
i timmer och trt:i med oljevit locklistpanel. Takbeklttdnad
av tvåkupigt tegel.
Sammanfattande vttrdering nedan.

26:G

Fritsla 3:24, Solbacken
Afftsrs- bostadsfastighet (1921).
• Beskrivning
Byggnaden uppförd i två plan med vit revertering. Takbeklttdnad ,av tvökupigt tegel.
Sammanfattande vttrdering nedan.

26:H

Fritsla 4:9, Fridhem
Afftsrs- bostadsfastighet ( 1850-t).
• Beskrivning
Byggnaden uppförd i timmer med oljevit locklist- och fasspåntpanel. Takbeklttdnad av pl6t.
Sammanfattande vt1rderi ng nedan.
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26:I

Fri1-$1a 4: 10, Sötran
Afförs- bostadsfastighet ( 1904).
• Beskrivning
Byggnaden uppftsrd i trtl med gro revertering. Takbeklödnad av tvåkupigt tegel.
Sammanfattande vörderi ng nedan.

26:J

Fritsla 14:2
Afftlrs- bostadsfastighet (1926).
• Beskrivning
Byggnad uppförd i tra med grå revertering. Takbeklttdnad
av enkupigt tege I •
Sammanfattande vttrdering nedan.

26:K

Fritsla 20: 1, Daghemmet
Hwudbyggnad (omkr. 1800), mindre bostadshus (1900-t).
• Beskrivning
Hwudbyggnad i tvö plan uppftsrd i timmer med vit revertering. Takbeklttdnad av tvåkupigt tegel. Mindre bostadshus . i timmer med grå locklistpanel.
Sammanfattande vttrdering nedan.
• Sammanfattande vttrdering centrala Fritsla.
Ftsrlliggarverksamheten i Fritsla stracker sig ti IIbaka ti 11
. 1820-talet. I samband med etableringen av Fritsla mek.
vttveri 1874 l:Svergick vlivnadstillverkningen till industriell
drift. I bevaringsf'l:Srilaget har befintlig bebyggelse fron
tiden s6vcil ftsre som efter industrietablerfngen utvalts,
detta ft>r att få en så allsidig bild av samhttllets olika
utbyggnaclsetapper och be bygge lseh istoria som möj Iigt.
I bebyggelsen knuten till vttvnaclsindustrin återspeglas 1800talets typiska fabrikssamhtJlle, dess yttre planlttggning och
bebyggelsestruktur. Fri ts la har i betydande delar bevarat
denna yttre karaktttr och man kan i bebyggelsen utlttsa s6vttl stilinriktning, funktion som dess sociala sammanhang.
Vttsentligt lir dtirf8r att miljtsn i sin helhet bevaras.

Befintligt skydd och rekommendationer. Bebyggelsemilj6 nr 26.
Byggnaderna· inom miljön skyddas av f<Sreskrifterna i § 9, § 38, §
50, § 54 mom. 1 i byggnadsstadgal'.'.
I miljt>n ing6r fornltimningarna nr 8 minnessten ·och nr 9 vtJgvisarsten i Fritsla socken. Upptagna i riksantikvariettmbetets fornlttmningsregister.

64.

Övriga enskilda objekt inom Fritsla socken. Grupp Il.
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27.

Finabo 1: 1, Prtsstgården
Bostad:ihus (1853), arbetarbostad (Hl50-t), ladugård (1922),
uthus (1921).
·
·
• Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppflSrt i timmer med oljevit locklistpanel. Takbeklcidnad av tv<!ikupigt tegel. Arbetarbostad
i 1 1/2 plan uppftsr:d i timmer med faluröd locklistpanel.
Takbeklcidnad av eternit. Ladugård och uthus i trö med .
faluröd lock- och locklistpanel. Takbeklttdnad ·av tvåkupigt
tegel.
•Vcirdering
Vcilbevarad gårdsanlciggning i öppet odlingslandskap. Bostadshuset, en satsbyggnad i tidsenlig tröarkitektur, uppfördes ursprungligen som komministerbostad och tjttnade som
s6dan fram till 1921. Gårdsbildningen av betydande miljtsoch landskapsmHssigt vörde.

Befintligt skydd och rekommendationer. Objekt nr 27 ~
Byggnaden skyddas av flSreskrifterna i § 9, § 38 och § 54 mom. ·1
i byggnadsstadgan.
Fastigheten ingår i bojekt nr 26 i lttnsstyrelsens naturvårdsplan flSr
Älvsborgs lttn 1976. Förordnande e~ligt § 19 NVL bör i:Svervcigas.
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28.

Fritsla 5:34, M6nsagården
Bostadshus (1840), flygelbyggnader (1840), magasin (1900).
• Beskrivning
Bostadshus med flygelbyggnader i 2 plan uppfört i timmer
med oljevit locklistpanel. Takbeklctdnad av tvåkupigt tegel.
Magasin i trtt med oljegul locklistpanel och oljebruna foder •.
Takbekl~dnad av pl<!it.
• Vttrdering
Förlciggargård uppfi:Srd 1840 med en för omr6dets htsgreståndsbebygge lse karakteristisk yttre planll:lggning och i tidstypisk
trtipanelarkitektur kcinnetecknande för senempiren. ,Med . s.in
centra·la placering i Fritsla har byggnadsgruppen ett betydande miljömissigt värde.

Befintligt skydd och rekommendationer~ Objekt nr 28.
Byggnaden skyddas av föreskrifterna i § 38 och § 54 mom. 1 i
byggnadsstadgan.

65.

övriga enskilda obiekt inom Fritsla socken. Grupp 111.

Se1 liven PM angående byggnader
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29.

i grupp I 11 •

Aratorp 1: 11
Skola (1904).

• Beskrivning
Skolbyggnad i 2 1/2 plan uppf6rd i rött tegel och gulputsad fasad. Takbek lctdnad av betongtege I •
• Vttrderi ng
,
Tidstypisk skolbyggnad uppfl:srd i klassicerande stil vilken
ansluter till jugendarkitekturen.
Karta l2

30.

Aratorp l :57
Emaljskyltfabrik {1910), betshus (1910).
• Beskrivning
Byggnaderna uppf6rda i trti med falurl:Sd locklistpanel. Oljevita snickerier. Takbeklctdnad av tegel.
•Vctrdering
Tidstypisk småindustri med en kontinuerlig. emaljskylttillverkning fron 1910. Framsfflllningen pågår fortfarande helt
. hantverksmtissigt.
·
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31.

Aratorp 2:9
Bostadshus ( 1850- 1900).
• Beskrivning
Bostadshus i 2 1/2 plan uppfört i timmer oeh trti med oljevit locklist- och fasspåntpanel. Takbeklijdnad av tvåkupigt
tegel.
• Vl:lrdering
Tidstypisk disponentvi Ila uppfl:Srd i en trt:tpanelarkitektur med
rika snickeriarbeten inspirerad av den s.k. schwiezerstilen.

32.

Fritsla 2:2, Hallen
Hembygdsg6rd. Bostadshus ( 1853), uthus ( 1950-t).
• Beskrivning
Bostadshus uppfart i timmer med faluröd locklistpanel. Takbekll:ldnad av enkupigt tegel. Uthus i faluröd trtlpanel.
• Vctrdering
_
Hantverksstuga av enkelstugetyp i rygg6skonstruktion. Uthuset ansluter till ctldre byggnadstradition.

33.

Fritsla 2:3, Solhagen
Bostadshus {1905), uthuslönga {1905).

66.

• Beskrivning
Bostadshus i 2 plan uppfart i timmer med oljegul locklistoch fassplmtpanel. Takbeklödnad av ivc!akupigt tegel. Uthus i oljegul trtlpanel.
• V<2rdering
TjtSnstemannabostad vilken utgöres av en solsbyggnad med
rik s.k. snickargltSdje. S6vl:il interitsrt som exteriört völbevarad.
34.

Fritsla 2:43, lltnsmansgården
Bostadshus (1926). ·
• Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i trtl med gro revertering.
Takbekltsdnad av ivc!akupigt tegel.
• Vttrdering
Tidstypisk villa, f .d. landsfiskalsbostad, uppförd i klassicerande stil.

35.

Fritsla 3: 13, Dalbo
Fritsla 3:14, Vlimhem
Bostadshus Da lbo (1905), bostadshus Vl:irnhem ( 1920-t).
• Beskrivning .
.
Bostadshus uppförda i trä med olfevit locklistpanel. Takbekll:idnad av en- resp. iv6kupigt tegel.
•Vl:irdering
Villabyggnader i tidstypisk och driven trtlpanelarkitektur.
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36.

Fritsla 4:32
Bostadshus (1915), köllare (1915), uthus {1920-t), brygghus (1920-t).
• Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med oljegul locklistpanel. Takbekll:idnad av tvc!akupigt lertegel. Kttllare
natursten. Ekonomibyggnader i oljegul trttpanel.
•Vördering
Gårdsbildningen_ exemplffierar en mindre torpltigenhet från
tidigt 1900-tal med samlad och enhetlig bebyggelse.

37.

Fritsla 5:3, Nybro
Bostadshus ( 1876).
• Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med oljevit locklistpanel. Takbekll:idnad av tvc!akupigt tegel.
• Vl:irdering·
.
Gårdsanll:iggning i öppet odlingslandskap. Bostadshuset utgöres av en solsbyggnad i tidstypisk trttarkitektur med rika
·snickeriarbeten.

67.

Karta 11

38.

Frits la 15: 1
Åkersta 1: 1
Bostadshus (1891), flyge Ibyggnad {1890-t).
• Beskrivning
Bostadshus uppförda i timmer med vit revertering. Takbekladnad av tvlakupigt tegel.
•Vttrdering
Bevaringsförslaget utgöres CN Fritsla gamla prtlstglard med
tillhörande annex, vars betydelse ligger frtlmst i det ~iljörnHssiga vardet.

39.

Hjalltorp 1:15
Hjalltorp 1: 17, Vastaoo
Bostadshus ·(1929).
• Beskrivning
Bostadshus uppförda i trtl med vit resp. brun _revertering.
Takbekladnad av tvåkupigt tegel.
• Varderi ng ·
Villabebyggelse i tidstypiskt utförande.
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40.

Hjalltorp 2: 16
Bostadshus (1900), kallare, bod och uthuslanga (1900).
• Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel. Takbeklttdnad av tvåkupigt tegel. Uthusbyggnader
i faluröd trtlpanel. Takbeklctdnad av lertegel. Kallare i
natursten.
• Vardering
Boningshus i tidstypisk trtlpanelarkitektur.

41.

Hjalltorp 3: 11
Banvaktstuga, brygghus samt uthus (1900).
• Beskrivning
Bostadshus i 1 plan uppfört i timmer med falurtSd locklistpanel. Takbekladnad av tvlakupigt tegel. Uthusbyggnader
i faluröd trtlpanel.
•Vclrdering
En av de f6 intakt bevarade banvaktsstugoma och belyser
cltirigenom ja~nvtigsepokens genombrott.

42.

Olatorp 1: 1
Bostadshus (1894), flygelbyggnad (1897), ladugård (1893).

68.

• Beskrivning
Bostadshus och flygelbyggnad uppförda i timmer med . _o ljevit locklistpanel och bruna foderdetaljer. Takbeklctdnad
ov lertegel. Ladugård i timmer med faluri:Sd locklistpanel.
•Vördering
Völbevarad och samtida medelstor glirdsanltsggning med
byggnader i tidstypiskt utförande. Bostadshuset motsvaras
ntlrmast av gruppen salsbyggnader.
43.

Ramsltitt 2: 1
Bostadshus ( 1880).
• Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfi:Srt i timmer med oljevit locklistpanel och takbekladnad av betongtegel.
• Vctrdering
Vctlbevarat bostadshus vilket nclrmast motsvaras av gruppen
framkammarstugor.
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Översiktlig redovisning av prioriterade
miljc5er och objekt inom Fritsla socken..
·••••••• .. •• Bebyggelsemiljö
•

Enskilda objekt

Mangårdsbyggnad vid Karlshed. Miljö 50.

ÖRBY SOCKEN

Örby socken omfattar ca 900 fastigheter och Hr en av de största
socknarna inom Marks kommun.
Den Hldre bebyggelsen Hr dels koncentrerad till socknens östra delar
varav mHrks exempelvis Harat(:mgen och Attared. Gårdarna ligger
hHr samlade i byliknande grupper omgivna av större skogspartier. I
socknens norra delar c:tr bebyggelsen koncentrerad till ·HHgglins dalg6ng och området runt Kronting, KHllttng, Haga, Ristlng etc. I de
centrala delarna .av socknen har den moderna bebyggelsen vuxit
fram, huvudsakligen bestliende av egnahemsområden vars utbyggnad
iglmgsattes under 1920-30-talen.
De norra och nordvHstra delarna inom ttltorten karakteriseras av
modern villabebyggelse huvudsakligen från 1960-70-talen. ll:lngs
Öresjöns nordöstra och nordvtlstra strt:1nder utbreder sig ett större
fri tidsområde med ttlt sm6stugebebygge lse.
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44.

Bebyggelsemiljö vid Örby kyri<.a. U:5nsintresse.
Bebyggelsen runt kyri<.an, prtbtg6rden och f .d. folkskolan utgör
en central del av Örby samhtille. Bebyggelsens placering i det
öppna ocHingslandskapet ned mot östra Öresjöns strtlnder är av
betydande miljörnttssigt vtlrde. Rikt fornltlmningsomrode.
I miljön ingör följande enskilda objekt

44:A

grupp la.

Örby 21: l
Örby kyri<.a {1839}
• Beskrivning
Vitputsad tegelkyri<.a på sockel av oputsad sten. TakbeklHdnad av pl6t.
• VHrdering
Örby kyri<.a uppförd 1839 i s.k. Karl-Johansstil på platsen
fisr tidigare medeltida kyrka. Byggmästare J. Wennberg.

I miljön ingllr följande enskilda objekt i grupp Il.
44: B

Örby 21 : l
F.d. Örby folkskola {1904)
• Beskrivning
Skolbyggnad i tv6 plan uppförd i timmer med beige locklist- resp. liggande panel. Foder bruna. Avvalmat mansardtak med beklHdnad av betongtegel.
• VHrdering
S6vHI exteriört som interiört vHlbevarat skolhus i tidsenlig
utformning, inneh6llande skolsalar samt tv6 lärarebostäder.
Skolan togs ur bruk 1948. Med sin centrala placering i
kyri<.byn tfr byggnaden av betydande miljömössigt värde.

44:C

Örby l: l, Prt1stg6rden.
Bostadshus (1784), pastorsexpedition (1960-t), arrendatorsbostad (1921), lillstuga (1920-t), vagnslider {1920-t), ladug6rd ( 1940-t), hönshus ( 1940-t).
• Beskrivning
Bostadshus i tv6 plan uppfisrt i timmer med oljevit locklistpane I • 0 Ijev i ta foder. Takbek lädnad av enkupigt tege I.
Arrendatorsbostad uppförd i timmer med en faluröd locklistpanel. Oljevita foder och vindskivor. Takbeklädnad av
enkupigt tegel. Lil lstuga i trtl med en faluröd locklistpanel.
TakbekfHdnad av· enkupigt tegel.
Ladug6rd uppf'örd i konststen och resvin<.e med en faluröd
sltit trtlpanel. Takbeklädnad av eternit. Övriga ekonomibyggnader i trtl med faluröda lockpaneler och takbeklHdnad
av eternit.
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• Vtirderi ng
S6vtil exteri6rt som interi6rt vtilbevarad prtlstgård uppförd
1784 i en ftsr omrodets hBgrest6ndsbyggnader karakteristisk .
trtlpane Iarkitektur. Byggnaden motsvaras ntl rmast av gruppen
av s.k. salsbyggnader. Fastigheten av betydande vtirde för
miliB- och landskapsbild.
44:D

Örby 8: 1, Bosgården
Bostadshus (1752), flygelbyggnad (1850-t), ladug6rd (1945),
stall (1900), magasin (1850-t), kttllare (1800-t), kctllarvind
(1850-t).
• Beskrivning
Bostadshus i tv6 plan uppfört i timmer och tegel med beige
revertering. Takbekltidnad av tvåkupigt tegel. Flygelbyggnad
i 1 1/2 plan uppf6rd i timmer med en oljegul lockpanel.
Oljebruna foder. Takbeklödnad av tvåkupigt tegel. Ekonomibyggnader av trö med en falur6d lockpanel. Takbekltidnad
~ tvåkupigt tegel och temit. Ktillare i natursten.
• Vtirdering
.
ÖVerstel6jtnantbostHlle fron 1700-talet ursprungligen uppfBrt.
i ett plan och tillbyggt; 1818 med bl.a. tidstypiska s.k.
pocher. Gårdsanll:lggningen av stort miljö- och landskapsimissigt vl:lrde.

I milj6n ingår följande enskilda ob(ekt i grupp 111.
44:E

Örby 3:8, Brunnsgården. ·
Bostadshus (1921-22), lillstugo (1921-22), ladugård (1859
rest. 1915).
• Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfBrt i trH med beige locklistpanel. Brutet tak med beklt:tdnad av tvåkupigt tegel. Ladugård i timmer och resvirke med en falurc:Sd lockpanel resp.
s ltit · pane I • Takbek ltidnad av spån och tvåkupigt tege I.
• Vc:trdering
Völbevarad gårdsmiljö med bostadshus tillhörande gruppen
av s.k. dubbelradshus. Gårdsbildningen av betydande vttrde
f6r totalmilj6n.

44: F

Örby 5:35
Ålderdomshem (1930-33)
• Beskrivning
Byggnaden uppfBrd i tegel .med beigeputsad fasad •. Valmat
tak med bekltidnad av tvåkupigt tegel.
• Vclrdering
Byggnaden uppftird i klassicerande stil ingår som en viktig
del av miljc:Sn kring Örby kyrka.

•
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Befintligt skydd och rekommendationer. Bebyggelsemiljts nr 44.
Örby kyrkobyggnad och begravningsplats skyddas enligt Kungl.
Maj:ts kungtsrelse av den 26 nov. 1920.
Övrig bebyggelse inom miljön skyddas av föreskrifterna i § 9,
§ 38 samt i § 54 mom. 1 i byggnadsstadgan.
Med tillömpning av § 29, § 86 och § 122 om utomplansbestömmelser i byggnadslagen och genom föreskrifter i kommunöversikten btsr bebyggelse och kulturlandskap skyddas fron bebyggelse som inte erfordras för jordbrukets behov och som kan
inverka menligt på landskapsbi Iden. Bebyggelsemiljön angrtlnsar
i söder till objekt nr 31 och i norr till objekt nr 32 i lcinsstyrelsens natuiv6rdsplan för Älvsborgs lcin 1976. En utvidgning
·· av ovannömnda objekt nr 31 i NV riktning eventuellt kompletterad med § 19 NVL bör öveivägas.
Inom miljön återfinns fornlämningarna nr 116 rest sten, 117 vl:Sgvisarsten, 119 stensl:ittning, 124 stens<:!ttning, 133 hög samt 134
r&e enligt riksantikvarietimbetets fornlämningsregister~ Örby sn.
Samtliga objekt skyddas enligt fornminneslagen {1942:350).
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45.

Bebyggelsemiljts vid Svänasjc:S kyrka och Haratången. U:tnsintresse.
.

'

Harat6ngen utgjorde tidigt centraldel inom omgivande jordbruksbygd. Hit förlades 1877 en skola, som numera utgc::Sr mittparti i
kyrkan. I omrodet vöster därom finnes f.d. jordbruksfastigheter
med intakta g6rdsmiljl:Ser i ett öppet jordbrukslandskap. Miljc::Sn
omfattar även tv6 bostadsfastigheter.
Mot norr avgrtlnsas omrodet av skog, mot &ter av egnahemsbebygge lse fr6n 1900-talet och mot sc::Sder och vl:lster utbreder sig
i hwudsak c::Sppet jordbrukslandskap.
I miljön ingår fc::Sljande enskilda objekt i grupp la.
45:A

Haratången 1:25
Svönasjc::S kyrka (1934), klockstapel (1936).
• Beskrivning
Kyrkobyggnad uppförd i timmer med faluröd lockpanel,
spånkl<:!tt valmat sadeltak. Oljevita rundbågsfc::Snster, foder
och dörrar. Klockstapel på naturstensgrund, · vöggbekll:ldnad
av spån. Avvalmat torntak med beklödnad av spån.
• Vl:lrdering
•
Kyrkobyggnad uppförd i nationalromantiserande stil.
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I miljön ing6r foljande enskilda objekt i grupp Il.

45: B

Haratången l :36, 1:37
Bostadshus (1850-t), ladugård {1937), vagnslider (1930-t),
kö Il arv i nd (1850-t), uthus (1930-t).
•Beskrivning
Bostadshus i två plan uppfört i timmer med röd locklistpanel. Oljevita foder och vindskivor. Takbeklädnad av
betongtegel. Ekonomibyggnader i trä med röd locklistpanel. Oljevita foder och vindskivor. Takbeklttdnad av
tegel och eternit.
• Värdering
Intakt gårdsbi ldning i öppet jordbruks landskap. Bostadshuset motsvaras av en exteriört välbevarad parstuga med
bl.a. dörrportal i klassicerande stil. Gårdsanlöggningen
inkluderande sten- och trägtlrdesgårdar av betydande
Värde för den miljömässiga helheten.

I miljön ingår följande enski Ida objekt i grupp 111.
45:C

Haratången 1:3, 1:8
Bostadshus (1870), ladugård (1937), uthus (1930-t).
• Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel. Dörr- och fönsterfoder oljevita. Takbeklädnad av
plåt. Ladugård i konststen och trö med foluröd locklistpanel.
• Vcirdering
Intakt gårdsmiljö av typ småbruk med välbevarade byggnader.
Bostadshuset, en enkelstuga i 1 1/2 plan, såväl exteriört
som interiört i ursprungligt skick. Gårdsbildningen av betydande miljömössigt värde.
,

45:D

Haratången 1:13
Bostadshus ( 1924), uthus ( 1920-t) •
• Beskrivning
Bostadshus i två plan uppfört i trä med beige locklistpanel.
Oljevita foder. Takbeklädnad av tvåkupigt tegel. Uthus i
trä med beige locklistpanel.
•Värdering
Exteriört vö Ibevarad f. d. skolbyggnad i klassicerande stil.
Byggnaden utgör en viktig del av totalmiljön vid Haratången.

45:E

Haratången 1:23
Bostadshus ( 1938) ,
• Beskrivning
Bostadshus i trti med faluröd locklistpanel. Foder- och vind-
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skivor vita. Takbekl<idnad av tvåkupigt tegel.
• Vctrdering
Tidstypiskt mindre egnahem från 1930-talet. By90nodf.."n
av värde för totalmiljön vid Haratången.

Befintligt skydd och rekommendationer. Bebyggelsemiljö nr 45.
Svctnasjö kyrkobyggnad och kyrkogård skyddas enligt Kungl.
Ntaj:ts kungörelse av den 26 nov. 1920.
Övrig bebyggelse inom miljön skyddas av föreskrifterna i § 9,
§ 38, § 50 samt i § 54 mom. l i byggnadsstadgan.

Bebyggelsemiljö vid Kctllctng, Kronctng, Haga gård och Ri5':ing.
Riksintresse.
Området utgörs av en sammanhclngande miljö med rurlctggarg(irdar
utmed Hctgg6dalen, från Risöng i scSder löngs Hl:iggån norrut ti Il
Kctll<ing, strax söder om Kinnahults station.
Kuperat kulturlandskap med <:Sppna jordbruksområden och lövskogsområden. Området utml:irks av stora rurlöggargårdar med ti IIhörande
jordbruk som tillsammans med vtigar, all6er, sten- och träbroar ger
miljön dess enhetliga karakttir.
Miljön tctcker l:iven delar av Kinna socken. (Se redovisning av
Kinna socken, bebyggelsemiljö nr 4).
I miljön ingår följande enskilda objekt i grupp lb.
Karta 14

46:A

-Åsletorp 2: 1, Kttllctng Jönsag6rd
Bostadshus (1830-t), ladug6rd (1851 ) , magasin ( 1900), f. d.
mejeri (1850-t), kctllare (1850-t), vagnslider (1850-t).
• Beskrivning
Bostadshus och flygelbyggnader upprurdo i timmer med oljevita locklistpaneler. Dörr- och runsterfoder gula. Takbekltidnad av enkupigt tegel. Ladugård och magasin i konststen med gråputsad fasad samt oljevit lockpanel. Takbeklctdnad av eternit. F.d. mejeri uppfört i sten med gråputsad fasad. Takbeklctdnad av pl6t. Kc:illare i natursten
med gråputsad fasad. Vagnslider i trtt med faluröd locklistpanel. Takbeklödnad av enkupigt tegel.
• Vtirdering
Förlctggargård upprurd ·1 840 med en kontinuerlig vövnadstillverknlng fram till 1900-talets förra hcllft, varav bl.a. vciverit

75.

Karta 14

utgjorde Örby sockens fBrsta industribyggnad. Gårdsanlöggningens yttre planltlggning utmclrkande för omrodets
högreståndsmiljöer. Man- flygelbyggnader ansluter stilmässigt till empirens trttpanelarkitektur med bl.a. takgesims, fönster- och dörrfoder utförda i tandsnittsornamentik. Ti Il sin form motsvaras huvudbyggnaden ntirmast
. av gruppen sa lsbyggnader. Bostadshusen ör sllvö I exteriört
som interiört intakt bevarade. Med sin centrala placering
i HHggåns dalgång ör gårdsanll:lggningen av betydande
mi ljB- ·och landskapsml:lssigt vörde.
46:B

•

Gullberg 15: 1, Kronting
Bostadshus (1842), ci. bostadshus (1800), magasin/1contorsbyggnad ·(1894), brygg hus (1850-t), ladugård (1944),
vagnslider (1940).
• Beskrivning
Bostadshus i tvci plan uppfört i timmer med oljevit lock-.
·listpanel. Oljevita foder, valmat sadeltak med beklödnad
av betongtegel. Ä. bostadshus i två plan uppfc:Srt i timmer
med faluröd locklistpanel. Oljevita foder. Takbeklödnad
av enkupigt tegel.· Magasin/kontorsbyggnad i trtt med
oljevit locklistpanel; Takbeklödnad av tv6kupigt tegel.
Brygghus i timmer med oljevit locklistpanel. Takbeklödnad
av enkupigt tegel. Ladugård och vagnslider i trtt med falurö~ · locklistpanel. Takbeklödnad av tv6kupigt tegel.
• Vördering
Vö Ibevarad förlöggargård uppförd 1842 i en för områdets
· högrest6ndsbyggnader karakteristisk trttpanelarkitektur.
Fönsterfoder, dörromfattningar och ·gesims genomg6ende
rikt utsmyckade i klassicerande drag vilka anknyter till
· empirens stilideal. Till sin form utgöres byggnaden nörmast
av en s • k. sa lsbyggnad • Det tl • bostadshuset 'motsvaras av
en långloftsstuga med fönsterfoder och dörromfattningar i
klassicerande utformning. G6rdsanläggningen med tillhtsrande
all~ och stenbro har med sin centrala placering i Högg6ns
dalgcing ett betydande miljB..:. och landskapsmtlssigt vcirde.

46:C

Gullberg 13:5, Haga gård
Bostadshus (1850), flygelbyggnad (1850).
• Beskrivning
Bostadshus i tv6 plan uppfört i timmer med oljevit locklistpanel. Valmat sadeltak med beklödnad av enkupigt tegel.
Flygelbyggnad i timmer med oljevit locklistpanel. Takbekltidnad av enkupigt tegel.
• Vördering
Völbevarad förlöggarg6rd uppförd 1850 i en trttpanelarkitektur
utmclrkande för _omrodets hBgreståndsbyggnader. Bostadshus en
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s .k. solsbyggnad, samt flygelbyggnad med genomgående
rikt utsmyckade foder, dörromfattningar och gesims i
klassicerande stil. Gllrden av betydande vörde för den
miljömässiga helheten i Hciggllns dalgång.
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46:D

Brättingstorp 8: 10, Ristlng.
Bostadshus samt flygelbyggnader (1850), f. d. bostadshus
(omkr. 1860), smedja/brygghus (1860), uthus (1900-t).
• Beskrivning
Bostadshus och flygelbyggnader uppförda i timmer med
oljevita tröpaneler. Oljevita foder. Takbeklädnad av
betongtegel resp. tvåkupigt tegel. F.d. bostadshus i
timmer med faluröd locklistpanel. Takbeklädnad av enkupigt tegel.
• Vcirdering
Förlöggarg6rd uppförd under 1850-ta let i en för områdets
högreståndsbyggnader karakteristisk trtlpane lark itektur.
Fönsterfoder, dörromfattningar och gesims utformade i
klassicerande drag vilka anknyter till empirens stilideal.
Till sin typ motsvaras huvudbyggnaden av en s.k. solsbyggnad. G6rdsanltiggningen utgör ett väsentligt inslag
i den miljö- och landskapsmössiga helheten inom Häggåns dalgång.

miljön ingår följande enskjlda objekt i grupp Il.
46:E

Gullberg 8:5, 8:10, Solhaga
Bostadshus (1910), uthus (1910-t).
• Beskrivning
Bostadshus i trtl med beige revertering och valmat mansardtak med beklödnad av betongtegel. Uthus i trti med oljevit
liggande panel. Takbeklödnad av trekupigt tegel.
• Vl:irdering
Vi:ilbevarad villa i klassicerande stil med högt värde för den
mi ljömössiga helheten.

Befintligt skydd och rekommendationer. Bebyggelsemiljö nr 46.
För ett varaktigt skydd av byggnaderna vid gördarna Kcillting, Kronting, Haga samt Risöng bör en byggnadsminnesförklaring enligt lagen
av den 9 dec • 1960 övervögas.
I avvaktan pli nl:irmare utredning bör byggnaderna t.v. kunna skyddas
av föreskifterna i § 9, § 14, § 38 och § 54 mom. 1 i byggnadsstadgan.
Med tilhimpning av § 29, § 86 och § 122 om utomplansbestttmmelser
i BL och genom föreskrifter i kommunöversikten bör bebyggelse och
kulturlandskap skyddas från bebyggelse som inte fordras för jordbrukets
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behov och som kan inverka menligt p6 landskapsbi Iden. För ett
vidgat skydd 6t bebyggelse och landskapsbild bör ett ftSrordnande
enligt § 19 NVL övervl:lgas.
Inom miljön 6terfinns fomltimningarna nr 60 i Örby sn (hallkista)
samt nr 1A och 1B i Kinna sn (Kinnaborg resp. minnessten) upptagna i riksantikvarieHmbetets fornlt:imningsregister. Samtliga objekt
skyddas enligt fornminneslagen (1942:350).
(Jmfr. bebyggelsemiljö nr 4, Kinna sn).
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47.

Bebyggelsemiljö vid Attared. Riksintresse.
Miljön utgöres av ett i:Sppet jordbruks landskap med beteshagar och
större skogspartier. Omr6det utgör del av gammal odlingsbygd och
miljön omfattar dörför rmtktiga stengttrdesg6rdar, odlingsr~n, 6kertegar och ö Idre l'Kignader kring g6rdsanläggningarna •

•
I miljön ing6r ftsljande enskilda objekt i grupp lb.
47:A

SjlSgaros 1: 1
Bostadshus (1817), ladug6rd (1914), snickarbod (1900).
• Beskrivning
Bostadshus i tv6 plan uppfört i timmer med faluröd lockpanel. Takbeklt:idnad av enkupigt tegel. Ekonomibyggnader
i timmer och trö med om6lad locklistpanel. Takbeklödnad
av enkupigt tegel och eternit.
• Vördering
VHlbevarad g6rdsmiljts omfattande odlingslandskap,. betesängar, hagmarker, hHgnader och stengördesg6rdar. Bostadshuset utgöres av en s6väl exterii:Srt som interiört völbevarad
och pietetsfullt upprustad 16ngloftsstuga med ursprungliga
detaljer som dubbla nyckelskunkar, knutl6dor, d6rrar, spiskomplex med öppna hölfar i tv6 v6ningar etc. Sllv<il ladugård som snickarbod ansluter till t:ildre byggnadstradition.

miljön ingllr ftsljande enskilda objekt i grupp Il.
47: B

Attared 1: 1, Vösterg6rden
Bostadshus (1816), dröngstuga (1850-t), ladugård {1890-t),
hönshus ( 1890-t), vedbod {1890-t).
• Beskrivning
.
Bostadshus i tv6 plan uppfört i timmer med -oljevit locklistpanel. Takbekh:ldnad av tv6kupigt tegel. Dröngstuga i timmer
med faluröd locklistpanel. Oljevita foder. TakbeklHdnad av
tv6kupigt tegel. Ekonomibyggnader i timmer och trö .med
faluröda paneler.
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• Vördering
Sammanhållen gårdsmiljts med funktionsdifferntierad bebyggelse. Bostadshuset motsvaras av en völbevarad s.k. långloftsstuga. Drtingstugan tillhör nc::irmast gruppen av s. k.
enkelstugor. Gårdsbildningen av betydande miljö- och
landskaps~ssigt vörde.
47:C

Kölvarp 1:3
Bostadshus (17-1800), brygghus (1850), ktillare (1850), uthus (1900-t), ladugård (1900-t).
• Beskrivning ·
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel. Snickeridetaljer och vindskivor vita. Takbeklcidnad av enkupigt tegel. Kcillare i natursten med takbeklt1dnad av tvåkupigt tegel. Ekonomibyggnader i timmer och
trii med faluröda locklistpaneler. Takbeklädnad av tegel
och spån.

•

•Vördering
Intakt gårdsmiljö med man- och Rtgård klart avskilda omgivna av 6ppet odlingslandskap, stengördesgårdar (?Ch odli ngsr6sen ." Bostadshuset tlr en ve! Ibevarad framkammarstuga
med bl .a skorsten i natursten. Samtliga byggnader har
exteritsrt behål_lit sin ursprungliga och tidstypiska karaktcir.
mi ljtsn in9år följ"ande enskilda objekt i grupp 111'.
47:D

Krok 1:19
Bostadshus (slutet av 1700-talet, flyttat ti 11 nuv. plats
under 1950-t).
• Beskrivning
Bostad~hus uppfört i tim.mer med faluröd lockpanel. Takbeklödnad av eternit.
• Vc:irdering
Bostadshuset ör en völbevarad och pietetsfullt upprustad
byggnad av s. k •. sydgötisk typ med fram~bbare, försett
med höngriinnor i trti, putsad skorsten i natursten etc.

Befintligt skydd och rekommendationer. Bebyggelsemiljö nr 47.
För ett varaktigt skydd av fastigheten Sjögaros 1: l bör en byggnadsmi nnesftsrklari ng enligt lagen av den 9 dec. 1960 övervcigas.
I avvaktan på nörmare utredning bör fastigheten liksom övriga byggnader inom miljön kunna skyddas civ före;krifterna i § 9, § 14, § 38
och § 54 mom. 1 i byggnadsstadgan •

•

79.

Med tillömpning av § 29, § 86 och § 122 om utomplansbestammelser i byggnadslagen samt genom ftsreskrifter i kommunöversikten
bör bebyggelse och kulturlandskap ·skyddas från bebyggelse som inte
erfordras för jordbrukets behov och som kan inverka menligt på landskapsbi Iden.
Inom mi_ljön 6terfinns foml6mningarna nr 11 0 stensöttning och nr 111 ·
stenstutning i Örby sn upptagna i riksantikvariei:imbetets fomlctmningsregister. Objekten skyddas av fornminnes lagen (1 942:350).
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48.

Bebyggelsemiljö vid lydde. ll:lnsintresse.
Området grtinsar i norr till Kinna socken dör Hi:iggån utgör grtins . I
vclster och sts~er avgrtinsa~ det öppna odlings landskapet av skogsportier.
Lydde tegelbruk anlades . 1878. Till g6rden hörde civen e n textilfabrik.
I anslutning till bruket och textilindustrin anlades a rbetarbost6der,
rtittarebostad, .samt bostadsfastigheten Va Ila.
Efter branden 1969, då tegelbruket totalf'Brstördes , förlorade bruksmiljön en av sina viktiga komponenter.
.
I miljön ing6r f61jande ·enskilda oblekt i .grupp lb .
48:A

Lydde 1:6 - Valla
Bostadshus {1908), uthus (1908).
• Beskrivning
Bostadshus i tv6 plan uppftSrt i tegel och natursten. Fasadmateria I av gult tegel och beige puts. Avvalmat tak _med
beklödnad av kopparplåt och betongtegel . Uthus i regel verk med brun locklistpanel. Avvalmat tak med beklctdnad
av tv6kupigt tegel. (Se rapportens omslag!)
.
• Vi:irderi ng
Byggnaden belögen på höjdparti i ett öppet kuperat odlingslandskap.
S6v6 I exteriör- interiömKissigt genomftSrd jugendarkitektur.
Exteriören karakteriseras av s lcita murytor, svagt rundade
ftsnsterposter samt vertikala trtilister på risaliternas ~vre gavelfölt. Interiören helt anpassad till byggnadens l:Svrigc stilriktning.

I miliön ing6r fö ljande enskilda obiekt i grupp 111 .
48: B

Lydde 1:3
Bostadshus (1840-t), flygelbyggnad (1700-t), ladugl:trd (1901),
magasin (1900), ki:illare (1900).
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Karta 16

• Beskrivning
Bostadshus i två plan uppfcsrt i timmer med grå locklistpane I• 0 Ij ev ita foder. Takbek lctdnad av betongtege I.
Byggnaden om- och tillbyggd. Flygelbyggnad uppförd i
timmer med gro stående locklistpanel. Takbeklcidnad av
betongtegel. Byggnaden om- tillbyggd under 1800-t.
Ladugård i sten, tegel och resvirke, med gult tegel,
vit puts samt oljegul panel i fasaden. Övriga ekonomibyggnader samt kti Ilare uppförda i sten.
• Vtirdering
lv'tang{Jrdsbyggnaden flyttad 1840 till sin nuvarande plats
fron Seglora1 dör den ursprungligen inrymde vciveri.
Byggnaden flar, trots senare tiders fl:Srtlndringar, till stor
del bevarat sin yttre karaktctr, vilken ansluter till 171800-talets träpanelarkitektur. Gårdsbildningen av betydelse för den miljömttssiga helheten.
48:C

!-,ydde J:3, Rcittarebostad
A. bostadshus (1850-t), bostadshus (1929), kcillare (1850-t).
• Beskrivning
Ä. bostadshus i ett plan uppfört i timmer med faluröd lockpanel. Oljevita foder. Takbeklc!dnad av betongtegel. Bostadshus i två plan uppfört i vitputsat tegel med takbeklctdnad av tvåkupigt tegel.
• Vcirdering
F.d. rättarbostad vid Lydde gård. Det ci. bostadshuset cir
en enkelstuga i ryggåskonstruktion.

Befintligt skydd och rekommendationer. Bebyggelsemiljö nr 48.
För ett varaktigt skydd av fastigheten lydde 1:6 - Valla bör en
byggnadsminnesförklaring enligt lagen av den 9 dec. 1960 övervclgas.
I avvaktan p6 närmare utredning lxsr byggnaden t.v. kunna skyddas
av föreskrifterna i § 9, § 38 och § 54 mom. 1 i byggnadsstadgan.
Övriga byggnader inom miljön skyddas av ovannl:lmnda paragrafer i
byggnadsstadgan.
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49.

Bebyggelsemiljö vid Brättingstorp. lltnsintresse.
Området söder om Brättingstorp utmed Örbyvögen, karakteriseras av
ett öppet odlings landskap med mindre insprängda skogspartier. Bebyggelsen ligger samlad Icings vcigen.

81.
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I miljtsn ing6r _faljande enskilda objekt i grupp Il.

49:A
,I.,

B~tti ngstorp 2: 1, Li I leg6rden
Bostadshus (1821), l~dug6rd (1946), svinhus (1914).
• Beskrivning
Bostadshus i tv6 plan och mittrisalit uppförd i timmer med
olievit locklistpanel. Oljevita foder. ·Takbeklödnad · av enkupigt tegel. Ekonomibyggnader i konststen och resvirkeskonstruktion med spritputs och falurtsd fassp6ntpanel.
• Varderi ng
F.d. komministerbostad uppfard under 1820-talet i en klassicerande t~panelarkitektur karakteristisk far omr6dets htsgrest6ndsbebygge lse. G6rdsbi ldningen av betydande mi lj6rntissigt
varde.
·

"I. mtlitsn ingår faljande enskilda objekt i grupp 111.
49: B

B~ttingstorp 4:4, Eriksg6rden
Bostadshus (1880), flygelbyggnad (1880-t), textllfabrik/f .d.
ladugård ( 1871).
• Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfart i timmer med gul revertering. · Takbekladnad av tvåkupigt tegel. Flygelbyggnaden,
nuv. sjukhem f.d. syfabrik uppftsrd i timmer med beige
liggande panel; Oljebruna foder och snickeridetaljer. Takbekladnad av tvåkupigt tegel. Textilfabrik, ursprungligen
ladugl.trd, uppfard i timmer med 'o l}evit st6ende resp. liggande ht1panel. Takbekladnad av tvåkupigt tegel.
• Varderi ng
.
Ftsrlttggar- textilindustrimiljts från 1800-1900-t. Fram till
1920-talet bedrevs farlttggdrverksamhet vid Eriksg6rden",,
vilken seclemera övergick till fabriksdrift, varvid bl .a. ladugården ombyggdes till fabrikslokaler. De relativt ofarvandskade byggnaderna inom g6rdsbildningen har ett betydande
miljömtissigt varde.

Befintligt skydd och rekommendationer. Bebyggelsemi ljts nr 49.
Byggnaderna inom miljtsn skyddas av ftsre*rifterna i § 9, § 38, §
50 samt i § 54 mom. 1 i. byggnadsstadgan.
För ett vidgat skydd av fastigheten Bröttingstorp 2: 1 - Li I leg6rden
bör byggnaden upptas i stifts,X,mndens farteckning ~er p~stg6rdar
av sörskilt kulturhistoriskt vttrde (SFS 1971:860).
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50. Bebyggelsemiljö vid Karlshed. Länsintresse.
Sförre jordbruksfastighet med tillhörande lantarbetarbostcider belcigen
p6 hedomr6det öster om Örby sam~ Ile. Örby hed utgjorde bl .a.
under senare delen av 1700-talet exercisftilt för Älvsborgs regemente.
I miljön ing{Jr följande enskilda objekt i grupp Il.
50:A

Karlshed 1: l
Bostadshus {1858), flygelbyggnader {1858), ladug6rd (1946),
mask i nha Il {1948), kci llare {1860-t), li Il stuga ( 1940-t), hönshus (1940-t).
• Beskrivning
Bostadshus i två plan samt flygelbyggnader uppförda i timmer
med beigeftirgade liggande träpanel. Takbeklcidnad av enkupigt tegel. ladugård i konststen och resvirkeskonstruktion
med faluröd trtipanel. Övriga ekonomibyggnader i trti med
faluröda paneler.
·
• Värdering
Völbevarad gårdsbildning med tillhBrande lantarbetarbostöder
belcigen i öppet odlingslandskap. Mangårdsbyggnaden är en
salsbyggnad utformad med rika empireinspirerade snickeriarbeten. Gördsanlöggningen av hc:Sgt miljömctssigt vcirde.

miljön ingår följande enskilda objekt i grupp 111.
50:8

Karlshed 1: 1
lantarbetarbosttlder (1912), vedbod (1910).
·•Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppförd i timmer med faluröd locklistpanel. Takbeklädnad av tvåkupigt tegel. Vedbod i faluröd träpanel.
• Vördering
lantarbetarbostclder vilka utgör ett viktigt komplement till
mangårdsbyggnaden Karlshed. Sammantagna utgör de en
funktionel I enhet.

50:C

Örby 6:5, Smedstorpet
Bostadshus ( 1850-t), ladugård ( 1850-t) •
• Beskrivning
Bostadshus i l 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel. Oljevita foder. Takbeklcidnad av tvåkupigt tegel.
Ladugörd i timmer och resvirke med obehandlad lockpanel.
Takbeklödnad av plåt.
•Värdering
Intakt torpmiljö vilken funktionellt hört samman med Karlshed.
Bostadshuset av enkelstugetyp. Miljön ösködliggör bebyggelsestrukturen inom området under 1800-ta lets senare hc:i Ift.

83.

Befintligt skydd och rekommendationer. Bebyggelsemiljts nr 50.
Byggnaderna inom miljön vilken ligger inom detaljplanerat område
skyddas av föreskrifterna i § 9, § 38, § 50 samt i § 54 mom. 1
i byggnadsstadgan.
Med tillömpning av § 29, § 86 och § 122 om utomplansbestt:lmmelser
i byggnadslagen samt genom föreskrifter i kommunöversikten bör bebyggelse och kulturlandskap kunna skyddas från bebyggelse som inte
erfordras för jordbrukets behov och som kan inverka menligt p6 landskapsbi Iden.
Inom miljön 6terfinns fornlömningarna nr 120 stenst:tttning och nr 142
stensöttn i ng i Örby sn, upptagna: i riksanti kvar ietimbetets forn lttmni ngsreg ister. Objekten skyddas av fornminneslagen (1942:350).
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51.

Bebyggelsemiljö vid Harpebo. Lokalt intresse.
Bebyggelsemiljö belögen i sluttningen mot Hagg6ns dalg6ng tsster
om Kinnahults station. I dalgi.ingen llterfinns en större textilindustri
vilken funktionellt hör samman med den utvörderade miljön, vilken
innefattar bl.a. f.d. disponentbostaden, f.d. tjönstemanna- och
arbetarbostttder. Norr om miljön utbreder sig ett st~rre egnahemsområde från 1930-40-talen.
I miljön ing6r fl:Sliande enskilda obiekt i grupe 111.

51 :A

Harpebo 5: 1, 5: 11
Bostadshus ( 1881), .Stenkö Ilare . ( 1880-t).
• Beskrivning
Bostadshus i tvi.i plan uppftsrt i timmer med ·oljevit liggande
fassp6ntpanel. Takbeklttdnad av betongtegel. Kttllare i sten.
Takbek lcidnad av torv.
• Vttrderi ng
Större villa uppförd i en p6kostad trttpanelarkitektur i klassi.cerande stil. Byggnaden f.d. disponentbostad till intilliggande textilindustri. ·

51: B

Örby 5: 10, Gunnarsgllrd.
Bostadshus ( 1864).
• Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2· plan uppfört i timmer med oljevit locklistpanel. Oljevita foder. Takbeklttdnad av tv6kupigt tegel.
• Vttrdering
F.d. fit:tnstemannabostad till intilliggande textilindustri.
Byggnaden motsvaras av en exteril:Srt völbevc;:irad s.k • .salsbyggnad uppförd i en empireinspirerad trtipanelarkitektur.
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51:C

Harpebo 5:9
Bostadshus ( 1932).
• Beskrivning
Bostadshus i två plan med stomme av trä med vit revertering. Takbeklödncid av tvåkupigt tegel.
• Vördering
F.d. tjönstemannabostad ti Il intilliggande text i !industri,
uppförd i en funktionalistiskt inspirerad arkitektur med
inslag av klassicerande detaljer.

51 :D

Harpebo 5:8
Bostadshus ( 1927).
• Beskrivning
Bostadshus i två plan uppförd i trä med oljevit liggande
slöt panel. Takbeklcldnad av tvåkupigt tegel.
• Vördering
Vi Ila uppförd

tidstypisk sti I med klassicerande inslag.

Övriga enskilda objekt inom Örby socken. Grupp Il.
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52.

Björkesbacka 1: 1 A
Bostadshus (1784), stall (1880), kallare (1800), kokhus
(1800). .
• Beskrivning
Bostadshus i två plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel. Takbeklödnad av spån. Stall uppfört i obehandlat
timmer. Takbek lädnad av brödor. Kokhus uppfört i timmer
i ryggåskonstruktion med takbeklcidnad av torv. Kallare i
timmer.
• Vtirdering
Välbevarad gårdsmiljö från 17-1800-talet belögen i småbrutet odlings landskap omfattande hcignader, vögar, betesoch öngsmarker, stengtlrdesgårdar, vårdträd etc.
Bostadshuset ör en större parstuga såvctl exteriört som interi<:Srt i ursprungligt skick med bl.a. höngrännor i trä,
spiskomplex i natursten med eldsttlder i två våningar, knutlådor etc. Gårdsbi ldningen av be tydande miljömcissigt vörde.

Befintligt skydd och rekommendationer. Objekt nr 52.
Byggnaden skyddas av föreskrifterna i § 38 och § 54 mom. 1 i byggnadsstadgan.
Omkringliggande kulturlandskap bör genom föreskrifter i kommunöversikten skyddas från bebyggelse som inte erfordras för jordbrukets behov och som kan inverka menli9t på landskapsbilden.
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53.

Hult 1: 1, Nederg6rden
F.d. 61derdomshem {1875), f.d. rtlttarbostad (1870),
ladu96rd {1900-t), magasin/vagnsl-ider (1900-t), vedbod ( 1950-t), vagnbod ( 1940-t).
• Beskrivning
F.d. 6lderdomshem i 2 1/2 plan uppftsrt i timmer med
beige lockli;tpanel. Takbekltidnad av tv6kupigt tegel,
f .d. rtlttarbostad i timmer med beige locklistpanel. Takbeklödnad av tv6kupigt tegel. Ekonomibyggnader med
faluröda locklistpaneler.
·
• Vördering
.
Sammanhållen g6rdsmiljts i tsppet odlingslandskap ursprungligen uppftsrd som 6lderdomshem med tillhtsrande
jordbruk och personalbostöder. Numera inryms en
restaurang i huvudbyggnaden. G6rdsanlttggningen har
ett betydande mi ljtsl'l'IHssigt vttrde.

Befintligt skydd och rekommendationer. ObJekt nr 53.
Byggnaderna inom anlttggningen skyddas av ftsreskrifterna i § 38
'?Ch § 54 m~. 1 i byggnadsstadgan. · · . ·

Fastigheten ar belttgen inom objekt nr 38 i lttnsstyrelsens naturv6rdsplan ftsr Älvsborgs Ian 1976. Omkringliggande kulturlandskap
bör genom ftsreskrifter i kommuntsversikten skyddas frtrn bebyggelse
i omedelbar anslutning till g6rdsbildningen.
Inom miljtsn 6terfinns fornltimningarna nr _157 och 163 (rösen) i
Örby sn, upptagna i riksantikvarietimbetets fornlctmningsregister.
Objekten skyddas av fornminneslagen (1942:350).
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54.

Örby 1:4, Sktsnelid
Bostadshus (1860), ladugård (1860), jordkttllare (1860).
• Beskrivning
Bostadshus i ett plan uppftsrt i timmer med obehandlad lockpanel. Takbeklttdnad av tv6kupigt tegel och pl6t. ladugård
i timmer och resvirke med obehandlad lockpa·nel. Takbekladnad av tv6kupigt tegel. Jordkttllare i sten med takbekladnad av torv.
• Vördering
Genuin torprniljts fron 1800-talets -mitt som ursprungligen
legat under Örby prtlstg6rd. Bostadshuset av enkelstugetyp
intakt s6vt!I exteritsrt som interitsrt med bl .a. vl:Jlbevarat
spiskomplex, dörrar med handsmidda 16s och beslag etc.

86.

Befintligt skydd och rekommendationer. Oblekt nr 54.
Byggnaden skyddas av ·föreskrifterna i § 38 och § 54 mom. 1 i
byggnadsstadgan.
Fastigheten bell:igen i omedeibar anslutning till objekt nr 31
ltinsstyrelsen naturv6rdsplan f6r Älvsborgs lön 1976.

Övri
enskilda ob·ekt inom Örb socken. Gru
PM ang6ende byggnader i grupp 111 •
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55.

111. (Se öven

Hanatorp 2:4
Bostadshus (1850-t), ladug6rd/smedja ( 1850-t).
• Beskrivning ·
.
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med oljevit locklistpanel. Takbeklödnad av tvllkupigt tegel. Ladugllrd/smedja
i timmer och trti med falur6d locklistpanel. Takbeklödnad
av tvllkupigt tege I •
• Vtirdering
S.k. symmetriskt dubbelradshus uppfört i en tidstypisk trttpanelarkitektur med rik snickargll:idje.
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56.

Gullberg 7:2, H6gen
Bostadshus (1862), ladug6rd (1938), · vedbod (1920-t), redskapsbod ( 1920-t) •
. •Beskrivning
Bostadshus i tvll plan uppfört i timmer med vit revertering.
Takbekll:idnad av tvllkupigt tegel. ladug6rd i vitslammad
sten och trtt med faluröd lockpanel. Takbekltidnad av eternit. Övriga ekonomibyggnader i faluröda lockpaneler och
takbekltidnad av tvllkupigt tegel.
•Vttrdering
Gårdsmi'ljö i öppet odlingslandskap. Bostadshuset en salsbyggnad, liksom ekonomibyggnaderna exteri6rt vHlbevarade
och tidstypiska.
·
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5'l.

Gullberg 4: 11, lindholmen
Bostadshus ( 1880-t), ladug6rd ( 1880-t), kH Ilare ( 1880-t),
dass (1920-t).
• Beskrivning
Bostadshus 1 1/2 plan uppflsrt i timmer med faluröd locklistpanel. Takbekltidnad av ·tvllkupigt tegel. Oljevita foder.
Ekonomibyggnader i timmer och trti med falur6da locklistpaneler. Kttllare med h6g naturstensockel.
• Vttrderi ng
Intakt smllbruk i öppet landskap med bostadshus av enkelstugetyp.
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58.

Brttttingstorp 4:6
Bostadshus (1895), uthus (1900-t).
• Beskrivning
Bostad_shus i l 1/2 ,plan uppfört .i ·timmer med oljegul
liggande fjcillpanel. Oljevita foder och snickerier. Takbeklödnad av tv6kupigt tegel. .
• Vttrdering
S.k. dubbelradshus uppfört i en tidstypisk trttpanelarkitektur inspirerad av den· s.k. schweizerstilen.
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59.

Brttttingstorp 2: 1, Gillrebro
Bostadshus (1876), ladug6rd (1900), köllarvind (1900)~
• Beskrivning
.
Bostadshus i 1 1/2 plan uppf6rt i timm~r med falurBd lockpanel. Oljevita foder och snickeridetaljer. Takbeklcidnad
,, av betongtegel. Ladug6rd i timmer och resvirke med falur6d locklistpanel. Takbeklödnad av pl6t. Köllarvind i natursten och trtt.
• Vcirdering
Intakt sm6bruk vilket ursprungligen legat under komministerg6rden Lilleg6rden. Bostadshuset utgörs av en exteritsrt vcSI- ·
bevarad enkelstuga med rika snickeriarbeten.

· 60.

Klev 2:1 ·
Backstuga (1800).
• Beskrivning
Timrad stuga med falur6d locklistpanel. Oljevita foder och
vindskivor. Takbek.lödnad av tv6kupigt tegel.
• Vardering
Exteri6rt völbevarad backstuga med rygg6s förlöngd till parstugeliknande plan.
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61.

Gullberg 6:6
Bostadshus (1738).
· • Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med oljevit locklistpanel. Takbeklc:idnad av betongtegel.
• Vördering
Sövc:il exteriört som interiört völbevarad s .k. framkammarstuga.
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62.

Gunnbo l :6, Vttsterg6rd
Bostadshus (1853), ladug6rd (1918), hönshus . ( 1930-t), kö Ila rvind (1920-t), uthus (1930-t) •

88.

•

• Beskrivning
Bostaden i 1 1/2 plan uppfört i timmer med oljevit locklistpanel. Takbeklödnad av betongtegel. Kt:tllarvind och
ladugård i natursten och trti med faluröd stående locklistpane I. Takbeklttdnad av tvåkupigt tegel. Övriga ekonomibyggnader i trti med faluröd st6ende locklistpanel och
takbek lödnad av tege I •
•Vördering
Intakt gårdsmiljö i öppet jordbrukslandskap vilken under
1818-1819 utgjorde komministerbosttllle. Bostadshuset motsvaras ett völbevarat s.k. dubbelradshus.
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63.

Gunnbo 2:6, Östergården
Bostadshus (1833).
•Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel. Oljevita foder. Valmat sadeltak med bekladnad
av . betongtege I •
• Vttrdering
F.d. kronolc:insmansbostä lle vars mang6rdsbyggnad utgöres
av en exteriört vc:ilbevarad P?rstuga.

64.

·Ryd 1:9
.
Bostadshus (17-1800-t), ladugård (17-1800-t), stenkttllare ·
(1800-t), köllare (1850), uthus (1850).
• Beskrivning
.
Bostadshus i 1 plan uppfört i timmer med faluröd 'locklistpanel. Oljevita foder. Takbekladnad av tv6kupigt tegel.
Ladugård i timmer -med obehandlad slt:it panel resp. timmer.
Uthus och köllare i röd stående panel. Takbeklttdnad av
enkupigt tegel. Stenkö llare i natursten.
• Varderi ng
Intakt gårdsbi ldning i öppet odlings landskap omgiven av
stenhcignader. Bostadshuset ör en framkammarstuga med bl .a.
s.k. nyckelskunke.
·

65.

Ryd 1: 1, Torpet
Bostadshus ( 1850-t).
• Beskrivning
.
Bostadshus i 1 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel. Oljevita foder. Takbeklödnad av enkupigt tegel.
• Vcirderi ng
Exteriört vc:ilbevarad enkelstuga med nyckelskunke och vits Iammad naturstensskorsten.
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66.

Hult l :5, Intagan
Bostadshus ( 1880-t), ladugård ( 1920), kä Ilare ( 1880-t),
uthus ( 1920-t).
• Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd
locklistpanel. Oljevita foder och snickeridetaljer. Takbeklädnad av betongtegel. Ekonomibyggnader i timmer
och trä med faluröd locklistpanel.
• Värdering
Exteriört välbevarad gårdsbildning omgiven av ängs- och
hagmark inramad av stengärdesgårdar. lv\:rnbyggnaden motsvaras av en parstuga med tidstypisk veranda i rika snickeriarbeten.

67.

Kovra 1:2
Bostadshus ( 1870-t), uthus/I i IIstuga ( 1900-t).

• Beskrivning
Bostadshus i 1 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel på hög naturstensgrund. Takbeklädnad av enkupigt
tegel.
• Värdering
Välhållen torpmiljö dclr bostadshuset utgöres av en framkammarstuga.
68.

Mos 1:2
Ä. bostadshus (1799).
• Beskrivning
Ä. bostadshus i timmer med impregnerad lockpanel. Takbeklädnad av tvåkupigt tegel.
• Värdering
Ä. bostadshus av enkelstugetyp med vitslammad skorsten och
knut lådor.

69.

Vännåkra 3:4, Hagen
Bostadshus (1825), ladugård (1920).
• Beskrivning
Bostadshus i 2 plan uppfört i timmer med oljevit locklistpanel.
Takbek lädnad av tvåkupigt tege I. Ladugård i timmer och trä
med faluröd locklistpanel. Takbeklädnad av spån.
• Värdering
Småbruk omgivet av åkrar, hagar och stengärdesgårdar. Bostadshuset en parstuga vilken under sent 1800-ta I utökats med
en veranda i rika snickeriarbeten.
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Översiktlig redovisning av prioriterade
milj<5er och objekt inom Örby socken •
............ Bebyggelsemiljö
•

- Enskilda objekt

x-~

Centrala Skene frlin Nycklaberget. Milj~ 70.
SKENE SOCKEN
Fram till 1951, d6 Skene blev k~ping med egen f~rvaltning, utgjorde Skene del av Örby socken.
Landskapsbi Iden är starkt kuperad och särski It socknens norra del,
som avskiljs av Viskans djupt nedskurna dalgling, är rik p6 h~a
branta berg samt sprickdalar.
Skene har varit ett administrativt centrum sedan llingt tillbaka i
tiden. Loka Iiser ingen i nti Il de sförre vägarna samt nc:irheten ti Il
det tidigare danska Halland bidrog starkt till denna utveckling.
Från äldre tid 6terst6r bl.a. gästgiveriet, tingsstället, Örestens
och Haby glirdar samt Olsaglirden. I slutet av 1800-talet b~rjade
tätorten att växa ut i samband med att järnvägen ~ppnades och
text i Iindustrin utvidgades. Delar av den nuvarande centrumbebygge Isen uppf~rdes ocks6 under denna utbyggnadsetapp. Skene
fick sin nuvarande omfattning p6 1920-30-talen, d6 en utbyggnad
av egnahemsbebyggelsen iglingsattes.

91.
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70. ·

Bebyggelsemiljö i centrala Skene. Lokalt intresse.
Bebyggelseområde bestående av kyrka, prästgård och skola i enhetligt och tidstypiskt utförande. Med sin centrala placering
Skene är byggnadsgruppen av stort miljömässigt värde.
I miljön ingår följande enski Ida objekt

.___

70:A

grupp la.

,Skene 12:l. Skene kyrka
Kyrkobyggnad (1918/22)
• Beskrivning
Vitputsad stenkyrka. Takbeklädnad av spån.
•Värdering
Kyrka såväl exteriört som interiört i nationalromantisk sti I.

I miljön ingår följande enskilda objekt
70: B

grupp Il.

Skene l 2: l • Prästgården
Bostadshus ( 1934)
• Beskrivning
Bostadshus i trä med vit revertering. Takbek lädnad av tvåkupigt tegel.
•Värdering
Prästgård vilken stilmässigt anknyter ti Il Skene kyrka.

I miljön ingår följande enskilda objekt
70:C

grupp 111.

Skene 1:6
Skolbyggnader (1908)
• Beskrivning
Skolbyggnader uppförda i tegel med vitrappade fasader.
Takbeklädnad av tvåkupigt tegel.
•Värdering
Skolbyggnader i klassicerande sti I med höga spröjsade
fönster ti 11 skolsalarna och frontoner på fasadernas långsidor.

Befintligt skydd och rekommendationer. Bebyggelsemiljö nr 70.
Kyrkobyggnad och begravningsplats skyddas av Kungl. Maj:ts kungörelse av den 26 nov. 1920. Övriga byggnader inom miljön skyddas av föreskrifterna i § 38 och § 54 mom. l i byggnadsstadgan.

92.

Karta 21

71.

Bebyggelsemilits vid Olsagården. IJ:insintresse.
Omr6det mellan Skene och Kinna karakteriseras av ett tsppet kuperat
odlings landskap med inspröngd egnahemsbebyggelse. Bebyggelsemiljön
belctgen norr om vctgen mellcm Assbergs kulle och .Marks gymnasieskola.
I miljön ing6r följande enskilda objekt i grupp lb.
71 :A

Assberg 4:4, 0 lsagården
...
.
Bostadshus och kctllarvind (1710), lillsh.iga och fcihus (1850-t),
vagnslider (1900-t), ·ladugård (1918), garage (1950-t).
• Beskriv.ning
BostadsHus uppfört i två plan i. timmer med oljevit locklistpanel. S .k. tl:ilttak med bekltidnad av enkupigt tegel.
Kctllarvind i natursten och falurött timmer. Takbeklctdnad
av enkupigt tegel. Lillstuga i timmer med faluröd locklist. panel och takbekltidnad av. enkupigt tegel. övriga ekonomibyggnader uppförda i trö och resvirke med folurröda lock. och locklistpaneler. Takbeklc:tdnad av variera~de slag.
• Vctrdering
Vctlbevarad gårdsanll:iggning med en yttre planlttggning utmörkande för omr6dets · htsgrest6ndsmiljöer. Såvctl exteriört
som interiört vctlbevarat bostadshus uppfört under 1700talets förra halft i tidsenlig trtipanelarkitektur. I överv6ningen åteffinns bl.a. kakelugnar och handmålade tapeter.
G6rdsbildningen utgör med sin centrala placering Skene
tcttort ett vtisentligt miljtsmössigt inslag.

miljtsn ing6r följande enskilda objekt i grupp 111 ~
71:B

Assberg Gyltegård 6:9, 6:10
Bostadshus och stenkctllare (1850-t), lillstuga (1850-1900),
ladugllrd och garage (1928).
• Beskrivning
,.
Bostadshus uppfört i två · plan i timmer med oljevit lock list- ·
panel. Takbeklctdnad av tvåkupigt tegel. Stenköllare i natursten. Lillstuga i 1 · 1;2 plan uppförd i timmer med oljevit
.
locklistpanel. Takbeklctdnad av tv6kupigt tegel. Ekonomibyggnader i konststen och resvirke med oljegul locklistpanel.
Takbek lttdnad av eternit.
•Vt!rdering .
Völbevarad' g6rdsmiljts fr6n 1800-talets senare del vars betydelse ligger ·frt,mst i det miljömt!ssiga vttrdet för totalmiljön kring Olsagården.

93 .

71 :C

Assberg Baskagård 7:4, Karlsberg 3
(Bostadshus (1878)
• Beskrivning
Bostadshus i två plan uppf6rt i timmer med oljevit locklistpanel p6 fot av sten. Takbeklädnad av tvåkupigt tegel.
•Vardering
Bostadshus fron 1870-talet uppf6rt i tidsenlig trtipanelarkitektur med bl.a. rik s.k. snickarglttdje. Byggnaden
utgör en viktig del av miljön kring Olsagården.

Befintligt skydd och rekommendationer. Bebyggelsemiljö nr 71.
För ett varaktigt skydd av fastigheten Assberg 4:4 Olsagården, bc5r
en byggnadsminneshsrklaring enligt lagen av den 9 dec. 1960 övervttgas.
I avvaktan p6 ntlrmare utredning bi:>r Olsagården liksom övriga
byggnader inom miljön t.v. skyddas av föreskrifterna i § 9, § 14
§ 38 och § 54 mom. 1 i byggnadsstadgan. Skyddet för Olsagården
kan vidgas genom ett förordnande enligt § 25 i BL kompletterad
med § 35A BL. Eventuella ombyggnadsarbeten av bebyggelse i
omedelbar anslutning till den utvörderade miljön, bi:>r vid materialoch fcirgva I anpassas ti Il denna.

Karta 21

72.

Bebyggelsemilj6 vid Hedgörds~cken. Lokalt intresse.
Miljöområdet utgörs av ett öppet odlingslandskap utmed en O-V
åsstrtickning som delas av Hedgördsböcken, vilken sedan gammalt
utnyttjats som drivktllla till områdets kvarnar.
I miljön ingår följande enskilda objekt i grupp Il.
72:A

Hedgörde 1:2.
Bostadshus, ladugård och stenktt llare (1870-t), samt li Itstuga och vagnslider (1920-t).
•Beskrivning
Bostadshus i 1 l/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel. Takbeklädnad av tvåkupigt tegel. Kttllare i vitslammad natursten och torv. Ladug6rd i timmer med omålad
lockpanel och takbeklttdnad av sp6n. Övriga byggnader
uppftsrda i trö med faluröda locklistpaneler.

94.

• Vtirdering
Intakt gårdsmiljö i kuperat odlingslandskap från 1800-talets
senare del. Ntangårdsbyggnaden tillhc::Sr nörmast gruppen av
s.k. framkammorstugor, vilka till sin ·typ varit vanliga i
områd~t sedan 1700-talet. Gårdsbi ldningen av betydande
milj6mtlssigt vtlrde.
miljc::Sn ing{Jr föliande enskilda objekt i grupp 111.
72:8

Hedgtirde 1:3, Åttingen
Bostadshus (1850-1900), ladugård (1903)
• Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med falur6d locklistpanel p6 fot av sten. Oljevita foder och vindskivor.
Takbeklctdnad av tvåkupigt tegel. Ladugård i natursten och
resvirke med om61ad locklistpanel.
• Vtirderi ng
.
Gårdsmilj6 i kuperat odlingslandskap med mangårdsbyggnad
tillhörande gruppen av s.k. dubbelradshus. Gårdsanltiggningen
utg6r en viktig del av miljön kring Hedgcirdsbticken.

72:C

Buagtirde 1: 1
Bosradshus, flyge Ibyggnad och j ordkti llare ( 1850-t), ladugård
vagnslider och vindskydd {1944).
• Beskrivning
Bostadshus i två plan och flygelbyggnad uppförda i timmer
med oljevit locklistpanel. Takbeklttdnad av betongtegel ·.
Ekonomibyggnader i konststen och resvirke med faluli:Sda
tröpaneler. Takbek ltidnad av en- och tvökupigt tege I.
•Vördering
Völbevarad gårdsmi lj6 i kuperat odlingslandskap dclr mangårdsbyggnaden utgöres av en dubbelbyggning i två plan,
medan flygelbyggnaden ör att htinföra till gruppen av s.k.
enkelstugor. Samtliga byggnader inom anlöggningen vö I·
underhållna och av betydande miljBml:lssigt värde.

Befintligt skydd och rekommendationer. Bebyggelsemiljö nr 72.
Byggnaderna inom miljön skyddas av f6reskriftema .i § 9, § 38 och
§ 54 mom. 1 i byggnadsstadgan.
Milji:$n ansluter i: NV till objekt nr 22 i lönsstyrelsens naturvlsrdsplan
för Älvsborgs lcin 1976. Genom fl:Sreskrifter i kommunöversikten bör
bebyggelse och kulturlandskap skyddas f~n bebyggelse som inte erfordras fl:Sr jordbrukets behov och som kan inverka menligt p6 land·skapsbi Iden. .

95.
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73.

Bebyggelsemiljö vid Skene tingshus. l.tlnsintresse.
Bebyggelsen belcigen vid Hedgcirdesvcigen - Rv 41 markerar infarten
till centrala Skene. Inom byggnadsgruppen 6terspeglas en rad olika
funktioner från cildre tid kring vilka samhcillet byggts upp varav
roorks gästgiveriet, tingshuset, hciktet m.fl.
I miljön ingår följande enstaka objekt i grupp Il.
73:A

Skene 2: 1, Gästgivaregården
Bostadshus, lillstuga och stenkällare (1750-t).
• Beskrivning
Bostadshus i tv6 plan samt li llstuga uppförda i timmer med
oljevit la:cklistpanel. Takbeklc:ldnad av tvåkupigt tegel.
Kc:tllare i slammad natursten.
•Värdering
F. d. göstgiveriet ör en av Skenes ö Ids ta byggnader uppförd vid 1700-talets mitt i tidsenlig träponelarkitektur.
Till formen tillhör byggnaden nörmast gruppen av s.k.
löngloftsstugor. De två samfc:tllda källarna i natursten utgör tillsammans med gc:tstgiveriet en funktionell enhet.
De valbevarade byggnaderna har med sin centrala placering utmed tv. 41 ett stort mi ljömclssigt vcirde.

73: B

Ti ngsstö llet 1: 1
Tingshus, vagnbod/dass, ankhus ( 1901).
•Beskrivning
Tingshus i 2 1/2 plan uppfcSrt i gulputsat tegel och mörkare
tegeldekorpartier i brunt. Takbeklc:tdnad av plåt. Övriga
byggnader i trci med oljegul trtipanel.
• Vc!rdering
Tingshus i klassicerande stil med mittrisalit och frontoner.
Huvudentr~n i form av en rundbåge. Liksom gclstgiveriet
tillhör tingssttlllet de funktioner kring vilka Skene tätort
vuxit fram. Byggnaden med omkringliggande parkområde
av stor miljcSmässig betydelse.

miljön ingår följande enskilda objekt
73:C

grupp 111.

Skene 10:63, Barnens Gård
Bostadshus (1914) •
• Beskrivning
Bostadshus i 2 1/2 plan uppfört i trä med oljevit locklistpanel. Avvalmat sadeltak med beklödnad av tvåkupigt tegel.
• Vcirderi ng
Barnens Görd ursprungligen uppftsrd som barnkrubba av Borås
vciveri AB. Byggnaden utgör del av miljcSn vid gclstgiveriet.

96.
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Skene 48: 1
Ä. bostadshus, f. d. tingshus ( 1800-t), f. d. htikte (1800-t),
y. bostadshus och lillstuga (1900-t) • .
• Beskrivning ·
Ä. bostadshus i två plan uppftsrt i timmer med oljevit locklistpaner.. Takbek lttdnad av e,:ikupigt tege I. F. d. hökte i
tegel och resvirke med oljevit locklistpanel. Takbeklttdnad
av betongtegel. Y. bostadshus och lillstuga i timmer med
oljevit locklistpanel. T~kbeklttdnad av tvåkupigt tegel • .·
•Vttrdering
Omrodet kring gamla tingshuset och f .d. haktet bildar en
funktionellt sammanhöngande miljts kring vilken Skene tl:ltort vuxit fram. Byggnaderna av betydelse ftsr totalmiljtsn
vid gtlstgiveriet och tingsstttllet.

Befintligt skydd och rekommendationer. BebyggelsemiljB nr 73.
Byggnaderna inom miljön skyddas av § 9, § 38, § 50 samt i §
54 mom. 1 i byggnadsstadgan.
Inom området återfinns fornlc:imning nr 25 vl:lgvisarsten i Örby sn
upptagen i riksantikvariel:lmbetets fornlttmningsregister. Objektet
skyddas av fornminnes lagen ( 1942: 350) •

Karta 22

74.

Bebyggelsemiljts vid Haby g6rd. Lttnsintresse.
Bebyggelseområde i kuperat· odlingslandskap på htsjdstrttckningen .
mellan Viskans och Slottsåns dalgångar. Miljtsn omfattar jordbruksfastigheten och f. d. ftsrlttggargården Haby gård samt 7 torpstl:11 len
vilka under 17-1800-talen funktionellt htsrt samman med mangården
Haby.
miljtsn ingår följande enskilda objekt i grupp Il.
74:A

Haby gård 4:6.
Bostadshus (1750-1800), flygelbyggnad {1963), ladugårdsilobyggnad (1969), vagnslider (1900), magasin (1800-t),
3 stenkttllare, arbetarbostäder (18-1900-t), smedja (1900-t).
• Beskrivning
Bostadshus i l 1/2 plan uppftsrt i timmer med oljegul locklistpanel. Dörr- ftsnsterfoder grå. Takbell:ldnad av enkupigt
tegel. Flygelbyggnad i 1 1/2 plan dito. ·
Ladugård i gråreverterad konststen med takbeklödnad av
plåt. Silobyggnad i grå plöt. Arbetarbostl:lder och övriga
ekonomibyggnader i timmer och trtl med faluröd lockpanel
samt takbekll:ldnad av tegel. Källare i natursten med takbeklc:idnad av enkupigt tegel oeh toiv.

97.

eVcSrdering
F.d. fdrll:iggargård uppftSrd under 1700-talet i tidstypisk
trtlpanelarkitektur och med en yttre planläggning utmtirkande för områdets högreståndsmiljöer. G6rdsanltiggningen
av betydande vtlrde for landskapsbi Iden.
miljön ingllr följande enskilda objekt i grupp 111.
74:B

Haby 1:3, Annelund
Bostadshus (1908}, kö llare ( 1900-t), uthus (1920-t).

74:C

Haby l :6, Källeberg
Bostadshus ( 1850), ladugård (1926).

74:D

Haby 1:7.
Bostadshus (1880}, källare (1880), uthuslttnga (1930).

74:E

Haby 5:6, Klinten l.
Bostadshus (1860), ladugård (1860), kallare (1860), svinhus (1920-t).

74:F

. Haby 6:8, Anneberg
Bostadshus (1903), brygghus och kallare (1903).

74:G

Haby 7:3, Gyllingsberg
Bostadshus (1908), ·ladug6rd (1918), kallare (1910), brygghus (1910), hönshus (1920).

74:H

Haby 9: 13, Svedjan
Bostadshus ( 1875), ladugård (1875).
•Beskrivning
Bostadshus genomgående uppförda i timmer med faluröda
lock- och locklistpaneler. Dörr- fönsterfoder vita. Takbekladnad av en- tvåkupigt tege I. Ekonomibyggnader uppförda i timmer och trä med falurt.Sda paneler.
•Vl:irdering
Torpbebyggelse vilken funktionellt hört samman med Haby
gård. De sju utmarksmiljöerna belyser bebyggelsestrukturen
inom området under 1800-1900-talen. Bostadshusen utgöres
genomgående av s .k. enkla byggningar av enkelstugetyp..
Flertalet av torpen har till det yttre bevarats i oförvanskat
skick.

Befintligt skydd och rekommendationer. Bebyggelsemiljö nr 74.
Byggnaderna inom miljön skyddas av flSreskrifterna i § 9, § 38, §
50 samt i § 54 morn. 1 i byggnadsstadgan.

98.

Genom föreskrifter i kommunöversikten bör bebyggelse och kulturlandskap skyddas från bebyggelse som inte erfordras för jordbrukets
behov och som kan inverka menligt p6 landskapsbi Iden.
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75.

Bebyggelsemiljö vid Öresten. Riksintresse.
SC1T1tliga i miljön ing6ende obiekt i grupp Il.
Öresten 4: 1
Bostadshus (1906), flygelbyggnad (1906), ladugård (1907),
vagnslider (1940-t), magasin (1880-t), kctllare (1823).
• Beskrivning
Bostadshus och flygelbyggnad uppförda i timmer med oljegul locklistpanel. Takbeklcidnad av trekupigt tegel.
Ekonomibyggnader i trö med faluröd lockpanel. Takbeklödnad av tåvkupigt tegel samt plåt.
• Vcirdering
Sammanhållen gårdsbildning med en yttre planlciggning
karakteristisk för hc:Sgreståndsbebyggelsen i ommdet. Mang6rdsbyggnaden i klassicerande stil motsvaras nclrmast av
en s.k. solsbyggnad. Byggnadsgruppen av stort miliöoch landskapsmössigt vl:irde.

Befintligt skydd och rekommendationer. Bebyggelsemiljö nr 75.
Byggnaderna inom miljön skyddas av föreskrifterna i § 9, § 38, §
50 samt i § ~ mom. 1 i byggnadsstadgan.

Miljön ingår i objekt nr 37 i ltlnsstyrelsens naturvårdsplan för Älvsborgs Ian 1976. Slottsberget och Örestenshage utgör doml:inreservat.
Med tillömpning av § 29, § 86 och § 122 om utomplansbestclmmelser och genom föreskrifter i kommunöversikten bör bebyggelse och
kulturlandskap skyddas från bebyggelse som inte erfordras för jordbrukets behov och som kan inverka menligt p6 landskapsbi Iden.
Inom miljön återfinns fomll:imningarna nr 3 borgomrode, nr 7 fångstgrop och nr 9 stenbro i Skene sn. upptQgna i riksantikvariel:lmbetets
fornlttmningsregister. Samtliga objekt skyddas av fornminnes lagen
( 1942:350).

99.

Enskilt objekt i Skene socken. Grupp Il.

76.

Karta 22

Haby 6:12, Klippan.
Bostadshus ( 1800), källare ( 1800).
• Beskrivning
Bostadshus i 1 plan uppfc:Srt i timmer med falurcSd lockpanel. Takbeklödnad av enkupigt tegel. Kallare i natursten och takbeklädnad av torv.
•Värdering
Bostadshuset utgcSr en av de fö sliväl extericSrt som intericSrt
bevarade s. k. backstugorna i området.

Befintligt skydd och rekommendationer. ·
Byggnaden skyddas av föreskrifterna i § 38 och § 54 mom. 1 i
byggnadsstadgan. FcSr genomgående dokumentation och iståndsttttande
av byggnaden bör traktens hembygdsförening kontaktas.
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n.

BebyggelsemiljcS vid Heden . Lokalt intresse.
Samtliga i miljön redovisade objekt

grupp 111.

Håven 2: 19 - 2:42
Egnahemsbebygge lse ( 1938-1944).
• Beskrivning
Egnahemsbebyggelse uppförd i trtl med oljevit trtlpanel i
ett fåtal fall ersatt med eternit. Takbeklödnad av tegel.
•Vördering
Byggnadsgruppen utgcSr en av de få relativt oförtlndrade
egna hemsområdena från 1930-40-ta len. Trots vissa yttre
ftSrtlndringar uppvisar bebyggelsen en homogen och ofcSrvanskad karaktcir typisk fcSr byggnadstiden, ti Il vilket områdets slutenhet och lokalisering bidragit.
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78.

Bebyggelsemiljl:S centrala Skene. Lokalt intresse.
Byggnadsgrupp utmed Rv 41 vilken funktions- och stilmössigt representerar olika tidsperioder i Skenes bebyggelsehistoria.

·

100.

SamtliQa i mili6n redovisade objekt i
78:A

grupp 111.

Skene 5:8, Varbergsvttgen 54
Bostadshus ( l 887).
• Beskrivning
Bostadshus i 2 plan uppftSrt i timmer med oljegul locklistpanel. Takbeklttdnad av tvllkupigt tegel.
• Vttrderi ng
Hotellbyggnad uppftSrd i tidstypisk trtipanelarkitektur under
- Skenes expansionsperiod vid slutet av 1800-talet. Byggnadens betydelse ligger frtimst i det miljtsmössiga vttrdet.

-78:B

Skene 6:35, Anjo~rden
Bostadshus, krukmakarverkstad samt uthus ( 1868).
• Beskrivning
Bostadshus i 2 plan uppfört i timmer med oljevit locklistpanel. Takbeklödnad av trekupigt tegel. Verk.stadsbyggnad
och uthus uppförda i trti med falur6d locklistpanel med takbekll:idnad av tegel. ·
• Vl:irderi ng
Intakt sm6industrimilj6 fron 1800-talets mitt med bl .a. bostadshus av enkelstugetyp. Byggnadsgruppen av betydande
vttrde ftSr totalmiljtsn vid Rv 41.

78:C

Skene 6:9
Missionshus (1918).
• Beskrivning
Missionshus- uppftsrt i trti med oljevit liggande brödpanel.
. Takbek lttdnad av tvllkupigt tege I.
•Vttrdering
Frikyrkobyggnad i traditionsenlig utformning från tidigt 1900tal. Byggnaden utg6r en viktig del av totalmi lf6n utmed riksvögen.

78: D

Skene 6:45
Biograf (1925).
• Beskrivning
Biograflokal uppftSrd i sten med gu_l_ rappad fasad. Mansardtak med bekltidnad av betongtegel.
•Vl:irdering
Välbevarad landsortsbiograf vilken funktionellt h6r samman
med tl:itortens expansion under tidigt- 1900-tal.

78: E ·

Skene 6:30
Bostads- och affttrsfastig_het ( 1919).

101.

•Beskrivning
Bostads- och affarsfastighet i 2 1/2 plan uppförd i sten
med gul rappning. Avvalmat sadeltak med beklcidnad av
betong te ge I •
•Vördering
Byggnaden uppförd i tidsenlig utformning vilken belyser
de första formerna av centrumbebyggelse inom tätorten.
78:F

Skene 5:8, Krukmakaregatan 2
Bostadshus ( 1850-1900)
• Beskrivning
Bostadshus i 2 plan uppfört i timmer med oljegr6 locklistpanel. Takbeklctdnad av tv6kupigt tegel.
•Vardering
Bostadshus
ger frömst
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79.

tidsenlig trcipanelarkitektur vars betydelse ligdet mi Iiömciss iga vet rdet.

Bebyggelsemiljö vid Hultet. Lokalt intresse.
Byggnadsgrupp belctgen i socknens norra delar best6ende av två från
centrala Skene utskiftade g6rdar.
Samtliga i miljön redovisade objekt
79:A

grupp Il I.

Skene 5:7, 5: 17, Hultet.
Bostadshus ( 1850-t), ladug&rd och kallare ( 1880-t).
• Beskrivning
Bostadshus uppfört i timmer med faluröd locklistpanel. Takbekltldnad av pl6t. ladugård i timmer och resvirke med faluröd locklistpanel. Takbeklcidnad av pl6t. Källare i natursten.
•Vcirdering
Vtslbevarad utmarksmiljö med sammanh&llen gårdsbildning.
Bostadshuset motsvaras nörmast av gruppen av s .k. enkelstugor.

79:8

Skene 3:10, Lilla Hultet.
Bostadshus (1857), ladug6rd och kallare (1900-t), vedbod
(1930-t).
• Beskrivning
Bostadshus i J 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel. TakbeklHdnad av pl6t. Ekonomibyggnader i timmer
och resvirke med om6lad lockpanel. Takbeklädnad av pl6t.
Ka Ilare i natursten.
• Värdering
Intakt utmarksmi ljö från 1800-talets senare halft, med bostadshus av s. k. enke lstugetyp.

l02.

Övriga enskilda objekt i Skene socken. Grupp 111.
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80.

Assberg Sigård 3: 10, Kilen
Bostadshus och uthus ( 1880-t).
• Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel. Takbeklädnad av tvåkupigt tegel. Uthus i faluröd
locklistpanel och takbeklädnad av enkupigt tegel.
• Värdering
Välbevarad damrnvaktarbostad uppförd i tidstypisk träpanelarkitektur med bl .a. rika snickeriarbeten. Byggnaden av
s. k. enke lstugetyp.

81 •

Assberg Baskagården 7: 1A, Hembygdspark.
Bostadshus ( 1882), bostadshus {1881), bostadshus (1850-t).
• Beskrivning
Bostadshus (1882) i 1 1/2 plan uppfört i timmer med oljevit locklistpanel. Takbeklctdnad av tvåkupigt tegel. Bostadshus (1850-t) uppfört i timmer med faluröd locklistpanel.
Takbeklädnad av enkupigt tegel. Byggnaden sammanbyggd
med slammad stenkällare. Mindre bostadshus (1881) i 1 plan
uppfljrt i timmer med faluröd locklistpanel. Takbeklädnad
av enkupigt tegel.
• Vördering
S~mmanhållen byggnadsmiljö vilken åskådliggör olika traditionella bebyggelseformer vanliga i omr6det under 1800-talet.
Hembygdsparken har ett betydande pedagogiskt och miljömässigt värde.
·
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82.

Backa 1:67, Marieberg
Bostadshus och uthus {1850-1900).
• Beskrivning
Bostadshus i 2 plan uppfört i timmer med oljegul locklistpanel.
Takbeklödnad av enkupigt tegel. Uthus i faluröd stående lockpanel.
• Vttrderi ng
Exteriört välbevarat bostadshus f .d. lanthandel av långloftsstugetyp.
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83.

Haby skolplan 4: 1
Skol hus ( 1930-t), lärarbostad ( 1930-t), ä. lörarbostad ( 1880.
1900), TC (1930-t).
• Beskrivning
Skolhus och den y. lörarbostaden uppförda i trti med gul
revertering. Takbeklödnad av tv6kupigt tegel. Ä. lärarbostad uppfljrd i timmer med oljegul lockpanel. Takbeklttdnad
av betongtegel. Avtrtideslctnga i faluröd tröpanel.

103.

•Vctrdering
Intakt och vctl avgränsad skolmiljö frlm 1930-talet av betydande lokalhistoriskt intresse.
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84.

Haby 4:7
Bostadshus (1870-t), laduglird (1870-t), hönshus (1900-t),
uthus ( 1900-t) •
•Beskrivning
Bostadshus i 1 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel. Oljevita snickerier. Övriga ekonomibyggnader i
timmer och trä med omlilad lock- och locklistpanel. Takbeklctdnad av tvlikupigt tegel.
• Vctrderi ng
Vc:ilbevarad utmarksmiljö vilken ursprungligen utgjort torp
under Haby glird omfattande brutet odlingslandskap, hagmarker och stengärdesglirdar. Bostadshuset utgöres av en
s.k. enkelstuga med bl.a. nyckelport.

85.

Haby 8: 11
,
Bostadshus (1850-t), laduglird ( 1850-t), kti I lare (1850-t).
•Beskrivning
Bostadshus i 1 plan uppfört i timmer med röd locklistpanel.
Takbekltidnad av betongtegel. ladugård i timmer med röd
lockpanel och takbeklctdnad av pllit. Kallare i natursten
med tak av torv •
• Vctrdering
Intakt torpmiljö tidigare under Haby glird med bostadshus
av enkelstugetyp.

86.

Grönemad 1: 1
Bostadshus (1886), ladugård (1938), snickarbod (1880-t),
kct Ilare (1880-t).
• Beskrivning
Bostadshus i .l 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd lockpanel. Oljevita snickerier. Takbekltidnad av enkupigt tegel.
Ekonomibyggnader i trä med faluröda locklistpaneler och
takbeklttdnad av tegel.
•Vctrdering
Vttlbevarat torp i utmarksmiljö. Bostadshus av enkelstugetyp.
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87.

Ramnlis 1:3, Johannesftl It
Bostadshus (1850-1900), laduglird, brygghus samt kctllare
(1916).
• Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd locklistpanel. Takbekltidnad av tvåkupigt tegel. Ekonomibyggnader
i resvirke med faluröda paneler och med takbeklctdnad av enoch tvlikupigt tegel.

104.

•Vördering
Intakt smllbruk fron sekelskiftet med bostadshus av enkelstugetyp.
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88.

Skene 3:1, Kronogl:irden
Bostadshus och iordkH Ila re ( 1800- 1850) •

• Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppRsrt i timmer med oljevit locklistpanel. TakbeklHdnad av enkupigt tegel. JordkHllare med
tegeltak.
• VHrdering .
VH !bevarad enkelstuga tidigare mang6rdsbyggnad p6 Kronog6rden.
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89.

Skene 11:6 (f.d. Dttnsberg 1:1)
Bostadshus, ladug6rd samt kHllare (1800-1850).
• Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med omlllad lockpanel. TakbeklHdnad av tv6kupigt tegel. ladugllrd i timmer
och resvirke med omi:ilad lockpanel. TakbeklHdnad av tv6kupigt tegel. KHllare i natursten och torv.
•VHrdering
Intakt smllbruk i utmarksmiljö med vHlbevarat bostadshus av
s.k. enkelstugetyp. Glirdsbildningen av betydande miljömHssigt vHrde.

90.

Skene Bengtsg6rden 11: 30, Nordbac:ken
Bostadshus, ladugllrd och kHllarvind (1878).
•Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med oljevit locklistpanel. TakbeklHdnad av tvllkupigt tegel. Ladugllrd i röd
lockpanel med takbeklHdnad av tvllkupigt tegel. KHllarvind
i natursten och resvirke med enkupigt tegel som takbeklHdnad.
•Vördering
VHlbevarad g6rdsbildning i utmarksmiljö. Bostadshus av enkelstugetyp.
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91.

Skene 13:3, Bockag6rden
Bostadshus ( 1927) •
• Beskrivning
Bostadshus i 1 1/2 plan uppRsrt i timmer med faluröd locklistpanel. Oljevita snickerier. TakbeklHdnad av betongtegel.
•VHrdering
F.d. mang6rdsbyggnad vilken utgöres av en s.k. dubbelbyggning vars betydelse ligger frHmst i det miljörnttssiga vHrdet.
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Översiktlig redovisning av prioriterade
miljöer och objekt inom Skene socken.
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••••••••••• Bebyggelsemiljö
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Enskilda objekt

BILAGOR 1 - 3

Bilaga l

BYGG NADSTYPER
Htir nedon redovisade byggnodstyper ijr de vantigast förekommande
blond byggnodsbest6ndet uppfört fBre år 1900. Samtliga benömningor
a·v .nedanstående husformer, ingår i den vedertagna etnologiska ter-

minologin.

·.

ENKELSTUGAN (enkel byggning)

STUGA

A

STUGA.

B

Enkelstugan (planskiss A) anses al lmönt htlrröra fr6n de under medeltiden fullt utvecklade govelsvale- och gavelförstuhusen, av vilka
gavelsvolehuset ar det äldsta (planskiss B), och dcir govelf&stuhuset
till skillnad från govelsvalehuset har svalen 1nbyggd till ett slutet
f~-rrum. Denna planform Hr karakteristisk för bodar och kcillore, men
hor också ofta tillcimpats i stugor och bastur. Enkelstugan hor troligen uppkommit genom att gaveldörren i govelf~rstuhuset flyttats
till långsidan, varvid förstun avdelades i en kammare, i vilken
senore det s.k. ftsrstuköket inreddes. Tidjgore · hade kökets funktioner
varit förlagda till stugutrymmet. Enkelstugan i sin utvecklade forn,
best6r s61unda i ett stl:Srre vardagsrum el. stugan somt i ett m.indre
ftsrstuporti i vilket också inryms ett mindre kök. Till sin typ hor
stugan varit vanlig i större delen av landet, med en något mindre
utbredning i syd- och v<:istsverige. De öldst bevarade enkelstugorna
i landet strHcker sig tillbaka till 1500-tolet, medan byggnadstypen
finns rik Iigast företrödd i samband med 17 -1800-tal ens hemmansklyvningar. Fr.o.m. mitten av 1750-talet blir det vanligt att byggnaden tillfcsrs en <Svervåning, och stugtypen får den form vilken
brukar benämnas Dalslondsstugan.

PARSTUGAN (enkel byggning)

Parstugan har till sin form med all sannolikhet ursprungligen utgjorts
av en enkelstuga, till vilken fogats ytterligare ett rum, och byggnaden fick en planform vilken motsvaras av två större gavelrum på
var sida om en mittf&stu (se planskiss) . Det nytiltkomna utrymmet

fick ofta benl:tmningen anderstuga' och hade i sin tidigaste form
funktionen av oeldat finrum och förr6dsutrymme, men kom under
1800-talet allrntint att utgöra ett renodlat finrum. Dö det under
1800-tolet blev allmtJn .sed att uppföra 2-v6ningshus ocks6 p6
landsbygden, så fick ibland överv(mingens nattstugo fonkti6nen .
av finrum. Ursprungligen hade vardogsstugon fungerat som matlagningsplats, men denna funktion överflyttades under sent 1600tal till ett stlrskilt kök innanför f6rsturi i den s.k. koven, varvid liksom hos enkelstugan också hos parstugan ett s.k. förstukök till kommer.
I kttl Ior som exempelvis domböcker stör att Jtiso att parstugan
var en vanlig bostodsf orm bland bönder somt p6 prlistgårdar
redan under 1500-talet, medan de,:, under 1600-talet skulle
varit vanligast på herr- och ömbetsgördar. Fr.o.m. 1700-tolets
mitt igångstitts hemmansklyvningen, varvid bondgllrdamos rumsbehov minskas vilket f6r till fe>ljd att parstugan t.rängs tillbaka
av enkelstugan. Parstugans huvudsakliga utbredningsområde hor
varit de östra delarna av Svea- och GBtaland somt bergslagen
och i delar av Norrland.

FRAMKAMMAR- OCH LÅNGLOFTSSTUGOR (enkef byggning)

UT'LOFT

5TUGA.

VÅNING 1

(A. o. P>)

VÅNll'IG

2. (A)

- - - - - - -........- - -........- - " ' i l

I8B
A

Parstugans rikare variant utgöres av den s. k. fromkammarstugan,
eller då den f8rekommer med en fullt utvecklad ijverv6ning av
den s. k. l6ngloftsstugan. Den senare stugtypen tros utvecklad ur
det sydgötiska huset el. högloftsstugon, då denna f6rctndrades till
en tv6v6ningsbyggnad med enhetlig yttre takhöjd --,ch <:Svervåningen
kom att strticka sig över hela husets lcingd (se planskiss), dar planen
i regel motsvciras av undervöni.n gen. Under . 1700-talet utrustades
övervl!ningen endast med halvfönster, medan helfönstret under 1800talet tar överhanden. Fra!'.9kammarstugan har, som exempelvis i

Vt1sterg6t1and, troligtvis sin upprinnelse i enkelstugan, vilken hör
ofta p6byggdes med en frc;mkammare vid stugans fondgavel. Fromkammaren har under enklåre förhållanden använts till förråd, men
de har kanske oftast haft funktionen av gl:lstrum och vanliga bostadsrum. I framfasaden förekommer böde en och två förstugor och ytterdtsrrar.

DUBBELRADHUS (dubbel byggning)

STUGICAM -

STU6A

STUGA

A

·

B

B

Rentlssansens krav på symrrii!trl; 6terspeglas bl .a. i parstugan. Ett
krav vHxte ocksll fram p6 $n. uppradning av rummen i dubbla led
och fr.o.m 1800-talet ~virgiek rnon mer och mer till att genom
1Hngsg6ende skiljevtlggar f6 frarti en dubbelrad av rum, vil~et
ocksll 6stadkomms genom långsidestillbyegen. Blond de absolut
tidigaste formema för dubbelradhusen stcir 15-1600-tolets herrgllrdar, dHr parttugon ofta uttskad med en gavelkammare, utgjorde
huvudbyggnaden. Ltlngstndelningen 6stadkomms httr genom att l6ta
vHggama lcSpa genom huvudrummen. Bland bondebebyggelsen upptrtider dock de dubbla leden ftsrst under 1800-talets första httlft •·

VÄSTSVENSKA DUBBELHUS (dubbel byggning)

t(.11,M.

I\. ,

Dess huvudsaklig·a grundform har utgjorts av i det nHrmoste en
kvadratisk p1anform och planerade så att tv6 rum legat jtimsides,
vilket vanligtvis resulterade i fyra- huvudrum, dtlr de ofta timrade
mel lanvtlggama bildat ntlstan . regelbundna kors (se planskiss). Bo:..
stådsformen anses al lmt1nt utvecklad ur enkelstugan el ler den enkla
byggningen, till vilken man utmed bakre 16ngvtlggen uppf6rt ett
skjul eller liknande. Dessa tilfbyggen timrodes sedemera in med
bostadskroppen och mon fick ~6 sidokamrar. Dubbefhuset kom att
utg6ra en byggnad bestl:lende av tre rum och kBk. Van Iigtvis har
hustyper:, varit uppförd i 1 1/.Z plan, med en mer eller mindre
inredd vind. N6gra exempel finns pc!i byggnader i tv6 våningar,
dtlr planltssningen i de båda v6ningarna i regel tlr l:SverensstHmmande. Det vtlstsvenska dubbelhuset karakteriseras exteril:Srt av
enkelhet och symmetri. Som framg6r av byggnodstypens bentimning
har dess huvudsakliga ~tbredningsomrlrde varit vHstsverig~, e~.
Bohuslön. De ·tidigaste formerna barjar uppträda undet tidigt
1800-täl -~·\,r' · dess grundform hor s~dan en mtingd · varianter utvecklats, frHmst ,fr.o.m 1860-talet. Det tir bl.a. bland dessa byggnader
mon återfinner den rikliga fl:Srekomsten av s.k. sniekorglttdje, kan•
ske frttmst i Bohusltin.

SALS BYGGNADER

I

mm
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Barockens ideer om centroliseringsprincipen och renl:issansens krav
på symmetri oterspeglos i de s.k. solsbyggnaderna, vilka bijrjode

göra sig gtil.londe i vört land frttmst under 1600-talet. Man strtlvode
efter ett huvvdrum eller. en sal i byggnadens mitt efter franska f6rebilder. De byggnader vilka f6rst uppfl:Srder efte~ dessa principer var
herrg6rdsbyggnader, och det l:fr först under 1800,..tolet man c!aterfinner
dessa tendenser bland bondebebyggelsen.

FORNLÄMNI NGSTYPER
Höllkista ör en stenkammargrav från yngre steooldern. Den ligger
vanligen i anslutning till odlade marker och har anvttnts för upprepade begravningar under en lan9re tid. Storleken varierar mellan ca 4 till l4 meter. Under bronsllldern anvcindes även hötlkistor
men d6 för ensambegravningar i mansl6nga kistor, vilka töckts av
en hög eller ett röse.

~

ar en vanligen rund grav för en el ler flera . personer. Den

kan vara mycket varierande i storlek och antingen vara ensam-

liggande el.ler fcsrekomma tillsammans med andra gravar p6 ett
grovfd It. Ticlsmössigt fcsrekommer den från bronsålderns Hldsta
skede och ströcker sig genom hela iörn6ldern. I sin renodlade
form Hr grovhtsgen uppbyggd av grösbevuxen jord utan synliga
stenar i ytan och ligger i anslutning till odlad mark.

Röse ör en . grav uppbyggd av enbart sten, vanligen rund fl:Sr en
eller flera personer. Det kan vara mycket varierande i storlek
'och tjr antingen ensamliggande eller förekomma tillsammans med
andra gravar på ett gravfölt. Ensam liggonde r&en har ofta ansenliga dimensioner och ligger på utmörkande. höidlögen i icke
odlingsbara trakter. Dessa visar sig ofta vid undersökning vara
från bronsllldem, medan rösen som ing6r i grovfölt vanligen ar
fran j6rn61dem.

en

StensHttning tlr en flack sten- och jordblandad grav för
eller
flera personer. Den ~an vara av mycket . varierande storlek och
utseende som: rund, oval, rektangulHr, kvadratisk och tresidig
med raka eller insvöngda sidor. Den runda fonnen Hr dock vanIigast. Stensöttni ngar förekommer vanligen flera tillsammans ~b ·
· bildar ofta sammanhHngande grovfait. Tidsmössigt kan de hönföras
till ·tiden från yngre bronslddem fr~ till iöroolderns slut.

Resta stenar markerar platsen för en under markytan nedgrttvd grcrv ·
för en person eller utg~r monument utan gravkiggning. De bentimnes
ibland bautastenar, ör ov mycket varierande storlek och förekommer
p6 gravftllt eller st6ende en eller n6gra tillsammans i anslutning
till odlad mark~ Rest~ stenar uppfördes -under itsrnilldern.
D~arring består ov större stenar st~llda i en krets vilka markerar
platsen för en under markytan nedgrttvd grav för en el ler flera
personer. Domarringen kan vara ~nsamliggande me·n ing6r vanligen
i gravfölt i anslutning till odlad mark. ·Tidsmtlssigt' httnftSres den
till ji::lrnålder men flSrekommer tiven sparsamt under brons61der.

Skeppss6ttning best6r w ett· antal resta stenar vilka placerats så
att de markerar relingen p6 ett skepp. Den utgör platsen för en
grav med en eller flera personer och httnförs antingen till yngre
brons6ldern eller till yngre jttm61dern. Skeppssöttningen förekommer både ensamliggande och på ett grcrvftllt.

Bilaga 3 ,

Texti li ndustrii nventeri ngar
Sedan 1972 p696r i Sjuharadsbygden en textilindustriinventering
i Borås museums regi. Inventeringen omfattar blide uppmHtningar
och arkivstudier samt intervjumaterial.
Inom inventeringsområdet cir följande industrier inventerade.
Fritsla
Eiser avd. F / Krongördet 1: 10
L.J. Wingqvist / Fritsla 22: 1, 2:2, 1:9, 6: 1, 30:2, 30:3
Hjtt I!torp 1:3.
Kinna
AB Marks textilfabrik / stg. 817 A
Kinna-Backa, Kinnahults vttfveri AB / stg. 859
Kinna yllefabrik
,
Pelle vövare, f .d. Petter & Tisell / stg. 866
Rydah I manufaktur AB, T6astugan / Ryd 1: 1, 2: 1
Sttimmemad / stg. 690
Skene
Borås wt!fveri AB avd. Kungsfors /

Skene 21: 1

A.J. Borgs vöfveri AB / Harpebo 5: 1
Eriksg6rden, Kinna yllefabrik / Bröttingstorp 4:4
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